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1  ÚVOD 
S rostoucími nároky na spolehlivost, hospodárnost a bezpečnost provozu 

dopravních prostředků i dalších strojních zařízení jsou kladeny stále větší nároky jak 
na vlastní mechanické systémy a mazací prostředky v nich používané, tak i na 
proces kontroly technického stavu jednotlivých součástí, sledování funkčnosti 
celých systémů i stavu použitého maziva.  

Tyto úkoly řeší tribotechnická diagnostika, která jako soubor nedestruktivních 
bezdemontážních metod využívá mazivo jako zdroj informací o dějích a změnách 
v mechanických systémech, v nichž je mazivo aplikováno.  

Obrazová analýza obecně umožňuje získávat kvantitativní informace o různých 
statistických a morfologických charakteristikách digitálního obrazu a v něm 
rozpoznaných objektů. V oblasti analýzy maziv zabývající se hodnocením částic 
opotřebení lze jejím prostřednictvím určit např. typ a míru opotřebení třecích ploch. 
Počítačové zpracování obrazu otevřelo rozsáhlé možnosti pro automatizaci 
zpracování výstupů mikroskopických metod. 

Tato práce je zaměřena na možnosti analýzy otěrových částic získávaných z oleje 
odebraného z mazacího systému. Na základě výsledků analýzy lze určit vhodné 
výměnné intervaly olejů, specifikovat převládající mechanizmy opotřebení, 
identifikovat katastrofické částice a predikovat vznik havarijního opotřebení.  

Jednou z metod používaných pro analýzu stavu opotřebení systému je analytická 
ferrografie, která umožňuje mikroskopicky zkoumat částice opotřebení obsažené 
v mazacích olejích. Výstupem této metody jsou ferrogramy, na kterých jsou 
působením magnetického pole rozloženy částice opotřebení oddělené z oleje.  

Interpretace výsledků, která spočívá v určení původu částic opotřebení 
a stanovení převládajícího typu opotřebení, je však u metody analytické ferrografie 
do značné míry problematická, protože nejsou definována přesná pravidla pro 
hodnocení částic a jejich jednoznačné zařazení (klasifikaci) do odpovídající třídy 
opotřebení. Výsledek vyhodnocení je tak závislý na zkušenostech operátora, který 
provádí vyhodnocení. Cílem této práce je eliminovat vliv lidského faktoru (z důvodu 
časové náročnosti, možného subjektivního hlediska osoby, která hodnocení provádí, 
a rovněž z důvodů ekonomických) použitím automatického klasifikátoru částic. 
Vyhodnocení výstupů metody analytické ferrografie (ferrogramů) je díky využití 
automatického klasifikátoru objektivnějším, v mnoha případech i jednodušším 
a v neposlední řadě levnějším řešením. 

Hlavním cílem této práce je prozkoumat možnosti využití obrazové analýzy 
v kombinaci s metodou analytické ferrografie a na základě teoretických poznatků 
navrhnout automatický klasifikátor částic, který se ze vzorových obrazů částic naučí 
klasifikovat obrazy částic pořízených metodou analytické ferrografie. Klasifikátor 
využívá metody strojového učení k analýze obrazů částic. Tyto obrazy jsou nejprve 
podrobeny normalizaci a následně jsou vstupem pro trénování klasifikátoru. 
V průběhu trénování jsou v obrazech částic vyhodnocovány specifické příznaky, 
které jsou poté při klasifikaci vyhledávány v testovaných obrazech. Ukázka částic 
opotřebení rozdělených podle klasifikačních tříd je na obr. 3. 
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2  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
V experimentálních oborech souvisejících s hodnocením provozních hmot 

a konstrukčních materiálů používaných v dopravě lze velmi efektivně využít analýzu 
obrazu získaného prostřednictvím sestavy mikroskopu a digitálního fotoaparátu 
resp. kamery. 

Z metod, které slouží k přípravě vzorku tak, aby bylo možné vytvořit kvalitní 
snímek otěrových částic v mazivu, byla pro potřeby této práce a následného 
výzkumu vybrána analytická ferrografie. Umožňuje separovat jednotlivé částice ze 
vzorku. Dává možnost hodnotit vzorky odebrané z mazací soustavy komplexně 
(díky rychlému přehledu separovaných částic na ferrogramu), případně podrobně 
analyzovat i jednotlivé částice zvlášť.  

Současné metody analýzy částic opotřebení jsou založeny na vyhodnocení, které 
nedává zcela přesnou představu o procesech probíhajících v motorové soustavě.  

Přínosem klasifikátorů vytvořených v této práci je možnost automatického 
vyhodnocení ferrogramů; jejich použití odstraňuje zásadní nevýhodu ferrografické 
analýzy, kterou je její závislost na subjektivním hodnocení expertem provádějícím 
analýzu. 

2.1 MOŽNOSTI KLASIFIKACE ČÁSTIC OPOTŘEBENÍ 

Identifikace jednotlivých částic a jejich klasifikace je v praxi prováděna dvěma 
způsoby založenými na obrazové analýze. Oba pracují na principu, kdy je nejprve 
expertem vytvořena databáze vzorových částic a nové částice jsou klasifikovány na 
základě porovnání jejich vlastností s referenčními údaji v databázi. Kritickým 
bodem, na kterém závisí úspěšnost rozpoznávání částic, je vytvoření dostatečně 
rozsáhlé a zároveň kvalitně zpracované databáze vzorů. 

Metody klasifikace částic se dělí na: 

• metody vycházející přímo z obrazů částic, 
• metody vycházející z analýzy morfologických parametrů částic, tzv. tvarových 

faktorů. 

2.1.1 Klasifikace částic vycházející z jejich obrazů 

Základem této metody je vytvoření databáze referenčních obrazů částic 
opotřebení obsahující jejich identifikaci (určení třídy opotřebení) prováděnou 
odborníkem. Na základě této databáze anotovaných obrazů částic je pomocí metod 
strojového učení vytvořen klasifikátor. Z obrazů částic jsou extrahovány specifické 
příznaky, které umožňují dostatečně přesný popis obrazů. V průběhu trénování 
klasifikátoru jsou v obrazech částic tyto příznaky vyhodnocovány a následně jsou 
příznaky podobných hodnot vyhledávány v testovaných obrazech. V praxi se 
nejčastěji používají LBP nebo Haarovy příznaky. 

V této práci je klasifikátor trénován metodou učení s učitelem. Na základě 
rozsáhlé databáze částic, která byla vytvořena v první fázi práce, byl klasifikátor 
natrénován a umožňuje tak automatické vyhodnocení částic z ferrogramů.  
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2.1.2 Klasifikace částic na základě tvarových faktorů  

Podobně jako v předchozím případě, je klasifikace opět založena na databázi 
známých případů. V průběhu analýzy jsou testovány základní parametry 
jednotlivých částic opotřebení – vnější tvar, detail hrany, povrch, barva, velikost 
a tloušťka. Částice generované jednotlivými typy opotřebení (řezné, únavové, atd.) 
se vyznačují typickými hodnotami uvedených parametrů. Uvedený postup je však 
příliš obecný, je použitelný v teoretické rovině, ale nehodí se pro nasazení do praxe. 
Pro implementaci klasifikátoru neposkytuje dostatečně přesnou definici parametrů 
částic, podle kterých by mohla být prováděna klasifikace. 

Možností, která navazuje na analýzu morfologických parametrů částic, je metoda 
vycházející z tzv. tvarových faktorů. Jedná se o veličiny, které lze vypočítat pomocí 
osvědčených matematických vzorců, ve kterých figurují morfologické parametry 
částic [1], [2]. 

2.1.3 Zhodnocení možných přístupů k automatické klasifikaci 

Předpokladem úspěšné klasifikace je v druhém případě zejména nalezení vhodné 
sady tvarových faktorů, která by umožnila jednoznačně definovat jednotlivé třídy 
opotřebení. Tento předpoklad zatím nebyl úspěšně naplněn, ideální sada tvarových 
faktorů dosud nebyla specifikována. Jako perspektivnější a pro praxi vhodnější se 
tak jeví možnost implementace klasifikátoru vycházejícího z obrazových dat. 

V práci byly použity oba přístupy. Původní cíl práce spočívající ve vytvoření 
klasifikátoru částic, kterých by pracoval na principu vyhodnocení tvarových faktorů, 
se ukázal jako nevhodný pro implementaci kvůli problémům s přesnou definicí 
intervalů hodnot vybraných tvarových faktorů, které by ukazovaly na konkrétní typ 
opotřebení. Výsledky tak nebyly dostatečně průkazné. 

Klasifikátor implementovaný v rámci této práce vychází z obrazů částic, jejichž 
analýzou jsou získány specifické příznaky, odpovídající třídám opotřebení, které 
byly při trénování klasifikátoru použity. 

2.2 TECHNOLOGIE AUTOMATICKÉ KLASIFIKACE VE SV ĚTĚ 

K automatické klasifikaci částic opotřebení jsou nejčastěji využívány neuronové 
sítě a další metody umělé inteligence vycházejících z metod strojového učení [3–5]. 
Jeden z přístupů ke klasifikaci částic využívá Fourierovu transformaci, která 
umožňuje dobře vyhodnotit odchylku od kruhovitosti, ale nehodí se k analýze částic 
s nepravidelnými okraji „nekruhovitého“ tvaru [6]. Při řešení je také někdy 
využívána matematika fraktálů či fuzzy logika [6], [7]. Pro řešení problematiky 
klasifikace částic získaných metodou analytické ferrografie nejsou popsané systémy 
vhodné, proto byl v rámci práce navržen a realizován nový postup, založený na 
využití metod spojování klasifikátorů. 

Praktickým výsledkem využití neuronových sítí v oblasti tribodiagnostiky je 
laserový analyzátor částic (LaserNet Fines, LNF). Jedná se o stolní přístroj, který 
slouží pro rozbory vzorků mazacích olejů z nejrůznějších typů strojních zařízení.  
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LNF čerpá analyzovaný olej do měřicí cely, která je osvětlována impulsní 
laserovou diodou. Obraz průběžně snímá videokamera se zvětšovací optikou. Ze 
snímků jsou získány tvary jednotlivých částic, které jsou analyzovány programem 
využívajícím neuronovou síť, který určí typ částic i jejich granulometrické 
rozdělení. 

2.2.1 Zhodnocení současného stavu problematiky 

V současné době je známých několik přístupů vedoucích k více či méně přesným 
výsledkům klasifikace částic opotřebení. Každá metoda má určité nedostatky, jako 
nejefektivnější se nyní jeví využití zařízení LNF. 

Cílem práce je navrhnout alternativní metodu klasifikace částic vycházející 
z analytické ferrografie a vytvořit klasifikátor, který se ze vzorových obrazů částic, 
které jsou použity pro trénování, naučí klasifikovat obrazy částic pořízené metodou 
analytické ferrografie. 

3  ZVOLENÉ METODY PRÁCE 
Techniky strojového učení (machine learning) jsou metody, které v oblasti 

automatické klasifikace částic opotřebení, umožňují vytvářet z trénovací množiny 
dat (obrazů částic opotřebení) model pro klasifikační třídy (jednotlivé typy 
opotřebení) tak, že nové případy určené k vyhodnocení mohou být zařazeny 
(klasifikovány) do jedné nebo více tříd odpovídajících modelu.  

Moderní metody aplikované umělé inteligence, jejíž jsou metody strojového učení 
součástí, umožňují vyhledávat na první pohled skryté znalosti i ve velmi složitých, 
rozsáhlých mnoharozměrných datech, majících formu binární, obrazovou 
i numerickou. Znalosti jsou automatizovaně získávány generalizací informace 
obsažené v datech prostřednictvím řízeného nebo neřízeného učení pomocí 
vhodného algoritmu metodou indukce z trénovacích vzorů dat.  

Z metod strojového učení, které byly zkoumány z hlediska jejich využití pro 
potřeby této práce a které by v oblasti tribodiagnostiky mohly výrazně usnadnit 
proces klasifikace částic, byly jako vhodné vybrány níže uvedené metody. Byly 
zvažovány především metody učení s učitelem, protože vstupem pro trénování 
klasifikátoru byly částice, které byly nejprve expertem zařazeny do správných tříd. 

Z metod učení bez učitele byla vybrána třída metod shlukové analýzy (cluster 
analysis). 

Z metod učení s učitelem byly vybrány 

• neuronové sítě (neural networks), 

• metoda podpůrných vektorů (Support Vector Machines), 

• metoda spojování klasifikátorů (boosting) a její konkrétní realizace 

� metoda AdaBoost (Adaptive Boosting), 

� metoda WaldBoost.(podle A. Walda). 
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3.1 KLASIFIKACE VSTUPNÍCH DAT 

Klasifikace (v této práci obrazových) dat je v problematice rozpoznávání objektů 
proces, při kterém je s určitou pravděpodobností objekt zařazen do jedné ze dvou, 
případně více definovaných tříd. Tuto operaci provádí klasifikátor (realizující 
algoritmus, který zařazuje objekty do tříd). Klasifikátor se snaží zjistit často skryté 
(nepozorovatelné a neměřitelné) vlastnosti objektů na základě pozorovatelných 
(měřitelných) vlastností a učinit rozhodnutí o příslušnosti objektů ke správné třídě. 
Klasifikaci můžeme rozdělit na: 

• binární – výsledkem je rozhodnutí, jestli daný objekt patří nebo nepatří do 
sledované třídy, 

• vícehodnotovou – výsledkem jsou hodnoty představující pravděpodobnost 
úspěšného zařazení objektu do jedné ze sledovaných tříd. 

Klasifikátory nejčastěji vyhodnocují množinu tzv. příznaků. Jedná se 
o elementární popisy vybrané části dat (obrazu částice), jejichž vyhodnocením lze 
zjistit, jestli testovaný objekt (částice) patří do hledané třídy či nikoliv. Objekty, 
které chceme klasifikovat, jsou nejprve vhodně popsány. To znamená, že na 
klasifikovaných objektech je vybrána množina příznaků, jejichž způsob získávání je 
apriorně znám. Všechny příznaky, kterými je popsán objekt, lze uspořádat do 
vektoru příznaků. Prostor všech těchto vektorů se nazývá příznakový prostor. 
Klasifikátor tedy zobrazuje příznakový prostor objektů na množinu indikátorů tříd. 
Vstupem klasifikátoru jsou vektory vybraných příznaků, výstupem je hodnota, podle 
které jsou klasifikované objekty zařazovány do tříd. 

V současnosti neexistuje jednoznačná metodika, podle které by bylo možné 
rozhodnout, jaké vybrat pro konkrétní objekty příznaky, které by umožnily 
maximální přesnost klasifikace. Volba vhodných příznaků je individuální pro každý 
klasifikátor, ideální je zvolit použité příznaky na základě konzultace s odborníkem 
na danou problematiku, pro kterou bude klasifikátor použit.  

3.2 TRÉNOVÁNÍ KLASIFIKÁTOR Ů 

Proces klasifikace objektů ve smyslu jejich zařazování do tříd spočívá v přiřazení 
objektu popsaného pomocí vybraných příznaků odpovídající třídě. Správné 
nastavení klasifikátoru pak spočívá v řešení úlohy, jak vzorová data popsaná 
příznaky přiřadit s co nejvyšší přesností odpovídající třídě.  

Základním krokem je rozdělení dat na trénovací a testovací. Trénovací množina 
slouží k nastavení (natrénování) klasifikátoru a testovací množina k otestování, jak 
úspěšně byl klasifikátor nastaven (natrénován). 

Za účelem vhodného rozdělení dat na trénovací a testovací, nalezení optimálních 
hodnot parametrů použitých při trénování klasifikátoru a k testování přesnosti 
klasifikace je často používána metoda cross-validation (cross-validace). 

Cross-validace je metoda, při které jsou data náhodně rozdělena do S množin, 
z nichž je vždy jedna vybrána jako testovací a ostatní slouží k trénování. 
V S iteracích jsou postupně vyzkoušeny všechny kombinace. Výsledkem této 
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metody je procentuálně vyjádřená úspěšnost správně klasifikovaných dat. V případě, 
že by výsledek předchozí iterace byl lepší než výsledek aktuální iterace, dochází 
k přetrénování klasifikátoru. Výhodou cross-validace je minimalizace tohoto 
nežádoucího jevu; s rostoucím množstvím trénovacích dat roste i úspěšnost 
klasifikace. Vzhledem k tomu, že se test vždy provádí na jiných datech, lze 
považovat naměřené hodnoty za nezávislé. 

Kvalita (přesnost) klasifikace je vždy do značné míry závislá na kvalitě a 
množství trénovacích vzorků. Krokem, který následuje po trénování klasifikátoru, je 
jeho otestování na další sadě dat. I v tomto případě je pro všechny testované objekty 
dáno, do jakých tříd mají byt zařazeny. Porovnáním s výsledky klasifikace lze zjistit 
přesnost (chybovost) klasifikátoru. 

3.3 URČOVÁNÍ CHYBY KLASIFIKÁTOR Ů 

Předpokladem pro vyhodnocení funkčnosti klasifikátoru a zjištění jeho přesnosti 
je sada vzorových testovacích dat, jejíž součástí je informace, do jaké třídy každý 
klasifikovaný obraz patří. Tato sada je podobně jako sada určená pro trénování 
klasifikátoru nejčastěji hodnocena expertem. Obě sady musí být rozdílné − nemá 
smysl testovat klasifikátor na stejných datech, na jakých byl natrénován. Pokud jsou 
známy počty testovaných objektů a jejich rozdělení do klasifikačních tříd a zároveň 
po testování zjistíme, jak byly klasifikovány jednotlivé objekty, lze snadno 
vyhodnotit, jak byly klasifikovány konkrétní objekty. Z výsledků lze zjistit, kolik 
a jakých chyb klasifikátor udělal. 

Jsou sledovány čtyři důležité hodnoty udávající chyby v klasifikaci [8]: 

• false positive – nesprávně klasifikované pozitivní případy, objekt patří do 
klasifikované třídy, ale není do ní klasifikátorem zařazen, 

• false negative – nesprávně klasifikované negativní případy, objekt nepatří do 
klasifikované třídy, přesto je do ní klasifikátorem zařazen, 

• true positive – správně klasifikované pozitivní případy, objekt patřící do 
klasifikované třídy je správně do třídy zařazen, 

• true negative – správně klasifikované negativní případy, objekt, který nepatří 
do klasifikované třídy, do ní není zařazen (správně). 

Aby bylo možné výsledky kvantifikovat a porovnat přesnost klasifikace při 
rozdílném nastavení parametrů normalizace, jsou výsledky testů znázorněny formou 
ROC křivek (Receiver Operating Characteristic), kterými lze vyjádřit a graficky 
znázornit hodnocení chování a přesnost klasifikátorů při klasifikaci do dvou tříd. 
Křivka vyjadřuje závislost míry true positives na false negatives při různých 
nastaveních klasifikátoru. 

3.4 POSOUZENÍ METOD AUTOMATICKÉ KLASIFIKACE 

Původní myšlenka vylepšení metody analytické ferrografie pomocí 
automatického klasifikátoru byla založena na předpokladu, že se podaří vytvořit co 
nejpřesnější sadu takových tvarových faktorů, které umožní popsat a vyhodnotit 
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odlišnosti ve tvarech částic vybraných tříd opotřebení. Ačkoli bylo zvažováno 
značné množství tvarových faktorů a některé z nich dokonce umožnily dobře odlišit 
některé třídy opotřebení, klasifikace částic všech požadovaných tříd opotřebení 
nebyla úspěšná a další výzkum problematiky tvarových faktorů a jejich použití pro 
automatickou klasifikaci byl ukončen. 

Při výběru alternativní metody byla zvažována omezení, která vyplynula z nové 
situace. Pokud není možné vycházet při klasifikaci z tvarových faktorů, zbývá 
možnost analyzovat obrazy částic. V literatuře [9] je zkoumán vliv opotřebení na 
povrch (texturu) částic, např. vliv abrazivního opotřebení se projeví 
charakteristickou deformací povrchu částic. Pro potřeby analytické ferrografie ale 
nepřipadá tato analýza v úvahu vzhledem k ne vždy přesné identifikaci povrchu 
částic (částice pod mikroskopem jsou v obraze zachyceny s různou hloubku ostrosti, 
tudíž je často část jejich povrchu neostrá). 

Z výše zmiňovaných metod, které přicházely v úvahu pro automatickou 
klasifikaci částic, byla zvolena metoda AdaBoost patříc mezi metody spojování 
klasifikátorů. Tato metoda umožňuje výhodné spojení několika vybraných 
klasifikátorů s relativně nízkou úspěšností (tzv. slabé klasifikátory) do klasifikátoru 
(tzv. silný klasifikátor), který je úspěšnější než libovolný slabý klasifikátor. 

3.5 METODY SPOJOVÁNÍ KLASIFIKÁTOR Ů 

Cílem metod spojování klasifikátorů (boosting) [32] je zlepšení klasifikační 
přesnosti libovolného klasifikátoru tak, že vhodnou kombinací více klasifikátorů 
(tzv. slabých klasifikátorů) vznikne jeden klasifikátor s lepšími vlastnostmi (silný 
klasifikátor). Základní myšlenka vychází z iterativního přístupu. V každé iteraci jsou 
ze všech slabých klasifikátorů vybrány ty, které vykazují nejlepší výsledky, a 
vzájemně se dobře doplňuji. Výsledkem je silný klasifikátor, sestavený jako 
kombinace vybraných jednoduchých (slabých) klasifikátorů. V každém kroku učení 
je do této kombinace přidán jeden slabý klasifikátor. Slabé klasifikátory mohou mít i 
relativně špatnou úspěšnost (jen o málo lepší než odhad), ale jejich vzájemným 
spojením vznikne silný klasifikátor, jehož celková klasifikační přesnost je zesílena 
(boosted). Vyhodnocení výsledného klasifikátoru spočívá v postupném vyhodnocení 
odezev všech slabých klasifikátorů a jejich váženém sečtení. 

Základem spojení více klasifikátorů je výběr prvního klasifikátoru, jehož 
klasifikační přesnost je lepší než 50 %. Dále jsou přidávány další klasifikátory 
mající lepší než 50% přesnost na vážené sadě vzorků. Nakonec je takto vybrána sada 
(množina) klasifikátorů, které v kombinaci mají lepší klasifikační schopnost než 
původní klasifikátory, nebo alespoň ne horší, než nejlepší z nich – klasifikace je 
zesílena (boosted). Výsledná přesnost klasifikátoru je v nejhorším případě stejná, 
spíše však mnohem vyšší než přesnost nejhoršího z dílčích klasifikátorů. 

V současnosti se boosting metody využívají ani ne tak pro vybrané „ad-hoc“ 
klasifikátory a jejich kombinace, ale především pro velké množství automaticky 
generovaných slabých klasifikátorů – příznaků. 
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3.5.1 AdaBoost 

AdaBoost (Adaptive Boosting) je v současnosti nejpoužívanější variantou metody 
boosting [5]. Podobně jako u ostatních boosting metod, i AdaBoost při klasifikaci 
lineárně kombinuje rozhodnutí několika slabých klasifikátorů a dosahuje tak lepších 
výsledků, než jakých by bylo možno dosáhnout použitím jednotlivých klasifikátorů. 
Jednou z výhod je, že výsledný silný klasifikátor je v reálných podmínkách velmi 
přesný a zároveň dostatečně rychlý. 

Algoritmus AdaBoost je schopen exponenciálně snižovat chybu výsledného 
klasifikátoru na trénovací sadě vzorků na libovolně nízkou úroveň [10]. Dokáže 
produkovat klasifikátory s velmi dobrými vlastnostmi i s použitím jen jednoduchých 
klasifikátorů. Výběr v každém kroku učení je realizován hladovým (greedy) 
způsobem tak, aby byl minimalizován horní odhad chyby klasifikátoru. 

 
Algoritmus AdaBoost je založen na principu učení s učitelem. Proto jako vstup 

potřebujeme jak sadu vzorků, tak jejich ohodnocení. V případě diskrétního 
AdaBoostu platí, že ohodnocení y nabývá hodnot z množiny {+1, –1} s tím, že 
objekty první třídy jsou označeny hodnotou +1 a objekty druhé třídy hodnotou –1. 
Algoritmus uchovává distribuci vah trénovacích vzorků D. Díky této distribuci je 
schopen přizpůsobit se těžko klasifikovatelným vzorkům. Toto přizpůsobení je 
umožněno krokem, ve kterém po každé iteraci algoritmu AdaBoost správně 
zařazeným vzorkům váhu sníží a špatně zařazeným vzorkům váhu zvýší. Vzorky 
s vyšší vahou více ovlivňují výběr dalšího slabého klasifikátoru. Na začátku 
trénování jsou všechny váhy nastaveny stejně. 

V každém kroku učení je do silného klasifikátoru přidán jeden slabý klasifikátor 
ht z množiny slabých klasifikátorů. Chybu klasifikátoru εt je možné vyjádřit jako 
součet vah chybně klasifikovaných vzorků.  

∑
≠

=
iit yxhi
tt iD

)(:

)(ε
      (1) 

Pro každý slabý klasifikátor lze vypočítat jeho důležitost αt,, která je nepřímo 
úměrná chybě klasifikátoru, tzn. čím nižší je chyba klasifikátoru, tím vyšší je jeho 
důležitost. Následující aktualizace distribuce pro další iteraci algoritmu má za úkol 
zvýšit důležitost u chybně klasifikovaných vzorků a snížit ji u správně 
klasifikovaných. Důležité je normalizovat distribuci tak, aby zůstala funkcí 
pravděpodobnosti, tj. ∑ = 1tD . 
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Celý algoritmus lze zapsat pseudokódem [8]: 

Výsledný klasifikátor je lineární kombinací slabých klasifikátoru. Funkce 
}1,1{: +−→XH  je po T krocích vyhodnocena jako součet odezev klasifikátorů 

násobených jejich vahou. Lze ji vyjádřit i vektorově jako skalární součin ha
r

r

. , kde a
r

 
je vektor vah klasifikátorů a h

r

 je vektor jejich odezev. 








== ∑
=

T

t
tt xhhaxH

0
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r

     (2) 

Je zřejmé, že chyba výsledného klasifikátoru v kroku t+1 je v nejhorším 
případě stejná jako v kroku t. Pokud lze nalézt takový slabý klasifikátor, jehož chyba 
je nižší než 0,5 (50 %), což odpovídá náhodné funkci, chyba vždy klesá. AdaBoost 
redukuje trénovací chybu exponenciálně v závislosti na počtu slabých klasifikátorů. 
Příliš vysoký počet klasifikátorů může vést k přetrénování, tedy ztrátě schopnosti 
generalizovat vlivem přílišného zaměření na konkrétní trénovací data. Algoritmus 
AdaBoost je však vůči přetrénování odolný, což je nesporná výhoda proti některým 
jiným metodám používaným ke klasifikaci. 

3.6 EXTRAKCE OBRAZOVÝCH P ŘÍZNAK Ů 

Rozhodujícím faktorem, který nejvíce ovlivňuje výsledek klasifikace, je tvar 
částic. Z obrazů jednotlivých částic jsou extrahovány příznaky, které jsou 
charakteristické pro daný tvar. Právě vhodně vybrané příznaky umožní úspěšnou 
klasifikaci. 

Vstup: (x1, y1), ..., (xm, ym), x∈X , y∈{+1,–1} 

Inicializace: 
m

D
1

1 =  (pro všechny vzorky) 

Pro t = 1 … T 
1) Učení klasifikátorů. Nalezení optimálních parametrů 

(pokud nějaké má) každého slabého klasifikátoru tak, aby 
měl co nejmenší chybu jε  na aktuální distribuci Dt. 

2) Nalezení klasifikátoru s nejmenší chybou tε  pro distribuci 
Dt. 

{ }1,1: +−→Xht  

3) Výpočet váhy klasifikátoru 
t

t
t ε

ε
α

−
=

1
ln

2

1  

4) Aktualizace vah vzorků v trénovací množině 

t

xhy
t

t Z

eiD
iD

tttt )(

1

)(
)(

α

=+ , 

kde Zt je normalizační faktor zvolený tak, aby funkce 
Dt+1 zůstala pravděpodobnostním rozložením. 
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V mnoha případech neplatí přímá úměra mezi množstvím příznaků a úspěšností 
klasifikace, někdy je dokonce vyšší počet příznaků nevýhodný a dochází ke zhoršení 
přesnosti klasifikace. Volba vhodných příznaků má tedy rozhodující vliv na 
úspěšnost klasifikace. O typu a množství extrahovaných příznaků rozhoduje 
především důkladná analýza problému a zkušenosti, neexistuje jednoznačný návod, 
pomocí kterého by bylo možné vybrat v dané situaci optimální příznaky. 

Metoda Local Binary Patterns (LBP) je metoda původně vyvinutá pro klasifikaci 
textur, ale našla uplatnění i v segmentaci obrazu, detekci obličeje a detekci pohybu. 
Je jednou z metod, které pracují přímo s pixely obrazu. Pro každý pixel vstupního 
obrazu je vypočítán jeho LBP příznak z hodnot pixelů v jeho okolí, nejčastěji je 
voleno osmiokolí. LBP příznaky se většinou vyhodnocují nad obrazem převedeným 
do stupňů šedi. 

Výpočet LBP příznaku pixelu probíhá následovně 0. Pomocí prahování hodnoty 
středového pixelu se získá matice koeficientů (obr. 1b). Prahování se provádí podle 
vzorce: 

y

x
xf

≤



=
x

y>

1

0
)( ,     (3) 

kde x je hodnota středového pixelu a y je hodnota sousedního pixelu. Poté se 
matice koeficientů vynásobí LBP operátorem (obr. 1c), který vyjadřuje počet a vliv 
(váhu) okolních pixelů na středový pixel. Vynásobením vznikne výsledná matice 
(obr. 1d). LBP příznak pro středový pixel je dán součtem prvků výsledné matice. 
V uvedeném příkladu má LBP příznak středového pixelu hodnotu 
4+16+32+64+128=244. 

Pokud je středovým pixelem krajní bod obrazu (nemá úplné uvažované okolí), 
buď se LBP příznak nepočítá, nebo jsou neexistující body v matici koeficientů 
nahrazeny nulou. 

 
Obr. 1: Výpočet LBP příznaku středového pixelu 0 

Při učení klasifikátoru a následném vyhodnocování testovacích dat jsou 
využívány modifikované LBP, tzv. CS LBP příznaky (center-symetric LBP) 0, které 
jsou na rozdíl od výpočtu klasických LBP příznaků získávány sice rovněž 
z osmiokolí středového pixelu, ale při výpočtu jsou po dvojicích vyhodnocovány 
protější pixely (obr. 2).  
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Obr. 2: Způsob získání CS LBP příznaku pro středový pixel 

Hodnota příznaku je vypočtena podle následujícího vztahu, kde v je vektor 
intenzit pixelů obrazu a δt komparační funkce, jejíž hodnotou je 0, pokud je rozdíl 
intenzit páru pixelů nižší než nastavený práh t, anebo 1, pokud je rozdíl intenzit 
vyšší nebo roven prahové hodnotě. V práci je nastaven práh na hodnotu t = 32. 

i
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i
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V průběhu experimentů byly rovněž zvažovány další popsané metody extrakce 
obrazových příznaků. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u CS LBP příznaků, byť 
rozdíly nebyly nijak zásadní. Ve finální verzi jsou tedy při klasifikaci využívány 
právě CS LBP příznaky. Byla zvažována i možnost kombinace více obrazových 
příznaků, ta ale nevedla ke zlepšení výsledků. 

4  REALIZOVANÝ POSTUP 
Vstupem klasifikátoru jsou tedy obrazy jednotlivých částic, dostatečně zvětšené, 

aby bylo možné přesně rozpoznat jejich tvar. Protože je přesnost klasifikace do 
značné míry závislá nejen na kvalitě, ale i na množství vzorových obrazů částic 
(řádově tisíce obrazů částic) a ruční segmentace částic z ferrogramů by při takových 
počtech částic byla časově velmi náročná, jsou pro trénování klasifikátoru využity 
obrazy částic pořízené laserovým analyzátorem částic (LNF). Všechny jsou před 
trénováním zařazeny expertem do odpovídajících tříd opotřebení. 

Parametry obrazů částic jsou dány vlastnostmi LNF. Při klasifikaci hraje roli 
rovněž velikost částic, rozlišení obrazu je dáno rozlišením snímače LNF, proto 
1 pixel obrazu odpovídá reálné velikosti 2,4 µm. Klasifikovány jsou částice, jejichž 
hlavní osa je větší než 20 µm. V rámci normalizace jsou všechny obrazy částic 
transformovány na jednotné rozlišení. 

4.1 DEFINICE T ŘÍD PRO KLASIFIKACI 

Pro potřeby tribodiagnostiky byly jako stěžejní zvoleny tři typy opotřebení a jim 
odpovídající třídy, do kterých jsou částice klasifikovány. Velmi důležité jsou navíc 
pro diagnostiku stavu zařízení sférické částice vznikající jako průvodní jev 
únavového opotřebení, které jsou sice ve ferrogramu dobře identifikovatelné 
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i laickým pohledem vzhledem k přesně kruhovému tvaru, pro svoji důležitost jsou 
ale rovněž klasifikovány jako samostatná třída. Částice opotřebení jsou tedy 
klasifikovány do těchto tříd: 

• Fatigue – laminární únavové částice. Do této třídy patří částice deformované 
v důsledku opakovaného průchodu soustavou. Rozválcováním sféroidů 
i jiných třírozměrných částic vznikají tenké ploché lupínky malé tloušťky. 
Částice mají hladký povrch a nepravidelné okraje, jejich výskyt je zpravidla 
doprovázen výskytem sféroidů. Velikost částic se pohybuje od cca 15 µm po 
100 µm. 

• Cutting  – částice řezného (abrazivního) opotřebení. Částice vznikající 
v důsledku působení cizorodé částice mezi třecími povrchy případně penetrací 
tvrdšího matriálu třecí dvojice do měkčího. Mají vzhled třísek, často mohou 
tvarem připomínat spirály. Vyznačují se velmi malou tloušťkou. Jejich výskyt 
(zejména při zvýšeném počtu částic větší velikosti) poukazuje na blížící se 
poruchu zařízení. 

• Sliding – částice vznikající při kluzném tření. Jsou menší než fatigue částice, 
přesto jejich velikost přesahuje 15 µm. Často mají protáhlý tvar 
s nepravidelným okrajem. 

• Sphere – často drobné kulovité částice minimálního průměru vznikající 
působením opakovaného napětí na povrchu součásti. Zpravidla vznikají 
v důsledku únavy Beilbyho vrstvy na povrchu ložisek. Sféroidy jsou relativně 
malé (o průměru 2–30 µm). V objektivu mikroskopu se při malém zvětšení jeví 
jako malé černé body, při větším zvětšení je patrný jejich hladký povrch. 
Výskyt těchto částic na ferrogramu signalizuje nastupující poruchu valivých 
ložisek. 

V praxi ale často není možné klasifikovat částice jednoznačně, jednotlivé třídy 
nejsou navzájem zcela disjunktní, a proto mohou být některé částice přiřazeny více 
třídám. V důsledku tak nelze dosáhnout stoprocentní přesnosti klasifikace, zejména 
částice malých rozměrů (do 30 µm) lze v mnoha případech klasifikovat jako 
únavové (fatigue) a zároveň kluzné (sliding). Pokud je taková částice klasifikována 
chybně (místo třídy fatigue je zařazena do třídy sliding a/nebo naopak), jedná se 
o chybu, která ale nemá zásadní vliv na stanovení převládajícího typu opotřebení 
a určitou nepřesnost při klasifikaci těchto tříd je tak možné tolerovat. Stejně tak ani 
při ferrografické analýze nelze vždy jednoznačně rozhodnut, do které třídy zařadit 
tyto „nejednoznačné částice“. 

První experimenty [13] ukázaly, že úspěšnost klasifikace částic je vysoká, méně 
přesné byly výsledky rozpoznání tříd fatigue a sliding navzájem. Obě třídy jsou 
dobře rozpoznatelné od ostatních, ale v praxi se objevuje rovněž značné množství 
částic, většinou menších rozměrů, které jsou na pomezí obou tříd a nelze je 
jednoznačně zařadit ani do jedné z těchto tříd. Tyto částice ale musí být také 
klasifikovány, jinak by značně zvýšily chybu klasifikace. Na základě výsledků 
experimentů tak byla klasifikace rozšířena o třídu fatigue/sliding, která obsahuje tyto 
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obtížně zařaditelné částice. Pro další experimenty tak byly klasifikace rozšířena na 
pět tříd (obr. 3). 

 
Obr. 3: Ukázka typických částic opotřebení podle klasifikačních tříd 

4.2 NORMALIZACE OBRAZ Ů ČÁSTIC 

Obrazy částic, které jsou vstupem pro učení klasifikátoru, je vhodné nejprve 
normalizovat (obr. 4 a, b). Použití normalizace má zásadní vliv na přesnost 
klasifikace. Experimentální zjištění optimálních hodnot parametrů normalizace 
umožnilo dosáhnout vyšší přesnosti klasifikace a je tak stěžejním krokem ve fázi 
přípravy vstupní dat pro klasifikaci.  

Normalizace spočívá v převzorkování obrazů na jednotnou velikost, rotaci částic 
podle jejich hlavní osy a vycentrování v rámci obrazu (obr. 4). Aby bylo možné lépe 
využít možností některé z metod strojového učení (především kvůli časové 
a paměťové náročnosti) pro automatickou klasifikaci, je výhodné, aby měla všechna 
vstupní data jednotnou velikost.  

Prvním krokem je tedy zmenšení/zvětšení obrazů částic. V tomto kroku je použita 
nelineární změna velikosti obrazů částic – menší obrazy podléhají jen malé úpravě, 
a čím jsou částice větší, tím více jsou zmenšeny. Díky nelineární transformaci je 
rovněž zachována informace o původní velikosti částic, která hraje při klasifikaci 
svou roli. Rozměry většiny obrazů se pohybují v rozsahu 10–30 pixelů, 
klasifikovány jsou ale i částice velké 70–80 pixelů. 

Druhou podstatnou úpravou je rotace částic. Protože rotace nemá vliv na třídu 
opotřebení, do které bude částice zařazena, je výhodné rotovat částice podle 
jednotných pravidel. Díky rotaci je možné dosáhnout vyšší přesnosti klasifikace. Pro 
potřeby normalizace jsou částice rotovány podle svislé hlavní osy, která je nalezena 
pomocí metody analýzy hlavních komponent (PCA). 

Společně s rotací jsou v rámci normalizace částice centrovány. 
V průběhu experimentů s nastavením parametrů normalizace a testování jejich 

vlivu na úspěšnost klasifikace byly zkoumány především následující faktory: 
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• koeficient pokrytí c – ovlivňuje velikost částice v obraze, resp. vzdálenost 
mezi okrajem částice a okrajem obrazu (nastaven na hodnotu c = 0,8), 

• velikost obrazů w – velikost obrazu, testovány hodnoty 16, 24, 32 a 48 pixelů, 
• normalizační faktor α – určuje relativní velikosti částic v obraze (testovány 

hodnoty 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; a 0,5), 
• rotace částic – testován vliv rotace částic na přesnost výsledku (s rotací, bez 

rotace). 

Výsledek normalizace je dán vztahem 

)1(' lecwl α−−=      (6) 

Na obr. 4 je demonstrován postup při normalizaci obrazů částic. V původním 
obrazu částic je zjištěna velikost l delší strany obrazu, která je transformována 
(zmenšena) na velikost 'l . 

 
Obr. 4: Postup normalizace obrazu: a) původní obrázek s nalezenou hlavní a 

vedlejší osou, b) normalizace velikosti obrazu, bez rotace, c) rotace obrazu podle 
hlavní osy částice, d) normalizovaný obraz s rotací 

Uvedené parametry normalizace mají zásadní vliv na výsledek klasifikace, při 
použití optimálních hodnot se přesnost klasifikace výrazně zvyšuje. Návrh 
a praktické ověření vlastní metodiky normalizace je jedním z přínosů této práce. 
Nalezení optimálních hodnot bylo cílem experimentálního výzkumu. 

Ukázka výsledků normalizace pro různé hodnoty normalizačního faktoru α je 
uvedena na obr. 5. 

 
Obr. 5: Vliv nastavení normalizačního faktoru na obrazy částic po normalizaci 
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4.3 PRŮBĚH EXPERIMENT Ů 

Při experimentech bylo zvažováno několik typů obrazových příznaků. Z hlediska 
obrazové analýzy binárních obrazů se jako nejvíce efektivní ukázaly příznaky 
EHOG a LBP (včetně modifikace CS LBP). Všechny experimenty byly provedeny 
nad uvedenými příznaky pro různá nastavení klasifikátoru. Vliv na přesnost 
klasifikace mají především použité parametry normalizace částic. V rámci 
experimentů byly prověřeny vybrané možnosti nastavení klasifikátorů, především 
parametrů normalizace částic. Všechna nastavení byla testována na obrazových 
příznacích LBP, CS LBP a EHOG.  

Pro realizaci experimentů byly vytvořeny čtyři binární klasifikátory. Schéma 
jejich použití je znázorněno na obr. 6. Pro každé nastavení parametrů normalizace 
byl vytvořen dataset, na kterém byl každý klasifikátor natrénován a otestován. 
Klasifikátor označený CU vyhodnocuje částice třídu Cutting, klasifikátor SP 
vyhodnocuje částice třídy Sphere. Kvůli komplikovanému vyhodnocení 
„nerozpoznatelných“ částic, které jsou na pomezí tříd Sliding a Fatigue byl vytvořen 
klasifikátor FASL, který od sebe oddělí částice Cutting nebo Sphere na jedné straně 
a částice Fatigue, Sliding a „nerozpoznatelné“ Fatigue/Sliding na straně druhé. Tyto 
částice jsou posléze hodnoceny klasifikátorem FA, který rozpozná částice třídy 
Fatigue. Podobně by klasifikátor SL vyhodnotil částice třídy Sliding. Klasifikátor SL 
není potřeba implementovat, třída Sliding je doplňkem k třídě Fatigue. 

 
Obr. 6:Postup klasifikace částice X prostřednictvím čtyř binárních klasifikátorů 

Přesnost klasifikace je do značné míry závislá na množství a správném zařazení 
trénovacích částic. Pro trénování klasifikátoru byly použity obrazy částic získané 
pomocí laserového analyzátoru částic, který díky využití laserové technologie 
umožňuje získat obrazy částic obsažených ve vzorku maziva. Tyto částice byly 
nejprve expertem zařazeny do vybraných tříd opotřebení, poté byly vstupem pro 
trénování klasifikátoru. V současnosti databáze obsahuje cca 9000 obrazů částic, 
další budou průběžně doplňovány. 

Primárním účelem klasifikátoru je vyhodnocení částic zachycených na 
ferrogramech. Částice jsou zachyceny na snímcích ferrogramů pořízených 
prostřednictvím optického mikroskopu s dostatečným zvětšením. Obrazy 
jednotlivých částic jsou poté normalizovány stejným způsobem jako obrazy 
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trénovací. Experimentálně bylo ověřeno, že trénovací i testovaná data jsou po 
normalizaci srovnatelná a způsob jejich pořízení nemá vliv na přesnost klasifikace. 

Cílem závěrečných experimentů tak bylo ověřit funkčnost klasifikátoru na 
obrazech částic získaných z ferrogramů. Nutno podotknout, že i když jsou testované 
částice pořizovány jinou technologií (jsou segmentovány z obrazu ferrogramu), 
v průběhu normalizace jsou transformovány stejným způsobem jako částice 
trénovací. Původ a způsob získávání obrazů částic tak nemá vliv na přesnost 
klasifikace. 

5  HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 
V tab. 1 jsou uvedeny výsledky udávající hodnoty chybovostí jednotlivých 

klasifikátorů pro vybraná nastavení. Důležité je podotknout, že při nasazení v reálné 
aplikaci může každý klasifikátor pracovat s vlastními (a tedy optimálními) 
hodnotami parametrů normalizace. Podobně je možné přizpůsobit i výběr 
obrazových příznaků. 

Všechny částice byly podrobeny normalizaci při dodržení stejných pravidel, jaké 
byly definovány v experimentech. Na základě průběžných výsledků byly provedeny 
experimenty s příznaky CS LBP a LBP. Ve všech případech byla v rámci 
normalizace provedena jednotná rotace částic podle hlavní osy. Velikost obrazu při 
testování byla 24× 24 a 32× 32 pixelů. Testované hodnoty normalizačního faktoru 
byly 0,05; 0,1 a 0,2. To vše pro klasifikátory CU, SP, FASL a FA. 

Tab. 1: Dosažené chybovosti klasifikace částic pro různé hodnoty 
normalizačního faktoru (příznaky LBP/CS LBP), velikost vzorků (obrazů) je 32 

pixelů, faktor pokrytí 0,8 

% chyba klasifikátoru α = 0,05 α = 0,1 α = 0,2 

Cutting 4,19/6,40 4,07/5,35 3,02/1,74 

Fatigue/Sliding 3,68/7,33 6,05/6,28 8,61/5,12 

Sphere 1,97/3,14 1,62/1,62 0,58/1,28 

Fatigue 2,10/4,73 1,57/2,10 7,10/4,21 

V průměru se při použití CS LBP příznaků jeví jako optimální následující 
nastavení (obr. 7), velikost obrazu 32 pixelů, normalizační faktor α = 0,2. Průběhy 
jednotlivých ROC křivek nejsou hladké z důvodu menšího počtu testovacích dat 
(obrazů částic). 
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Obr. 7: Přesnost klasifikace při v průměru nejlepším nastavení 

Chybovost klasifikace, která se pohybuje pro většinu nastavení pod hranicí 10 %, 
je pro účely tribotechnické diagnostiky velmi dobrá a automatizace celého procesu 
hodnocení opotřebení je tak přínosem pro praxi. Navíc lze předpokládat, že 
s rostoucím počtem trénovacích částic bude chybovost klasifikátoru klesat.  

Aktuální informace a podrobnosti včetně ukázek zpracování dat a průběžných 
výsledků jsou k dispozici na http://medusa.fit.vutbr.cz/particles/ [14]. 

ZÁVĚR 
Metody umožňující zjištěni stupně opotřebení a analýzu jeho průběhu 

u sledovaných zařízení nabývají v posledních letech na významu. Používané 
postupy vyhodnocení stavu mazacích olejů využívají pouze základní možnosti 
obrazové analýzy v oblasti tribotechnické diagnostiky.  

V současné době se intenzivně rozvíjejí instrumentální metody, které mohou 
přinést řadu údajů o průběhu a stupni opotřebení díky analýze mazacích olejů. 
Doposud zkoumané postupy a jejich výsledky prezentují pouze některé možnosti 
obrazové analýzy v oblasti tribodiagnostiky. Současným trendem je snaha o 
automatizaci procesu hodnocení opotřebení. Jedním z nových přístupů je 
automatická klasifikace částic opotřebení pomocí metod strojového učení, která byla 
i předmětem této práce. 

Cílem práce bylo prověřit možnosti automatické klasifikace částic opotřebení v 
návaznosti na metodu analytické ferrografie, která je v současnosti využívána k 
hodnocení stavu strojních zařízení. Práce eliminuje hlavní nedostatek této metody, 
kterým je možný negativní vliv lidského faktoru při subjektivním posouzení 
ferrogramů. Klasifikátor umožňuje provádět analýzu stavu sledovaných zařízení, 
která se tak stává mnohem dostupnější. Díky využití automatického klasifikátoru se 
hodnocení stává objektivnějším, jednodušším a v neposlední řadě také levnějším 
řešením. 

Praktickým výstupem práce je automatický klasifikátor částic opotřebení, který 
využívá metody strojového učení (konkrétně algoritmus AdaBoost) k analýze 
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obrazů částic. Tyto obrazy jsou podrobeny normalizaci a následně jsou vstupem pro 
učení (trénování) klasifikátoru. V průběhu trénování jsou v obrazech částic 
vyhodnocovány specifické příznaky (nejlepších výsledků bylo dosaženo s CS LBP 
příznaky), které jsou poté při klasifikaci vyhledávány v testovaných obrazech. 

Použití normalizace obrazů částic má zásadní vliv na přesnost klasifikace. 
Experimentální zjištění optimálních hodnot parametrů normalizace umožnilo 
dosáhnout vyšší přesnosti klasifikace a je tak stěžejním krokem ve fázi přípravy 
vstupní dat pro klasifikaci. Návrh a praktické ověření vlastní metodiky normalizace 
jsou hlavním přínosem této práce. 

Při realizaci klasifikátoru bylo zvažováno několik metod strojového učení; jako 
nejvíce efektivní se ukázala metoda Adaboost. Experimentálně bylo ověřeno, že 
metoda AdaBoost má při klasifikaci obrazu srovnatelné, ale v mnoha případech 
i lepší výsledky než metoda SVM nebo neuronové sítě.  

Pro reprezentaci obrazů určených ke klasifikaci byly z uvažovaných možností 
zvoleny příznaky CS LBP, jejichž výsledky jsou v průměru nejlepší. Ve 
specifických případech je dosaženo o málo lepších výsledků při použití příznaků 
LBP nebo EHOG. V praxi je klasifikátor schopen pracovat s takovými příznaky, 
které nejlépe vyhovují aktuálním potřebám.  

Dosažené výsledky ukazují, že využití automatické klasifikace částic v praxi 
může přinést zajímavé výsledky. V tuto chvíli je chybovost klasifikace v řádu 2–
10 %. V reálných aplikacích bude při zpracování dalších vzorků z provozu 
vzhledem ke statistickému zpracování dat přesnost klasifikace vyšší. Dosažená 
přesnost přináší zlepšení oproti dosavadním výsledkům, kdy jsou ferrogramy 
hodnoceny vyškoleným pracovníkem a výsledek je zatížen chybou subjektivního 
posouzení. I při znalosti pravidel klasifikace částic nepřesahuje u neznalého 
pracovníka provádějícího vyhodnocení jeho úspěšnost 70 %. Při dostatečně rozsáhlé 
databázi vhodným způsobem normalizovaných vzorků se klasifikace založená na 
metodách strojového učení jeví jako výhodná a dosažené výsledky jsou příslibem do 
dalšího vývoje a zpřesňování výsledků klasifikátoru. Cíle stanovené na začátku 
řešení tak byly splněny. 

Dalším rozšířením práce bude vytvoření nástroje pro automatickou segmentaci 
obrazů částic z ferrogramu. Vzhledem ke značné různorodosti vzhledu ferrogramů 
nebyl tento krok řešen v rámci dizertační práce, řešením by bylo vytvoření 
samostatné aplikace (případně modulu aplikace stávající), jejíž použití by 
předcházelo procesu normalizace obrazů částic. Problematika detekce objektů 
v obraze je řešena i na ÚPGM FIT VUT Brno, vytvoření tohoto modulu je 
plánováno na rok 2012. 
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SUMMARY 

INTRODUCTION 

Analysis of wear particles and their classification according to respective wear 
types is a tool that allows to monitor the current state as well as long-term trend of 
machine part wear (if used repeatedly). In case of an early detection of forthcoming 
faults, it allows to take preventive measures that can help avoiding the failure of the 
device. 

This work extends the possibilities of the analytical ferrography method which is 
one of the frequently used methods of particle analysis of operational liquids, 
especially of lubricating oils. The extension consists of a proposal and 
implementation of an automatic classifier of wear particles. 

Currently, the analytical ferrography method is used mostly because of results of 
very good quality. This method is based on separation of heterogeneous particles 
included in oil filling. It facilitates particle sedimentation on a special bottom 
(mostly a glass board) during the flow of the oil sample through a strong 
inhomogeneous magnetic field. Particles (wear debris) are then analyzed using a 
microscope. This method results in determining the wear classes for individual 
particles and stating the prevalent wear type. 

However, the interpretation of results depends on skills of the operator performing 
the evaluation to a great extent. The aim of this work is to replace the human factor 
(due to time demands as well as possible subjective viewpoint of the operator) with 
an automated particle classifier. 

The idea of using the analytical ferrography method with tools for automated 
particle classification is not completely new. Some proposals as well as 
implementation of systems based on ferrograms can be found in literature [1–3]. 
Most of the proposed systems were not finalized up to the practical implementation. 
A system working in practice is described in [9]; however, it is not suitable for use 
with analytical ferrography. The described system works with surface textures so the 
particle images have to be obtained using an electron microscope in a difficult way. 
Analytical ferrography cannot be used to obtain particle images that would allow 
analyzing their surface. 

The main aim of this work is to introduce a new automated method for particle 
classification using supervised machine learning. The approach is based on visual 
similarity of particles within a class. 

IMAGE FEATURES 

The Local Binary Patterns (LBP) method was originally developed for 
classification of textures but it found its use in image segmentation, face detection 
and motion detection as well. It is one of methods that work directly with pixels of 
an image. For each pixel of the input image, its LBP value is calculated from values 
of pixels surrounding it; the eight pixels closest to it are used most often. The LBP 
features are usually evaluated over the image converted into grayscale. 
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In this work, center-symmetric modification of the Local Binary Patterns method 
using low-level image features was used. This feature samples the local 
neighborhood and compares the sample with a value of the opposite sample. A 
binary value is generated for each pair of samples. The samples are taken by 
convolution with rectangular core. 

Contrary to standard LBP features, the output of CS LBP is not 8-bit code but 
only 4-bit code.  

During the course of experiments, other types of image features were also 
considered (Haar-like features, (E)HOG, LRD etc.). The best results were achieved 
with CS LBP features although the differences were not really significant. Hence, 
CS LBP features are used for classification in the final version. 

BOOSTING METHODS 

The aim of the methods of joining the classifiers (boosting) [5] is to improve the 
classification precision of any classifier. The basic idea comes from an iterative 
approach. In each iteration, classifiers with the best results and good capability of 
being mutual complements are chosen among all weak classifiers. This results in a 
strong classifier that is constructed as a weighed combination of selected simple 
(weak) classifiers. During each step of learning, one weak classifier is added to this 
combination. Weak classifiers may even have a relatively low rate of success (just a 
little better than the estimate) but their combination may result in a strong classifiers 
with a boosted total classification precision. The evaluation of the resulting classifier 
is performed as sequential evaluation of responses of all weak classifiers and their 
weighted sum. 

The basis for joining several classifiers is to select the first classifier with the 
classification precision is higher than 50 %. Furthermore, other classifiers with 
precision higher than 50 % on their own set of samples are added. Finally, a set of 
classifiers is chosen so that their classification precision in combination is better 
than the original classifiers, or, at least, not worse than the best of them – the 
classification is boosted. The resulting precision of a classifier is usually the same 
but rather higher than the precision of the worst of the partial classifiers. 

 
AdaBoost (Adaptive Boosting) is currently the most commonly used variant of 

the boosting method [10]. Similarly to other boosting methods, the aim of using 
AdaBoost is to increase the classification precision of machine learning algorithms. 
In this case, the basis is to select weak classifiers and combining them again. During 
classification, the decisions of several weak classifiers (which can be very simple) 
are combined, achieving possibly better results than those that could be achieved 
using individual classifiers. One of advantages is the fact that the resulting strong 
classifier is very strong and, at the same time, fast enough in real conditions. 

The AdaBoost algorithm is capable of lowering the error of the resulting classifier 
on the training set of samples exponentially to any arbitrary level [10]. It is able to 
produce classifiers with very good properties even if simple classifiers are only 
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used. The selection in each step of learning is performed in a greedy way so that the 
upper estimate of classifier error is minimized. 

AdaBoost is also used in combination with neural networks but alternative 
approaches, e.g. the supporting vector method (SVM), can be used as well. 

CLASSIFICATION CLASSES 

Five classes which correspond to wear mechanisms type-wise were chosen for 
classifying the wear particles. The following classification classes were used in this 
work: 

• Cutting – cutting wear particles generated as a result of one surface penetrating 
another. 

• Fatigue – this class contains particles that are formed as an effect of repeated 
passes through the system which results in plastic deformation of particles. 

• Sliding – sliding particles have oblong shape and irregular edge. They are 
smaller than fatigue particles but still larger than 15 microns. 

• Sphere – spherical particles can be generated if there is insufficient lubrication 
or there is a depletion of extreme pressure additives in high load or high stress 
conditions. Spheres are also produced by fatigue of rolling element bearings. 

Later experiments have shown that the success rate of the particle classification is 
very high (91–96%) with the exception of mutual distinction of classes fatigue and 
sliding. Based on these results, classification was expanded to contain the 
fatigue/sliding class which contains these non-classifiable particles. 

 
Figure 1: Classes of particles with typical representatives 

DATA COLLECTION AND NORMALIZATION 

In order to obtain enough input data (particle images) for training the classifier, 
particles from the LNF device were used. The output of this device provides binary 
images of wear particles obtained from oil. These particles were classified in classes 
described above by an expert. 
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The procedure of normalizing the input data consists of nonlinear image scaling, 
image rotation and transformation by placing the center of gravity into the center of 
the image. 

All particle images must be of constant size (32×32 pixels) prior to machine 
learning. As the particle size is important for classification, it has to be represented 
when normalizing. Therefore, the result of normalizing is a set of images of uniform 
size, preserving the relative particle size.  

The class of the particle is independent on the rotation but the rotation strongly 
increases visual variability of samples within a class. A particle is rotated so its 
major axis is aligned with the y axis of coordinate system. The major axis is found 
using the PCA method. 

Together with the previous step, the particles are centered in the image so that 
their center of gravity lies exactly in the center of the image. 

 
Figure 2: Image normalization. a) source image with particle bounding box and 

major and minor axes, b) image normalized to size w without rotation, c) rotation of 
the original image with new bounding box and d) image normalized with rotation. 

 

Different values of normalization parameters were tested. The setting of the 
parameters in experiments was following: 

• The coverage factor c was set constantly to 0.8 in order to fit all particles to the 
sample and keep some border. 

• Sizes of sample images w were 16, 24, 32 and 48 pixels. 
• Normalization factor α was 0.02, 0.05, 0.1, 0.2 and 0.5 in order to test the 

influence of absolute size of particle on the classification accuracy. 
• Data were processed both with and without rotation normalization in order to 

test whether the rotation had influence on the accuracy. 

The result of normalization can by expressed as 

)1(' lecwl α−−=      (1) 

where l is length of the longer side of the particle in the original image and 'l  is 
length of the longer side of the particle after normalization. 
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The normalization parameters indicated above influence the classification results 
in a fundamental way. The classification precision increases considerably when 
using optimum values. The proposal and a practical test of the normalization 
methodology is one of the benefits of this paper. Finding the optimum values was 
the aim of experimental research. 

EXPERIMENTS AND RESULTS 

In order to perform the experiments, four binary classifiers were created. The 
scheme of their use is shown in Fig. 3. For each setting of normalization parameters, 
a dataset was created on which each classifier was trained and tested. Classifier 
designated as CU evaluated particles of the Cutting class, while the SP classifier 
evaluates the particles of the Sphere class. Due to complicated evaluation of "non-
recognizable" particles on the edge of classes Sliding and Fatigue, the FASL 
classifier was created which separates Cutting or Sphere particles on one side and 
Fatigue, Sliding and "non-recognizable" Fatigue/Sliding particles on the other side. 
These particles are then assigned the FA classifier that recognizes particles of the 
Fatigue class. Similarly, SL classifier would be assigned to particles of the Sliding 
class. There is no need to implement the SL classifier, the Sliding class is a 
complement of the Fatigue class. 

 
Figure 3: Process of analyzing a particle (X) using four binary classifiers. 

Individual classifiers were trained using all available particles obtained from the 
LNF. Firstly, all particles were assigned to the correct class by an expert. The 
classifier trained this way was then tested using particles obtained from ferrograms. 
Numbers of training as well as testing particles are shown in Tab. 1.  
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Classification 
class 

Number of 
training particles 

Number of testing 
particles 

Cutting 1337 79 

Fatigue 2670 279 

Sliding 2003 101 

Sphere 885 20 

Fatigue/Sliding 1607 300 

Table 1: Numbers of training and testing particles in each classification class. 

All particles underwent normalization adhering to the same rules as defined in 
previous experiments. Based on previous results, experiments with CS LBP and 
LBP features were performed. Uniform rotation of particles around the major axis 
was performed during normalization in all cases. The image size during testing was 
24× 24 and 32× 32 pixels. Tested values of the normalization factor were 0.05, 0.1 
and 0.2; all these were used for classifiers CU, SP, FASL and FA. 

Following figures show the ROC curves capturing the influence of used 
setting on the precision of classifiers. The curve progress is not very smooth due to a 
smaller volume of test data (particles). 

 
Figure 4: The influence of image size on the classification precision. 
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Figure 5: The influence of the normalization factor on the classification precision. 

Selected results of particle classification from ferrograms are shown in Tab. 2. 
Depending on specific needs, the parameters of normalization can be adjusted and 
the classification precision of selected classes can be influenced this way.  

% of error α = 0.05 α = 0.1 α = 0.2 

Cutting 4.19/6.40 4.07/5.35 3.02/1.74 

Fatigue/Sliding 3.68/7.33 6.05/6.28 8.61/5.12 

Sphere 1.97/3.14 1.62/1.62 0.58/1.28 

Fatigue 2.10/4.73 1.57/2.10 7.10/4.21 

Table 2: Error rate of particle classification achieved for different values of the 
normalization factor (LBP/CS LBP features), particle (image) size is 32 pixels, 

coverage factor is 0.8. 
In the average, the following settings (see Fig. 6) seem to be optimum when 

using the CS LBP features, image size 32 pixels, normalization factor α = 0,2. 

 
Figure 6: Classification precision using the best settings in average. 
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The error rate which is under the 10 % threshold for most settings is very good for 
the purposes of tribotechnical diagnostics and the automation of the whole process 
of evaluating the wear is therefore a benefit for practice. Moreover, the assumption 
is that with growing number of training particles, the error rate of the classifier will 
go down. 

Supplementary materials along with the data and software used for image 
normalization can be found online [14]. 

CONCLUSION 

The current trend is an effort to automate the process of wear evaluation. One 
of new approaches is an automated classification of wear particles using the methods 
of machine learning which was the subject of this work. 

The aim of this paper was to examine the possibilities of automated 
classification of wear particles. The classifier that was created allows to perform an 
automated analysis of the state of monitored machines from the wear point of view 
and it becomes much more accessible as a result. Due to the use of the automated 
classifier, the evaluation becomes less biased, simpler and, last but not least, cheaper 
solution. 

The output of the paper is the procedure of proposing and implementing an 
automated classifier of wear particles which uses machine learning methods for 
analyzing the particle images. These images get normalized and they are used as an 
input for training the classifier afterwards. During the training, specific image 
features are evaluated in the particle images (the best results were achieved using the 
CS LBP features) which are then searched for in tested images during classification. 

The classification precision depends on the number and correct classification 
of training particles to a considerable extent. Particle images achieved by using laser 
analyzer of particles were used for training the classifier. Firstly, these particles were 
assigned to selected wear classes by an expert; then, they were used as an input for 
training. Currently, the database contains about 9 000 particle images and more will 
be added continuously. 

During the course of experiments, various methods of machine learning were 
tried; the best results of them were achieved by using the AdaBoost algorithm. It 
was proven by experiments that the results of using the AdaBoost method for image 
classification are comparable (or even better in many cases) to the results of the 
alternative SVM method or of neural network.  

For the purposes of machine learning methods, a mathematical description of 
the image in the form of image features. The CS LBP and LBP were evaluated as 
suitable.  

It was proven by experiments that the influence of normalization of particle 
images on the classification precision is crucial. Determination of optimum values of 
normalization parameters allowed to achieve higher classification precision, being 
hence a fundamental step in the stage of preparing the input data for classification. 
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The proposal as well as practical testing of the methodology of normalization are the 
main benefit of this work. 

Achieved results show that the use of an automated classification of particles 
in operation can produce results which can be used in practice but which cannot be 
achieved by using other methods in many cases. Currently, the error rate of 
classification is below the 10 % threshold depending on the settings of the classifier 
and the tested class. The classification precision of processing other operational 
samples will be higher in real applications due to statistical processing of data.  

The achieved precision indicates an improvement as compared to hitherto 
results where ferrograms are evaluated by a trained operator but the result is subject 
to subjective evaluation. Even if knowing the rules of particle classification, the rate 
of success of a non-trained laboratory operator performing the evaluation just by 
comparison with a set of particles is 60−70 %. If the database of samples normalized 
in a suitable way is large enough, the classification based on machine learning 
methods seems to be favorable and the results achieved represent a promise for 
further development and making the classifier results more exact. The aims 
determined at the beginning of the solving process were thus achieved successfully. 

The tool created for the particle classification will be used in practice mostly 
for monitoring the progress of wear on samples taken in a longer time interval 
successively in order to perform the trend analysis. Evaluation of the current state 
based on one measuring is a problem, the number and shapes of particles may differ 
for different machines. At the beginning, the classifier will be used in the 
laboratories of the Jan Perner Transport Faculty of the University of Pardubice. 
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