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Дисертационният труд съдържа увод, пет глави, общи изводи и 5 
приложения. Той е с обем 180 страници, в които са включени 51 фигури 
и 67 таблици. Списъкът с използваната литература съдържа 174 
заглавия, от които 44 на кирилица и 130 на латиница. 
 В автореферата всички означения, номерацията на фигурите, 
таблиците и формулите са според означенията в дисертацията. 
 
 Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 
заседание на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ към 
факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара 
Загора, състояло се на 19.10.2018г. 
 
 Дисертантът работи като асистент в катедра „Електротехника, 
електроника и автоматика“ към факултет „Техника и технологии“ при 
Тракийски университет – Стара Загора. 

Докторант е в катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ 
към факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – 
Стара Загора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ……2018 г. 
от……….. часа в зала ……..., на университета, на открито заседание 
пред научно жури, назначено от ректора на Тракийски университет. 
 

Материалите на докторанта са на разположение на 
заинтересованите в катедра „Електротехника, електроника и 
автоматика“. Авторефератът е публикуван в сайта за развитие на 
академичния състав на университета. 
 
Автор: инж. Мирослав Димчев Василев 
Заглавие: „Оценка на качеството на млечни продукти посредством 
анализ на визуални изображения и на спектрални характеристики“ 
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Списък на използваните съкращения 

 
БДС Български държавен стандарт 

ЕС Европейски съюз 

КЗ Компютърно зрение 

ККТ Критични контролни точки 

СА Спектрален анализ 

СВ Сухо вещество 

СКЗ Система за компютърно зрение 

СХ Спектрални характеристики 

ТК Титруема киселинност 

ХСА Хипеспектрален анализ 

ХСХ Хиперспектрални характеристики 

AUC Area under curve  

CMYK Cyan, magenta, yellow, black 

DA Discriminant analysis 

FTIR Fourier transform infrared spectroscopy 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point 

HSL Hue, saturation, lightness 

HSV Hue, saturation, value  

KNN K nearest neighbours 

kPCA Kernel Principal component analysis 

LV Latent variables 

MRI Магнитно-резонансно изобразяване 

NIR Near-infrared 

NL-DA Nonlinear Discriminant analysis 

PCA Principal component analysis 

pH Активна киселинност 

PLSR Partial least squares regression 

RGB Red, green, blue 

SVM Support vector machines 

VIS Visible spectrum 
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Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Актуалност на проблема 
Качествените показатели на храните имат първостепенно значение за 

хранителната безопасност, която е основен приоритет в съвременната рамка за 
развитие на земеделието в Европа. 

По данни на Националния статистически институт млечните произведения, 
предлагани на  българския пазар са едни от най – консумираните продукти от 
масовия потребител. При неправилно съхранение на тези храни обаче, в тях се 
създават условия за настъпване на биохимични промени, които могат да доведат до 
развалянето им, съответно и до възникване на хранителни заболявания на хората, 
които са ги консумирали. Не са рядкост случаите на тежки отравяния в детски 
градини и заведения за обществено хранене, дължащи се на  съхранение на 
млечните продукти в условия, несъответстващи на посочените от производителя. 
Това налага търсенето на бързи, обективни и неразрушаващи методи за комплексна 
оценка на годността им. 

В литературата могат да бъдат открити различни дефиниции за качество на 
млечните продукти, на базата на множество показатели, свързани със сензорни 
характеристики, състав, токсикология и технологични свойства. 

Според стандартa ISO, качеството е съвкупност от свойства и характеристики 
на продуктите, които определят пригодността им да удовлетворяват установени и 
предполагаеми потребности. Неговото осигуряване е от първостепенно 
икономическо, техническо и социално значение в целия процес на производство и 
съхранение и е основна характеристика на потребителната стойност. 

Наименованието „млечни продукти“ в настоящия дисертационен труд ще 
включва само традиционните за българския пазар бяло саламурено сирене и 
кашкавал. Запазването на оригиналните им свойства без признаци на разваляне е 
основна задача в процеса на тяхното съхранение. Поради голямото количество 
протеини, съдържащо се в тези храни при неспазени температурни режими, а също 
и при ниска степен на зрялост, те попадат в групата на високорисковите. Затова е 
необходимо за изследването на всяка проба да бъдат осигурени надеждни 
лабораторни условия, химически реактиви, квалифицирани експерти и др. Въпреки 
опита си, всеки експерт субективно преценя цветовите показатели на съхраняваната 
млечна продукция по различен начин. За успешно окачествяване на сиренето и 
кашкавала, от особено значение са вътрешните им дефекти, до които се достига 
след проникване и съсипване на търговския им вид. Нужен е експресен и 
неразрушаващ контрол, позволяващ проследяване на промените в показателите за 
годност при съхранение на тези продукти, традиционно присъстващи на българската 
трапеза. 

 

Обект и място на изследването 
Обект на изследването представляват проби от бяло саламурено сирене и 

кашкавал, произведени по БДС. В предварителни изследвания, имащи за цел да 
определят възможностите за отделимост на обектни области по изследваните 
млечни продукти са използвани проби по БДС и собствена технология на 
производителя. Пробите са закупени от търговската мрежа. 

Предмет на изследване са изменението на повърхностните характеристики на 
продуктите при съхранение в условия, несъответстващи на посочените от 
производителя. 

Оценявани са видимите характеристики – промяна на цветовите 
характеристики на трите области по време на съхранение; поява на области с 
нетипично оцветяване; състав – отделяне на два вида области – кашкавал и мухъл, 
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сирене и плесен; промяна на характеристиките (визуални и спектрални) на двете 
зони по време на съхранение; промяна на параметрите, които са изследвани в 
референтна лаборатория. 
 

Цел и основни задачи на изследването 
Основна цел: Оценка на съпоставимостта на основните свойства на бели 

саламурени сирена и на кашкавали от краве мляко, произвеждани от различни 
производители, извлечени от техните цветни изображения и спектрални 
характеристики. Тази оценка касае основно изменението на тези свойства в процеса 
на съхранение на изследваните продукти при условия, различни от 
регламентираните от производителя. 

За постигане на тази цел е необходимо да се решат следните основни задачи: 
1. Да се направи сравнителен анализ на цветовите характеристики на 

различни области по повърхността на изследваните продукти и на тяхното 
изменение  в процеса на съхранение при посочените условия посредством анализ 
на цветните им изображения. 

2. Да се направи сравнителен анализ на основни свойства, извлечени от 
спектралните характеристики на изследваните обекти и области по повърхността на 
изследваните продукти, както и на тяхното изменение  в процеса на съхранение при 
посочените условия.  

3. Да се изследва отделимостта на повърхностните обектни области на 
млечните продукти – сирене, кашкавал и на области с плесени, дрожди и колонии от 
мухъл, посредством анализ на цветните им изображения и спектрален анализ в 
различни дни от съхранението; 

4. Да се създадат предсказващи модели на изследваните продукти. 
5. Да се оцени съпоставимостта на моделите на сирена и кашкавали, 

произвеждани по един и същи стандарт, но от различни производители. 
 

Mетоди на изследване 
Изследванията, изградени на теоретична и експериментална основа са 

проведени в лабораторни условия. За изследване са използвани различни 
статистически и аналитични методи (групировка, средни величини, графичен метод 
и др.). Обработката на данните е извършена чрез компютърната програма за 
статистическа обработка на данни Matlab Statistics Toolbox и Data Analysis Toolpack в 
MS Excel. 

 

Научна новост на изследването 
Адаптирани са програмни инструменти за реализация на предложените 

процедури за анализ на цифровите изображения и спектрални характеристики на 
млечни продукти, с цел извличане на цветови признаци и класификация. 

Резултатите от изследването, както за различимост на данните по дни в 
рамките на определен клас, така и за различимост по класове в определен ден от 
престоя, показват, че по-добри резултати се получават в изследванията, базирани 
на спектрални данни във видимата област. Това е очакван резултат, тъй като 
основната част от изследваните свойства, свързани с качеството на млечни 
продукти, са видими свойства, които могат да бъдат анализирани във видимия 
спектър на отразената светлина. 

Изследвани са предсказващи модели, които могат да бъдат използвани за 
предсказване на промяна на свойство на млечните продукти в зависимост от 
времето на съхранение. 
 

Приложимост и полезност на изследването 
Разработените учебно технически средства се прилагат в обучението на 

специалностите „Автоматика и компютърни системи“ и „Технология на храните“ във 
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факултет „Техника и технологии“ гр.Ямбол към Тракийски университет – Стара 
Загора. 

 
 

Апробация на работата 
По темата на дисертационния труд има 4 публикации. Една от тях е 

публикувана в сборник на научна конференция: International Conference on Technics, 
Technologies and Education ICTTE 2016. Три са публикувани в научни списания: 
Innovation and Entrepreneurship 2016 и Applied research on technics, technologies and 
education 2016. 
 

Обем и структура на дисертационния труд 
 Дисертационният труд съдържа увод, пет глави, общи изводи и 5 приложения. 
Той е с обем 180 страници, в които са включени 51 фигури и 67 таблици. Списъкът с 
използваната литература съдържа 174 заглавия, от които 44 на кирилица и 130 на 
латиница. 
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
Глава 1. Преглед на методите и инструментариума за оценка на качеството на 
млечни продукти 

В глава първа е разгледана актуалността на проблема, свързан с 
качеството и безопасността на млечните продукти при тяхното съхранение. 
Представено е икономическото значение, основните характеристики, промяната 
на тези характеристики и нормативните документи, свързани с годността им. 
Разгледани са методите и техническите средства за обективно оценяване на 
основни показатели за качеството на млечните продукти. Направен е преглед на 
известните методи за оценка на качеството на тези продукти посредством  
анализ на визуални изображения и спектрални характеристики във видимата и 
близката инфрачервена области. Направен е обобщен анализ на възможностите 
за приложение на известните оптични методи, използвани за оценка на 
качеството на млечни продукти и са формулирани целта и задачите на 
дисертационния труд. 

 

1.10. Критичен анализ и изводи. Основни проблемни и нерешени задачи 
В монографията на проф. М. Младенов са представени детайлни 

изследвания, резултати и анализи, свързани с промяната на основни свойства на 
бяло саламурено сирене и кашкавал от краве мляко при тяхното съхранение при 
условия, различни от регламентираните. Изследвани са обаче сирене и кашкавал 
само от един производител.  

В нашата страна има голям брой производители, произвеждащи бяло 
саламурено сирене и кашкавал от краве мляко по един и същ стандарт (технология 
и суровини), с неголеми допустими девиации на технологията. 

Възниква следния въпрос: Дали са съпоставими (съвпадащи или близки) 
основните свойства, извлечени от цветните изображения и спектралните 
характеристики, на продукти от един и същ вид (например бяло саламурено сирене 
и кашкавал от краве мляко), произведени по един и същ стандарт, но от различни 
производители? И особено дали са съпоставими предсказващите модели на 
различните продукти.  

Отговорът сякаш е очевиден, но това не е така. Има два основни фактора, 
които дават основание да се счита, че могат да се очакват разлики между основните 
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свойства, извлечени от цветните изображения и спектралните характеристики, на 
бяло саламурено сирене и кашкавал от краве мляко, произведени по един и същ 
стандарт, но от различни производители. 

Първо, технологичният процес на производство на тези продукти, особено 
процесът на тяхното зреене, допуска девиации на технологичния процес, 
времетраене на отделните фази, както и на някои технологични параметри, 
например температурата. 

Второ, качеството на суровините (в случая кравето мляко), използвани от 
различни производители, включително техният състав,  е различно. 

Изискванията на пазара обаче са категорични – определен хранителен 
продукт трябва да има постоянно качество, независимо от производителя. Това 
прави техниките за „on-line“ мониторинг и оценка, каквито са оптичните методи за 
анализ и оценка, безусловно необходими. Още повече, този тип анализ и оценка 
дават възможност за текуща корекция в технологичния процес, с цел осигуряване на 
зададеното качество на произвеждания продукт. 

Коментираният проблем е особено актуален за разфасовани продукти, 
обикновени без данни за състав, преснота и други основни свойства. 

Защо е важно да бъде даден отговор на въпроса относно съпоставимостта на 
основните свойства на  млечни продукти от определен вид?  

- Установяването на близост на основни свойства на сирена и кашкавали от 
определен вид, произвеждани от различни производители, дава възможност да се 
синтезират осреднени модели на свойства и на тяхната промяна в процеса на 
съхранение при определени условия, които да бъдат използвани за оценяване на 
качеството на изследваните млечни продукти от даден вид. 

- Наличието на съществени разлики в  основните свойства на сирена и 
кашкавали от определен вид, произвеждани от различни производители, налага 
създаването на индивидуални модели на свойства и на тяхната промяна в процеса 
на съхранение за всеки продукт поотделно, както и на подходяща база от данни за 
характеристиките на отделните продукти. Това в известна степен ще усложни 
процеса на „on-line“ мониторинг и оценка.  

От направеното проучване не бяха открити публикувани резултати, касаещи 
резултати от  изследвания за съпоставимост на основни характеристики (свойства), 
включително и на предсказващи модели за млечни продукти, произвеждани по един 
и същ стандарт, но от различни производители. 

 

Глава 2. Обекти и инструментариум на изследването 
В глава втора са описани обекта и предмета на изследване. Представени 

са мястото и условията на измерване. Показана е използваната лабораторна 
постановка за получаване на цветни цифрови изображения и спектрални 
характеристики. Накратко са описани методиките, по които са направени 
лабораторните референтни измервания. Описани са използваните цветови 
модели, методите за изглаждане, редуциране на обема от данни на спектрални 
характеристики и приложените класификатори. Посочени са критериите за 
оценка на точността на класификация и точността на предсказващи модели. 
Определена е големината на извадката за измерваните проби за обучение, тест 
и валидиране на класификатори. Направено е обобщение на получените 
резултати. 
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2.1. Обект и предмет на изследване 
Обект на изследването представляват проби от бяло саламурено сирене и 

кашкавал, произведени по БДС.  
В таблица 2.1 са посочени изследваните продукти, техните основни 

характеристики и методите, по които е оценено тяхното изменение. 
 
Таблица 2.1 Изследвани продукти и оценявани характеристики 

Оценявани 
характеристики 

Продукт Метод на 
изследване Сирене  Кашкавал  

Видими 
характеристики 

Промяна на цветовите 
характеристики по време на 
съхранение 

Промяна на цветовите 
характеристики по време на 
съхранение 

АИ 

Поява на области с нетипично 
оцветяване 

Поява на области с нетипично 
оцветяване 

АИ 

Състав 

Отделяне на два вида области Отделяне на два вида области АИ, СА 

Промяна на цветови 
характеристики по време на 
съхранение 

Промяна на цветови 
характеристики по време на 
съхранение 

АИ, СА 

Промяна на показателите, които 
са изследвани в референтна 
лаборатория 

Промяна на показателите, 
които са изследвани в 
референтна лаборатория 

АИ 

АИ – анализ на изображения; СА – спектрален анализ 

 
2.3. Хардуерен инструментариум, използван в изследването  
Системата включва преносим компютър; спектрофотометри USB4000-UV-VIS 

и NIRQuest512 (таблица 2.5) на фирмата Ocean Optics , чрез които се получават 
спектралните характеристики във видимия и близък инфрачервен спектрален 
диапазон, светлинен източник LS-1 с обхват 360-2500nm и сонда за измерване на 
дифузно отражение от повърхността на обекта (QR200-7-VIS-NIR), с обхват 1000-
1700nm. За насочване на сондата над обекта се използват държач и стойка.  

На фигура 2.2 е представена в общ вид цялостната използвана лабораторна 
система за получаване на цветни цифрови изображения и спектрални 
характеристики на изследваните млечни продукти. 
 

 
Фиг.2.2. Опитна постановка, използвана в изследването – общ вид 

1-Персонален компютър с програмно осигуряване; 2-Индустриална видеокамера; 3-система за 
осветление на видеокамера; 4-NIR спектрофотометър; 5-VIS спектрофотометър; 6-Система за 
осветление на спектрофотометър; 7-Измервателна сонда на спектрофотометър; 8-Захранващи 

адаптери за спектрофотометри и източник на осветление; 9-Измервани проби 
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2.10. Използвани методи за категоризация/ класификация 
 Наивен класификатор на Бейс. Един от класическите алгоритми в 

машинното обучение е наивният класификатор на Бейс, който се базира на 
теоремата на Бейс за определяне на апостериорната вероятност за настъпване на 
дадено събитие. Приемайки „наивното” предположение за условна независимост 
между всяка двойка атрибути, наивният бейсов класификатор се справя ефективно с 
твърде голямото количество на атрибутите за описание на един пример, т.е. с т.нар. 
„проклятие на размерността”. Теорема на Бейс: 
 

𝑃(𝑦 = 𝑐|𝑥) =
𝑃(𝑥|𝑦 = 𝑐)𝑃(𝑦 = 𝑐)

𝑃(𝑥)
                       (2.22) 

 
където: Р(у=c|x) е вероятността обект да принадлежи на клас с (апостериорна 
вероятност на класа); P(x|y=c) – вероятността обекта х да се среща в средата на 
обекта на класа с; P(y=c) – безусловна вероятност да се среща обект у в клас с 
(априорна вероятност на класа); P(x) – безусловна вероятност на обекта х. 

 Дискриминантен анализ. Дискриминантният анализ е многомерен 
анализ на данни, който се използва при определяне на променливи, които 
дискриминират (отличават) две или повече възникващи групи, т.е когато има нужда 
от „прогнозиране” на стойностите на групираща променлива.  

При дискриминантния анализ са използвани разделящите функции Quadratic, 
Diagquadratic и Mahalanobis 

 Метод на опорните вектори. Методът на опорните вектори (SVM, 
Support Vector Machines) представя обучаващите примери като точки в n-мерното 
пространство. Примерите се проектират по такъв начин в пространството, че да 
бъдат линейно разделими. Ако имаме обучаваща извадка, всеки елемент от нея се 
асоциира към една от две категории, а обучаващият алгоритъм изгражда модел, при 
който данните се трансформират в ново пространство. Създаденият модел 
представя данните в това ново пространство така, че между тях да има 
разделимост. 

 

2.12. Използвани методи за прогнозиране на физико-химични показатели 
на млечни продукти чрез оптичните им характеристики 

В дисертационния труд са използвани два вида модели: такива за 
прогнозиране на свойства по данни от референтните изследвания и регресионни 
предсказващи модели. Първият вид представят зависимост между стойност на 
физико-химично свойство, получено в референтна лаборатория и време (ден на 
съхранение). Този вид модели дават възможност за прогнозиране на  промени в 
показателите на изследваните млечни продукти в периода на съхранение, както и 
прогнозиране на стойности, по-големи от използвания в изследването времеви 
интервал. Създаването на регресионни предсказващи модели, чрез прилагане на 
различни хемометрични техники е популярна процедура при количествен анализ на 
хранителни продукти. Спектралните данни не се използват директно, а се създават 
нови регресионни фактори, които концентрират информация от целия спектър. За 
тази цел най-използвани методи са регресия на главните компоненти PCR (Рrincipal 
Component Regression) и частична регресия на най-малките квадрати PLSR (Partial 
Least Squares Regression). 

В настоящия труд основната задача е да се изведе формата на 
взаимодействие в аналитичен вид, а също и да се измери количествено с помощта 
на регресионни коефициенти. Корелационният анализ дава връзка, при която на 
едно значение на факторната променлива X съответстват повече от едно значения 
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на резултативната променлива Y. Такава зависимост се нарича регресионен модел. 
Описва се функционално с: 

y = f(x1, x2, …, c1, c2, …)  
като стойностите на константите c1 и c2 определят модела (регресионната 

зависимост). 
 

2.13.2 Определяне големина на извадка 

В таблица 2.16 са посочени резултати от определяне на големина на 
извадката за измерваните проби, за класификация и времето за измерване на 
изследваните продукти. 
Таблица 2.16. Големина на извадката 
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Сирене  40 

120 за обектна област 
360 за продукт 
240 за продукт с две 
области 

60 40 Ежедневно 14 дни 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 – 
лаборатория на ФТТ 

1, 7, 14 – лицензирана 
лаборатория 

Кашкавал  40 

120 за обектна област 
360 за продукт 
240 за продукт с две 
области 

60 40 Ежедневно 14 дни 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 – 
лаборатория на ФТТ 

1, 7, 14 – лицензирана 
лаборатория 

 
Глава 3. Отделяне на характерни области в млечни продукти чрез прилагане на 
техники за анализ на визуални изображения 

Основната цел на изследванията в глава трета е да бъде даден отговор 

на следните въпроси: 

- Различими ли са и в каква степен цветовите характеристики (извлечени 

от цветни изображения) на изследваните обекти в различни дни от престоя им 

при специфичните условия на изследване;  

- Съпоставими ли са или съществено са различими цветовите 

характеристики на продуктите от един и същи вид, но произвеждани от 

различни производители. 

За постигане на тази цел е извършено следното:  

- Формирани са цветни изображения на изследваните продукти ( на 

области с различно качество) ; 

- Извършена е предварителна обработка на получените изображения с цел 

редуцирането  им и извличане на определени информативни признаци от тях; 

- Изследвана е  отделимостта на два типа обектни зони: видимо здрава 

част от сирене и кашкавал и области, обхванати от колонии с плесени, дрожди и 

мухъл, в един ден и в различни дни от съхранението. 

 

В таблици 3.3 и 3.4 е представена относителна грешка между цветовите признаци 

на сирене и кашкавал от три производителя в процеса на тяхното съхранение, като 

стойностите на компонентите за първия от тях са използвани като базови. 
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Таблици 3.3 Грешки между цветови компоненти по дни за кашкавал 

 
Таблици 3.4 Грешки между цветови компоненти по дни за сирене 

 
Грешките получени между цветовите характеристики при трите различни 

производителя са до 10%, независимо коя от трите цветови компоненти е сравнена. 
Това показва, че цветовите характеристики на трите производителя на сирене и 
кашкавал са съпоставими.  

 
3.1.1 Визуализиране на обектни области в изследваните млечни 

продукти с техники за анализ на визуални изображения 
В настоящото изследване е необходимо визуализиране на различните 

класове по млечните продукти (незаразени области и такива обхванати от плесени, 
дрожди и мухъл) и тяхната ясна разграничимост в признаковото пространство. С 
получаване на минимален брой признаци се намаляват и необходимите 
изчислителни ресурси.  

На фигура 3.1 в тримерна координатна система са представени обектни 
области в кашкавал, произведен по БДС от производител 1 в целия етап на 
съхранение. Първата визуализирана област, показана с червен цвят е с видимо 

Цветови компоненти 

 B(RGB) V (HSV) C(LCH) 

Ден от 
съхранението 

П1 
базов 

П1→П2 
ξ,% 

П1→П3 
ξ ,% 

П1 
базов 

П1→П2 
ξ ,% 

П1→П3 
ξ ,% 

П1 
базов 

П1→П2 
ξ ,% 

П1→П3 
ξ ,% 

1 164,6 2% 3% 0,21 10% 14% 20,27 3% 11% 

2 138,8 3% 3% 0,31 6% 6% 28,38 1% 5% 

3 127,1 1% 7% 0,34 0% 6% 29,60 1% 6% 

4 122,3 4% 10% 0,37 3% 11% 32,10 3% 2% 

5 117,2 5% 4% 0,39 3% 8% 32,85 1% 4% 

6 112,7 2% 5% 0,41 0% 7% 34,62 2% 9% 

7 115,6 1% 3% 0,42 0% 2% 35,78 0% 4% 

8 122,2 5% 4% 0,39 8% 8% 34,54 8% 8% 

9 117,9 6% 4% 0,40 7% 5% 34,52 9% 8% 

10 132,0 7% 8% 0,38 8% -8% 32,30 6% 9% 

11 137,7 6% 2% 0,34 12% 15% 31,77 10% 9% 

12 137,9 6% 2% 0,32 9% 9% 30,38 8% 8% 

13 122,2 1% 7% 0,37 11% 5% 31,47 10% 8% 

14 122,3 2% 6% 0,38 5% 5% 31,86 9% 4% 
Средна 

стойност 
127,9 4% 5% 0,36 6% 6% 31,4% 5% 6% 

Цветови компоненти 

 R(RGB) V (HSV) C(LCH) 

Ден от 
съхранението 

П1 
базово 

П1→П2 

ξ ,% 

П1→П3 

ξ ,% 
П1 

П1→П2 

ξ ,% 

П1→П3 

ξ ,% 
П1 

П1→П2 

ξ ,% 

П1→П3 

ξ ,% 

1 203,49 1% 3% 0,81 0% 10% 6,59 8% 8% 

2 202,35 0% 1% 0,81 1% 4% 6,88 9% 7% 

3 206,49 4% 1% 0,83 2% 4% 9,50 6% 7% 

4 207,90 1% 1% 0,85 2% 7% 9,07 2% 6% 

5 213,26 3% 8% 0,87 6% 7% 10,85 6% 9% 

6 209,18 6% 7% 0,83 6% 5% 13,99 6% 11% 

7 199,77 0% 7% 0,79 1% 13% 15,26 11% 8% 

8 202,67 3% 3% 0,80 4% 5% 17,50 10% 12% 

9 200,59 5% 8% 0,79 6% 11% 18,66 10% 12% 

10 195,73 6% 8% 0,77 6% 10% 21,17 6% 13% 

11 202,69 10% 4% 0,80 11% 5% 21,23 7% 11% 

12 201,42 10% 2% 0,79 10% 5% 20,66 3% 13% 

13 192,88 5% 0% 0,76 5% 3% 21,27 4% 12% 

14 122,3 4% 9% 0,76 4% 4% 22,98 8% 13% 
Средна 

стойност 197,2 4% 4,4% 0,8 4,6 6,6 15,4 6,9% 10% 
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непроменен цвят (повърхността е хомогенна), а втората, такава с колонии от мухъл. 
Използван e RGB цветови модел. В първата фаза от съхранението на продукта, до 
ден пети включително, повърхността е хомогенна и липсва наличието на колонии от 
дрожди. От шести до девети ден областта с видимо непроменен цвят и тази 
обхваната от мухъл визуално се отличават, но част от тях се припокриват. В 
последните пет дни  от престоя на продукта двете области са ясно разграничими. 

 
 

    

Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 

    
Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

    
Ден 9 Ден 10 Ден 11 Ден 12 

  
Ден 13 Ден 14 

Фиг.3.1.Представяне на обектни области от кашкавал БДС в целия етап на 
съхранение, включително и в началната фаза от престоя по RGB цветови компоненти 

 

3.1.2 Селекция на информативни цветови признаци 
За да се определи информационната ценност на цветовите признаци от 

цветови модели, при разпознаване на обектни области по повърхността на кашкавал 
и сирене в периода на съхранение е използвана разделяща функция на Фишер 
(Fisher discriminant ratio).  

Няма обща тенденция стойностите за разстоянията на всички цветови 
признаци да бъдат близки за всички дни. По голямата стойност на разстоянието 
показва по-добри възможности на конкретната цветова компонента при отделяне на 
обектните области по повърхността на сирене и кашкавал в дните на съхранение. 
Например за 1 – 3 ден при сирене разстоянието на R (RGB) показва стойност 21,62 
за области със непроменен цвят, докато за 3 – 5 ден то е 0,28. Получените 
резултати не са еднозначни, което означава, че не може да се направи цялостен 
извод относно информативността на признаците. Те показват само една тенденция 
кои признаци биха били полезни при последващите класификационни процедури. 

Изборът на методи за определяне информационната ценност на 
дефинираните цветови признаци при разпознаване на класове при млечни продукти 
се основава на факта, че данните формират припокриващи се класове в 
признаковото пространство и не при всички класове е възможно разделяне директно 
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с линейни функции. Анализират се всички признаци от изходното признаково 
пространство с цел да разбере, кои са информативни при определяне 
принадлежността към един от двата дефинирани класа (видимо непроменени 
области в сирене и кашкавал и такива обхванати от плесени, мухъл и дрожди). 

За формиране на признаково пространство от информативни цветови 
компоненти за сирене и кашкавал е използван VED/XYZ анализ. В таблица 3.7 са 
представени резултатите от направения анализ при кашкавал. 
  
Таблица 3.7. Резултати от VED/XYZ анализ за кашкавал БДС 

 X Y Z 

V b (lab), C (lch), H (hsv), V (hsv) C (cmyk), G (rgb), L (lch) R (rgb), Y (cmyk) 

E H (lch) B (rgb), K (cmyk), L (lab) - 

D S (hsv) - M (cmyk), a (lab) 

 

От изследваните пет цветови модела (RGB, HSV, Lab, LCH и CMYK) с общо 16 
цветови признака са определени 4 с информативна ценност за кашкавал, H (HSV) V 
(HSV) b (Lab) C (LCH). 

 
Таблица 3.8. Резултати от VED/XYZ анализ за сирене БДС 

 X Y Z 

V R (rgb), V (hsv) C (cmyk), L (lab), L (lch) H (lch), H (hsv) 

E B (rgb), M (cmyk) b (lab), G (rgb), K (cmyk) - 

D C (lch), Y (cmyk) S (hsv) a (lab) 

 

От направения анализ (таблица 3.8) избраните информативни компоненти за 
сирене по БДС са R (RGB), V (HSV), Y (CMYK), C (LCH). 
 

3.3. Проверка на отделимостта на области в млечни продукти 
посредством техники за анализ на визуални изображения 

След представянето на възможностите за отделяне на области на интерес 
чрез редуциране на обема от данни следва да се провери отделимостта на тези 
обектни зони в определен ден от съхранението и по дни чрез методите за анализ на 
цветни изображения. Това изследване може да бъде реализирано с приложение на 
класификатори, използващи линейни и нелинейни разделящи процедури. 

На фигура 3.4 са представени примери за класификация на обектни области в 
кашкавал от три различни производителя в ден 9-ти от съхранението. Използван е 
наивен класификатор на Бейс и C (LCH) цветова компонента за представяне на 
данните. Грешката, получена от разделимостта на областите кашкавал и мухъл за 
посочения ден при 1 и 2 производител е 0%, докато при третия, неточността, 
наблюдавана при класификация е със стойност 1%. Вижда се, че в избрания ден от 
съхранението се получава силна разграничимост между двата класа и при трите 
производителя. 

 

   
а) производител 1, е=0% б) производител 2, е=0% в) производител 3, е=1% 

Фиг.3.4. Класификация на обектни области с кашкавал БДС и мухъл в ден 9 по C (LCH) цветова компонента с 
наивен Бейсов класификатор 
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На фигура 3.5 са представени примери, визуализиращи промяната в 
стойностите на грешките на класификация получени между отделни дни от 
съхранението на кашкавал от производител 1  

 

  
 

а) грешка на класификация в несъседни дни 
от съхранението 

б) грешка на класификация в съседни 
дни от съхранението 

Фиг.3.5. Класификация на обектни области в кашкавал между области с видимо 
непроменен цвят, в различни дни от съхранението за производител 1 с наивен 

класификатор на Бейс 

 

В таблица 3.8 са представени резултатите от проверката за разделимост на 
обектни области в кашкавал от три различни производителя, произведен по БДС. 
Класификацията е направена между съседни и различни дни от съхранението при 
области с кашкавал, както и в един и същи ден и между дни в области с кашкавал и 
колонии от мухъл. За целта е използван наивен Бейсов класификатор. Използвани 
са стойностите за 4 цветови компоненти от общо четири цветови модели. 
Определена е общата грешка на класификация, представена като минимална и 
максимална стойност за целия период. Посочени са и средната стойност и 
стандартно отклонение. Като критерий за успешна разделимост между обектните 
области е избрана стойност на общата грешка до 10%.  

 
Таблица 3.8. Резултати от класификация за обектни области от кашкавал с и без 
мухъл 

Производител 1 е,% 

Цветови компоненти H (HSV) V (HSV) b (Lab) C (LCH) 

      

К-К между дни 

 1-3;3-5;5-7;7-9;9-11;11-14 

min 13 13 21 3 

mean±SD 27  ±9   27  ±9 27  ±6 22  ±11 

max 40 39 38 37 

К-К съседни дни 

1-2;3-4;5-6;7-8;9-10;11-12 

min 17 13 40 3 

mean±SD 26 ± 7 27 ± 7 22 ± 11 23 ± 11 

max 34 31 31 32 

К-П между дни 

6-8;7-9;9-11;11-14 

min 1 0 0 0 

mean±SD 2 ± 1           0 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 

max 3 1 0 0 

К-П в един ден 

6;7;9;12 

min 2 0 0 0 

mean±SD 3 ± 1  2 ± 2 0 ± 1 1 ± 1 

max 4 4 1 1 

Производител 2 е,% 

К-К между дни 

1-3;3-5;5-7;7-9;9-11;11-14 

min 18 21 4 23 

mean±SD 26 ± 5 27 ± 4 18 ± 9 28 ± 4 

max 33 32 30 34 

К-К съседни дни 

1-2;3-4;5-6;7-8;9-10;11-12 

min 22 21 19 20 

mean±SD 32 ± 7 34 ± 9 31 ± 9 32 ± 8 

max 42 45 44 41 

К-П между дни 

6-8;7-9;9-11;11-14 

min 1 0 0 0 

mean±SD 1 ± 1 1 ± 1 0 ± 0 1± 1 

max 2 2 0 2 
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К-П в един ден 

6;7;9;12 

min 2 0 0 0 

mean±SD 2 ± 0  0 ±1 0 ±1 1 ±1 

max 2 1 1 1 

Производител 3 е,% 

К-К между дни 

1-3;3-5;5-7;7-9;9-11;11-14 

min 16 15 12 9 

mean±SD 22 ±6  21 ±6 19 ±7 19 ± 8 

max 28 31 29 30 

К-К съседни дни 

1-2;3-4;5-6;7-8;9-10;11-12 

min 21 21 15 16 

mean±SD 34 ±12  35 ±5 31 ±14 31 ±14 

max 47 43 48 48 

К-П между дни 

6-8;7-9;9-11;11-14 

min 0 0 0 0 

mean±SD 1 ±1  2 ±3 1 ±1 3 ±3 

max 1 4 1 6 

К-П в един ден 

6;7;9;12 

min 0 0 0 0 

mean±SD 0 ± 1  3 ±4 0 ±0 1 ±1 

max 0 9 1 1 

К-кашкавал; П-плесен; min-минимална стойност; max-максимална стойност; mean- средна стойност; SD – стандартно отклонение 

 
В точки 3.3.1 и 3.3.2 в дисертационния труд са обобщени резултатите от 

разделимост на обектни области с методите за анализ на цветни изображения при 
сирене и кашкавал с използване на три класификационни процедури: наивен 
класификатор на Бейс,  нелинеен дискриминантен анализ и кернел варианти на SVM 
(KSVM) 
 
 

3.3 Обобщение на резултатите от изследване на отделимостта на 
областите в различни дни от съхранението на продуктите 

3.3.1 Резултати при кашкавал по БДС 
1. При използване на наивен класификатор на Бейс с четирите цветови 

компоненти за представяне на данните, обща грешка на класификация с по-ниски 
стойности е получена с b (Lab) и C (LCH) цветови компоненти, при разделимост на 
области с видимо непроменен цвят в кашкавал. Тя се получава под 10% с тези два 
цветови признака между първите съседни и несъседни дни. С напредване на дните 
на съхранение цветът по повърхността на кашкавала в незасегнатите участъци от 
мухъл се изменя слабо, което обуславя и по-високата неточност на разделимост 
между областите с видимо непроменен цвят. 

2. С изключение на първите два сравнявани дни,  дискриминантният 
класификатор с трите нелинейни разделящи функции показва грешка от 
различимост на класовете, достигаща до 50%, което прави разпознаването на 
обектните  области  по  цветови компоненти в тези дни от съхранението 
невъзможно.  

3. На  базата  на  направеното  изследване  за  отделимостта  на  обектни  
зони  от повърхността на кашкавал между всички дни от съхранението се установи, 
че методът на опорните вектори SVM представя най-малка обща грешка на 
класификация с прилагане на нелинейните функции - полиномна и радиална 
базисна. Единствено между дни 5-7 за производител 1 и 11-14 при производител 3 
се наблюдават грешки над 10%, достигащи до 13%. Не се забелязва ясно изразена 
тенденция, по-малка обща грешка на отделимост да се получава с една от двете 
използвани цветови компоненти b (Lab) и C (LCH) за представяне на данните. 

4. Резултатите за различимост на данните в различни дни и в един ден 
между класовете кашкавал и мухъл показват значително по-малки грешки на 
класификация в сравнение с предходното изследване. Очаквано  в първите дни от 
появата на колонии на мухъл и дрожди, общата грешка на отделимост е с по-високи 
стойности в сравнение с напредване на дните на съхранение, където 
припокриването на двата класа е незначително. 
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5. При разделимост на областите с колонии мухъл и кашкавал с наивен 
бейсов класификатор, неточността на отделимост не надхвърля 2% в изследваните 
дни, когато данните са представени с b (Lab) и C (LCH) цветови компоненти. 
Грешките от припокриване на класовете са с по – големи стойности с останалите две 
цветови компоненти H (HSV) и V (HSV), достигащи до 7% при производител 3 в ден 6 
от престоя на продукта. 

6. Добра разделимост е получена както между дни, така и в един ден при 
разделимост на двата класа с използване на нелинеен дискриминантен анализ, с 
максимална неточност, наблюдавана в първите дни до 10%. Очаквано, в последните 
дни от престоя на продукта, грешката от припокриването на класовете е нулева, 9-
11, 11-14 дни. 

7. Използването на кернел варианти на SVM, при различимост на данните с 
непроменени области в кашкавал и колонии от мухъл, показва добра отделимост с 
обща грешка до 4% с P и RBF нелинейни функции. Неефективно се оказва 
използването на квадратична разделяща функция при разделимост на данните и от 
трите производителя, като с нея неточността е от 45% до 51%, независимо от 
използваната цветова компонента за представяне на данните. 
 

3.3.2 Резултати при сирене по БДС 
1. При  направеното  изследване  за  разпознаване  на видимо непроменени  

обектни  области  по  цветови признаци в съседни и несъседни дни с бейсов 
класификатор, грешката от припокриване на  класовете е до 50%. Изключение е 
сирене от производител 3, при което в отделни дни, например 1-3 с R (RGB) и V 
(HSV) компоненти, бейсовия класификатор показва неточност до  3%. 

2. Неефективно се оказва използването на дискриминантен класификатор 
между дни и в съседни дни, при разграничаване на обектните области с кашкавал,  
независимо от приложената нелинейна функция. Получаваната грешка от 
припокриване на класовете достига до 48÷52% и при двете използвани цветови 
компоненти R (RGB) и V (HSV). 

3. На  базата  на  направеното  изследване  за  отделимостта  на  обектни  
зони  по повърхността на сиренето се установи, че най-ниски стойности на грешки са 
получени с SVM класификатора с RBF функция, до 8%, а с полиномна тя достига до 
12%. Малка разделимост и големи стойности на неточността до 50% се наблюдават 
при квадратична нелинейна разделяща функция. 

4. Резултатите за различимост на данните в различни дни и в един ден 
между класовете сирене и плесен показват значително по-малки грешки на 
класификация в сравнение с изследването при областите с непроменена текстура. 
Очаквано  в първите дни от появата на плесени, общата грешка на отделимост е с 
по-високи стойности в сравнение с напредване дните на съхранение, където 
припокриването на двата класа е незначително. 

5. При разделимостта на областите със сирене и плесен с наивен бейсов 
класификатор, неточността не надхвърля 8% в изследваните дни, когато данните са 
представени с R (RGB) и V (HSV) цветови компоненти. Грешки с по – големи 
стойности са получени при прилагане на останалите две цветови компоненти H 
(HSV) и V (HSV) и достигат до 34% при производител 2 между 11-14 ден. Също така,  
трябва да се отбележи, че по-голяма неточност се забелязва при изследването в 
един ден между обектните области. 

6.  Добра разделимост е получена както между дни, така и в един ден при 
двата класа с използване на нелинеен дискриминантен анализ, с максимална 
неточност наблюдавана в първите дни до 10%. Изключение е отделимостта в 6 ден 
от престоя с разстояние на Махаланобис, където грешката достига до 32%. 
Очаквано в последните дни от престоя на продукта, грешката на класификация е 
нулева, 9-11, 11-14 дни. 
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7. Използването на кернел варианти на SVM при различимост на данните с 
непроменени области в сирене и колонии от плесени показва добра отделимост с 
обща грешка до 7% с P и RBF нелинейни функции. Неефективно се оказва 
използването на квадратична разделяща функция при разделимост на данните и от 
трите производителя, като с нея неточността е до 51%, независимо от използваната 
цветова компонента за представяне на данните. Няма ясно изразена тенденция, 
една от двете разделящи функции P и RBF  да представя по-малка неточност на 
класификация. Например,  за производител 1 между дни по-ниска грешка е получена 
с полиномна функция, а при производител 3 с RBF. 
 

Изводи 
От направените анализи и получените резултати в този раздел могат да бъдат 

формулирани следните основни изводи:  

 Изследването относно отделимостта на области с различно качество  в 
кашкавал показа, че зоните с плесени, дрожди и мухъл са съществено различими в 
цветните изображения, като грешките в промяната на цвета в различните дни 
варират от 0 до 5% при използване на класификатор на Бейс за отделяне на 
цветовите зони, от  0 до 10% с NL-DA и от 0 до 7% с kSVM. Изключение е kSVM с 
квадратична разделяща функция, където стойностите на общата грешка достигат 
50%. Средните грешки за целия период на съхранение зависят от избраната 
цветова компонента за представяне на данните и разделяните обектни области: 
например за области без плесени, дрожди и мухъл бейсовият класификатор показва 
най-незначителни грешки в първите сравнявани дни, 3% с C (LCH) компонента. За 
целия период те са: при класификатор на Бейс от 0 до 45%, при NL-DA от 0 до 50% и 
с kSVM, 0-50%.  

 Разграничимостта на области с различно качество в сирене очаквано 
показа, че зоните със и без наличие на плесени, дрожди и мухъл се отличават в 
значителна степен по своите цветови характеристики. Това обуславя и добрата 
отделимост между тези области при сирене. При класификатор на Бейс общата 
грешка на отделимост е до 6%, с NL-DA от 0 до 15%, а с kSVM от 0 до 10% с 
изключение на Q функция, до 50%. При разграничимост на зони без колонии на 
плесени, дрожди и мухъл ,неточността на класификация е от 0% с kSVM до 50% с 
NL-DA. Средните грешки за целия период варират от 0 до 50%.   

 Най-информативни от гледна точка на разделимостта на различните 
зони за кашкавал се оказаха b (Lab) и C (LCH) цветови компоненти, докато за сирене 
това са R (RGB) и V (HSV) признаци. 

 Резултати от оценката на съпоставимостта на цветовите 
характеристики на различните области от обектите. 

- Абсолютните стойности на най-информативните цветови компоненти на 
продуктите на различните производители са сравнително близки. Като 
базови са приети тези на първи производител. 

- Максималното отклонение на цветовите характеристики на производител 2 
от базовите е до 10% за кашкавал и 12% за сирене. Средните грешки на 
цветовите признаци на производител 2 и 3 при кашкавал са съответно 5 % и 
6%. За сирене тези стойности са 7% и 10%. 

- Тези резултати дават основание да се направи основният извод, че 
цветовите характеристики на продуктите от един и същи вид са 
съпоставими (отклоненията не надхвърлят 10%). Това означава, че за 
продукти от определен вид, произвеждани по един и същи стандарт от 
различни производители, може да бъде използван един осреднен модел за 
цвета и за неговата промяна в периода на съхранение. 
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Глава 4. Отделяне на характерни области в изследваните продукти чрез 
прилагане на техники на спектрален анализ 

В глава четвърта е изследвана задачата за отделяне на области с 
различно качество в сирена и кашкавали посредством техники на спектралния 
анализ. Представени са различни методи за редуциране на обема от данни на 
спектралните характеристики. Оценена е възможността за отделяне на 
области в изследваните млечни продукти с и без плесени, дрожди и мухъл. 
Отделимостта на областите е реализирана с три различни класификатора в 
един ден и в различни дни от съхранението. Изследвана е съпоставимостта при 
отделянето на характерни зони от спектралните характеристики на продукти, 
произведени от различни  производители. 

 

В първите дни от съхранението, плесените, мухълът и дрожните по млечните 
продукти са близки по цветови характеристики с незаразения продукт. Разликата 
може да бъде установена чрез използване на спектрални характеристики на 
изследваните обекти, които се получават с подходящ спектрофотометър. 

Получаването на СХ на млечните продукти е реализирано с представения в 
глава 2 инструментариум. Използвани са 40 проби на бяло саламурено сирене и 40 
на кашкавал, като са свалени по пет СХ в област с видимо непроменен цвят и в 
такава, заразена с колонии на плесени и мухъл. Получени са по 200 СХ за всеки ден 
от измерването, общо 2800 за целия период на съхранение, за всяка отделна област 
във VIS и в NIR спектъра.  

Една от задачите на изследването е да се установи по какъв метод за 
редуциране на обема от данни на спектралните характеристики могат да бъдат 
отделяни обектните области.  

На фигура 4.1 са представени СХ за обектни области с кашкавал, от три 
различни производителя, в ден 7 от периода на съхранение, във видимата 
спектрална област. По хоризонталната ос са представени дължини на вълните λ,nm, 
а по вертикалната – стойностите на отражението R(λ). За представения ден от 
съхранението не се наблюдава ясна разграничимост между тези области. 

 

   
а) производител 1 б) производител 2 в) производител 3 

Фиг.4.1. Получени спектрални характеристики във VIS област в ден 7 за обектни области с кашкавал 
по БДС и колонии на мухъл 

Получените данни за сирене, кашкавал и колонии от плесени и мухъл се 
припокриват. Това показва, че те не могат да бъдат директно използвани за 
разграничаване на обектните области по изследваните млечни продукти. 
Необходимо е да бъдат приложени методи за редуциране на обема от данни. 

 
4.2. Редуциране на обема от данни на спектрални характеристики 

 За редуциране обема от данни на получените СХ във видимата и близката 
инфрачервена области са използвани методите „площ под крива“; „латентни 
променливи“, получени по метод частична регресия на най-малките квадрати; 
„главни компоненти“; кернел варианти на главните компоненти: кернел трик, 
полиномен и Гаусов кернел. 
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На фигура 4.5 са представени главни компоненти на спектралните 
характеристики във видимата област на обектни области с кашкавал и мухъл. По 
хоризонталните оси са представени първа и втора главна компонента, а по 
вертикалната, трета главна компонента. При директно използване на главни 
компоненти не се наблюдава ясна разграничимост между области с видимо 
непроменени характеристики по кашкавал и тези, обхванати от колонии с мухъл, 
докато при използване на главни компоненти с кернел функции стойностите на 
главните компоненти са близки, но разграничими. 

    

а) PCA б) kPCA кернел трик в) kPCA полиномен г) kPCA гаусов 
Фиг.4.5. Редуциране на данни от VIS спектрални характеристики за кашкавал по БДС от производител 

3 и колонии на мухъл в ден 7 

 
На фигура 4.8 са представени главни компоненти на спектралните 

характеристики в близката инфрачервена област на обектни зони със сирене и 
плесен. По хоризонталните оси са представени първа и втора главна компонента, а 
по вертикалната трета главна компонента. При директно използване на главни 
компоненти не се наблюдава ясна разграничимост за области със сирене и плесен, 
докато при използване на главни компоненти с кернел функции, стойностите на 
главните компоненти са близки, но отново разграничими. 

 

    
а) PCA б) kPCA кернел трик в) kPCA полиномен г) kPCA гаусов 

Фиг.4.8. Редуциране на данни от NIR спектрални характеристики за сирене БДС от производител 3 и 
плесен в ден 7 

 
 Представените резултати от редуциране на обема от данни на спектралните 
характеристики за области със сирене, кашкавал и колонии на плесени и мухъл 
показват, че видимо не всички методи са подходящи за разделяне на тези обектни 
зони по изследваните продукти. Необходимо е да се направи проверка за 
отделимостта на обектните области чрез класификатори. 
 

4.3. Класификация на обектни области по свойства, извлечени от 
спектрални характеристики във VIS и NIR области  

Обработката на спектралните данни включва оценка на възможността за 
разделяне в класове на информацията, получена от СХ. 

На първи етап е направена проверка на отделимостта на обектни области по 
сирене и кашкавал от трите производителя по БДС, чрез обща грешка на 
класификация, получена с наивен класификатор на Бейс. Оценена е възможността 
за разделимост на области със и без колонии на плесени, дрожди и мухъл в съседни 
и несъседни дни, а също и в определен ден от престоя. Спектралните 
характеристики във видимата VIS и близка NIR области не са използвани директно, 
а са представени като главни компоненти, латентни променливи и площ под крива.  
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Бейсовият класификатор е използван като базов, поради факта, че част от 
класовете от данни са припокриващи се. На фигура 4.9 е представен пример за 
резултати от работата на този метод при разделяне на обектни области на 
изследваните продукти. 
 

   

а) производител 1, ден 6, е=0% 
б) производител 2, ден 6, 

е=0% 
в) производител 3, между дни 5 и 7, 

е=4% 
Фиг.4.9. Получени спектрални характеристики във VIS област за обектни области с кашкавал и мухъл 

по kPCA с полиномна кернел функция 

 
Посочени са минималната и максималната стойности на общата грешка на 

класификация, а също и средна стойност и стандартно отклонение, в зависимост от 
обектните области с кашкавал и мухъл и дните от съхранението на продукта, за 
които е направена класификацията. За приемлива грешка на класификация на 
емперичните данни е приета тази ненадвишаваща 10%. Отделимостта на областите 
е реализирана в следната схема: между несъседни дни при области с кашкавал 1-
3;3-5;5-7;7-9;9-11;11-14, съседни дни 1-2;3-4;5-6;7-8;9-10;11-12. При области с 
кашкавал и колонии на мухъл 6-8;7-9;9-11;11-14 между дни и 6,8,10,12,14 в 
определен ден. 

На втори етап от изследването по СХ е направена проверка на отделимостта 
на обектните области по сирене и кашкавал от различните производители, чрез 
обща грешка на класификация, получена с дискриминантен анализ и метод на 
опорните вектори SVM, реализиращи нелинейна разделимост между класовете. 
Спектралните характеристики във видимата VIS и близка инфрачервена NIR 
области са представени с методите за редуциране обема от данни, показващи най-
незначителни грешки на различимост на класовете с бейсов класификатор. Това са 
техниките PCA, kPCA “кернел трик” и kPCA полиномен. Направената проверка за 
отделимостта на обектните области по изследваните млечни продукти е 
реализирана отново между отделните дни от съхранението и в определен ден. 

На фигура 4.10 са визуализирани примери за отделяне на обектни области с 
нелинеен дискриминантен (NL-DA) и SVM-K класификатори, реализиращи 
нелинейна разделимост между класовете. Процедурите са реализирани върху данни 
за свойства на СХ, представени с главни компоненти, тъй като грешките на 
разделимост на класовете с използване на спектралните данни в суров вид са 
значително по-големи. 
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а) кашкавал в ден 1 и 3 чрез DA с диагонално-

квадратична разделяща функция и PCA, е=16% 
б) кашкавал в ден 1 и 3 чрез SVM-К с полиномна 

разделяща функция и PCA, е=3% 

Фиг.4.10. Примери за класификация на обектни области с кашкавал по БДС и колонии от мухъл 

 
При класификация на обектни области с кашкавал между ден 1 и 3 чрез 

дискриминантен анализ с диагонално квадратична разделяща функция и PCA, 
общата грешка на класификация е 16%, докато при използване на SVM с полиномна 
нелинейна функция за същите дни от съхранението тя е 3%. 

 
4.3. Обобщен анализ на резултатите от изследване на отделимостта на 

областите в различни дни от съхранението на продуктите. 
 Резултати при кашкавал по БДС 
Резултатите за отделимостта на областите на интерес по кашкавал варират в 

широки граници в зависимост конкретния ден от съхранението на продукта, вида на 
класификатора, вида на спектралните данни (VIS или NIR) и други. 

Използването на наивен бейсов класификатор показва ниски стойности на 
общата грешка от разделяне на класовете с метода за представяне на данните PCA 
полиномен, а също и с „кернел трик“ в първите сравнявани дни. В отделни дни от 
изследването, най-вече между области с кашкавал и такива, обхванати от колонии 
на мухъл, добри резултати се получават при разделимост, реализирана с NL-DA 
работещ с данни, редуцирани с линеен анализ на главните компоненти (PCA). С 
останалите три модела за визуализиране на данните, бейсовият класификатор 
показва неточност от припокиване на класовете, значително надвишаваща 20%. 

При нелинейния дискриминантния анализ NL-DA и кернел метода на опорните 
вектори SVM-K, за постигане на добра отделимост между обектните области (грешка 
до 8-10%), oт съществено значение се оказва както методът за представяне на 
данни, така и използваната нелинейна разделяща функция на класификатора. Най-
ниски стойности за общата грешка, получени с NL-DA, се виждат при прилагане на 
диагонално-квадратична нелинейна функция, а с най-значима неточност 
класификаторът работи с функция от тип разстояние на Махаланобис.  

От използваните три методи за класификация, с най-добра точност работи 
SVM-K с полиномна P и радиална-базисна функция RBF. С тези две нелинейни 
функции на SVM практически е възможно да се осъществи различимост на данните 
както в съседни и несъседни дни при области с непроменени характеристики по 
кашкавал, така и в здрави и заразени части с колонии на мухъл и дрожди между дни 
и в определен ден от престоя, с обща грешка, ненадвишаваща 10%. 

Очаквано и трите класификатора показват намаляваща грешка при 
отделимост на областите с кашкавал и колонии от мухъл с напредване на дните на 
съхранение на продукта.  
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 Резултати при сирене по БДС 
Резултатите за отделимостта на областите на интерес по сирене варират в 

широки граници в зависимост от конкретния ден от съхранението на продукта, вида 
на класификатора, вида на спектралните данни (VIS или NIR) и други. 

Използването на наивен бейсов класификатор показва ниски стойности на 
общата грешка от разделяне на класовете и при трите производителя, с метода за 
представяне на данните PCA полиномен между области с видимо непроменени 
повърхностни характеристики. Между зони със сирене и такива обхванати от 
колонии на плесени, добри резултати се получават при разделимост, реализирана с 
бейсов класификатор и PCA полиномен и „кернел трик“ за редуциране, до 10%. С 
останалите методи класификаторът индикира грешка, надвишаваща 20%. 

NL-DA, приложен върху данни с модел PCA полиномен и „кернел трик“, 
показва неточност на класификация и при трите производителя до 10%. С линейния 
PCA дискриминантният класификатор отчита значително по-висока грешка на 
класификация, до 46% 

От използваните три метода за класификация с най-ниска обща грешка при 
различимост на класовете работи SVM-K с полиномна P и радиална-базисна 
функция RBF. С тези две нелинейни функции на SVM практически е възможно да се 
осъществи различимост на данните както в съседни и несъседни дни при области с 
непроменени характеристики по кашкавал, така и в здрави и заразени части с 
колонии на мухъл и дрожди между дни и в определен ден от престоя, с обща грешка 
ненадвишаваща 10%. 
 

Изводи 
Резултатите от направените анализи в този раздел позволяват да бъдат 

формулирани следните основни изводи: 
1. Оценена е възможността за отделяне на обектни области по данни за 

повърхностни характеристики на бяло саламурено сирене и кашкавал по СХ от три 
производителя. За целта спектралните характеристики са филтрирани с филтър на 
Чебишев от първи тип. Изследвани са експериментално възможностите за 
приложение на наивен класификатор на Бейс, както и класификационни процедури, 
базирани на дискриминантен анализ и метод на опорните вектори, реализиращи 
нелинейна отделимост между класовете от данни. 

2. От направените в този раздел изследвания и получените резултати се 
потвърди предположението за добра отделимост на области с различен състав. 

3. Установено е, че използването на методите площ под крива, LV-латентни 
променливи и Гаусов кернел не са подходящи за редуциране на обема от данни и 
последваща класификация на обектни области по повърхността на кашкавал и 
сирене по БДС, поради силното припокриване на класовете, наблюдавано между 
отделните дни. 

4. Нелинейният дискриминантен анализ с функцията разстояние на 
Махаланобис и PCA редуцирани данни представя грешка над 25%,  достигаща до 
40% 

5. Резултатите от отделянето на обектни зони силно зависят от: 
- метода за извличане на свойства и редуциране на входните данни. Най-

добри резултати се получават при използване на кернел варианти на PCA. Това 
ясно се вижда от графиките, представени на фигурите от 4.5 до 4.8  При различните 
класификатори грешките варират от 0% до 40%. При използване на kPCA kernel trik 
двете области от точки, съответстващи на спектралните характеристики на двете 
области с различно качество ( със и без колонии от мухъл)  са достатъчно компактни 
и отдалечени една от друга, което обяснява и получените резултати за отделяне на 
тези зони посредством използваните класификатори; 
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- използвания метод на класификация. При направените изследвания най-
висока точност на разделяне на обектните зони се получава с kSVM  класификатор. 
Например при използване на този класификатор са получени следните грешки: за 
PCA редуцирани данни от 0 до 20%, с kPCA k-t от 0 до 5% и с  kPCA полиномен от 0 
до 13%. В зависимост от използваната нелинейна функция на класификатора SVM с 
RBF представя най-ниска грешка на отделимост. 

6.  Резултати от изследването за съпоставимост при отделянето на 
характерни зони от спектралните характеристики на продукти, произведени от 
различни  производители. 
- Установени са близки стойности на грешки при отделяне на изследваните 

области в кашкавал с използване на VIS спектрални данни и PCA метод за 
представянето им и прилагане на класификатор на Бейс: за производител 1 варират 
от 13 до 27%, за производител 2  от  16 до 27% и от 11 до 35% при трети.  
Стойностите на осреднените грешки от класификация са съответно 21, 22 и 25%. 
Подобни близки резултати се получават и при другите методи за извличане на 
свойства и класификатори за изследваните продукти от различни производители;  

- Грешките при отделяне на области в сирене при използване на NIR 
спектрални данни и PCA метод за представянето им (таблица 4.15), с прилагане на 
класификатор на Бейс в несъседни дни са близки: за производител 1 варират от 14 
до 32%, за производител 2  от  19 до 36% и от 17 до 35% при трети.  Стойностите на 
осреднените грешки от класификация са съответно 26, 24 и 26%. Подобни близки 
резултати се получават и при другите методи за извличане на свойства и 
класификатори за изследваните продукти от различни производители;  

- Това е косвено потвърждение на факта, че спектралните характеристики, 
техните основни свойства и промяната на тези свойства при съхранението на 
продуктите от един и същи вид, но произвеждани от различни производители също 
са близки; 

- Тези резултати потвърждават съпоставимостта (близостта) на спектралните 
данни на продукти от един и същи вид (сирене, кашкавал), произвеждани по един и 
същи стандарт, но от различни производители.  
 
Глава 5. Създаване на предсказващи модели. Оценка на основните им 
характеристики 

В настоящата глава са представени методите за получаване и 
резултатите за следните видове модели: 

- модели на физико-химични показатели за сирене и кашкавал по  БДС от 
различни производители, получени по данни от референтните изследвания; 

- регресионни предсказващи модели по спектрални характеристики за 
сирене и кашкавал по  БДС от различни производители. 

Подбрани са подходящи аналитични зависимости, представящи двата 
типа модели. Направена е оценка на точността на получаване на тези модели.  
Направена е проверка на съпоставимостта на моделите на еднотипни продукти, 
произведени от различни производители. 

 

5.1. Модели на физико-химични показатели за сирене и кашкавал по  БДС 
от различни производители, получени по данни от референтните изследвания  

В таблица 5.1 са представени използваните в настоящата работа модели, 
които са приложени при прогнозиране на физико-химичните показатели на 
изследваните сирене и кашкавал по БДС. Изборът им е основан на по-често 
използваните в достъпните литературни източници модели, за описание 
изменението на физико-химични показатели на млечни продукти. 

 



24 
 

Таблица 5.1. Модели, използвани за описание на изменението на физико-химични показатели на 
млечни продукти 

Наименование 
Полиномен от 

първи ред 
Полиномен от 

втори ред 
Полиномен от трети ред 

Експоненциален 
от първи ред 

Експоненциален 
от трети ред 

Означение в 
програмното 
осигуряване 

poly1 poly2 poly3 exp1 exp2 

Линеен запис y=a*x + b y=a*x^2 + b*x + c y=a*x^3 + b*x^2 + c*x + d y=a*exp(b*x) 
y=a*exp(b*x) + 

c*exp(d*x) 

Формула y=f(t) 𝑦(𝑡) = 𝑎𝑡 + 𝑏 𝑦(𝑡) = 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 𝑦(𝑡) = 𝑎𝑡3 + 𝑏𝑡2 + 𝑐𝑡 + 𝑑 𝑦(𝑡) = 𝑎𝑒𝑏𝑡 𝑦(𝑡) = 𝑎𝑒𝑏𝑡 + 𝑐𝑒𝑑𝑡 

 
 Резултатите от анализа на прогнозните модели, описващи изменението на 
физико-химичните показатели сухо вещество (СВ,%), водно съдържание (ВС,%), 
титруема киселинност (ТК, оТ), активна киселинност (рН) и електрическа 
проводимост (ЕП, mS/cm) са представени в Приложение 5. 
 От направената съпоставка на петте прогнозни модела се установи, че не 
всички са подходящи за описание изменението на физико-химичните показатели на 
изследваните млечни продукти. Например, моделите от първи ред, които в повечето 
случаи са с линеен характер на получаваната характеристика, не могат да опишат с 
достатъчна точност използваните опитни данни. Това се дължи на факта, че 
изменението на параметрите на биологични продукти във времето в повечето 
случаи има нелинеен характер. 
 

 Избор на  прогнозни модели за кашкавал 
 В таблица 5.2 са нанесени резултати от анализ на прогнозни модели за 
изменението на физико-химични показатели на кашкавал по БДС от трите 
производителя (П1, П2, П3). Представени са тези от тях, които описват с достатъчна 
точност изменението на тези показатели. 
 
Таблица 5.2. Параметри на модели, описващи изменението на физико-химични 
показатели на кашкавал 
Физико-химичен показател СВ ТК pH 

Модел 
exp2 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝒆𝒃𝒕 + 𝒄𝒆𝒅𝒕 

poly2 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝒕𝟐 + 𝒃𝒕 + 𝒄 

poly3 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝒕𝟑 + 𝒃𝒕𝟐 + 𝒄𝒕 + 𝒅 

Производител 
Параметри на модела 

П1 П2 П3 П1 П2 П3 П1 П2 П3 

a 66,77 58,39 58,33 0,66 1,07 0,59 0,00 0,00 0,00 

b -0,01 0,00 0,00 -15,18 -24,09 -13,02 0,00 -0,05 0,02 

c -30,64 -58,22 -56,86 162,90 210,19 146,82 0,04 0,34 -0,02 

d -0,45 -1,48 -1,20 - - - 6,15 5,83 5,78 

SSE 2,67 0,28 4,31 121,12 485,61 217,20 0,01 0,01 0,07 

R
2
 0,98 0,99 0,98 0,97 0,96 0,93 0,76 0,96 0,88 

dfe 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 

R
2
 adj 0,97 1,00 0,96 0,96 0,93 0,90 0,51 0,92 0,77 

RMSE 0,94 0,30 1,20 5,50 11,02 7,37 0,06 0,04 0,15 

 

 Избор на прогнозни модели за сирене 
В таблица 5.3 са нанесени резултатите от анализ на прогнозни модели за 

изменението на физико-химични показатели на сирене по БДС от три производителя 
(П1, П2, П3). Представени са тези модели, които описват с достатъчна точност 
изменението на тези показатели. 

 

Таблица 5.3. Параметри на модели, описващи изменението на физико-химични 
показатели на сирене 
Физико-химичен показател СВ ТК pH 

Модел 
exp2 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝒆𝒃𝒕 + 𝒄𝒆𝒅𝒕 

poly3 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝒕𝟑 + 𝒃𝒕𝟐 + 𝒄𝒕 + 𝒅 

poly3 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝒕𝟑 + 𝒃𝒕𝟐 + 𝒄𝒕 + 𝒅 

Производител 
Параметри на модела 

П1 П2 П3 П1 П2 П3 П1 П2 П3 

a 61,38 48,37 -251734,86 0,06 0,02 -0,11 0,00 0,00 0,00 

b -0,01 0,00 -0,04 -0,05 0,80 3,78 -0,07 -0,10 -0,02 

c -10,80 -43933,88 251782,23 -21,20 -24,98 -40,19 0,55 0,77 0,41 
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d -0,23 -9,66 -0,04 238,77 226,31 221,05 5,23 4,91 4,42 

SSE 1,42 0,89 1,12 689,99 408,73 360,58 0,01 0,07 0,27 

R
2
 0,92 0,96 0,90 0,96 0,97 0,96 0,97 0,91 0,92 

dfe 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

R
2
 adj 0,84 0,92 0,80 0,92 0,94 0,92 0,95 0,83 0,85 

RMSE 0,69 0,55 0,61 15,17 11,67 10,96 0,07 0,16 0,30 

 
5.2 Проверка на съпоставимостта на моделите на еднотипни продукти 

произведени от различни производители 
Съпоставимостта на моделите на еднотипни продукти се извършва като се 

направи аналитичен модел на базата на осреднените данни от трите производителя 
за дадено свойство по дни. 

 Синтезиране на аналитични модели на физико-химични показатели за 
кашкавал по БДС от три производителя 

 Направена е оценка на точността на модели, получени от осреднени 
стойности за сухо вещество (СВ,%), титруема киселинност (ТК,оТ) и активна 
киселинност (рН). Анализирани са представените пет модела, при което се установи, 
че с достатъчна точност описват опитните данни, моделите полиномен от трети ред 
(poly3) и експоненциален от втори ред (exp2). Получени са същите резултати както 
при предходните направени анализи. Осреднените данни за изследваните физико-
химични показатели имат нелинеен характер на своето изменение в дните на 
съхранение. 
 На първи етап са анализирани осреднените данни и от тях са съставени 
аналитичен полиномен от трети ред и експоненциален от втори ред модели. 

На фигура 5.7 е представен пример с резултати от получаване на модели за 
сухо вещество. 

  
а) полиномен от трети ред б) експоненциален 

Фиг.5.7. Модели на осреднени стойности за сухо вещество (СВ) 

 

 В таблица 5.4 са нанесени резултатите от анализа на моделите. Вижда се, че 
прогнозирането на сухо вещество (СВ) и активна киселинност (рН) е възможно с 
коефициент на регресия над 0,9 и ниски стойности на грешките: SSE e 0,01 до 0,9; 
RMSE е 0,84 до 0,98. При титруемата киселинност данните се доближават до 
модела, защото коефициента на регресия е над 0,9, но грешката SSE е с високи 
стойности, над 100. При този показател грешката RMSE запазва ниски стойности и 
при двата използвани модела, тя е малко над 9. 
 

Таблица 5.4. Параметри на модели, описващи изменението на физико-химични 
показатели на кашкавал 

Модел 
poly3 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝒕𝟑 + 𝒃𝒕𝟐 + 𝒄𝒕 + 𝒅 

exp2 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝒆𝒃𝒕 + 𝒄𝒆𝒅𝒕 

Показател  
Параметри на модела 

СВ ТК рН СВ ТК рН 

a 0,04 0,01 0,00 60,28 3,08 6,63 
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b -1,02 0,61 -0,01 -0,01 0,19 -0,01 

c 8,68 -16,45 0,12 -37,82 171,10 -0,69 

d 37,47 172,00 5,92 -0,87 -0,11 -0,19 

SSE 8,89 250,48 0,01 0,99 267,79 0,01 

R
2
 0,95 0,96 0,93 0,99 0,95 0,92 

dfe 3 3 3 3 3 3 

R
2
 adj 0,91 0,91 0,85 0,98 0,91 0,84 

RMSE 1,72 9,14 0,05 0,57 9,44 0,05 

 
Направена е проверка за съответствието на моделите за всеки производител 

с тези на аналитичния модел от осреднените данни при кашкавал. 
В таблица 5.5 са представени абсолютните грешки, получени между моделите 

на свойства за отделните производители на кашкавал и аналитичния модел на 
свойствата, получен от осреднените им данни. 
 

Таблица 5.5 Абсолютна грешка между модел на свойство и аналитичен модел от 
осреднени данни на свойство за кашкавал от три различни производители 

показател 

 
Ден от съхранение 

СВ ТК pH 

П1М-ОМ П2М-ОМ П3М-ОМ П1М-ОМ П2М-ОМ П3М-ОМ П1М-ОМ П2М-ОМ П3М-ОМ 

1 3,2% 7% 9% 5% 20% 14% 2,5% 1,5% 4,2% 

2 3,2% 3% 4,5% 4,8% 17,5% 13% 1,5% 2,2%  5,5% 

3 3% 5% 2,5% 4% 15% 12% 0,7% 2,8% 6% 

4 2% 3,5% 2,5% 3% 12,5% 11% 0,8% 2,9% 5% 

5 1% 1,8% 3% 2% 10% 9% 1% 2,7% 5% 

6 1% 1% 4% 1% 8% 7,5% 0,8% 2% 3% 

7 1% 0% 3,8% 1% 6% 5% 0,5% 1,5% 1,5% 

8 1,5% 0% 2,8% 2% 3,5% 3,5% 0,2% 0,8% 1,2% 

9 2,5% 1% 2,5% 2% 2% 2% 0,2% 1% 1,2% 

10 3,5% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 1% 

11 3% 2,5% 0,5% 2% 0% 0% 1,8% 4,5% 0,8% 

12 2% 2,5% 1% 2% 1% 1% 1,7% 4% 0,8% 

13 1% 2% 2% 1,8% 2% 2% 1,5% 3,5% 0,8% 

14 1% 1% 2,5% 1,5% 2% 2% 1,2% 2% 0,8% 
Средно отклонение  2% 2,24% 2,87% 2,33 1,5% 5,8% 1,1% 2,5% 2,6% 

П1-производител 1; М-модел; О-осреднен,  

 
 Синтезиране на аналитични модели на физико-химични показатели за 

сирене по БДС от три производителя 
В таблица 5.6 са нанесени резултатите от анализа на моделите. Вижда се, че 

прогнозирането на сухо вещество (СВ) и активна киселинност (рН) е възможно с 
коефициент на регресия над 0,9 и ниски стойности на грешките: SSE e 0,01 до 1,29; 
RMSE е 0,05 до 0,66. При титруемата киселинност данните се доближават до 
модела, защото коефициента на регресия е над 0,9, но грешката SSE е с високи 
стойности, над 100. При този показател грешката RMSE запазва ниски стойности и 
при двата използвани модела, тя е малко над 11. 
 
Таблица 5.6. Параметри на модели, описващи изменението на физико-химични 
показатели на сирене 

Модел 
poly3 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝒕𝟑 + 𝒃𝒕𝟐 + 𝒄𝒕 + 𝒅 

exp2 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝒆𝒃𝒕 + 𝒄𝒆𝒅𝒕 

Показател  
Параметри на модела 

СВ ТК рН СВ ТК рН 

a 0,01 -0,01 0,01 53,64 3,65 -0,01 

b -0,14 1,51 -0,06 -0,00 0,19 0,28 

c 1,55 -28,79 0,58 -6,89 227,70 5,24 

d 47,60 228,7 4,85 -0,38 -0,14 6,03 

SSE 1,29 412,63 0,01 1,15 454,87 0,11 

R
2
 0,92 0,97 0,99 0,93 0,96 0,89 
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dfe 2 3 3 3 3 4 

R
2
 adj 0,84 0,94 0,98 0,86 0,93 0,85 

RMSE 0,66 11,73 0,05 0,62 12,31 0,17 

 
Направена е проверка за съответствието на моделите за всеки производител 

с тези на аналитичния модел от осреднените данни. 
В таблица 5.7 са представени абсолютните грешки, получени между моделите 

на свойства за отделните производители на сирене и аналитичния модел на 
свойствата, получен от осреднените им данни. 
 

Таблица 5.7. Абсолютна грешка между модел на свойство и аналитичен модел от 
осреднени данни на свойство за сирене от три различни производителя 

показател 

 
Ден от съхранение 

СВ ТК pH 

П1М-ОМ П2М-ОМ П3М-ОМ П1М-ОМ П2М-ОМ П3М-ОМ П1М-ОМ П2М-ОМ П3М-ОМ 

1 6,5% 7% 1,5% 8% 1% 8% 6,5% 4% 10% 

2 5% 7,5% 1% 10,5% 1,5% 12% 5% 5% 10% 

3 4% 7,5% 1% 13% 2% 16% 4% 5,5% 9,5% 

4 5% 7,5% 2% 14% 2% 17% 3,5% 5% 8% 

5 6,5% 7,5% 3,5% 14% 2% 17% 3% 4% 6% 

6 5,5% 7,5% 2,8% 13% 1,5% 15% 2% 2% 4% 

7 4,5% 7,5% 1,5% 11% 0% 11% 1,5% 1,5% 1,8% 

8 5% 7,5% 2% 8% 2% 4% 1% 1,7% 4% 

9 5,2% 7% 2,7% 4% 4% 1,5% 1% 2% 1% 

10 5% 7,5% 2,5% 3,5% 6% 12% 2% 3% 4% 

11 4,5% 7,5% 2% 4% 6% 12% 2% 4% 5,8% 

12 4,5% 7,5% 2% 5% 7% 12% 1,8% 3% 5,8% 

13 4,5% 7,5% 2% 6% 6% 12% 1,6% 2% 4,2% 

14 4,5% 7,5% 2% 7% 2% 11% 1,5% 0% 3,8% 
Средно отклонение  5% 7,4% 2% 8,6 3% 11% 2,6% 3% 5,6% 

П1-производител 1; М-модел; О-осреднен,  

 
5.2. Създаване на регресионни предсказващи модели по спектрални 

характеристики 
На основата на спектрофотометрична и рефрактометрична информация на 

показателите за качество, получени от лаборатория на изследваните проби от 
сирене и кашкавал е възможно да се създаде методология за тяхното бързо 
(експресно) оценяване. Използвайки лабораторните данни за референтни 
измервания може да се намери математическото съотношение между метриката, 
получена от спектралните характеристики на анализираните продукти и съответното 
тяхно свойство. В настоящата работа това са рН, сухо вещество, титруема 
киселинност, електрическа проводимост и водно съдържание. Съотношението 
представлява аналитичен модел. 

Количественият анализ на данните за бяло саламурено сирене и кашкавал е 
реализиран с методите частична регресия на най-малките квадрати (PLSR) и 
регресия на главните компоненти (PCR) и главни компоненти на kPCA. Определена 
е ефективността на методите при обработка на прогнозни стойности с голяма 
размерност, каквито са спектралните характеристики на сирене и кашкавал. И с 
двата метода се създават нови предиктивни променливи, известни като компоненти 
от линейна комбинация от оригиналните прогнозни стойности. 
  

Синтезиране на регресионни предсказващи модели на физико-химични 
показатели за кашкавал и сирене по БДС от три производителя 

На фигура 5.19 са представени регресионни предсказващи модели, получени 
от осреднени данни за титруема киселинност при кашкавал от три производителя с 
използване на кернел главни компоненти за визуализиране на спектралните данни. 
От пет модела са избрани два, които описват с достатъчна точност опитните данни. 
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а) полиномен от втори ред б) полиномен от трети ред 

Фиг.5.19. Модели на осреднени стойности за титруема киселинност при кашкавал 

 
На фигура 5.21 са представени резултати от получаване на предсказващи 

модели за титруема киселинност при сирене с използване на кернел главни 
компоненти. От пет модела са избрани два, които описват с достатъчна точност 
опитните данни. 

 

  
а) полиномен от втори ред б) полиномен от трети ред 
Фиг.5.21. Модели на осреднени стойности за титруема киселинност при сирене 

 
В таблица 5.13 са представени абсолютните грешки, получени между 

предсказващите модели за отделните производители на кашкавал и сирене и 
регресионен предсказващ модел, получен от осреднените им данни. 
 
Таблица 5.13 Абсолютни грешки получени между предсказващите модели за 
отделните производители 

показател 

 
Ден от съхранение 

ТК, сирене ТК, кашкавал 

П1М-ОМ П2М-ОМ П3М-ОМ П1М-ОМ П2М-ОМ П3М-ОМ 

1 22% 9% 25% 46% 5% 45% 

2 20% 8% 23% 52% 17% 37% 

3 19% 8% 22% 55% 35% 30% 

4 17% 10% 20% 40% 38% 28% 

5 5% 13% 17% 27% 38% 28% 

6 2% 13% 15% 30% 30% 29% 

7 17% 12% 13% 46% 13% 32% 

8 23% 10% 10% 55% 20% 48% 

9 15% 7% 5% 40% 29% 55% 

10 16% 7% 7% 12% 26% 40% 

11 17% 9% 9% 10% 17% 10% 

12 15% 7% 10% 10% 14% 10% 

13 13% 6% 10% 10% 10% 15% 

14 12% 5% 12% 10% 9% 16% 
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Средно отклонение  15% 9% 14% 32% 22% 30% 

П1-производител 1; М-модел; О-осреднен,  

 
Изводи: 

Получените резултати от направените в този раздел изследвания и анализи 
дават основание да бъдат формулирани следните основни изводи: 

1. Създадени са модели за промяната на основни свойства по време на 
съхранение на сирена и кашкавали от определен тип, произвеждани от различни 
производители 

2. Сравнителният анализ на получените модели на свойства показва 
следното: 

А) за кашкавал  

 За формиране на осреднените модели за отделните свойства са 
използвани експоненциален модел ( за сухо вещество) и полиномен от трети 
ред (за активна и титруема киселинност); 

 Направена е оценка за съпоставимост на моделите на определен тип 
продукт, произвеждан от различни производители; 

 Получените резултати представени в таблица 5.5 могат да бъдат 
резюмирани по следния начин: 

- отклоненията на аналитичните индивидуални модели за различните 
свойства (СВ,pH,TK) варират в сравнително широки граници. Най-
малки са абсолютните отклонения  за активна киселинност, 
производител 1, които не надхвърлят 2,5%. Най-големи отклонения 
от осреднения модел се получиха за TK, модел 2, които достигат до 
20%.  

- за трите модела за СВ отклоненията от осреднения модел не 
надхвърлят 9%. Това дава основание да се счита, че за това 
свойство моделите на различните производители не се различават с 
повече от 10% (приемлива грешка на емпирични резултати от този 
тип), което позволява всички продукти от тази група да бъдат 
представени чрез един осреднен модел.  

- Подобни резултати се получават и за свойството pH. Средното 
отклонение на индивидуалните модели от осреднения модел, не 
надхвърля 3%. Този резултат дава възможност и за свойството ph 
да се използва един осреднен модел за трите производителя. 

- Поради големите отклонения на аналитичните модели на 
свойството ТК, които достигат до 20%, не е целесъобразно за това 
свойство да бъде използван осреднен модел. Това означава че за 
всеки индивидуален производител трябва да се конструират 
индивидуални модели. 

 
Б) за сирена  

 От всички използвани аналитични модели за сирене най-добро 
съответствие с емпиричните данни имат следните модели: полиномен от 
трети ред и експоненциален.  Поради това тези два аналитични модела са 
използвани за формиране на осреднените модели за отделните свойства (за 
сухо вещество експоненциален, а за останалите две свойства полиномен); 

 Направена е оценка за съпоставимост на моделите на определен тип 
продукт, произвеждан от различни производители; 

 Получените резултати, представени в таблица 5.7 могат да бъдат 
резюмирани по следния начин: 

- отклоненията на аналитичните индивидуални модели за различните 
свойства (СВ,pH,TK) варират в сравнително широки граници. Най-
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малки са абсолютните отклонения  за сухо вещество, производител 
3, които не надхвърлят 3,5%. Най-големи отклонения от осреднения 
модел се получиха за TK, модел 3, които достигат до 17%.  

- за трите модела за СВ отклоненията от осреднения модел не 
надхвърлят 7,5%. Това дава основание да се счита, че за това 
свойство моделите на различните производители не се различават с 
повече от 8% (приемлива грешка на емпирични резултати от този 
тип), което позволява всички продукти от тази група да бъдат 
представени чрез един осреднен модел.  

- Подобни резултати се получават и за свойството pH. Средното 
отклонение на индивидуалните модели от осреднения модел не 
надхвърля 6%. Този резултат дава възможност и за свойството ph 
да се използва един осреднен модел за трите производителя. 

- Поради големите отклонения на аналитичните модели на 
свойството ТК, които достигат до 17%, не е целесъобразно за това 
свойство да бъде използван осреднен модел. Това означава че за 
всеки индивидуален производител трябва да се конструират 
индивидуални модели. 

3. Създадени са предсказващи регресионни модели за основни свойства 
на сирена и кашкавали от определен тип, произвеждани от различни производители 
(за титруема киселинност) 

4. Сравнителният анализ на получените регресионни модели показва 
следното: 

А) за кашкавал 
- отклоненията на индивидуалните предсказващи модели за титруема 

киселинност са в границите от 2% до 25%. Най-малки са 
абсолютните отклонения  на ТК за втори производител, достигащи 
до 38%. При първи и втори производител отклоненията от 
осреднения модел надхвърлят  10%. Средните отклонения при 
трите производителя от осреднения регресионен предсказващ 
модел са над 22% при всички производители. 

- резултатите показват, че е необходимо за всеки производител да се 
използва индивидуален предсказващ модел (приемливата грешка 
на емпирични данни от този тип е до 10%, а в случая и при трите тя 
е над тази стойност). 

Б) за сирене 
- отклоненията на индивидуалните предсказващи модели за титруема 

киселинност варират в сравнително широки граници. Най-малки са 
абсолютните отклонения  на ТК за втори производител, достигащи 
до 13%. При първи производител отклоненията от осреднения 
модел надхвърлят  22%. Средните отклонения при трите 
производителя от осреднения регресионен предсказващ модел са 
от 9 до 15%.  

- резултатите показват, че е необходимо за всеки производител да се 
използва индивидуален предсказващ модел (приемливата грешка 
на емпирични данни от този тип е до 10%, а в случая при първи и 
трети е над тази стойност). 
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Общи изводи 
От направените проучвания, проведените изследвания, получените 

резултати и анализа на тези резултати, могат да бъдат направени следните 
основни изводи: 

1. От направеното проучване не бяха открити изследвания, свързани с 
оценяване на съпоставимостта на основните свойства на бели саламурени сирена и 
на кашкавали от краве мляко,  произвеждани от различни производители, извлечени 
от техните цветни изображения и спектрални характеристики. Това касае и 
изменението на тези свойства в процеса на съхранение на изследваните продукти 
при условия, различни от регламентираните от производителя. 

2. Относно отделянето на характерни области в млечни продукти чрез 
прилагане на техники за анализ на визуални изображения:  

 Изследването относно отделимостта на области с различно качество  в 
кашкавал и сирене показа, че зоните със и без плесени, дрожди и мухъл са 
съществено различими в цветните изображения. Това обуславя и добрата 
отделимост между тези области по млечните продукти, като грешките в 
промяната на цвета в различните дни варират при кашкавал от 0 до 5% 
при използване на класификатор на Бейс, от  0 до 10% с NL-DA и от 0 до 
7% с kSVM. Изключение е kSVM с квадратична разделяща функция, където 
стойностите на общата грешка достигат 50%. Средните грешки за целия 
период на съхранение са: при класификатор на Бейс от 0 до 45%, при NL-
DA от 0 до 50% и с kSVM, 0-50%. При сирене общата неточност на 
отделимост с класификатор на Бейс е до 6%, с NL-DA от 0 до 15%, а с 
kSVM от 0 до 10%. При разграничимост на зони без колонии на плесени, 
дрожди и мухъл, неточността на класификация е от 0% с kSVM до 50% с 
NL-DA. Средните грешки за целия период варират от 0 до 50%.   

 Най-информативни от гледна точка на разделимостта на различните зони 
по кашкавал се оказаха b (Lab) и C (LCH) цветови компоненти, докато за 
сирене това са R (RGB) и V (HSV) признаци. 

3. Резултатите от оценката на съпоставимостта на цветовите характеристики 
на различните области от обектите показват:  

 Абсолютните стойности на най-информативните цветови компоненти на 
продуктите на различните производители са сравнително близки. Като 
базови са приети тези на първи производител. 

 Максималното отклонение на цветовите характеристики на производител 2 
от базовите е до 10% за кашкавал и 12% за сирене. Средните грешки на 
цветовите признаци на производител 2 и 3 при кашкавал са съответно 5 % 
и 6%. За сирене тези стойности са 7% и 10%. 

 Тези резултати дават основание да се направи основният извод, че 
цветовите характеристики на продуктите от един и същи вид са 
съпоставими (отклоненията не надхвърлят 10%). Това означава, че за 
продукти от определен вид, произвеждани по един и същи стандарт от 
различни производители, може да бъде използван един осреднен модел за 
цвета и за неговата промяна в периода на съхранение. 

4. Относно отделянето на характерни области в изследваните продукти чрез 
прилагане на техники на спектрален анализ 

Резултатите от отделянето на обектни зони силно зависят от: 

 Методът за извличане на свойства и редуциране на входните данни. Най-
добри резултати се получават при използване на кернел варианти на PCA. 
Това ясно се вижда от графиките, представени на фигурите от 4.5 до 4.8  
При различните класификатори грешките варират от 0% до 40%. При 
използване на kPCA kernel trik двете области от точки, съответстващи на 
спектралните характеристики на двете области с различно качество ( с и 
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без колонии от мухъл)  са достатъчно компактни и отдалечени една от 
друга, което обяснява и получените резултати за отделяне на тези зони 
посредством използваните класификатори. 

 Използваният метод на класификация и разделящата нелинейна  функция. 
При направените изследвания най-висока точност на разделяне на 
обектните зони се получава с kSVM  класификатор. Например, при 
използване на този класификатор са получени следните грешки: за PCA 
редуцирани данни от 0 до 20%, с kPCA k-t от 0 до 5% и с  kPCA полиномен 
от 0 до 13%. В зависимост от използваната нелинейна функция на 
класификатора SVM с RBF представя най-ниска грешка на отделимост.  

5. Относно изследването за съпоставимост при отделянето на характерни 
зони от спектралните характеристики на продукти, произведени от различни  
производители. 

 Установени са близки стойности на грешки при отделяне на изследваните 
области в кашкавал с използване на VIS спектрални данни и PCA метод за 
представянето им и прилагане на класификатор на Бейс: за производител 
1 варират от 13 до 27%, за производител 2  от  16 до 27% и от 11 до 35% 
при трети.  Стойностите на осреднените грешки от класификакция са 
съответно 21, 22 и 25%. Подобни близки резултати се получават и при 
другите методи за извличане на свойства и класификатори за 
изследваните продукти от различни производители.  

 Грешките при отделяне на области в сирене при използване на NIR 
спектрални данни и PCA метод за представянето им (таблица 4.15), с 
прилагане на класификатор на Бейс в несъседни дни са близки: за 
производител 1 варират от 14 до 32%, за производител 2  от  19 до 36% и 
от 17 до 35% при трети.  Стойностите на осреднените грешки от 
класификакция са съответно 26, 24 и 26%. Подобни близки резултати се 
получават и при другите методи за извличане на свойства и 
класификатори за изследваните продукти от различни производители.  

 Това е косвено потвърждение на факта, че спектралните характеристики, 
техните основни свойства и промяната на тези свойства при съхранението 
на продуктите от един и същи вид, но произвеждани от различни 
производители също са близки. 

 Тези резултати потвърждават съпоставимостта (близостта) на 
спектралните данни на продукти от един и същи вид (сирене, кашкавал), 
произвеждани по един и същи стандарт, но от различни производители. 

6. Относно създаване на предсказващи модели и оценка на основните им 
характеристики  

 Създадени са модели на основни физико-химични показатели за сирене и 
кашкавал по  БДС от различни производители, получени по данни от 
референтните изследвания.  

 Направена е проверка на съпоставимостта на моделите на еднотипни 
продукти, произведени от различни производители. 

 Сравнителният анализ на получените модели на свойства показва 
следното: 

A) за кашкавал 
- Отклоненията на аналитичните индивидуални модели за различните 

свойства (СВ,pH,TK) варират в сравнително широки граници. Най-малки са 
абсолютните отклонения  за активна киселинност, производител 1, които не 
надхвърлят 2,5%. Най-големи отклонения от осреднения модел се получaват за TK, 
модел 2, които достигат до 20%.  
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- За трите модела за СВ отклоненията от осреднения модел не надхвърлят 
9%. Това дава основание да се счита, че за това свойство моделите на различните 
производители не се различават с повече от 10% (приемлива грешка на емпирични 
резултати от този тип), което позволява всички продукти от тази група да бъдат 
представени чрез един осреднен модел.  

- Подобни резултати се получават и за свойството pH. Средното отклонение 
на индивидуалните модели от осреднения модел, не надхвърля 3%. Този резултат 
дава възможност и за свойството ph да се използва един осреднен модел за трите 
производителя. 

- Поради големите отклонения на аналитичните модели на свойството ТК, 
които достигат до 20%, не е целесъобразно за това свойство да бъде използван 
осреднен модел. Това означава, че за всеки индивидуален производител трябва да 
се конструират индивидуални модели. 

Б) за сирене 
- Отклоненията на аналитичните индивидуални модели за различните 

свойства (СВ,pH,TK) варират в сравнително широки граници. Най-малки са 
абсолютните отклонения  за сухо вещество, производител 3, които не надхвърлят 
3,5%. Най-големи отклонения от осреднения модел се получиха за TK, модел 3, 
които достигат до 17%.  

- За трите модела за СВ отклоненията от осреднения модел не надхвърлят 
7,5%. Това дава основание да се счита, че за това свойство моделите на различните 
производители не се различават с повече от 8% (приемлива грешка на емпирични 
резултати от този тип), което позволява всички продукти от тази група да бъдат 
представени чрез едни осреднен модел.  

- Подобни резултати се получават и за свойството pH. Средното отклонение 
на индивидуалните модели от осреднения модел, не надхвърля 6%. Този резултат 
дава възможност и за свойството ph да се използва един осреднен модел за трите 
производителя. 

- Поради големите отклонения на аналитичните модели на свойството ТК, 
които достигат до 17%, не е целесъобразно за това свойство да бъде използван 
осреднен модел. Това означава, че за всеки индивидуален производител трябва да 
се конструират индивидуални модели. 

 Създадени са регресионни предсказващи модели на свойството 
титруема киселинност при сирене и кашкавал. 

От използвани пет предсказващи модела за титруема киселинност при 
кашкавал и сирене, най-добро съответствие с емпиричните данни имат моделите 
полиномен от втори и полиномен от трети ред. Избран е полиномен модел от трети 
ред, който е използван за формиране на осреднен предсказващ  модел.  

 Направена е оценка за съпоставимост на моделите на определен тип 
продукт, произвеждан от различни производители: 

A) за кашкавал 
- Отклоненията на индивидуалните предсказващи модели за титруема 

киселинност варират в сравнително широки граници. Най-малки са абсолютните 
отклонения  на ТК за втори производител, достигащи до 38%. При първи и втори 
производител отклоненията от осреднения модел надхвърлят  10%, достигайки до 
55%. Средните отклонения при трите производители от осреднения регресионен 
предсказващ модел са от 22% за производител 2 до 32% при първи.  

- Резултатите показват, че е необходимо за всеки производител да се 
използва индивидуален предсказващ модел (приемливата грешка на емпирични 
данни от този тип е до 10%, а в случая и при трите тя е над тази стойност). 

Б) за сирене 
- Отклоненията на индивидуалните предсказващи модели за титруема 

киселинност варират в сравнително широки граници. Най-малки са абсолютните 
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отклонения  на ТК за втори производител, достигащи до 13%. При първи 
производител отклоненията от осреднения модел надхвърлят  22%. Средните 
отклонения при трите производителя от осреднения регресионен предсказващ 
модел са от 9 до 15%.  

- Резултатите показват, че е необходимо за всеки производител да се 
използва индивидуален предсказващ модел (приемливата грешка на емпирични 
данни от този тип е до 10%, а в случая при първи и трети е над тази стойност). 

В резултат на проведените теоретични и емпирични изследвания, анализи и 
обобщения, са постигнати основната цел и задачи на дисертационния труд. 
Направена е оценка на съпоставимостта на основните свойства на бели саламурени 
сирена и на кашкавали от краве мляко,  произвеждани от различни производители, 
извлечени от техните цветни изображения и спектрални характеристики. 
Разработени са алгоритми и инструментариум за неразрушаваща, експресна, 
автоматизирана оценка на качеството и безопасността на изследваните продукти, 
базирана на анализ на визуални изображения и спектрални характеристики. 
Оценена е точността на разработените процедури. Направен е сравнителен анализ 
на получените резултати. 

 

Основни  приноси 

В резултат на проведените теоретични и емпирични изследвания, анализи и 
обобщения, основните приносни резултати в дисертационния труд могат да бъдат 
представени синтезирано по следния начин: 

1. Посредством методи и инструментариум на КЗ са определени видими 
свойства  на три вида сирена и кашкавали и е направен сравнителен анализ на тези 
свойства. Установено е сходство на цветовите характеристики на продукти от един и 
същи вид, но произвеждани от различни производители. Това означава, че за 
продукти от определен вид, произвеждани по един и същи стандарт от различни 
производители, може да бъде използван един осреднен модел за цвета и за 
неговата промяна в периода на съхранение 

2. Създадени са аналитични модели за промяната на основни свойства на 
сирена и кашкавали в зависимост от времето на съхранение, които могат да бъдат 
използвани за предсказване на промяна на свойства на тези продукти в зависимост 
от времето на съхранение.  

3. Направен е сравнителен анализ на аналитичните модели на трите вида 
изследвани сирена и кашкавали. Установено е сходство при трите модела за СВ и 
pH от осреднения модел, като грешките не надхвърлят 10%. За тези свойства е 
целесъобразно използването на осреднени аналитични модели за цялата група 
изследвани продукти от даден тип. Поради големите отклонения на аналитичните 
модели на свойството титруема киселинност, които достигат до 20%, не е 
целесъобразно за това свойство да бъде използван осреднен модел. Това означава, 
че за всеки отделен производител трябва да се конструират индивидуални модели.   
 4. Създадени са регресионни предсказващи модели по спектрални 
характеристики за сирене и кашкавал по  БДС от различни производители, като са 
подбрани подходящи аналитични зависимости.  

5. Направен е сравнителен анализ на регресионните предсказващи модели на 
трите вида изследвани сирена и кашкавали. За свойството титруема киселинност са 
установени съществени разлики между индивидуалните регресионни модели и 
осреднения предсказващ модел. Резултатите показват, че е необходимо за всеки 
производител да се използва индивидуален предсказващ модел и при двата вида 
млечни продукти. 

6. Адаптиран, изследван и използван в изследванията е хардуерен и 
софтуерен инструментариум за комплексна, експресна, автоматизирана оценка на 
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основни свойства и категоризация на сирена и кашкавали, включващ: лабораторен 
модел на система за компютърно зрение и за спектрален анализ и софтуерни 
модули за изследване, анализ и категоризация на хранителни продукти, включващи 
инструменти за анализ на визуални изображения и спектрални характеристики, както 
и инструменти за категоризация.  
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По темата на настоящата работа са разработени следните научно-
изследователски проекти: 
 

3.ФТТ/30.05.2016г., „Безконтактни методи за оценка на основни 
качествени показатели на млечни продукти“ с научен ръководител доц. д-р 
Веселина Недева. 

Целта на проекта е използвайки технологично достъпни средства да се 
изследва програмно-техническа система на оптичен принцип за оценка на 
качеството на млечни продукти. Системата ще се използва за автоматизиран анализ 
и класификация на такива продукти. 

Изискването за създаване на системата, използвайки технологично достъпни 
средства е продиктувано от стремежа на колектива, разработката да е приложима в 
лабораторни и производствени условия, като елемент от системите за контрол в 
млекопреработвателните предприятия. 
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Assessment of the quality of dairy products by analysis of visual images and 
spectral characteristics 
 
Abstract:  
Ensuring high-quality dairy products as well as the creation of automated systems and 
technologies with reduced energy costs is one of the European Union's priority policies. It 
has been reflected in a number of national and international standards and normative 
documents, European programs, directives and decisions. They cover the overall process 
of ensuring the quality of dairy products, raw materials production, safety assessment and 
storage. Controlling and managing this process is an important element of the food chain. 
This dissertation focuses on the assessment of basic qualitative indicators of traditional 
white brined cheese and yellow cheese traditionally produced in Bulgaria under Bulgarian 
national standard (BNS) in storage under conditions other than those specified by the 
manufacturer. 
Methods and tools for analysis and evaluation of basic characteristics of dairy products 
related to the appearance and visible properties, the composition and the distribution of 
different properties on the surface of the products are proposed and tested. They are 
based on an analysis of color images and spectral characteristics obtained with 
appropriate tools. 
The object of the study is the samples of white brined cheese and yellow cheese produced 
under BNS. Preliminary studies aiming at determining the possibilities for separability of 
the object areas of the dairy products studied were used BNS samples and the 
manufacturer's own technology. Samples are purchased commercially. 
The subject of the study is the change in the surface characteristics of the products when 
stored under conditions not in conformity with those specified by the manufacturer. 
Appropriate characteristics were assessed - changing the color characteristics of the three 
object areas during storage; appearance of areas with atypical coloring; Composition - 
separation of two types of areas - yellow cheese and mold, white brined cheese and mold; 
change of the visual and spectral characteristics of the two zones during storage; changing 
parameters that have been tested in a reference laboratory. 
The main goal of the dissertation is to evaluate the comparability of the main properties of 
white brined cheeses and of cow's milk produced by different manufacturers derived from 
their color images and spectral characteristics.  
As a result of the theoretical and empirical studies, analyzes and generalizations, the main 
goal and tasks of the dissertation were achieved. An assessment was made of the 
comparability of the main properties of white brine cheeses and of cow's milk produced by 
different manufacturers derived from their color images and spectral characteristics. 
Algorithms and tools for non-destructive, express, automated quality and safety 
assessment of investigational products based on visual images and spectral analysis were 
developed. The accuracy of the developed procedures is assessed. A comparative 
analysis of the results has been made. 

 
 


