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Samenvatting 

Het huidige interimrapport bevat enige eerste voorlopige conclusies en aanbevelingen aan
gaande het door FACE aan IWDE voorgelegde probleem van het sorteren van mosselen op 
grond van hun akoestische spectrum, gemeten bij een vrije val van een mossel op een harde 
ondergrond. In het bijzonder is opgenomen enig commentaar op het concept face rapport 
"Akoestische sorteren, methodiek en achtergrond" van 17 april1991 [1]. 

De methoden van classificatie komen in aanmerking: 

- door vergelijking met enige voldoende typische representanten (voorgesteld in [1]) 

- statistisch (multivariate techniek) 

- neuraal netwerk. 

Hiervan lijkt de representantenmethode het meest gunstige vooruitzicht te hebben, zowel door 
zijn constructieve en daardoor op natuurlijke wijze uitbreidbare aanpak als uit het feit dat 
het inderdaad nu al in zekere vorm werkt. Aileen de in [1] geschetste (sequentiEHe) methode 
om representanten te kiezen is niet goed. Het leidt tot dicht bij elkaar gelegen representan
ten. Beter is representanten simultaan te kiezen. Hiervoor bestaat een verscheidenheid aan 
geschikte algoritmen. 

Inleiding 

Empirisch is vastgesteld dat mosselsorteerders, die goede mosselen moeten scheiden van 
slechte, d.w.z. lege, gebroken, of met slik gevulde mosselen, dit grotendeels op hun ge
hoor doen. Als het waar is dat een goede mossel vrijwel door zijn akoestisch spectrum is te 
onderscheiden van een slechte, moet het mogelijk zijn dit te automatiseren. Dit probleem is 
aan FACE gegeven met de opdracht te zien of inderdaad hiermee een commerdeel interessant 
systeem is te bouwen. 

In het voorgestelde systeem valt een mossel op willekeurige wijze van enige hoogte op een ste
nen plaat. Het geluid van de val (een korte tik) wordt geregistreerd, bemonsterd, en Fourier 
getransformeerd. De absolute waarde hiervan (het spectrum) is een array van 512 waarden 
a( i), i = 1, ... , n = 512. Dit spectrum is niet uniek (het hangt bijv. af van de manier waarop 
de mossel terechtkomt) maar moet toch zo "eigen" zijn aan die mossel dat het de informatie 
moet bevatten of de mossel goed of niet goed is. (Of dit zo is, is een nog niet totaal eenduidig 
beantwoorde vraag). 
Omdat het praktisch onmogelijk is te bepalen hoe een goede mossel kan klinken, laat staan 
wat voor spectra een slechte kan produceren, ligt het voor de hand te vergelijken met vooraf 
geselecteerde goede en slechte. Merk op dat de "goede" waarschijnlijk meer op elkaar zullen 
lijken dan "slechte" (in zijn algemeenheid). De slechten zullen ecl1ter meestal "lege" zijn, en 
in dat geval weer wat op elkaar lijken. 

We zullen hieronder enige aspecten bespreken verband houdend met dit "op elkaar lijken", 
namelijk: normering, schaling, filtering, en afstandsmaat. Daarna zullen we drie methoden 
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bespreken die in aa.nmerking komen om te selecteren c.q. classificeren. 

Merk op dat het oorspronkelijke Fourier spectrum meer informatie bevat (nl. de complexe 
fase) dan het hier voorlopig gehanteerde gewone spectrum = de absolute waarde van het 
Fourier spectrum. Het verdient aanbeveling na te gaan of de in het Fourier spectrum aanwe
zige extra informatie kan bijdragen aan de classificatie. Onderstaande formules moeten dan 
complex worden geinterpreteerd, met de aantekening dat het spectrum slechts bepaald is tot 
op een factor e14>, vanwege het niet exact bekende begin punt van het signaal in de tijd. 

Normering 

Als de signaalsterkte van het gemeten geluid niet voorspelbaar is (bijv. omdat de afstand tot 
de microfoon varieert) is het nodig de spectra te normeren. Ook als er reden is aan te nemen 
dat een kleine en grote mossel hetzelfde spectrum hebben (aileen in niveau verschillend) is 
het nuttig om te normeren. Als echter het niveau zelfinformatie bevat over de kwaliteit van 
de mossel is er juist reden niet te normeren. 

Het is waarschijnlijk het verstandigst een normering consistent te Iaten zijn met de (hier
onder te behandelen) afstandsmaat d(S, F) zodanig dat de afstand tussen spectrumS en het 
nulspectrum d(S,O) = 1. 

Schaling 

Indien er aanwijzingen zijn dat kleine en grote mosselen spectra produceren die (bij gelijke 
kwaliteit) gelijk zijn wat vorm betreft, maar aileen verschoven in de frequentie, kan het nuttig 
zijn een spectrum te verschuiven 

(i=l, ... ,n) 

zodanig (bijvoorbeeld) dat de frequentie, waarboven aile frequenties meer dan 20 dB onder 
het maximum liggen, vast gekozen wordt. 

Filtering 

De trillingseigenschappen van een mossel kunnen zodanig zijn dat bepaalde tonen in het 
geheel niet of andere juist sterk aanwezig zijn. Dit geeft in het spectrum aanleiding tot 
pieken omlaag en omhoog. Een andere sterk gelijkende mossel kan ook dergelijke pieken 
hebben, maar het is onwaarschijnlijk dat ze op precies dezelfde plaats voorkomen. Het is 
daarom beter de positieve pieken weg te werkEm door ze bijvoorbeeld uit te smeren over 
een ~ octaaf bandje (met dezelfde energie inhoud), en de negatieve pieken weg te filteren, 
bijvoorbeeld door het algoritme: 
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Afstandsmaat 

Om te kunnen bepalen of twee spectra S = { a1 , ••• , an} en F = { bt, ..• , bn} op elkaar lijken 
moeten we een afstandsmaat d(S,F) definieren, met uiteraard d(S,S) = 0, d(S,F) > 0 als 
S :/; F, en d(S,F)---+ 0 als S ~F. 

Een eenvoudige keuze, waarbij aile verschillen even zwaar bijdragen is 

n 

dt(S,F) = L lai- bil. 
i=l 

Als het gewenst is dat grote verschillen meer bijdragen dan de kleine kan een niet-lineaire 
weging worden toegepast, zoals 

n 

d2(S,F) = {L: lai - bil2}1/2 
i=l 

n 

d3 (S, F) = {L: lai - bil3
}

113 

i=l 

doo(S,F) = max Ia·- b·l • t:::;i:::;n ' ' 

Een andere overweging kan zijn dat sommige delen van het spectrum een grotere, c.q. kleinere 
bijdrage moeten hebben. In dat geval zou een lineaire weging kunnen fungeren 

n 

dm(S,F;w) = {L Wi lai- balm}l/m. 
i=l 

Een andere factor die van belang kan zijn is het feit dat de verschillen in de luidste banden 
het zwaarst moeten tellen. (Het is mogelijk dat er belangrijke verschillen zijn in de zachte 
del en van het spectrum die nooit zijn opgem~kt door de sorteerders.) Dit is bijvoorbeeld te 
realiseren door 

n 

dm,k(S,F; w) = {L Wi Ia~- bflm}l/mk 
i=l 

waarhij aan k = 2 gedacht kan worden. Ook een mogelijkheid is een soort decibel verschil, 
analoog aan de definities voor bijv. NL, PNL, of EPNL: 

n 

D(S, F)=?: max ( Willog :~ I• 0) dB 
•=l t 

waarbij de drempel 0 nodig is om onbegrensde waarden bij ai of bi = 0 te voorkomen. 

4 



Mogelijke methoden van classificatie 

De spectra van de goede mosselen hebben niet een eenvoudig kenmerk dat ze onderscheidt 
van slechte (de ligging van het maximum bijvoorbeeld ). Dit is a priori al vrijwel uitgesloten 
op grond van het feit dater slechte kunnen zijn die maar weinig afwijken van een goede (bijv. 
met een gebroken schaal), maar zelfs als we die negeren, omdat ze weinig voorkomen, en we 
beschouwen aileen de meest voorkomende soort slechte, nl. de lege, dan nog blijkt het slechts 
in beperkte mate mogelijk ze op een enkel spectraalcriterium te onderscheiden. Zie figuur 1 
en 2 waar 15 willekeurige spectra van goede en lege mosselen zijn geplot. Aileen tussen de 
frequenties 7 en 25 is een gemiddeld niveau verschil te zien waarop ze onderscheiden zouden 
kunnen worden. Het is duidelijk dat het nodig is de classificatie op grond van een aantal 
aspecten te doen. 

Welke dat zijn is echter niet direct duidelijk. Daarom is het 't verstandigst uit te gaan 
van een voldoende grote test verzameling met behulp waarvan een criterium opgebouwd kan 
worden. 

Representanten 

De allereenvoudigste methode zou zijn: kies een representant R van de "goede", en drempel
waarden t1 en t2, en selecteer 

S is goed als d( R, S) ::; t1 

S is onbekend als t1 < d( R, S) < t2 

S is slecht als d(R, S);::: t 2 • 

Dit is eenvoudig uit te breiden tot N representanten R1, ... , RN: 

S is goed als min d(Ri, S) < t1 
19~N -

S is onbekend als t1 < min d(~, S) < t2 
l~i~N 

S is slecht als min d(Ri, S) > t 2 • 
l~i~N -

Als we zinvolle representanten van de slechten kunnen geven, zeg Q1 , ... , Q K, dan kunnen 
we de drempels afhankelijk maken van het "niet.-slecht"-zijn, door t1 en t 2 te verhogen met 
de waarde 

waarbij a een te kiezen parameter is. Merk op dat dit in essentie de manier is zoals beschre
ven in [2], "Beschrijving 900062, beschrijving sorteer algoritme". 
Het centrale probleem in de methode van representanten is het selecteren van geschikte re
presentanten. 
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Als de testverzamelingen {a,} "goede" spectra en { B;.} "slechte" spectra voldoende groot 
zijn, bakenen ze een gebied Q in een n( = 512)-dimensionale ruimte af van goede spectra (nl. 
bevattende de vectoren ai = ( ai, ... , a~). Ret idee van representanten is nu dat we (onder 
de vooraf gekozen afstandsmaat d) het gebied Q en zijn complement B benaderen door een 
aantal geschikt gekozen bollen. 

Voor het opsplitsen van Q en 8 in deze bollen of deelgebieden is uit de theorie van de dis
crete optimalisering een aantal algoritmen bekend, die met behulp van de afstandsmatrices 
behorend bij { ai} en { B,} ( d.i. de matrix met als i, j-de element de afstand tussen ai en 
a;, resp. B;. en B;) de meest bij elkaar gelegen punten a,, c.q. B,, sorteren en in clusters 
groeperen. De centrale elementen van deze clusters kunnen dan fungeren als representant, 
d.w.z. middelpunt van de bol. 

Verschillende varianten van deze algoritmen zijn mogelijk, waarbij het aantal clusters aldan 
niet vaststaat, en waarbij de clustering van Q en 8 gecombineerd wordt opgelost. 

Merk op dat dit clusteringsprobleem globaal moet worden opgelost, en niet sequentieel: het 
representatieve element dat men zou aanwijzen bij een verdeling in een kan geheel anders zijn 
d~ bij een verdeling in twee. Voorbeeld: Nederland wordt geografisch gerepresenteerd door 
(bijv.) Utrecht (1 element), of Zwolle en Den Bosch (2 elementen). Het algoritme voorgesteld 
in [1] is sequentieel en daarom dus niet goed. 

Statistisch 

Als we er vanuit zouden kunnen gaan dat de elementen van de testverzameling { ai} aile het
zelfde spectrum representeren, waarbij de variaties van statistische aard zijn, zouden we de 
discriminanten methode uit de theorie van multivariate analyse kunnen overwegen. Hierbij 
wordt in iedere richting van de vectoren ai = {gj} het gemiddelde genomen, en daarmee 
representant R = {r;} bepaald: 

1 n 

TJ =-I: g~. 
n i=l 

Vervolgens wordt de bijbehorende spreiding in de verschillende richtingen bepaald (de cova
riantie matrix :E = { uf;} ): 

2 1 n 
q .. = -- ~cur- r;.) (u1- r-:). 

' 1 n-1L...J "" 
le=l 

Van een te classificeren spectrum S wordt nu de gewogen afstand tot R bepaald (gewogen 
met zoiets als het omgekeerde van de spreiding om onbelangrijke fluctuaties niet te zwaar te 
Iaten wegen) 
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(met Sen R als vectoren opgevat). 

Door de gevonden afstand d te vergelijken met de kleinste afstand van de elementen van 
de testverzameling B kunnen we concluderen of S voldoende dicht bij R ligt om als "goed" 
geclassificeerd te kunnen worden. 

Het nadeel van deze methode is dat er nogal wat statistische aannamen omtrent de geluidspro
ductie van vallende mosselen worden gedaan die niet of slechts moeizaam te onderbouwen zijn . 

. 
Te overwegen zou kunnen zijn dat deze statistische methode als aanvulling wordt toegevoegd 
aan de representanten methode, d.w.z. dat na dat clusters zijn gekozen de representanten 
verder statistisch worden bepaald en verwerkt op bovenstaande manier. 

N euraal netwerk 

Het basisprobleem is het herkennen van een patroon in een gegeven invoer (spectrum S), 
zodat een eenvoudige conclusie (goed/slecht) kan volgen op overigens zeer moeilijk expliciet 
aan te geven gronden. Voor dit soort problemen bebben in het verleden de zgn. "neurale 
netwerken" bewezen te kunnen voldoen. 

Een neuraal netwerk verbindt een invoer (zeg, array x11 ... , XN) met een uitvoer (array 
y1 , •.• , YM) op een redelijk eenvoudige, niet lineaire wijze, echter wei nog afhankelijk van een 
zeer groot aantal parameters of weegfactoren. De naam "neuraal netwerk" komt van het feit 
dat de gekozen interne structuur in de verte lijkt op dat van biologische hersenen. 

Gedurende een leerfase moeten met een geschikte procedure aan de hand van zeer veel train
voorbeelden de weegfactoren bepaald worden. Het blijkt dat als aan een aantal voorwaarden 
m.b.t. aantal invoer en uitvoerpunten, weegfactoren, en aantal trainingsvoorbeelden is vol
daan, en mits natuurlijk in de aangeboden invoer voldoende door het systeem herkenbare 
regelmaat, c.q. patronen, zit, dan een dergelijk netwerk in staat is nieuwe gelijksoortige in
voer op de juist wijze te classificeren. 

Voor het huidige probleem is een beperkte proef genomen met een bestaand neuraal net
werk. Het aantal invoerpunten was minimaal 50 (een minimum van 30 lijkt nodig om nog 
iets van het karakter van een spectrum te handhaven) met het aantal weegfactoren varierend 
vanaf ongeveer 2000 tot enkele veelvouden daarvan. Het bleek dat de score niet hoger kwam 
dan (op een testverzameling van 60) ongeveer 85%, d.i. de score die ook gehaald wordt met 
de huidige ge'implementeerde variant van de representanten methode. Het gebrek aan succes 
van het neuraal netwerk is waarschijnlijk toe te scluijven aan het te geringe aantal trainings
voorbeelden (enkele honderden terwijl enkele duizenden waarschijnlijk nodig zijn). 

Conclusies 

Voor het sorteren op grond van akoestische spectra is een afstandsbegrip nodig om te kunnen 
besluiten wanneer twee spectra op elkaar lijken. Een aantal mogelijkheden is besproken. 
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Voor het classificeren zelf is een aantal mogelijkheden besproken. Het neurale netwerk is 
het meest flexibel en veelzijdig, maar lijkt op praktische bezwaren te stuiten. De methode 
met representanten is een (bijna) aannamen-vrije aanpak die zich reeds bewezen heeft (in 
eenvoudige vorm), en op logische en eenvoudige wijze uitbreidbaar en verfijnbaar is. 
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Figure 1. Collectie spectra 15 goede mosselen Clog-log schaall 
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Figure 2. Collectie spectra 15 lege mosselen (log-log schaall 


