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Списък на използваните съкращения 
 

Съкращения на кирилица 
Съкращение Описание  

ВО Външен оглед 

ВП Вектор от признаци 

ДВ Държавен вестник 

ЕО Европейска общност 

ЕОБХ Европейски орган за безопасност на храните 

ЕС Европейски съюз 

МЗХГ Министерството на земеделието, храните и горите 

МРД Метод за редуциране обема от данни 

НР Неразрушителен  

РФ Разделяща функция 

САЩ Съединени Американски щати 

 
Съкращения на латиница 

Съкращение Описание Значение 

ANFIS 
Adaptive-Network-Based Fuzzy 
Inference System 

Адаптивна мрежово-базирана размита система 

ANN Artificial neural network Изкуствена невронна мрежа 

ANOVA Analysis of variance Дисперсионен анализ 

BN Bayesian network  Бейсова мрежа 

CORR Correlation Корелация  

CTI Carotenoid transmittance Index Индекс на пропускане (преминаване) за каротеноиди 

DA Discriminant analysis Дискриминантен анализ 

DRM Data reduction method Метод за редуциране обема от данни 

DT Decision tree Дърво на решенията 

EFSA European Food Safety Authority Европейска агенция за безопасност на храните 

ExG Excess Green Index Ексцес на зелен индекс 

FSNCA 
Feature selection using neighborhood 
component analysis for classification 

Метод за селекция на признаци за класификация, 
чрез независим компонентен анализ 

FSRNCA 
Feature selection using neighborhood 
component analysis for regression 

Метод за селекция на регресионни признаци, чрез 
независим компонентен анализ 

G Greennes Index Индекс на зеленото 

GLI Green Leaf Index Индекс на зеленото за листа 

k-NN k-Nearest Neighbours k-Най-близки съседи 

LDA Linear discriminant analysis Линеен дискриминантен анализ 

LV Latent variables Латентни променливи 

NExG Normalized Excess Green Index Индекс на зеленото с нормиран ексцес 

NGRDI Normalized green red difference index 
Нормиран индекс от разликата между зелено и 
червено 

PC Principal components Главни компоненти 

PCA Principal component analysis Анализ на главните компоненти 

PCA Principal component analysis Анализ на главните компоненти 

PCR Principal component regression Регресия на главните компоненти 

PCR Principal component regression Регресия на главните компоненти 

PLSR Partial least squares regression Частична регресия на най-малките квадрати 

PLSR Partial least squares regression Частична регресия на най-малките квадрати 

PTI Photochemical Transmittance Index Фото-химичен индекс на пропускане (преминаване) 

QDA Quadratic discriminant analysis 
Нелинеен дискриминантен анализ с квадратична 
разделяща функция 

RASFF Rapid Alert System for Food and Feed 
Система за безопасността на храните в рамките на 
Европейския съюз 

RBF Radial basis function Радиална базистна функция 

REI Red Edge Index Индекс на червеното 

RELIEFF RELIEFF algorithm Метод за ранжиране на признаци 

RGBVI Red-Green-Blue Vegetation Index Вегетативен индекс от червено-зелено-синьо 

RMSE Root mean squired error Корен от средноквадратичната грешка 

SFCPP Sequential Forward Selection Метод за селекция на информативни признаци 

SSE Sum of squired errors Сума от квадрартите на грешките 

SVM Support vector machines Метод на опорните вектори 

TVI Triangular Vegetation Index Триангулачен вегетативен индекс 

VARI Visible Atmospherically Resistant Index Видим индекс на атмосферната устойчивост 

VIS Visible spectrum Спектър във видимата област 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
Актуалност на проблема 
 

Наред с количественото увеличение на производството на яйца и птиче месо, в ход 
е и процес на разнообразяване на продуктите. Постиженията в тази област станаха 
възможни, в следствие на промените в селекционната работа в подотрасъла. 

Преходът към пазарна икономика предявява определени изисквания и към 
управлението на съвременното птицевъдство. Действащите нови закони, принципи и 
механизми в тази сфера, както и изискванията на Европейския съюз (ЕС), с които 
подотрасъла трябва да се съобразява, поставят проблема за ефективното и ефикасно 
приложение на качествения контрол в стопанската дейност на фирмите производители. 

Усъвършенстването на технологиите за отглеждане на птици, доведе до повишаване 
на продуктивността и понижаване на себестойността на продукцията. Птицевъдството е 
отрасъл, който има потенциал да предложи на пазара по-голямо количество евтини, 
качествени и с висока хранителна стойност продукти – яйца и месо. Освен кокошия вид, от 
който в световен мащаб се получава най-голям относителен дял стокова продукция, през 
последните 10-15 години все по-голямо стопанско значение придобиват и японските 
пъдпъдъци. Произвежданата не сама у нас, но и в света стокова продукция от японски 
пъдпъдъци заема тясна пазарна ниша, но въпреки това така се стига до видово 
разнообразяване на произвежданата птицевъдна продукция. 

В общ план качеството на яйцата може да се дефинира по различни начини. 
Например качеството може да бъде описано като сума от множество показатели свързани 
със сензорни характеристики,химичен състав, токсикология и технологични свойства и др. 
Стандартите за качество на яйцата са свързани с това, какво предназначение имат те (за 
инкубация или за храна). 

Под влияние на различни фактори, при съхранение, в яйцата настъпват промени, 
които неизбежно се отразяват на химичния състав, физични свойства, хранителната 
стойност и в крайна сметка на качеството им. Характерът и степента на тези промени 
зависят както от условията и продължителността на съхранението така и от състоянието 
на продукта. В повечето случаи тези промени са нежелателни тъй като водят до 
понижаване на качеството на яйцата. Оттук следва и изискването условията за съхранение 
да са такива, че да се изключат или поне да се сведат до минимум нежеланите промени. 
Промените в яйцата при съхраняване могат да се дължат на различни процеси – физични, 
химични, физиологични, автолитични, микробиологични и др. Задълбоченото познаване на 
тези промени е необходимо условие за правилното организиране на съхраняването. 

Съвременните изследвания са насочени към използването на опростени процедури 
за анализ на яйца. Проучванията и анализите са насочени към използването на системи 
за получаване, обработка и анализ на изображения, спектрални, диелектрични 
характеристики. При тези системи е необходимо използването на признаци, които описват 
яйцата и връзката им с тяхната маса като основен показател. 
 
Обект и място на изследването 
 

Обект на изследване са външни характеристики на яйца, разпространявани в 
търговската мрежа. Предмет на изследване са показатели за качество на яйца, свързани 
с формата им, разпознаване на микропукнатини и изменение на масата им при съхранение. 
Оценявани характеристики: Видими характеристики –  това са физичните показатели 
форма, промяна на масата на яйцата, микропукнатини по черупката и формата им. 
Използвани са общо 108 яйца от пъдпъдъци, от три производителя. 140 кокоши яйца от три 
производителя. Яйцата са закупени от търговската мрежа в град Ямбол, България. 
Съхранявани са при температура 10±2oC и относителна влажност на въздуха 70±3RH%. 
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Цел и основни задачи на изследването 
 
Целта на дисертационния труд е да се разработят методика, методи и 

инструментариум за автоматизирана оценка на външни характеристики на яйца. 
Основните задачи, които е необходимо да се решат за постигане на поставената 

цел, са: 
1. Да се изследват възможностите за използване на различни класификатори за 

разпознаване на дефекти на яйца, въз основа на основни свойства, получени от 
визуални изображения и спектрални характеристики. 

2. Да се създадат предсказващи модели на изследваните продукти. Модел на 
свойство, определено от визуални изображения, спектрални и диелектрични 
характеристики и свойство, оценено посредством референтен метод. 

3. Да се изследва промяната на свойство в период на съхранение на яйцата. 
4. Да се изследва формата и периферните контури по цифровите изображения на 

яйца, които да се използват при анализ и оценка на качеството им. 
5. Да се предложи методика за автоматизирано получаване на данни и оценка на 

външни характеристики на яйца. 
 
Методи на изследването 
 Изследванията, изградени на теоретична и експериментална основа са проведени в 
лабораторни условия. За изследването са използвани различни статистически и 
аналитични методи. За осъществяване на изследванията представени в настоящия 
дисертационен труд се използват следните програмни средства: Matlab 2017a (The 
MathWorks Inc.); MS Office 2016 (Microsoft Corp.). 
 
Научна новост на изследването 
 Предложена и приложена е методика за изследване на външни характеристики на 
кокоши и яйца от пъдпъдъци, включващи микропукнатини, маса и форма. При прилагане 
на предложената методика могат да се изведат изводи на база получени данни от 
проведено изследване. Преди това те трябва да бъдат обработени, като за тази цел би 
следвало да се използват различни статистически инструменти, като се използват 
варианти за автоматизирана обработка на резултати чрез използване на специализиран 
софтуер. След прилагане на така описаната методика се получават резултати, от които да 
бъдат изведени обобщения и изводи. Последователното поетапно изпълнение на всяка от 
точките в предложения алгоритъм на работа следва да покрива до голяма степен процеса 
по изследване на яйца. 

 
Приложимост и полезност на изследването 
 Изследването на външните характеристики на яйца има особено важно практическо 
значение, тъй като чрез тях производителите могат да си изградят вярна представа за 
външното качество на предлаганите от тях яйца и съпътстващите го изисквания за цена, 
качество, бързина на доставката, както и за произтичащите от това изисквания и 
ограничения за функционирането на производствената подсистема, и като резултат – да 
си осигурят добри перспективи за изграждането на устойчива и адекватно реагираща на 
пазарната ситуация такава, в процеса на разнообразяване на продуктите. 
 
Презентация и апробиране на резултатите от работата по дисертационния труд 

По темата на дисертационния труд има 7 публикации. Две от тях са публикувани в 
сборници на научна конференция: International Conference on Technics, Technologies and 
Education ICTTE 2018 и ICTTE 2019. Една публикация в International Conference for Young 
Scientists “Management and Quality”. Три са публикувани в научни списания: Innovation and 
Entrepreneurship, Applied research on technics, technologies and education. Една от 
публикациите е издадена в научно списание реферирано и индексирано в световно 
известни бази данни, Journal of Central European Agriculture (JCEA). 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
Глава 1. Преглед на методите и инструментариума за анализ на основни 
характеристики на яйца 
 

В първа глава е разгледана актуалността на проблема, свързан с качеството на 
яйца. Представено е икономическото значение, основните характеристики, промяната 
на тези характеристики и нормативните документи, свързани с годността им за 
консумация. Разгледани са методите и техническите средства за обективно 
оценяване на основни показатели за качеството на яйца. Направен е преглед на 
известните методи за оценка на качеството на тези продукти посредством анализ на 
визуални изображения, спектрални, диелектрични характеристики. Направен е 
обобщен анализ на възможностите за приложение на известните оптични и 
диелектрични методи използвани за оценка на качеството на яйца и са формулирани 
целта и задачите на дисертационния труд. 
 
1.6.Критичен анализ и изводи. Основни проблеми и нерешени задачи 

 
Осигуряването на яйца с високо качество, както и създаването на автоматизирани 

системи и технологии с намалени енергийни разходи е една от приоритетните политики на 
Европейския съюз (ЕС). Тя е намерила отражение в редица национални и международни 
стандарти и нормативни документи, европейски програми, директиви и решения на ЕС. В 
тях е обхванат цялостния процес, свързан с осигуряване на качеството на продукти от 
птицевъдството, от производството на суровините, до оценката на качеството и 
съхранението на продуктите. Контролът и управлението на качеството на яйцата е важен 
елемент на тази верига. 

В последните 30 години бурно се развива и широко се използват методи за 
количествено определяне на различни по вид, състав и свойства яйца. Основните 
предимства на безконтактните системи са: бързина; ниска себестойност на анализа; 
недеструктивни методи; едновременно могат да се определят няколко признака в 
анализираната проба; развитие на инструментариума; миниатюризация и особено 
възможността да се използват оптични и капацитивни сензори позволява проби да се 
анализират не само в специализирани лаборатории, а и директно в птицевъдните ферми; 
не е необходима специална квалификация за извършване на анализа. 

Ефективността на яйцепроизводството и качеството на предлаганите продукти са в 
основата на успеха на отрасъла и печеленето на нови пазари. Разширяването на 
пазарните ниши чрез предлагане на нови продукти, включително и от нетрадиционни за 
пазара видове птици, като например пъдпъдъци, се явява начин за печелене на нови 
потребители. 

Анализът и оценката на дефекти на яйца чрез технически методи и средства, заема 
важно място в системата за контрол и управление на качеството на готовите продукти 
наред с физико-химичния и микробиологичния анализ. С тази преценка се цели да се 
установи съответствието на яйцата с изискванията на стандартите по отношение на 
органо-лептичните показатели и оценка за годността им за консумация. Органолептичните 
изследвания се провеждат от лица с добри зрителни, обонятелни вкусови и осезателни 
възможности за обективна преценка. За да се осигури конкурентоспособност в 
чувствителния на качеството пазар на яйца са необходими изследвания за обективно и 
експресно определяне на качеството им. 

Произвежданите яйца се увреждат в следствие на неправилно отглеждане на 
птиците, събиране, съхранение и транспорт, което води до появата на дефекти и 
развитието на микроорганизми и плесени. При това се нарушават качествените показатели 
на яйцата, причиняващи алергии и токсични реакции при хора и животни. За практиката от 
съществено значение е да се идентифицират в много ранен етап от развитието им – още 
преди да са настъпили видимите промени, причиняващи развала на яйцата. Поради това 
все повече изследователи се насочват към приложението на методи за анализ на визуални 
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изображения, спектралния анализ и определянето на диелектрични свойства, при които 
освен повърхностните изменения може да се оцени и вътрешната структура на продукта. 

Общ недостатък на методите за анализ само по цифрови изображения са подходящи 
основно за пресни яйца. При тези методи за анализ не се отчита влиянието на условията 
и продължителността на съхранението на яйцата, при което настъпват физични, 
биологични и микробиологични промени в тях, които оказват влияние не само върху масата 
на яйцата, но и върху безопасността на продукта. 

Определянето на показателите на яйцата по техните диелектрични характеристики, 
независимо от това дали се използват регресионни методи или сложни изчислителни 
процедури, е с близка по стойности точност. 

Удобни за приложение в практиката са методите за класификация, които използват 
опростени изчислителни процедури и могат да бъдат използвани в технически средства 
поставяни директно на производствената линия. Това е така, защото чрез тях се ускорява 
изчислителния процес и се намалява времето за сортиране на яйцата. 

Обзорът на подходите и технически средства за обективна оценка на яйца показва, 
че методите – анализ на изображения, приложението на спектралните и диелектричните 
характеристики, намират сериозно приложение за оценка качеството на яйца. 

От направеното проучване не бяха открити публикувани резултати, касаещи 
съвместното използване на данни от визуални изображения, спектрални и диелектрични 
характеристики, при анализ на основни признаци за качеството на яйца.   

Посочените предимства, недостатъци и насоки за развитие на разработените 
системи за получаване, обработка и анализ на изображения, спектрален анализ и 
приложение на диелектричните свойства, целящи откриване на външни дефекти на яйца 
са предпоставка за нови проучвания и изследвания, свързани с използването на опростени 
процедури, подобряване бързодействието, възможност за приложение директно на 
производствената линия на съществуващите разработки в тази област. 

На база на извършения анализ на състоянието на проблема и постигнатите 
резултати в изследваната област е определена целта и са дефинирани задачите, които да 
се изпълнят в настоящата работа. 
 
Глава 2. Методи, материал и инструментариум използвани в изследването 
 

В настоящата глава е представена методиката на изследване. Посочени са 
мястото и условията на измерванията. Накратко са представени методите за 
референтни изследвания. Анализирани са възможностите за въвеждане на критерии 
при анализа на външни характеристики на яйца. Направена е обосновка на използваните 
методи за анализ и начина за оценка на тяхната точност. 

В синтезиран вид са представени теоретичните основи на изследването, които 
включват: 

 Обекта и предмета на изследване; 
 Използваните методики за определяне на основни технологични признаци на 

яйца; 
 Програменният инструментариум, използван в изследването; 
 Описание на опитната постановка използвана в изследването; 
 Методите за получаване на основни показатели, описващи характеристиките на 

яйца; 
 Използваните методи за селекция на признаци, описващи характеристиките на 

яйца; 
 Използваните методи за редуциране обема от данни на вектори от признаци; 
 Използваните методи за класификация; 
 Използваните методи за прогнозиране на основни показатели за качеството на 

яйца; 
 Определянето на обема на извадките при емпирични изследвания; 
 Описана е задачата за сравнителен анализ на получаваните резултати. 
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Обект на изследване са външни характеристики на яйца, разпространявани в 
търговската мрежа. Предмет на изследване са показатели за качество на яйца, свързани 
с формата им, разпознаване на микропукнатини и изменение на масата им при съхранение. 

Използваните методики за определяне на основни технологични характеристики на 
яйца, включват определяне на: Маса, форма, размери на яйцето; височина на въздушната 
камера. Методиките са приложени при съхранение на яйцата. 

За осъществяване на изследванията представени в настоящия дисертационен труд 
се използват следните програмни средства – Matlab 2017a (The MathWorks Inc.) и MS Office 
2016 (Microsoft Corp.). 

Опитната постановка използвана в изследването се състои от два основни модула: 
Първият модул служи за получаване на индекси на формата и спектрални 

характеристики на пропускане (преминаване). Представен е на фигура 2.5 а) и включва: 1-
видео камера; 2-подвижна стойка; 3-измервано яйце; 4-източник на светлина; 5-отвор за 
осветяване на яйце; 6-затъмняващ корпус; 7-персонален компютър. 

Вторият модул, представен на фигура 2.5 б) и реализиран в едноплатковия 
компютър служи за получаване на данни за капацитет, компенсирането му по температура 
и влажност и изчисляване на електрическо съпротивление, електрическа проводимост и 
диелектрична проницаемост. Той се състои от: 1-персонален компютър със софтуер; 2-
видеокамера в защитен корпус, монтирана на подвижна стойка; 3-система за осветление; 
4-едноплатков микрокомпютър; 5-кондензаторна клетка; 6-сензор за влажност и 
температура; 7-измервани проби. 
 

  

 

 
а) оптични характеристики 

на пропускане (преминаване) 
б) оптични на отражение и диелектрични 

характеристики  
Фигура 2.5. Опитна постановка за получаване на оптични и диелектрични характеристики на яйца 

 
Разработен е алгоритъм за работа на системата за измерване, представен на 

фигура 2.7. Алгоритъмтът се състои от два основни модула. Първият модул реализира 
функции за получаване, обработка и анализ на изображения. Вторият модул, реализиран 
в едноплатковия компютър служи за получаване на данни за капацитет, компенсирането 
му по температура и влажност и изчисляване на електрическо съпротивление, 
електрическа проводимост и диелектрична проницаемост. 
 

GND

Data

DHT11

Персонален 
компютър

USB Видео 
камера

10kOhm

Vcc

Кондензаторн
а клетка

Диодно 
осветление

П
о

д
в

и
ж

н
а 
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о

й
ка
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Фигура 2.7. Алгоритъм на работа на системата за измерване 

 
Методите за получаване на основни показатели, описващи характеристиките на 

яйца, включват: индекси на формата; модели, описващи формата на яйца; цветови 
признаци; текстурни характеристики; спектрални характеристики; спектрални индекси; 
диелектрични характеристики. 

Използваните методи за селекция на признаци, описващи характеристиките на яйца 
са: корелация; Метод на подизвадка от признаци със сравнима прогнозираща способност 
(SFCPP); Метод за селекция на признаци чрез анализ на съседни компоненти (FSNCA); 
Метод за ранжиране на значими параметри за прогнозиране (RELIEFF); Метод за избор на 
регресионни признаци чрез анализ на съседни компоненти (FSRNCA); Средни стойности 
на теглата. 

Използваните методи за редуциране обема от данни на вектори от признациса: 
Главни компоненти (PC); Ядрен анализ на главните компоненти (kPC); Латентни 
променливи (LV). 

Прилаганите методи за класификация са: 
Наивен Бейсов класификатор (NB), използван като еталонен; 
Метод Дърво на решенията (DT), със следните разделящи функции: Gdi (G) – 

индекс за нееднородност на данните по Gini; Twoing (T) – алгоритъм за разделяне, 
генериращ балансирано дърво на решения, по-бавен от Gdi; Deviance (D) – алгоритъм за 
търсене на отклонение между данните; 

Дискриминантен анализ (DA), със следните разделящи функции: Линейна (L); 
Диагонално-линейна (DL); Квадратична (Q); Диагонално-квадратична (DQ); Махаланобис 
(M); 

Метод на опорните вектори (SVM) и кернел вариант на SVM, със следните 
разделящи функции: Линейна (L); Квадратична (Q); Полиномна (P); Радиални базисни 
елементи (RBF). 

Оценката на работата на използваните класификатори е направена е чрез обща 
грешка на класификация, която се описва с формулата: 

T 25

Вход
T, oC

Вход
C, F

RH>50

Вход
RH, %

Температурна 
компенсация

Компенсация по 
влажност

YES YES

NO NO

Определяне на
R, Ω; EC, S; k

Входно
RGB 

изображение

RGB-HSV
Преобразуване

S(HSV)-B/W
Преобразуване

Премахване на 
малки обекти B/W 

image, <1000pix

Запълване на 
изображението

Изчисляване на
D, pix; d, pix; A, pix2 

Настройка по 
размер kd, mm/pix

Изчисляване на 
Ai, mm2; Vsb, mm3; V, mm3; Amr, mm2; Kv; Kf; K1; c; r; KA; KAM

Вектор от признаци (FV)
FV=[SI1, SI2,  , SIn, DP1, DP2,  , DPm]
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е =
∑ (∑ 𝑦𝑖𝑘 − 𝑦𝑖𝑖

𝑛
𝑘=1 )𝑛

𝑖=1

∑ ∑ 𝑦𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1

𝑛
𝑖=1

. 100, % (2.91) 

 
където уik е брой проби от клас i, класифицирани от класификатора в клас k; уii – брой 
правилно разпознати проби; k=1...n – брой неправилно отнесени в даден клас i спрямо 
общият брой проби; n – брой класове. 

Използваните методи за прогнозиране на основни показатели за качеството на яйца 
са: регресия на главните компоненти (PCR); Частична регресия на най-малките квадрати 
(PLSR). 

Използван е изходен модел, описващ връзката между селектирани параметри на 
яйца от вида:  
 

𝑧 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑦 + 𝑏3𝑥2 + 𝑏4𝑥𝑦 + 𝑏5𝑦2 (2.92) 
 

Определени са коефициентите на модела, тяхната стандартна грешка (SE), t-
статистика (tStat), p-стойност.  

Направен е анализ на коефициентите на модела в зависимост от стойността p, за 
всеки от тях. Неинформативните коефициенти са отхвърлени от модела. Направен е 
анализ на остатъците. 

Като критерии за оценка на модела са използвани коефициент на определеност (R2), 
сума от квадратите на грешките (SSE), корен от средноквадратична грешка (RMSE), средно 
квадратична грешка (MSE). Също така критерий на Акаике (AIC) и Бейсов информационен 
критерий (BIC).  

Всички данни са обработени при ниво на значимост α=0,05. 
В настоящия труд определянето на необходимия обем на извадката, независимо от 

обема на цялата популация е реализирано с метод на Коен (Cohen). Определя се 
коефициент на Коен d, по следните формули: 

 

𝑆𝐷 = √
|𝑆𝐷т − 𝑆𝐷𝑘|

2
               (2.96) 

 

𝑑 =
�̅�т − �̅�к

𝑆𝐷
                        (2.97) 

 
където SD е стандартно отклонение; SDт и SDк – стандартни отклонения на тестовата и 
контролната извадка; Xт и Хк – средни стойности на тестовата и контролната извадка. 

В таблица 2.9 е показано определянето на броя проби n, в зависимост от силата на 
връзката и критерия d на Коен. 
 
Таблица 2.9. Определяне на броя на пробите n за измерване по критерия d на Коен 

                         d 
Сила на връзката 

0,25 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99 

0,2 84 193 246 310 393 526 651 920 

0,5 14 32 40 50 64 85 105 148 

0,8 6 13 16 20 26 34 42 58 

 
При класификацията на извадките за изследваните външни характеристики на яйца 

е приложен методът на тестовата извадка като използваното съотношение е 70% за 
обучаващата извадка към 30% за тестовата. Съотношението между обемите на двете 
извадки е избрано в съответствие с препоръчителните стойности, предложени в 
литературата съответно 60-80% за обучаваща и 40-20% за тестова извадки. 

В таблица 2.10 са представени броят проби определени за тестова и обучаваща 
извадка, използвани в изследването. 
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Таблица 2.10. Характеристики на пробите и наблюденията, използвани в проведеното изследване 
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Кокоши 
яйца 

120 
-По 120 във всяка област; 
-По 360 за всеки вид продукт с три области; 

70 30 

1, 7, 14, 21 
дни 

1, 7, 14, 21 
дни 

Яйца от 
пъдпъдъци 

108 
-По 108 във всяка област; 
-По 324 за всеки вид продукт с три области. 

1, 7, 14, 21 
дни 

1, 7, 14, 21 
дни 

 
Описана е задачата за сравнителен анализ на получаваните резултати, която 

включва: сравнения на използваните класификатори; методите за редуциране на обема от 
данни на селектираните вектори от признаци, съдържащи цветови и текстурни признаци, 
индекси на формата, спектрални индекси и диелектрични характеристики на кокоши и яйца 
от пъдпъдъци. Също така е направен сравнителен анализ с представените в достъпната 
литература резултати.  
 
Глава 3. Отделяне на характерни области в изследваните обекти по данни от 
визуални изображения и спектрални характеристики. Сравнителен анализ на 
получените резултати 
 
 В настоящата глава са направени анализи за отделяне на характерни области – 
микропокнатини по черупката на яйца от пъдпъдъци. Както бе уточнено в предходните 
глави, при кокошите яйца са налични множество изследвания в тази област. Неизяснен 
остава въпросът за приложимостта на методите за откриване на микропукнатини при 
яйца от пъдпъдъци. Представени са различни методи за редуциране на обема от данни 
на вектори от признаци, съдържащи цветови компоненти, текстурни и спектрални 
признаци, както и комбинация от тях. Оценена е възможността за разделяне на яйца 
от пъдпъдъци с микропукнатини от здрави такива. Разделимостта е анализирана с 
три различни класификатора. Изследвани са яйца от различни производители. 

Етапите на работа включват: 
 Получаване и анализ на изходни данни за яйца, съдържащи масиви от данни за 

цветови, текстурни и спектрални характеристики; 
 Селекция на цветови, текстурни и спектрални характеристики за описание на 

здрави яйца и такива с микропукнатини; 
 Формиране на вектори от цветови компоненти, текстурни и спектрални 

признаци, както и комбинация от тях; 
 Класификация по вектори от признаци с използване на Наивен Бейсов 

класификатор, метод Дърво на решенията, Дискриминантен анализ и Метод на 
опорните вектори; 

 Сравнителен анализ на получените резултати с тези от достъпната 
литература. 

 
Изследванията в трета глава са свързани с оценка на възможността за отделяне на 

области с микропукнатини за яйца от пъдпъдъци, посредством анализ на визуални 
изображения и спектрални характеристики, както и при комбиниране на получените данни 
във вектори от признаци. За тази цел са установени информативни цветови, текстурни 
признаци и спектрални индекси, при използване на изображения и спектрални 
характеристики. 

На фигура 3.1 са представени спектрални характеристики на пропускане 
(преминаване) за трите типа яйца, във видимата (VIS) област на спектъра. 
Характеристиките са близки по форма и не могат ясно да се определят области от 
спектъра, които да са характерни само за клас здрави или за двата класа яйца с 
микропукнатини. При здравите пъдпъдъчи яйца, най-голямо пропускане има в областта 
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380-480nm, а в по-малка степен е това при 500nm. В областта 600-700nm отново се 
наблюдава по-голямо пропускане. Значително по-малко пропускане се наблюдава в 
диапазона 380-600nm, в сравнение с останалите области на спектъра, при яйцата с 
микропукнатини. Вижда се, че характеристиките се припокриват и имат минимална разлика 
помежду си. Тези характеристики за яйца от пъдпъдъци с линейни и звездообразни 
микропукнатини са близки помежду си. 
 

   

а) здрави (Q1) 
б) линейни 

микропукнатини (Q2) 
в) звездообразни 

микропукнатини (Q3) 
Фигура 3.1. Спектрални характеристики на пропускане (преминаване) за три класа яйца от пъдпъдъци 

 
Селектираните вектори от цветови признаци (QCoFV) за яйца от пъдпъдъци, са 

представени в таблица 3.1. При методите SFCPP и FSNCA са получени еднакви набори от 
признаци и затова те са обединени в общ признаков вектор. От RGB модела се открояват 
R и B. От HSV са избрани и трите цветови компоненти. При Ycrcb модела са избрани 
компонентите cr и cb. 
 
Таблица 3.1. Селектирани цветови признаци за яйца от пъдпъдъци 

Вектор от признаци Метод за селекция Селектирани цветови признаци 

QCoFV1 CORR R, H, S, V, cr, cb 

QCoFV2 SFCPP, FSNCA H, S, V, cb 

QCoFV3 RELIEFF R, B, H, S, V, cb 

QCoFV4 FSRNCA H, S, V, cr, cb 

 
Селектираните вектори от текстурни признаци (QTeFV) за яйца от пъдпъдъци, са 

представени в таблица 3.2. Най-голям брой селектирани признаци са по метода RELIEFF 
– 16 признака. Най-малък брой са при метода CORR – 5 признака. 
 
Таблица 3.2. Селектирани текстурни признаци за яйца от пъдпъдъци 

Вектор 
от признаци 

Метод 
за селекция 

Селектирани текстурни признаци 

QTeFV1 CORR dissi, homom, homop, denth, indnc 

QTeFV2 SFCPP corrm, corrp, homom, homop, indnc, idmnc 

QTeFV3 FSNCA corrm, corrp, dissi, energ, homom, homop, maxpr, inf1h, inf2h, indnc, idmnc 

QTeFV4 RELIEFF 
contr, corrm, corrp, dissi, energy, entro, homom, homop, maxpr, senth, dvarh, denth, inf1h, 

inf2h, indnc, idmnc 

QTeFV5 FSRNCA corrm, corrp, homop, inf1h, inf2h, indnc, idmnc 

 
Селектираните вектори от спектрални индекси (QSpFV) за яйца от пъдпъдъци, са 

представени в таблица 3.3. Във всички вектори от признаци присъстват спектралните 
индекси REI, NExG, ExG. TVI присъства само в един от векторите. GLI и VARI са в два от 
векторите от признаци. 
 
Таблица 3.3. Селектирани спектрални индекси за яйца от пъдпъдъци 

Вектор от признаци Метод за селекция Селектирани спектрални индекси 

QSpFV1 CORR REI, TVI, G, NExG, RGBVI, ExG 

QSpFV2 SFCPP REI, PTI, NExG, NGRDI, GLI, ExG 

QSpFV3 FSNCA REI, PTI, G, NExG, NGRDI, RGBVI, VARI, ExG 

QSpFV4 RELIEFF REI, PTI, NExG, NGRDI, GLI, ExG 

QSpFV5 FSRNCA REI, PTI, G, NExG, NGRDI, VARI, ExG 
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Селектираните вектори от цветови, текстурни и спектрални признаци (QFFV) за яйца 
от пъдпъдъци, са представени в таблица 3.4. От цветовите компоненти във всички вектори 
от признаци участва H от HSV. В 4 от 5 признакови вектора участва спектралния индекс 
REI. Най-малко признаци са селектирани по метод FSRNCA. Най-много по метод RELIEFF. 
Във вектора от признаци, селектирани по този метод участват всички цветови компоненти 
от HSV модела и всички спектрални индекси. 
 
Таблица 3.4. Селектирани цветови, текстурни и спектрални признаци за яйца от пъдпъдъци 

Вектор от 
признаци 

Метод за 
селекция 

Селектирани признаци 

Цветови Текстурни Спектрални индекси 

QFFV1 CORR H, cr 
Contr, dissi, entro, homom, homop, dvarh, 

denth, inf1h, indnc, idmnc 
TVI 

QFFV2 SFCPP H dissi, energ, homom, homop, indnc, idmnc REI, G 

QFFV3 FSNCA H, S 
dissi, energ, homom, homop, maxpr, 

denth, inf1h, inf2h, indnc, idmnc 
REI, ExG 

QFFV4 RELIEFF H, S, V 
contr, corrm, corrp, dissi, energy, entro, 
homom, homop, maxpr, savgh, senth, 
dvarh, denth, inf1h, inf2h, indnc, idmnc 

REI, PTI, CTI, TVI, G, 
NexG, NGRDI, RGBVI, 

GLI, VARI, ExG 

QFFV5 FSRNCA H energ, homom, homop, indnc, idmnc REI 

 
Анализът на получените резултати е направен от гледна точка на използвания 

класификатор, метода за редуциране на обема от данни на селектираните вектори от 
цветови, текстурни и спектрални признаци на яйца от пъдпъдъци. Направен е сравнителен 
анализ с представените в достъпната литература резултати. 

На фигура 3.7 са показани в обобщен вид получените резултати при класификация 
на яйца от пъдпъдъци по вектори, състоящи се от цветови признаци. 

Направената оценка на възможностите за класификация посредством линейни, 
нелинейни разделящи функции и три типа класификатори показва, че линейните 
класификатори не са подходящи за разделяне на елементите в изображенията на яйца от 
пъдпъдъци по цветови признаци. При двата изследвани вида микропукнатини нелинейните 
класификатори показват обща грешка e=2-6%. При използване на метод Дърво на 
решенията, грешката при разделяне на здрави яйца от такива с микропукнатини e=12-19% 
и за трите класа. 

Недостатък на използваните линейни класификатори е, че строят гранични 
повърхнини, което предполага, че всички изследвани класове, представени чрез вектори 
от цветови признаци имат компактни и непресичащи се области. 
 

 
Фигура 3.7. Обща грешка на класификация на яйца от пъдпъдъци, здрави и с микропукнатини, по вектор 

от цветови признаци QCoFV1 
К-класификатор; МРД-метод за редуциране обема от данни; РФ-разделяща функция 

 
На фигура 3.8 са показани в обобщен вид получените резултати при класификация 

на яйца от пъдпъдъци по вектори, състоящи се от текстурни признаци. 
Настоящото изследване е свързано с оценка на възможността за разделяне на 

здрави яйца от пъдпъдъци, от такива с микропукнатини посредством анализ на текстурни 
характеристики. За трите класа яйца са установени информативни текстурни признаци от 
цветни цифрови изображения. Още при селекцията на вектори от текстурни признаци с 
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наивен Бейсов класификатор се установи, че те имат различни информационни 
възможности по отношение на различните класове, което се потвърждава от направеното 
изследване с използване на методите дърво на решенията, дискриминантен анализ и 
метод на опорните вектори.  
 

 
а) QTeFV2 

 
б) QTeFV5 

Фигура 3.8. Обща грешка на класификация на яйца от пъдпъдъци, здрави и с микропукнатини, по вектори 
от текстурни признаци 

К-класификатор; МРД-метод за редуциране обема от данни; РФ-разделяща функция 

 
При използване на метод Дърво на решенията са получени най-високи грешки на 

класификация (e=3-8%), независимо от разделящата функция, в сравнение с другите два 
класификатора. 

Изследвано е използването на линейни и нелинейни разделящи функции при 
дискриминантен анализ и метод на опорните вектори. Линейните разделящи функции имат 
улеснена техническа реализация, но предполагат, че трите класа за яйца имат компактни 
и непресичащи се области, което на практика не е така, получаваната грешка при 
използване на линейни разделящи функции e=1-2% при използване както при 
дискриминантния анализ, така и при метода на опорните вектори. Едно от възможните 
решения на представения проблем е използването на два класа – здрави и с 
микрпукнатини като се изключи разделянето на двата вида микропукнатини и за тях не се 
дефинират отделни класове. В този случай елементите от групата на линейните 
микропукнатини ще бъдат асоциирани към някой от дефинираните класове (с по-голяма 
вероятност към здравите яйца), което на практика е неприемливо. 

При използване на нелинейни разделящи функции за дискриминантния 
класификатор се наблюдава обща грешка на класификация e=1-2%. В тази конфигурация, 
при метод на опорните вектори, грешката достига e=1%. 

На фигура 3.9 са показани в обобщен вид получените резултати при класификация 
на яйца от пъдпъдъци по вектори, състоящи се от спектрални индекси. 

Резултатите от изследването за различимост на данните по класове, показват, че 
по-добри резултати се получават в изследванията, базирани на признаци извлечени от VIS 
спектрални характеристики на пропускане (преминаване). Този резултат може да бъде 
обоснован с това, че основната част от изследваните свойства, свързани с външните 
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дефекти по яйца, са видими свойства, които могат да бъдат анализирани основно във 
видимия спектър на преминалата през обекта светлина. 

При използване на вектори от признаци, съставени от спектрални индекси на трите 
класа яйца, с най-малка обща грешка на класификация (e=2-4%), в сравнение с използване 
на останалите методи за представяне на класовете от данни (цветови, текстурни и 
комбинация от признаците), работи методът Дърво на решенията. 

Установена е също по-добра разделимост на данните при използване на нелинейни 
разделящи функции (e=0-1%), отколкото при линейните класификатори (e=4-6%). Това 
също е обяснимо с факта, че условията за линейна отделимост на данните, реализирана 
посредством линейни разделящи функции, са по-тежки от условията за нелинейна 
отделимост, реализирана посредством нелинейните разделящи функции. 
 

 
а) QSpFV2 

 
б) QSpFV4 

Фигура 3.9. Обща грешка на класификация на яйца от пъдпъдъци, здрави и с микропукнатини, по вектори 
от спектрални индекси 

К-класификатор; МРД-метод за редуциране обема от данни; РФ-разделяща функция 

 
На фигура 3.10 са показани в обобщен вид получените резултати при класификация 

на яйца от пъдпъдъци по вектори, състоящи се от цветови, текстурни и спектрални 
признаци. При използване на вектори от признаци, съдържащи цветови, текстурни и 
спектрални признаци и редуцирането на обема им от данни чрез латентни променливи 
общата грешка на класификация е в диапазона e=0-7%, независимо от използвания вектор 
от признаци и класификатор. Използването на кернел вариант на главни компоненти води 
до получаване на e=1-6%. Най-високи стойности на общата грешка на класификация (e=3-
7%) са получени при използване на метод Дърво на решенията, следван от метода 
Дискриминантен анализ (e=0-3%, за двата вектора от признаци). Най-ниски стойности на 
обща грешка на класификация (e=1-2%) са постигнати при използване на Метод на 
опорните вектори. 
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а) QFFV1 

 
б) QFFV3 

Фигура 3.10. Обща грешка на класификация на яйца от пъдпъдъци, здрави и с микропукнатини, по 
вектори от цветови, текстурни и спектрални признаци 

К-класификатор; МРД-метод за редуциране обема от данни; РФ-разделяща функция 

 
Резултатите показват, че по-ниски стойности на общата грешка на класификация се 

получават при използване на вектор от признаци QFFV1. 
Направеният обобщен анализ на получените резултати показва, че векторите от 

признаци, съдържащи цветови, текстурни и спектрални признаци са подходящи за 
класификация в зависимост от микропукнатините при яйца от пъдпъдъци, както между 
здрави и такива с микропукнатини, така и между двата вида микропукнатини. За трите 
класа яйца резултатите са съпоставими. Получените стойности на общата грешка на 
класификация са близки за трите вида яйца. С най-ниски стойности на тази грешка работи 
Метод на опорните вектори (e=1-2%), независимо от използвания метод за редуциране на 
обема от данни. Разделянето на яйцата, в зависимост от това дали са здрави или с 
микропукнатини е възможно с използване на нелинейни разделящи функции. 
 Обобщените резултати от селекция на признаци и класификация са използвани като 
основа за сравнителен анализ с тези от достъпната литература. 
 
3.8.Изводи  
 

Установено е, че здравите яйца се различават от тези с дефекти, при представянето 
им с цветови признаци. По-малка разлика се наблюдава при стойностите на цветовите 
компоненти за яйцата с двата вида микропукнатини. Не се наблюдава тенденция 
стойностите цветовите компоненти да са близки за здравите и яйцата със звездообразни 
микропукнатини. Освен това за повечето компоненти има припокриване на стойностите им, 
основно при тези за двата вида микропукнатини по яйца от пъдпъдъци. 

При текстурните признаци се наблюдава голямо разсейване около средната 
стойност. Няма обща тенденция всички текстурни признаци  да имат близки стойности за 
здравите яйца и тези с микропукнатини. Освен това за повечето признаци има 
припокриване на стойностите на признаците, както за здравите, така и при яйцата с 
микропукнатини. 

Анализът на спектралните характеристики показа, че те са близки по форма и не 
могат ясно да се определят области от спектъра, които да са характерни само за клас 
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здрави или за двата класа яйца с микропукнатини. Характеристиките се припокриват и имат 
минимална разлика помежду си. Тези характеристики за яйца от пъдпъдъци с линейни и 
звездообразни микропукнатини са близки помежду си. Това е предпоставка, те да не могат 
да се използват директно при разграничаването на здрави яйца от такива с 
микропукнатини. 

Установено е, че големият обем от данни на спектралните характеристики, 
затруднява процеса на класификация. Затова е необходимо данните да се редуцират, 
вследствие на което се улеснява подбора на информативни признаци, подходящи за 
класификация. След редуциране на обема от данни на спектралните характеристики и 
избор на информативни спектрални индекси се постигат добре разделими области от 
данни за яйца с и без микропукнатини, в пространството от признаци. 
Определена е значимостта на признаците и е намерена подходяща комбинация от тях, 
която се състои от минимален брой признаци за класификация на здрави яйца и такива с 
микропукнатини. 

Дефинирани са признаците, по които ще се извършва последващата класификация 
на яйца от пъдпъдъци по техните цифрови изображения и спектрални характеристики. 
Данните от измерванията са използвани за селекция на признаци от цветови, текстурни и 
спектрални характеристики на яйца от пъдпъдъци – здрави и с микропукнатини. Векторите 
с признаци са формирани при анализите и съответстват на видовете външни дефекти по 
изследваните яйца.  

Направената оценка на възможностите за класификация посредством линейни, 
нелинейни разделящи функции и три типа класификатори показва, че линейните 
класификатори не са подходящи за разделяне на елементите в изображенията на яйца от 
пъдпъдъци по цветови признаци. При двата изследвани вида микропукнатини нелинейните 
класификатори показват обща грешка e=2-6%. При използване на метод Дърво на 
решенията, грешката при разделяне на здрави яйца от такива с микропукнатини e=12-19% 
и за трите класа. 

При използване на метод Дърво на решенията са получени най-високи грешки на 
класификация (e=3-8%), независимо от разделящата функция, в сравнение с другите два 
класификатора. 

При изследване на линейни и нелинейни разделящи функции при дискриминантен 
анализ и метод на опорните вектори, се установи, че линейните разделящи функции имат 
улеснена техническа реализация, но предполагат, че трите класа за яйца имат компактни 
и непресичащи се области, което на практика не е така, получаваната грешка при 
използване на линейни разделящи функции e=1-2% при използване както при 
дискриминантния анализ, така и при метода на опорните вектори. 

Използването на два класа – здрави и с микрпукнатини, като се изключи разделянето 
на двата вида микропукнатини и за тях не се дефинират отделни класове. В този случай 
елементите от групата на линейните микропукнатини ще бъдат асоциирани към някой от 
дефинираните класове (с по-голяма вероятност към здравите яйца), на практика е 
неприемливо. 

С най-ниски стойности на общата грешка на класификация, работи Метод на 
опорните вектори (e=1-2%), независимо от използвания метод за редуциране на обема от 
данни и векторите от цветови, текстурни и спектрални признаци. Разделянето на яйцата, в 
зависимост от това дали са здрави или с микропукнатини е възможно с използване на 
нелинейни разделящи функции. 

Получените в настоящата работа резултати потвърждават, допълват и подобряват 
тези, представени в достъпната литература. Адаптирани и приложени са методи, които 
биха били подходящи за директно използване на производствената линия при оценка на 
външни характеристики на яйца. Предложените тук методи могат да бъдат използвани в 
измервания при атмосферно налягане, с което се избягва работата в подналягане, водещо, 
при неправилно приложение на метода до разрушаване на яйцата. Съвместното 
използване на цветови, текстурни и спектрални характеристики, организирани във вектори 
от признаци и редуцирани с кернел вариант на главните компоненти, води до подобряване 
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на точността на разграничаване на яйцата с микропукнатини от здравите, при използване 
на дискриминантен класификатор и такъв по метод на опорните вектори. 
 
Глава 4. Анализ и класификация на изследваните обекти. Създаване на 
предсказващи модели. Оценка на основните им характеристики. Сравнителен анализ 
на получените резултати 
  
 В настоящата глава са представени резултати от анализ на получените данни 
от цифрови визуални изображения и спектрални характеристики на пропускане във 
видимта област на спектъра на кокоши яйца и такива от пъдпъдъци. Същият анализ е 
направен и по диелектрични характеристики на яйцата. Селектирани са индекси на 
формата, спектрални индекси и диелектрични характеристики, чрез които може да 
бъде прогнозирана масата на яйцата. Направен е сравнителен анализ четири 
класификатора. Направена е проверка на възможността за прогнозиране масата на 
яйца по вектори от признаци, състоящи се от селектираните такива. Изведени и 
анализирани са модели, чрез които с достатъчна точност може да бъде описана 
връзката между селектираните признаци, характеризираща яйцата и масата им. 
Направен е сравнителен анализ на получените резултати. 

Етапите на работа включват: 
 Получаване и анализ на изходни данни за яйца; 
 Селекция на признаци от индекси на формата, спектрални индекси и 

диелектрични характеристики на яйца; 
 Класификация по вектори от признаци; 
 Проверка на възможността за прогнозиране масата на яйца по селектираните 

признаци; 
 Създаване на предсказващи модели за масата на яйца. Оценка на основните им 

характеристики; 
 Сравнителен анализ на получените резултати. 

 
Получени са спектрални характеристики на пропускане (преминаване) на кокоши и 

пъдпъдъчи яйца. След предварителна обработка, свързана с тяхното изглаждане 
(филтриране), са изчислени спектрални индекси, които са използвани за анализ на яйца с 
цел прогнозиране на тяхната маса. 

На фигура 4.1 са показани спектрални характеристики на преминаване за три 
производителя на кокоши яйца. 
 

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

Фигура 4.1. Спектрални характеристики на пропускане за три производителя на кокоши яйца 

 
На фигура 4.2 са показани спектрални характеристики на пропускане (преминаване) 

за три производителя на пъдпъдъчи яйца. 
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а) производител 1 б) производител 2 в) производител 3 

Фигура 4.2. Спектрални характеристики на пропускане за три производителя на пъдпъдъчи яйца 

 
Направена е селекция на индекси на формата и спектрални индекси, подходящи за 

прогнозиране масата на кокоши яйца 
 

Селектираните вектори от признаци (HSFV) за кокоши яйца са представени в 
таблица 4.1. 
 
Таблица 4.1. Селектирани индекси на формата и спектрални индекси за кокоши яйца 

Вектор от признаци Метод за селекция Индекси на формата Спектрални индекси 

HSFV1 CORR A, P, Ai, V, Amr TVI, G, GLI, VARI 

HSFV2 SFCPP d, Ai, Amr, Ka REI, PTI, G, NGRDI 

HSFV3 FSNCA A, P, V, Kf, K1 PTI, NExG, RGBVI, ExG 

HSFV4 RELIEFF d, P, V, Kf PTI, CTI, TVI, ExG 

HSFV5 FSRNCA A, P, Amr, c1 CTI, TVI, RGBVI, ExG 

 
Селектирани са вектори от признаци (QSFV), за яйца от пъдъци, представени в 

таблица 4.2. 
 

Таблица 4.2. Селектирани индекси на формата и спектрални индекси за яйца от пъдпъдъци 
Вектор от признаци Метод за селекция Индекси на формата Спектрални индекси 

QSFV1 CORR D, Ai, Amr, K1 CTI, NExG, GLI, VARI 

QSFV2 SFCPP A, P, Ai, K1 REI, PTI, TVI, G 

QSFV3 FSNCA V, Amr, Ai, d CTI, TVI, GLI, VARI 

QSFV4 RELIEFF A, Ai, Amr, c1 REI, G, NExG, RGBVI 

QSFV5 FSRNCA A, V, Amr, K1 CTI, TVI, RGBVI, GLI 

 
Направена е селекция на информативни индекси на формата и диелектрични 

характеристики. 
Селектираните вектори от признаци (HCFV) за кокоши яйца са представени в 

таблица 4.3. 
 
Таблица 4.3. Селектирани индекси на формата и диелектрични характеристики за кокоши яйца 

Вектор от признаци Метод за селекция Индекси на формата Диелектрични характеристики 

HCFV1 CORR A, P, Ai, V, Amr R, k 

HCFV2 SFCPP D, A, Ai, Amr R, k 

HCFV3 FSNCA d, V, Amr, Kf C, R 

HCFV4 RELIEFF d, P, V, Kf R 

HCFV5 FSRNCA A, P, V, Kf, K1 C 

  
Селектирани са вектори от признаци (QCFV), за яйца от пъдпъдъци. Те са 

представени в таблица 4.4. 
 
Таблица 4.4. Селектирани индекси на формата и диелектрични характеристики за яйца от пъдпъдъци 

Вектор от признаци Метод за селекция Индекси на формата Диелектрични характеристики 

QCFV1 CORR D, Ai, Amr, K1 C, R, k 

QCFV2 SFCPP D, P, Amr, K1 R, k 

QCFV3 FSNCA d, P, Amr, K1 k 

QCFV4 RELIEFF A, Ai, Amr C, R, k 

QCFV5 FSRNCA A, V, Amr, K1 C, k 

 



 

19 

Обобщен анализ на резултатите от приложение на класификатори. Анализът на 
получените резултати е направен от гледна точка на използвания класификатор, метода 
за редуциране на обема от данни на селектираните вектори от признаци, съдържащи 
индекси на формата, спектрални индекси и диелектрични характеристики на кокоши и яйца 
от пъдпъдъци. Направен е сравнителен анализ с представените в достъпната литература 
резултати. 
 На фигура 4.7 са показани в обобщен вид получените резултати при класификация 
на кокоши яйца. 

При използване на вектори от признаци, съдържащи индекси на формата и 
спектрални индекси и редуцирането на обема им от данни чрез латентни променливи 
общата грешка на класификация е в диапазона e=1-5%, а при използване на главни 
компоненти e=5-28%. Най-високи стойности на общата грешка на класификация (e=6-28%) 
са получени при използване на метод Дърво на решенията, следван от метода 
Дискриминантен анализ (e=6-22%). Най-ниски стойности на обща грешка на класификация 
(e=1-8%) са постигнати при използване на Метод на опорните вектори. 

При използване на вектори от признаци, съдържащи индекси на формата и 
диелектрични характеристики и редуцирането на обема им от данни чрез латентни 
променливи общата грешка на класификация е в диапазона e=1-11%, а при използване на 
главни компоненти e=11-19%. Най-високи стойности на общата грешка на класификация 
(e=3-19%) са получени при използване на метод Дърво на решенията, следван от метода 
Дискриминантен анализ (e=2-16%). Най-ниски стойности на обща грешка на класификация 
(e=1-5%) са постигнати при използване на Метод на опорните вектори. 

Резултатите показват, че по-ниски стойности на общата грешка на класификация се 
получават при използване на вектори от признаци, съдържащи индекси на формата и 
диелектрични характеристики. 
 

  

а) по индекси на формата и спектрални индекси 
б) по индекси на формата и диелектрични 

характеристики 
Фигура 4.7. Обобщен анализ на резултати при класификация на кокоши яйца 

К-класификатор; ВП-вектор от признаци; МРД-метод за редуциране обема от данни 

 
На фигура 4.8 са показани в обобщен вид получените резултати при класификация 

на яйца от пъдпъдъци. 
При използване на вектори от признаци, съдържащи индекси на формата и 

спектрални индекси и редуцирането на обема им от данни чрез латентни променливи 
общата грешка на класификация е в диапазона e=1-10%, а при използване на главни 
компоненти e=2-29%. Най-високи стойности на общата грешка на класификация (e=8-29%) 
са получени при използване на метод Дърво на решенията, следван от метода 
Дискриминантен анализ (e=5-26%). Най-ниски стойности на обща грешка на класификация 
(e=1-6%) са постигнати при използване на Метод на опорните вектори. 
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а) по индекси на формата и спектрални индекси 
б) по индекси на формата и диелектрични 

характеристики 
Фигура 4.8. Обобщен анализ на резултати при класификация на яйца от пъдпъдъци 
К-класификатор; ВП-вектор от признаци; МРД-метод за редуциране обема от данни 

 
При използване на вектори от признаци, съдържащи индекси на формата и 

диелектрични характеристики и редуцирането на обема им от данни чрез латентни 
променливи общата грешка на класификация е в диапазона e=2-15%, а при използване на 
главни компоненти e=4-20%. Най-високи стойности на общата грешка на класификация 
(e=8-20%) са получени при използване на метод Дърво на решенията, следван от метода 
Дискриминантен анализ (e=10-15%). Най-ниски стойности на обща грешка на 
класификация (e=2-5%) са постигнати при използване на Метод на опорните вектори. 

Резултатите показват, че по-ниски стойности на общата грешка на класификация се 
получават при използване на вектори от признаци, съдържащи индекси на формата и 
диелектрични характеристики. 
 Направеният обобщен анализ на получените резултати показва, че векторите от 
признаци, съдържащи индекси на формата, спектрални индекси и диелектрични 
характеристики са подходящи за класификация в зависимост от изменението на масата, 
както на кокоши, така и на яйца от пъдпъдъци. За двата вида яйца резултатите са 
съпоставими. Получените стойности на общата грешка на класификация са близки за 
двата вида яйца. С най-ниски стойности на тази грешка работи Метод на опорните вектори 
(e=1-5%), независимо от използвания метод за редуциране на обема от данни. 
Разделянето на яйцата в периода на съхранение, в зависимост от тяхната маса е възможно 
с използване на нелинейни разделящи функции. 
 
4.5.Създаване на предсказващи модели за масата на яйца по индекси на формата, 
спектрални индекси и диелектрични характеристики 

 
Оценена е възможността за прогнозиране масата на яйца по индекси на формата, 

спектрални индекси и диелектрични характеристики. Използвани са методите частична 
регресия на най-малките квадрати и регресия на главните компоненти. Резултатите са 
използвани при създаване на предсказващи модели. 

Предсказващи модели за масата на яйца от пъдпъдъци по индекси на формата 
и спектрални индекси. Селектираните признаци са използвани при съставяне на модели 
за прогнозиране масата на кокоши яйца. Получени са следните модели: M1=f(V,TVI); 
M2=f(Ai,NGRDI); M3=f(V,RGBVI); M4=f(P,TVI); M5=f(Amr,TVI). 

След премахване на незначимите коефициенти от основния модел, които имат p-
Value>>α, се установи, че връзката между масата M на яйцата, индекси на формата и 
спектрални индекси, може да бъде описана със следния модел: 
 

M1=f(V,TVI) 𝑀1 = 4,28 − 1,03. 10−9. 𝑉2 + 1,58. 10−5. 𝑉. 𝑇𝑉𝐼 (4.1) 

 
Направена е оценка на получения модел. В таблица 4.13 са показани резултати от 

тази проверка. 
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Таблица 4.13. Резултати от оценка на модел за кокоши яйца 
Критерий 

Модел 
SSE R2 RMSE AIC BIC 

M1=f(V,TVI) 6,56 0,93 0,24 -4,21 -4,15 

 
На фигура 4.9 е показан полученият модел, в графичен вид, заедно с използваните 

данни. По оста X са нанесени стойностите на обема на яйцата. По оста Y, тези на 
спектралния индекс TVI. По ос Z стойностите на масата M на яйцата. Обемът на яйцата V 
има по-голямо влияние върху маста M на яйцата, в сравнение със спектралния индекс TVI. 
Вижда се областта на изменение на двата фактора, при които M има най-големи стойности, 
е когато те са на горните си нива. При анализ на остатъците, доколкото точките се 
разполагат по права линия, дотолкова остатъците имат разпределение, близко до 
нормалното и може да се счита, че предпоставките на регресионния анализ са изпълнени. 
Както се вижда от разпределението на остатъците и тяхното разположение около 
нормалната линия, при нормалната вероятностна графика, те се намират близко до 
нормално разпределение и може да се счита, че предпоставките на регресионния анализ 
са изпълнени. 
 

  
а) Общ вид б) анализ на остатъците 

Фигура 4.9. Получен модел за прогнозиране на масата на кокоши яйца, M1=f(V,TVI) 

 
Селектираните признаци са използвани при съставяне на модели за прогнозиране 

масата на яйца от пъдпъдъци. Получени са следните модели: M1=f(A,CTI); M2=f(Ai,G); 
M3=f(V,TVI); M4=f(V,RGBVI); M5=f(V,CTI); M6=f(V,GLI). След премахване на незначимите 
коефициенти от основния модел, които имат p-Value>>α, се установи, че връзката между 
масата M на яйцата, индекси на формата и спектрални индекси, може да бъде описана със 
следния модел: 
 

M6=f(V,GLI) 𝑀6 = −0,53 − 5,86. 10−9. 𝑉2 + 0,53. 𝐺𝐿𝐼2 + 1,32. 10−4. 𝑉 (4.10) 

 
Направена е оценка на получения модел. В таблица 4.14 са показани резултати от 

тази проверка. 
 
Таблица 4.14. Резултати от оценка на модели за яйца от пъдпъдъци 

Критерий 
Модел 

SSE R2 RMSE AIC BIC 

M6=f(V,GLI) 3,32 0,89 0,18 -212,683 -202,001 

 
На фигура 4.11 е показан полученият модел, в графичен вид, заедно с използваните 

данни. По оста X са нанесени стойностите на обема на яйцата. По оста Y, тези на 
спектралния индекс GLI. По ос Z стойностите на масата M на яйцата. Обемът на яйцата V 
има по-голямо влияние върху маста M на яйцата, в сравнение със спектралния индекс GLI. 
Вижда се областта на изменение на двата фактора, при които M има най-големи стойности, 
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е когато те са на горните си нива. Признак за нормалното разпределение на остатъците е 
разположението им по права линия. От тук може да се счита, че предпоставките на 
регресионния анализ са изпълнени. Както се вижда от разпределението на остатъците и 
тяхното разположение около нормалната линия, при нормалната вероятностна графика, 
те се намират близко до нормално разпределение. При анализиране на остатъците се 
установява липса на систематични отклонения на фактическите данни от теоретичните 
такива, което е признак за нормалното им разпределение. Анализът на остатъците 
показва, че моделът е адекватен. Анализът на стандартизираните коефициенти показва, 
че значително по-голямо влияние при прогнозиране на масата на яйца от пъдпъдъци има 
обема, в сравнение със спектралния индекс GLI. 
 

 

 
а) Общ вид б) Анализ на остатъците 

Фигура 4.11. Общ вид на получен модел за прогнозиране на масата на яйца от пъдпъдъци, M6=f(V,GLI) 

  
Анализът на резултатите при прогнозиране масата на кокоши яйца и такива от 

пъдпъдъци показва, че при кокоши яйца масата им M може да бъде прогнозирана по обема 
(V) и Triangular Vegetation Index (TVI), M=f(V,TVI). Полученият модел има коефициент на 
определеност R2=0,93, ниски стойности на грешките. Сума от квадрата на грешките (SSE) 
6,56 и корен от средно квадратичната грешка (RMSE) 0,24. 

За яйца от пъдпъдъци е установено е, че масата им (M) може да бъде прогнозирана 
по обема (V) и Green Leaf Index (GLI), M=f(V,GLI). Полученият модел има коефициент на 
определеност R2=0,89, ниски стойности на грешките. Сума от квадрата на грешките (SSE) 
3,32 и корен от средно квадратичната грешка (RMSE) 0,18. 

Получените резултати потвърждават предположението, че използването на индекси 
на формата в комбинация със спектрални индекси, води до добро прогнозиране на масата 
на яйца. 

Предсказващ модел за масата на кокоши яйца по индекси на формата и 
диелектрични характеристики. Селектираните признаци са използвани при съставяне на 
модел за прогнозиране масата на кокоши яйца. След премахване на незначимите 
коефициенти от основния модел, които имат p-Value>>α, е получен модел с три 
коефициента. Връзката между масата M на яйцата, индекс на формата V и капацитета C, 
може да бъде описана с модел от вида: 
 

𝑀 = 10,52 + 0,02. 𝑉 + 9,44. 10−7. 𝑉. 𝐶 (4.11) 

 
Направена е оценка на получения модел. В таблица 4.16 са показани резултати от 

тази проверка. Наблюдават се ниска стойност на стандартната грешка. Коефициентите на 
модела са значими, защото p-Value е много по-малко от приетото ниво на значимост 
α=0,05. Стойностите на грешките SSE, MSE и RMSE са ниски. Резултатите показват, че 
полученият модел описва съществена част от изменението на масата на яйцата. Тези 
параметри не са достатъчен критерий за оценка на модела. Необходимо е да се направи 
анализ на остатъците. 
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Таблица 4.16. Резултати от оценка на модел за кокоши яйца  

Параметър Стойност Параметър Стойност 

R2 0,98 MSE 0,11 

SSE 4,07 RMSE 0,33 

 
 На фигура 4.13 е показан полученият модел, в графичен вид, заедно с използваните 
данни. По оста X са нанесени стойностите на обема V на яйцата. По оста Y, тези на 
капацитета C. По ос Z стойностите на масата M на яйцата. Обемът на яйцата V има по-
голямо влияние върху масата M на яйцата, в сравнение с капацитета C. Вижда се областта 
на изменение на двата фактора, при които M има най-големи стойности, е когато те са на 
горните си нива. Признак за нормалното разпределение на остатъците е разположението 
им по права линия. От тук може да се счита, че предпоставките на регресионния анализ са 
изпълнени. Както се вижда от разпределението на остатъците и тяхното разположение 
около нормалната линия, при нормалната вероятностна графика, те се намират близко до 
нормално разпределение. 
 

 
 

а) Общ вид б) Анализ на остатъците 
Фигура 4.13. Получен модел за прогнозиране на масата на кокоши яйца, M=f(V,C) 

 
Предсказващ модел за масата на яйца от пъдпъдъци по индекси на формата и 

диелектрични характеристики. Селектираните признаци са използвани при съставяне на 
модел за прогнозиране масата на яйца от пъдпъдъци. След премахване на незначимите 
коефициенти от основния модел, които имат p-Value>>α, е получен модел с четири 
коефициента. 

Връзката между масата M на яйцата, индекс на формата V и диелектричната 
проницаемост k, може да бъде описана с модел от вида: 
 

𝑀 = 7,71. 10−8 + 5,25. 10−14. 𝑉 + 0,99. 𝑘 + 3,46. 10−10. 𝑘2 (4.12) 

 
Направена е оценка на получения модел. В таблица 4.18 са показани резултати от 

тази проверка. Наблюдават се ниска стойност на стандартната грешка. Коефициентите на 
модела са значими, защото p-Value е много по-малко от приетото ниво на значимост 
α=0,05. Стойностите на грешките SSE, MSE и RMSE са ниски. Резултатите показват, че 
полученият модел описва съществена част от изменението на масата M на яйцата. Тези 
параметри не са достатъчен критерий за оценка на модела. Необходимо е да се направи 
анализ на остатъците. 
 
Таблица 4.18. Резултати от оценка на модел за кокоши яйца  

Параметър Стойност Параметър Стойност 

R2 0,98 MSE 0,00 

SSE 0,00 RMSE 0,00 
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 На фигура 4.15 е показан полученият модел, в графичен вид, заедно с използваните 
данни. По оста X са нанесени стойностите на обема V на яйцата. По оста Y, тези на 
диелектричната проницаемост k. По ос Z стойностите на масата M на яйцата. Обемът на 
яйцата V има по-голямо влияние върху масата M на яйцата, в сравнение с диелектричната 
проницаемост k. Вижда се областта на изменение на двата фактора, при които M има най-
големи стойности, е когато те са на горните си нива. Признак за нормалното разпределение 
на остатъците е разположението им по права линия. От тук може да се счита, че 
предпоставките на регресионния анализ са изпълнени. Както се вижда от разпределението 
на остатъците и тяхното разположение около нормалната линия, при нормалната 
вероятностна графика, те се намират близко до нормално разпределение.  
 

  
а) Общ вид б) Анализ на остатъците 

Фигура 4.15. Общ вид на получен модел за прогнозиране на масата на яйца от пъдпъдъци, M=f(V,k) 

 
Анализът на резултатите при прогнозиране масата на кокоши яйца и такива от 

пъдпъдъци показва, че при кокоши яйца масата им M може да бъде прогнозирана по обема 
(V) и капацитета (C), M=f(V,C). Полученият модел има коефициент на определеност 
R2=0,98, ниски стойности на грешките. Сума от квадрата на грешките (SSE) 4,07 и корен от 
средно квадратичната грешка (RMSE) 0,33. 

За яйца от пъдпъдъци е установено е, че масата им (M) може да бъде прогнозирана 
по обема (V) и диелектричната проницаемост (k), M=f(V,k). Полученият модел има 
коефициент на определеност R2=0,98, ниски стойности на грешките. Сума от квадрата на 
грешките (SSE) 0,00 и корен от средно квадратичната грешка (RMSE) 0,00. 

По този начин се потвърждава предположението, че използването на индекси на 
формата в комбинация с диелектричните им характеристики, е подходящ метод за 
прогнозиране масата на яйца. 

Изследванията в четвърта глава са свързани с оценка на възможността за 
прогнозиране масата на яйца посредством анализ на визуални изображения, спектрални и 
диелектрични характеристики за продуктите. За тези продукти са установени 
информативни индекси на формата и спектрални индекси, при използване на изображения 
и спектрални характеристики. Също така са определени диелектрични характеристики на 
яйцата. 

В таблица 4.19 е направен сравнителен анализ на използваните методи и е 
представен резултатът при тяхното използване в настоящото изследване. При селекцията 
на признаци се установи, че те имат различни информационни възможности по отношение 
на двата вида яйца, което се потвърждава от направеното изследване с използване на 
частична регресия на най-малките квадрати, регресия на главните компоненти. Това се 
потвърждава и от анализа на създадените предсказващи модели, описващи с достатъчна 
точност връзката между селектираните признаци и масата на яйцата. 
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Таблица 4.19. Сравнителен анализ на получените резултати 
Изследван 

продукт 
Тип на 
изследването 

Кокоши яйца Яйца от пъдпъдъци 

Получаване на 
признаци за 
описание на обекта 

От спектралните характеристики са 
изчислени спектрални индекси. Определени 
са индекси на формата. Измерени са 
диелектрични характеристики 

От спектралните характеристики са изчислени 
спектрални индекси. Определени са индекси 
на формата. Измерени са диелектрични 
характеристики 

Селекция на 
информативни 
признаци 

Спектралният индекс TVI, показва най-
голяма връзка с масата на яйцата. При 
индексите на формата, ясно се откроява 
обемът V на яйцата. От диелектричните 
характеристики е селектиран капацитета C 

Спектралният индекс GLI, показва най-голяма 
връзка с масата на яйцата. При индексите на 
формата е избран обемът V на яйцата. От 
диелектричните характеристики е селектирана 
диелектричната проницаемост k 

Класификация  

По HSFV – ниски стойности на обща грешка 
на класификация (e=1-8%) са постигнати при 
използване на SVM. По-малко ефективни са 
DT и DA (e=6-28%) 
По HCFV - ниски стойности на обща грешка 
на класификация (e=1-5%) са постигнати при 
използване на SVM. По-малко ефективни са 
DT и DA (e=2-19%) 

По QSFV - ниски стойности на обща грешка на 
класификация (e=1-6%) са постигнати при 
използване на SVM. По-малко ефективни са 
DT и DA (e=5-29%) 
По QCFV - ниски стойности на обща грешка на 
класификация (e=2-5%) са постигнати при 
използване на SVM. По-малко ефективни са 
DT и DA (e=8-20%) 

Оценка на 
възможност за 
прогнозиране 

С най-висока прогнозираща способност са 
векторите от признаци, съдържащи: 
спектралните индекси TVI, NGRDI, RGBVI; 
индекси на формата V, Ai, P, Amr; 
диелектрични характеристики C, R, k 

С най-висока прогнозираща способност са 
векторите от признаци, съдържащи: 
спектралните индекси CTI, TVI, NExG, RGBVI; 
индекси на формата A, V, Amr; диелектрични 
характеристики R, k 

Създаване на 
Предсказващи 
модели 

Висока прогнозираща способност показва 
моделът от вида M=f(V,TVI), R2=0,93; 
SSE=6,56; RMSE=0,24 
Висока прогнозираща способност показва 
моделът от вида M=f(V,C), R2=0,98; 
SSE=4,07; RMSE=0,33 

Висока прогнозираща способност показва 
моделът от вида M=f(V,GLI), R2=0,89; 
SSE=3,32; RMSE=0,18 
Висока прогнозираща способност показва 
моделът от вида M=f(V,k), R2=0,98; SSE=0,00; 
RMSE=0,00 

 
4.7.Изводи 
 

Адаптираните и приложени в настоящата работа методи и алгоритми за 
проследяване изменението на масата на яйца, в зависимост от етапа на съхранението им 
са изцяло насочени към използване на методи, които биха били достатъчно ефективни по 
отношение на бърза и опростена класификация и в същото време даваща задоволителна 
точност според технологичните изисквания за характеристиките на яйцата. 

Установено е, че подходящи за селекция на признаци от индекси на формата и 
спектрални индекси на яйца, съгласно получените резултати с Наивен Бейсов 
класификатор, са методите CORR, SFCPP и RELIEFF. Ранжирането на признаци по 
индекси на формата и диелектрични характеристики на яйца е успешно по методите CORR, 
RELIEFF и FSRNCA. 

Доказано е че, подходящи методи за редуциране обема от данни на векторите от 
признаци са главни компоненти и латентни променливи, защото при използването им се 
получават ниски стойности на общата грешка на класификация с Наивен Бейсов 
класификатор (e=4-23%). 

Направено е сравнително изследване за оценка на влиянието на използваните 
методи, върху точността на класификация, в зависимост от масата на яйца. Установено е, 
че използването на трите изследвани метода за класификация DT, DA и SVM при кокоши 
яйца, дава по-добри резултати при прогнозиране на масата им, отколкото при яйца от 
пъдпъдъци. Направеният сравнителен анализ показва, че висока точност на класификация 
се постига с метод на опорните вектори. При този метод общата грешка на класификация 
e=1-5%. Използването на методите Дърво на решенията и Дискриминантен анализ 
показват резултати (e=5-29%), които са много по-слаби от тези, получени с метод на 
опорните вектори. 

Разработени са метод и инструменти за прогнозиране масата на яйца, който се 
базира на основните индекси на формата на яйцата и спектралните им индекси и на 
определен набор от съотношения между тях. 
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Направено е сравнително изследване за оценка на влиянието на използваните 
методи, върху точността на прогнозиране на масата на яйца. Установено е, че 
използването на метода при кокоши яйца, дава по-добри резултати при при прогнозиране 
на масата им, отколкото при яйца от пъдпъдъци. 

Анализът на резултатите при прогнозиране на масата на яйца показва, че обемът на 
яйцата, в комбинация със спектрални индекси, отчитащи изменението на вътрешните 
характеристиките на яйцата, имат потенциал за коректно прогнозиране на масата на 
кокоши яйца и такива от пъдпъдъци. Този метод има предимство пред известните решения 
в тази област, че се отчитат и вътрешните свойства на кокоши яйца и тези от пъдпъдъци, 
чрез спектрални характеристики на пропускане (преминаване), а не само индексите на 
формата, които се променят в незначителна степен при съхранение на продукта. 

Разработени са метод и инструменти за прогнозиране масата на яйца, който се 
базира на основните индекси на формата на яйцата и диелектричните им характеристики, 
както и на определен набор от съотношения между тях. 

Създадени са модели за прогнозиране масата на кокоши и пъдпъдъчи яйца, в 
зависимост от времето на съхранение, които могат да бъдат използвани за предсказване 
на промяна на масата на тези продукти в зависимост от времето на съхранение. 

Направен е сравнителен анализ на моделите на двата вида яйца. Установено е 
сходство при моделите за кокоши яйца, като грешките не надхвърлят 5%. За тези свойства 
е целесъобразно използването на осреднени модели за цялата група изследвани 
продукти. 

При яйцата от пъдпъдъци прогнозиращата способност на използваните модели 
намалява с над 5% в последните дни от съхранението. 

След редуциране на обема от данни с главни компоненти и латентни променливи, 
за прогнозиране на масата на кокоши яйца могат да бъдат използвани вектори от признаци, 
съдържащи площ, периметър, обем, както и електрически съпротивление и диелектрична 
проницаемост. 

Прогнозирането на масата на яйца от пъдпъдъци е възможно с използване на вектор 
от признаци, съдържащ площ, обем, коефициент, описващ отношението между голяма и 
малка ос на яйцето, както и капацитет и диелектрична проницаемост.  

Получените резултати, демонстрират, че алгоритъмът, използван за анализ на 
индекси на формата, спектрални и диелектрични характеристики на яйца, за период от 21 
дни, позволи развитието на адекватен модел за класификация, за бързо и неразрушително 
определяне на масата на яйца, в посочените условия на измерване. Моделът е тестван с 
яйца, разпространявани в търговската мрежа, в различни моменти от времето на срока им 
на годност. Както се потвърждава от резултатите, методите за класификация и получените 
предсказващи модели успяват да запазят ниски стойности на грешката при 
класификацията, особено в класа, съответстващ на пресните яйца, който се използва като 
критерий от производителите за продажба на продукта. Този факт има перспектива за 
директно прилагане на данни от визуални изображения, спектрални и диелектрични 
характеристики, в комбинация с избраните класификатори и прогнозни модели в системите 
за оценка на качеството на яйца пти тяхното пакетиране, инкубиране, сортиране, 
транспортиране. 
 
Глава 5. Модели за описание формата на яйца. Обща методика на изследване 
 
 В настоящата глава са представени резултати от анализ на получените данни 
за формата на на кокоши яйца и такива от пъдпъдъци. За прогнозиране на формата са 
използвани техните диелектрични характеристики. Направен е сравнителен анализ 
четири класификатора. Извършена е проверка на възможността за прогнозиране 
формата на яйца по вектори от признаци, състоящи се от диелектрични 
характеристики. Изведени и анализирани са модели, чрез които с достатъчна точност 
може да бъде описана връзката между селектираните признаци, характеризираща 
яйцата и формата им. Предложена е проверка на възможността за използване на 
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предложените модели при анализ и на яйца от диви птици. Направен е сравнителен 
анализ на получените резултати. 

Етапите на работа включват: 
 Представени са резултати от описания на яйца чрез индекси на формата; 
 Анализирани са тримерни модели описващи формата на яйцата; 
 Представен е пример за приложение на разработените методи и инструменти 

при анализ на яйца от други видове птици; 
 Предложена е методика за изследване на външни характеристики на яйца. 

 
Адаптирани, в настоящата работа са модели, за представяне на яйца в тримерна 

форма. След направен сравнителен анализ се установи, че с достатъчна точност 
основните форми на яйцата могат да бъдат описани с модел 3DM1. Този модел е 
използван в настоящата работа. 
 

3DM1 
𝑥 = 𝑑. 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑦 = 𝐷. 𝑐𝑜𝑠𝜑. 𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝑧 = (𝑑 + 𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝜃). 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜑 

𝑐 = 1 … 22 
0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋 

0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋 

(5.1) 

 
По модел 3DM1 са получени тримерни форми на яйцата, визуализирани на фигура 

5.1. Определен е интервалът на изменение на коефициент „c“ за този модел (c=1-22). В 
резултат на визуализацията се установи влиянието на коефициент „c”  върху формирането 
на повърхността на моделите на яйцата. Ниските стойности на този коефициент водят до 
получаване на елипсовидна и овална форма. С нарастване на стойностите на този 
коефициент се наблюдава овоидна форма на получените тримерни обекти.  
 

     
3DS1, c=1 3DS2, c=2,5 3DS3, c=4,5 3DS4, c=4,6 3DS5, c=5,5 

     
3DS6, c=5,2 3DS7, c=11 3DS8, c=19 3DS9, c=21 3DS10, c=22 

Фигура 5.1. Основни тримерни (3D) форми на яйца 

 
 Получените тримерни модели на яйца са използвани за създаване на вектори от 
признаци, които биха били подходящи за тяхното разграничаване. Използвани са методите 
на последователно подобряващи се оценки, които съществено намаляват броя на 
получаваните комбинации от признаци. 
 

Селекция на признаци за описание на основни форми на яйца. Резултатите от 
направената селекция на индекси на формата, са подходящи за разделяне на основните 
форми на яйца. 

Дефинирани са вектори (SFV), състоящи се от признаци на яйца, са представени в 
таблица 5.1. По метода CORR са селектирани 8 признака; по метод SFCPP – 7; при FSNCA 
– 9; RELIEFF – 5; по средните стойности на теглата – 7 признака. С високи стойности на 
тегловните коефициенти са индексите, при чието изчисляване се използват данни за площ, 
периметър и обем на яйцата – p1 и p2. Те участват четири от векторите от признаци. 
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Таблица 5.1. Селектирани вектори от признаци на яйца 
Вектор от признаци Метод за селекция Селектирани признаци 

SFV1 CORR e1, e3, s1, s2, p1, a3, i1, p2 

SFV2 SFCPP e1, e2, e3, p1, a3, c1, pa1 

SFV3 FSNCA e1, e3, s2, a3, a4, c1, i2, p2 

SFV4 RELIEFF e1, e3, p1, a3, c1 

SFV5 FSRNCA e1, e3, s2, a3, a4, c1, i2, p2 

SFV6 Mean e1, e3, s2, p1, a3, c1, p2 

 
 Векторите от признаци са използвани за класификация. Наивният Бейсов 
класификатор е използван като еталонен. Направен е обобщен анализ на получените 
грешки при класификация, в зависимост от използваните вектор от признаци и метод за 
редуциране на обема от данни. Получените резултати са обобщени. Чрез Наивния Бейсов 
класификатор, на база общата грешка на класификация са селектирани вектори от 
признаци и методи за редуциране на обема отданните им. Селектираните методи са 
използвани при класификация с дърво на решенията. Направена е оценка върху влиянието 
на вектора от признаци, метода за редуциране обема от данни и вида на разделящата 
функция. Отхвърлени са методи за редуциране обема от дданни, при чието използване се 
получават високи стойности на общата грешка на класификация. Резултатите от този 
анализ са използвани за класификация чрез Дискриминантен анализ и метод на опорните 
вектори. 

Класификация на основни форми на яйца по индекси на формата. На фигура 
5.3 са показани резултати при класификация на основни форми на яйца по индекси на 
формата, чрез Наивен Бейсов класификатор. При използване на вектори, съдържащи 
индекси на формата се получават общи грешки на класификация e=2-7% при векторите от 
SFV1, SFV4 и SFV6, тази грешка достига e=3-7%. Това прави посочените вектори от 
признаци нецелесъобразни за приложение при класификация на яйца в зависимост от 
формата им. С обща грешка на класификация e=3-2% е приложението на векторите от 
признаци SFV2, SFV3 и SFV5, комбинирани с латентни променливи (LV), линеен вариант 
на главните компоненти (PC) и кернел вариант на главните компоненти с опростен 
полиномен кернел (kPC simple). Във варианта с използване на  кернел вариант на главните 
компоненти с полиномен и Гаусов кернел (kPC poly, kPC Gauss), се получава обща грешка 
на класификация e=4-16%, което прави използването им нецелесъобразно. 
 

  
а) по вектори от признаци б) по методи за редуциране обема от данни 

Фигура 5.3. Резултати от класификация с Наивен Бейсов класификатор по индекси на формата на 
основни форми на яйца 

 
Резултатите показват, че подходящ за селекция на цветови признаци на яйца от 

пъдпъдъци, съгласно получените резултати с Наивен Бейсов класификатор, са методите 
SFCPP, FSNCA и FSRNCA. 
Избраните вектори от признаци са използвани за класификация на яйца в зависимост от 
формата им, чрез методите Дърво на решенията, Дискриминантен анализ и Метод на 
опорните вектори. 

На фигура 5.4 са показани резултати при класификация на основни форми на яйца 
по индекси на формата, чрез метод Дърво на решенията. 
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а) по вектори от признаци б) по методи за редуциране обема от данни 

Фигура 5.4. Резултати от класификация с Дърво на решенията по индекси на формата на основни форми 
на яйца 

 
Векторите от признаци SFV2 и SFV5 имат по-малка обща грешка на класификация 

(e=2,7-3,2%), в сравнение с вектори от признаци SFV3 (е=4%). Значително по-големи са 
стойностите на тази грешка при използване на линеен вариант на главните компоненти 
e=10%, мезависимо от използваната разделяща функция. Резултатите показват, че при 
метод Дърво на решенията, в рамките на изследването, повишаването на общата грешка 
на класификация не се дължи на използвания вид разделяща функция, а от метода за 
редуциране на обема от данни.  

Направеният анализ на възможността за класификация на яйца в зависимост от 
формата им с дискриминантен анализ (DA) показва, че при използванена латентни 
променливи (LV) и кернел вариант на главните компоненти с опростен кернел (kPC simple) 
се получава нулева обща грешка на класификация (e=0%), независимо от това дали се 
използват линейни или нелинейни разделящи функции. Такива резултати се получават и 
при използване на метод на опорните вектори (SVM), независимо дали е използвана 
линейна или кернел разделяща функция. 
 
5.3.Приложение на разработените методи и инструменти при анализ на яйца от други 
видове птици 
  

Направен е анализ на възможността за определяне на формата на яйца и на други 
видове птици, освен тези със стопанско значение – кокоши яйца и такива от пъдпъдъци. 
Адаптирана е схема за определяне на морфологични характеристики на яйца. Схемата е 
използвана с някои модификации, свързани с приложението й съвместно с предложените 
3D модели на яйца. На фигура 5.6 е показана схема за получаване на основни 
морфологични характеристики на яйца. С D, mm е означена голяма ос на яйцето; d, mm е 
малка ос на яйцето; MC е масов център; h1, mm е дължина на тъпия край на яйцето; h2, mm 
е дължина на острата част на яйцето;  α е ъгъл в острия край на яйцето; β е ъгъл в тъпия 
край на яйцето. 
 

 
Фигура 5.6. Контур на яйце и определяни параметри 

 

h2h1

d

D

α β 
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 Определянето на ъглите в тъпия и острия краища на яйцето са по следните 
формули: 
 

𝛼 = 2. 𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑑

ℎ2
 (5.5) 

𝛽 = 2. 𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑑

ℎ1
 (5.6) 

 
Двумерният контур на яйце може да бъде описан с уравнения в декартова 

координатна система. Използван е двумерен контур на яйце, който в настоящата работа е 
адаптиран към 3D модел:  
 

𝑥 = 𝑑. 𝑐𝑜𝑠𝜑 
𝑦 = (𝐷 + 𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝜑)𝑠𝑖𝑛𝜑 

(5.7) 

 
където d, mm е малка ос на яйцето; D, mm – голяма ос на яйцето; коефициент на корекция 
c=1-22; ъгъл φ≤|π|. 
 За определяне масов център, голяма и малка ос на яйца по техните цифрови 
изображения е използвана функция regionprops в програмна среда Matlab (The mathworks 
Inc.). Предложеният в настоящата работа алгоритъм е реализиран в тази програма. 
 На фигура 5.7 са показани основните форми на яйца и тези за врабчета, дива патица, 
диви пъдпъдъци. Представените данни са за функцията c=f(β/α), където β е малката ос на 
яйцето; α – голяма ос на яйцето. 

Вижда се, че коефициентът „c“ може да бъде използван за разграничаване на яйца 
от трите вида изследвани птици. Ясно се отличават яйцата от дива патица, които имат 
форма, клоняща към елипсоид. Яйцата от врабчета и диви пъдпъдъци са близки по 
стойности на съотношението (β/α), но се различават по коефициент „c“. 
 

 
Фигура 5.7. Графика на функцията c=f(β/α) за различни видове яйца 

 
Яйцата от дива патица имат по-елепсовидна форма и съответно по-ниски стойности 

на коефициент „c“ (c=1,55-4,96). При яйцата от врабчета (c=9,55-11,19) и пъдпъдъци 
(c=11,71-13,11), формата клони към овоидна. 

Получените резултати могат да бъдат използвани като насока за следващи 
изследвания, свързани с формата на яйца и математическите модели, които се използват 
за тази цел. 
 
5.4.Методика за изследване на външни характеристики на яйца 
 

Настоящата методика се основава на съвременната теория и методология за 
провеждане на научни изследвания. На фигура 5.8 са представени основните стъпки 
(етапи) на методиката. 
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Фигура 5.8. Обща структура на методика за изследване на външни характеристики на яйца 

 
 Изследваните външни характеристики на кокоши и яйца от пъдпъдъци са 
микропукнатини, маса и форма. 
 Методиката включва четири основни етапа: 
 Етап 1 е автоматизирано получаване на признаци за класификация и прогнозиране 
на свойства и дефекти на яйцата. При получаването на основни признаци, описващи 
външни характеристики на яйца са търсени такива, които са инвариантни към транслация, 
ротация, мащабиране в изображенията. Микропукнатините са описани чрез вектори, 
съдържащи цветови, текстурни, спектрални, признаци и комбинация от тях. Масата на 
яйцата е описана с вектори от признаци, съдържащи индекси на формата, спектрални и 
диелектрични характеристики, както и комбинация от тези признаци. Формата на яйцата е 
описана чрез вектори, съдържащи индекси на формата, специфични за решаването на 
тази задача. Селектирани са тримерни модели, чрез които може да бъдат представени 
основните форми на яйцата. 
 Етап 2 е селекция на признаци. Използвани са корелация и методи на 
последователно подобряващи се оценки, които съществено намаляват броя на 
получаваните комбинации от признаци. Тези методи са подходящи за селекция на 
признаци, както за класификация, така и за прогнозиране чрез регресионни методи. За 
селектиране на признаци, описващи характеристиките на яйца са използвани следните 
методи: Метод корелация, CORR; Метод на подизвадка от признаци със сравнима 
прогнозираща способност SFCPP; Метод за селекция на признаци чрез анализ на съседни 
компоненти, FSNCA; Метод за ранжиране на значими параметри за прогнозиране, 
RELIEFF; Метод за избор на регресионни признаци чрез анализ на съседни компоненти, 
FSRNCA; Средни стойности на теглата, получени от методите за селкция на признаци.  
 Етап 3 включва редуциране на обема от данни на векторите от селектирани 
признаци, описващи външни характеристики на яйцата. За редуциране обема от данни на 
спектралните характеристики са използвани главни компоненти (PC), получени по метод 
Анализ на главните компоненти и латентни променливи (LV), получени по метод Частична 
регресия на най-малките квадрати. Приложен е кернел вариант на главните компоненти 
(kPC), с използване на опростен и полиномен кернел от втори ред. 
 Етап 4 включва класификация, прогнозиране и избор на модели, описващи формата 
на яйцата. Като еталонен е използван Наивен Бейсов класификатор. Чрез него са избрани 
методите за редуциране обема от данни, подходящи за класификация с методи, 
използващи линейни и нелинейни разделящи функции между класовете. За целта са 
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използвани дърво на решенията (DT), дискриминантен анализ (DA) и метод на опорните 
вектори (SVM). 
 
5.5.Изводи 
 

На база изходнни данни за голяма и малка ос на яйца, получени от цифрови 
изображения на яйца, са определени стойностите на набор от индекси на формата. Те са 
използвани за създаване на основни групи описания на яйца от гледна точка на формата 
им. 

Получените тримерни модели на яйца са използвани за получаване на вектори от 
признаци, които биха били подходящи за тяхното разграничаване, в зависимост от 
формата им. Използвани са методите на последователно подобряващи се оценки, които 
съществено намаляват броя на получаваните комбинации от признаци. 

Определен е интервалът на изменение на коефициент „c“ за селектирания модел, 
описващ тримерната форма на яйца (c=1-22). В резултат на това се установи влиянието на 
този коефициент „c“ върху формирането на повърхността на моделите на яйцата. Ниските 
стойности на този коефициент водят до получаване на елипсовидна и овална форма. С 
нарастване на стойностите на този коефициент се наблюдава овоидна форма на 
получените тримерни обекти. 

Моделът е използван за класификация на кокоши яйца и такива от пъдпъдъци. 
Работоспособността му е проверена и чрез анализ на яйца от диви птици. Резултатите 
показват, че при метод Дърво на решенията, в рамките на изследването, повишаването на 
общата грешка на класификация не се дължи на използвания вид разделяща функция, а 
от метода за редуциране на обема от данни. Ниски нива на грешките се получават при 
използване на метод на опорните вектори (SVM), независимо дали е използвана линейна 
или кернел разделяща функция. 

Предложена и приложена е методика за изследване на външни характеристики на 
кокоши и яйца от пъдпъдъци, включващи микропукнатини, маса и форма. При прилагане 
на предложената методика могат да се изведат изводи на база получени данни от 
проведено изследване. Преди това те трябва да бъдат обработени, като за тази цел би 
следвало да се използват различни статистически инструменти, като се използват 
варианти за автоматизирана обработка на резултати чрез използване на специализиран 
софтуер. След прилагане на така описаната методика се получават резултати, от които да 
бъдат изведени обобщения и изводи. Последователното поетапно изпълнение на всяка от 
точките в предложения алгоритъм на работа следва да покрива до голяма степен процеса 
по изследване на яйца. 

Изследването на външните характеристики на яйца има особено важно практическо 
значение, тъй като чрез тях производителите могат да си изградят вярна представа за 
външното качество на предлаганите от тях яйца и съпътстващите го изисквания за цена, 
качество, бързина на доставката, както и за произтичащите от това изисквания и 
ограничения за функционирането на производствената подсистема, и като резултат – да 
си осигурят добри перспективи за изграждането на устойчива и адекватно реагираща на 
пазарната ситуация такава, в процеса на разнообразяване на продуктите. 
 
Общи изводи 
 

От получените резултати и техния анализ, могат да бъдат направени следните общи 
изводи: 

1.От направеното проучване се установи, че проблемите за разпознаването на 
микропукнатини при кокоши яйца не е решен. Малко са и данните от направения 
литературен обзор за анализи в тази област при пъдпъдъчите яйца. 

2.Общ недостатък на методите за анализ само по цифрови изображения е, че е 
подходящ само за анализ на пресни яйца. При тези методи не се отчита влиянието на 
условията и продължителността на съхранението на яйцата, при което настъпват физични, 
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биологични и микробиологични промени в тях, оказващи влияние не само върху масата на 
яйцата, но и върху безопасността на продукта. 

3.Установено е, че при двата изследвани вида микропукнатини (линейни и 
звездообразни), нелинейните класификатори показват обща грешка e=2-6%. Резултатите 
са получени при съвместно използване на данни от цветови, спектрални и морфологични 
характеристики на яйцата. 

4.При използване на метод Дърво на решенията, грешката при разделяне на здрави 
яйца от такива с микропукнатини e=12-19% и за трите класа. При използване на метод 
Дърво на решенията са получени най-високи грешки на класификация (e=3-8%), 
независимо от разделящата функция, в сравнение с другите два класификатора. От тези 
резултати следва, че използването на класификатори, използващи линейни разделящи 
функции не е целесъобразно при разработване на системи за откриване на 
микропукнатини по черупките на яйца. 

5.Адаптирани са методи и алгоритми, които биха били подходящи за директно 
приложение на производствената линия при оценка на външни характеристики на яйца. 
Предложените тук методи могат да бъдат използвани в измервания при атмосферно 
налягане, с което се избягва работата в подналягане, водещо, при неправилно приложение 
на метода до разрушаване на яйцата. Съвместното използване на цветови, текстурни и 
спектрални характеристики, организирани във вектори от признаци и редуцирани с кернел 
вариант на главните компоненти, води до подобряване на точността на разграничаване на 
яйцата с микропукнатини от здравите, при използване на дискриминантен класификатор и 
такъв по метод на опорните вектори. 

6.Адаптирани са методи и алгоритми за проследяване изменението на масата на 
яйца, в зависимост от етапа на съхранението им. Установено е, че при съвместното 
използване на морфологични характеристики и диелектрични такива на яйцата се 
получават резултати с по-ниски нива на грешките, в сравнение с използването им със 
спектрални характеристики. Доказано е че, подходящи методи за редуциране обема от 
данни на векторите от признаци от тези характеристики са главни компоненти и латентни 
променливи, защото при използването им се получават ниски стойности на общата грешка 
на класификация с Наивен Бейсов класификатор (e=4-23%). 

7.Установено е, че използването на трите изследвани метода за класификация DT, 
DA и SVM при кокоши яйца, дава по-добри резултати при прогнозиране на масата им, 
отколкото при яйца от пъдпъдъци. Направеният сравнителен анализ показва, че висока 
точност на класификация се постига с метод на опорните вектори. При този метод общата 
грешка на класификация e=1-5%. Използването на методите Дърво на решенията и 
Дискриминантен анализ показват резултати (e=5-29%), които са много по-слаби от тези, 
получени с метод на опорните вектори. Използването на такива методи в автоматизирани 
системи за сортиране на яйца е нецелесъобразно. 

8.Направеният сравнителен анализ на резултатите при прогнозиране на масата на 
яйца показва, че при използване на обема на яйцата, в комбинация със спектрални 
индекси, отчитащи изменението на вътрешните характеристиките на яйцата, се получават 
резултати с по-високи нива на грешките, отколкото с използване на вектор от признаци, 
съдържащ площ, обем, коефициент, описващ отношението между голяма и малка ос на 
яйцето, както и капацитет и диелектрична проницаемост. Този метод има предимство пред 
известните решения в тази област, че се отчитат и вътрешните свойства на кокоши яйца и 
тези от пъдпъдъци, чрез спектрални характеристики на пропускане (преминаване) и 
диелектричните им такива, а не само индексите на формата, които не се променят в 
значителна степен при съхранение на продукта. Установено е, че при яйцата от пъдпъдъци 
прогнозиращата способност на използваните модели намалява с над 5% в последните дни 
от съхранението. 

9.Определен е интервалът на изменение на коефициент „c“ за модел, описващ 
тримерната форма на яйца (c=1-22). В резултат на визуализацията се установи влиянието 
на коефициент „c“ върху формирането на повърхността на моделите на яйцата. ниските 
стойности на този коефициент водят до получаване на елипсовидна и овална форма. С 
нарастване на стойностите на този коефициент се наблюдава овоидна форма на 
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получените тримерни обекти. Работоспособността на предложения модел, описващ 
формата на яйцата е проверена и чрез анализ на яйца от диви птици. Резултатите 
показват, че при метод Дърво на решенията, в рамките на изследването, повишаването на 
общата грешка на класификация не се дължи на използвания вид разделяща функция, а 
от метода за редуциране на обема от данни. Ниски нива на грешките се получават при 
използване на метод на опорните вектори (SVM), независимо дали е използвана линейна 
или кернел разделяща функция. 

10.Предложена и приложена е методика за изследване на външни характеристики 
на кокоши и яйца от пъдпъдъци, включващи микропукнатини, маса и форма. Методиката 
включва четири етапа: избор на признаци, описващи основни характеристики на яйцата; 
редуциране на обема от данни на получените вектори от признаци; класификация и 
прогнозиране на основни характеристики на яйцата. 
 
Заключение 
 

В резултат на проведените теоретични и емпирични изследвания, анализи и 
обобщения, е постигната основната цел и задачи на дисертационния труд.  

Направена е оценка на съпоставимостта на използваните методи за анализ на 
външни характеристки на яйца, от различни производители, извлечени от техните цветни 
цифрови изображения, спектрални и диелектрични характеристики. 

Адаптирани са алгоритми и инструментариум за неразрушаваща, експресна, 
автоматизирана оценка на качеството на изследваните продукти, базирана на анализ на 
оптични и диелектрични характеристики. Оценена е точността на разработените 
процедури. Направен е сравнителен анализ на получените резултати. 

В следващи изследвания може да се определи, кои дължини на вълните са 
характерни за установяване на факторите, които влияят върху получаването и обработката 
на спектралните и диелектричните характеристики на яйца. Също така могат да се 
направят още проучвания, свързани с формата на яйца и математическите модели, които 
се използват за тази цел. 

Получените резултати могат да бъдат използвани при индиректното определяне на 
външни характеристики на кокоши яйца и такива от японски пъдпъдъци при тяхното 
инкубиране, сортиране, пакетиране, транспортиране. 
 
Приноси 
 

Основните приноси получени в резултат на проведените теоретични и емпирични 
изследвания, анализи и обобщения в дисертационния труд, могат да бъдат представени в 
следния компилиран вид: 

1.Създадени са аналитични модели, за автоматизирано прогнозиране масата на 
кокоши и пъдпъдъчи яйца, които могат да бъдат използвани за предсказване на промяна 
на масата, в зависимост от времето на съхранение. 

2.Направен е сравнителен анализ на предсказващите регресионни модели, за 
масата на кокоши и пъдпъдъчи яйца, които модели могат да се използват от всеки 
производител. 

3.Адаптирани са тримерни модели за автоматизирано определяне и прогнозиране  
коефициентите на формата на яйцата по геометрични характеристики, които могат да 
намерят приложение при пакетиране, транспортиране, инкубиране. 

4.Адаптирани и изследвани са автоматизирани хардуерни и програмни инструменти, 
за приложение на предложените методи и процедури за анализ на цифрови изображения, 
спектрални и диелектрични характеристики, които ще се използват за  прогнозиране 
масата и описание на формата и прогнозиране масата на яйца, както и за класификацията 
им в качествени групи и за оценка на класификационната точност при разпознаване на 
елементите им. Чрез тези инструменти са определени видими свойства, подходящи за 
откриване на микропукнатини по яйца. 



 

35 

5.Предложена е, и е приложена методика, за автоматизирано получаване и 
обработка на данни на външни характеристики на кокоши и пъдпъдъчи 
яйца(микропукнатини, маса и формd), използвайки  техните геометрични, цветови, 
спектрални, текстурни, диелектрични характеристики и комбинации от тях. 
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Abstract: 
 
Development and research of methodology for evaluation of external characteristics of eggs 

The aim of this doctoral thesis is to develop methods, tools and methodology for automated 
evaluation of external characteristics of eggs. The thesis is structured in five chapters, general 
statement, conclusion, and bibliography of the literature sources used.   

Chapter One. The methods, scientific achievements and practical results published in 
available literature sources related to the automated evaluation of external characteristics of eggs are 
analyzed and systematized. Based on the analysis made, the main problems and unresolved issues 
accompanying the procedures for evaluating the external characteristics of eggs are specified. A 
generalized analysis of the opportunities for application of the known optical methods and dielectric 
properties used for evaluation of the quality of eggs by their external characteristics is made and the 
purpose and tasks of this doctoral thesis are formulated. 

Chapter Two presents the research methodology. The possibilities for introduction of criteria 
in the analysis of external characteristics of eggs based on automated systems for evaluation of the 
indicators and characteristics of the eggs are analyzed. A description of the methods used for analysis 
and the way of assessment of their accuracy is made. 

In Chapter Three, analyzes are made to separate characteristic areas - microcracks on quail 
eggs shells. Based on the question of the applicability of methods for detecting microcracks in quail 
eggs, various methods for reducing the amount of data of feature vectors containing color 
components, texture, and spectral characteristics, as well as a combination between them are 
presented. The possibility of automated evaluation in the separation of cracked quail eggs from intact 
ones was analyzed with three different classifiers. Eggs from different producers were examined.  

Chapter Four presents the results of analysis of the data obtained from digital visual images 
and transmittance spectral characteristics in the visible range of the spectrum of hens' eggs and those 
of quails. The same analysis was performed on the dielectric characteristics of eggs. Shape indices, 
spectral indices and dielectric characteristics are selected, which can be used to predict egg weight. 
A comparative analysis of four classifiers was made. The possibility for automated prediction of eggs’ 
weight by feature vectors, consisting of selected ones was checked. Models have been derived and 
analyzed by which the relationship between the selected features characterizing the eggs and their 
weight can be described with sufficient accuracy. A comparative analysis of the obtained results is 
made. 

Chapter Five presents the results of an analysis of the data obtained on the shape of hens’ 
eggs and those of quails. In predicting this characteristic, their geometric, as well as their dielectric 
characteristics were used. A comparative analysis of four classifiers was made. Based on the 
assessment of the possibility to predict the shape of eggs by feature vectors, consisting of geometric, 
spectral, dielectric characteristics, models were obtained and analyzed, through which the relationship 
between the selected features can be described with sufficient accuracy. Automated hardware and 
software tools, including two main modules, have been adapted and studied for the implementation 
of the proposed methods and procedures for analysis of digital images, spectral and dielectric 
characteristics in order to build shape descriptions and automated egg weight prediction suitable for 
their classification in basic groups per type of quality and to assess the classification accuracy in 
recognizing their elements. 

Based on the results of the doctoral thesis, a methodology for automated obtaining and 
processing, evaluation and analysis of data on external characteristics of hens’ and quail eggs, 
including the following characteristics: microcracks, weight and shape, is proposed and applied. 


