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Abstract. Pork is amongst the most consumed meat products offered on the market. The possibility for development of undesirable 
microorganisms is significantly increased by incorrect storage. This work presents results of a survey of fresh raw meat for registration 
of status changes by multisensor system "electronic nose". Studies were carried out on samples of pork at regular intervals during its 
storage under certain conditions.  A computer-based system for data collection and gas sensor module based on Umweltsensortechnik 
GmbH (UST),  Germany metal oxide sensors were used for the study.  The data collected was classified and treated with an artificial 
neural network.   With data obtained neural network for recognition by state and period of storage was successfully trained. Based on the 
classification module developed the obtained identification of samples is more than 86%.The results prove the possibility of the proposed 
system on the basis of gas sensors to be used to determine the state of pork. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Качеството и безвредността на храните е проблем с 
постоянно нарастващо значение за европейския пазар на 
храни. Това обуславя необходимостта от разработването на 
съвременни технически средства за анализ при 
производството им. Контролът защитава потребителя от 
консумация на продукт с понижено качество или продукт, 
който е рисков за здравето; защитава производителя от 
неудобства и разходи за изземване на продукта от 
търговската мрежа; спомага за откриване на изменения в 
качеството и въздействие в процеса на производство. В 
редица случаи в хранително-вкусовата промишленост се 
налага да се извършва анализ на състава на различни 
продукти. През последните 10-15 години са публикувани 
резултатите от много изследвания, свързани с 
използването на „електронен нос” (ЕН) в областта на 
хранителната индустрия и окачествяването на хранителни 
продукти [1-3]. ЕН е инструмент с добри възможности при 
оценяване на качествата на хранителни продукти, в това 
число и на месо. Удачно е използването му при откриване 
на метаболитни газове, отделящи се при съхранението на 
месото [4, 5]. В [6] е показана възможността на ЕН да 
открива промени в свинско месо и обезкостено птиче месо. 
При изследване на говеждо месо е показана възможността 
на ЕН да идентифицира и прави оценка на развалено месо 
[7]. При съхранението на месо се развиват процеси на 
разграждане на тъканите и образуване на метаболити, 
които са причинени от развитието на различни видове 
микроорганизми [8]. Окачествяването на хранителни 
продукти, определянето на свежестта и състоянието им по 
време на тяхното съхранение е от значение, както за 
добрият им вкус, така и за избягване развитието на опасни 
за здравето микроорганизми и бактерии. Във връзка с това 
са проведени многобройни изследвания за разработването 
на различни сензори, подходящи за изработване на 
устройства за окачествяване и гарантиране безопасността 

при консумация на различни видове месо [9]. В настоящата 
статия се представя мултисензорна система реализирана на 
базата на осем металокисни газови сензори.  
Направени са изследвания на свинско месо и промените, 
които регистрират газовите сензори през различни етапи от 
съхранението му. На базата на получените 
експериментални резултати с разработения модул са 
обучени изкуствени невронни мрежи с различна 
архитектура и е направено сравнение между тях при 
окачествяване на месото. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Перспективни системи за анализ на въздушна среда са 
мултисензорните системи, състоящи се от набор от газови 
сензори. За създаването на такива системи могат да се 
използват както отделни сензори, така и масив от сензори, 
реализирани на една подложка. Полупроводниковите 
металоокисни газови сензори са едни от най-евтините и 
дълготрайни и за създаване на системи за мониторинг на 
атмосферен въздух е целесъобразно да се използват именно 
такива сензори. В [10] е описана компютърно базирана 
система за окачествяване на хранителни продукти като 
събирането на данните е реализирано с DAQ-модул 6008 на 
фирмата National Instruments и виртуални инструменти на 
базата на LabView. По подобен начин са реализирани и 
други системи за изследвне с помощта на такива модули 
[11-13]. За идентифициране на отделяните от изследваните 
материали газове е използван сензорен модул [14] на базата 
на осем металооксидни газови сензора, на фирма 
Umweltsensortechnik GmbH (UST), Германия [17].  
Описание на системата 
За провеждане на изследванията е разработена и 
реализирана мултисензорна система на базата на газови 
сензори от типа „електронен нос”. На фиг.1 е представена 
структурата на системата.  Системата е продължение  на 
предишни разработки представени в [9-16]. 
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Системата за окачествяване на хранителни продукти се 
състои от три модула: модул за подгряване и поддържане 
на постоянна температура в камерата за изследване, модул 
от осем газови сензора и модул за управление. Разработен 
е софтуер за управляващия модул и за персонален 
компютър. Разработената система позволява да се 
окачествяват храни и хранителни продукти от различен 
произход (животински, растителен, риба, рибни продукти, 
вино, алкохолни и безалкохолни напитки) и в различно 
агрегатно състояние.  

Модул за 
управление

Модул 
 газови сензори 

Камера за изследване

Газов сензор

Изследвана проба

Подгряваща плоча

USB, WiFi, 
Ethernet

 
Фиг. 1. Структура на мултисензорната система  

Мултисензорната система се състои от три модула: 
модул за подгряване и поддържане на постоянна 
температура в камерата за изследване, модул от осем 
газови сензора и модул за управление. В таб.1 са 
представени осемте типа на използваните сензори от 
различни серии и газовете, към които те са чувствителни. 
Таб. 1. Използвани газови сензори в мултисензорната система 

Тип на сензора Газове, към които са чувствителни 
сензорите 

GGS 3330 T CH4, CO, H2 
GGS 4330 T NH3 и H2 
GGS 5330 T NO2  и  O3   
GGS 7330 T NO2 
GGS 8330 T C2H5OH, CO, H2 
GGS 10330 T CO, H2, C4H10 
GGS 1330 T CH 
GGS 2330 T CO, H2 

За измерване на температурата и влажността в камерата за 
изследване на пробите се използва сензорът за влажност и 
температура SHT11 на фирмата Sensirion [17]. В модула за 
подгряване и поддържане на температурата в камерата за 
изследване се използва температурният сензор TCN75A. 

 
Фиг. 2. Развойна система Olimex ESP32- EVB  

 

Модулът за управление е реализиран на базата на 
развойната система “ESP32-EVB development board with 
WiFi BLE Ethernet micro SD card UEXT and GPIO [18] 
производство на фирмата OLIMEX Ltd. Пловдив (фиг. 2). 
ESP32 е 32-битовa SoC система, която предоставя WiFi, 
Bluetooth радиомодул и най-популярните интерфейси за 
връзка с периферията като: 
- UART, интерфейс за асинхронен обмен на информация; 
- SPI, интерфейс за синхронна серийна комуникация; 
- SDIO, хост контролер за работа с карти SD; 
- I2C, последователна асиметрична шина за връзка в 
електронните прибори;  
- I2S, шина за връзка с аудио устройства; 
- CAN, промишлен интерфейс за връзка с датчици и 
изпълнителни устройства; 
- PWM, изходи с широчинно импулсна модулация; 
- ETH, Ethernet MAC интерфейс с директен достъп до 
паметта; 
- IR, инфрачервено дистанционно управление; 
- DAC, 2х8 бита, цифрово аналогов преобразувател; 
- SAR ADC, 12 битов аналогово цифров. 
ESP-WROOM-32 има 38 пина от които 34 са 
програмируеми GPIO порта на 3,3V,  448 KBytes ROM, 520 
KBytes вградена SRAM и 4MB Flash памет.  
Освен процесора развойната система включва Ethernet 
интерфейс, Micro USB конектор и Micro SD карта. На 
куплунг са изведени 20 GPIO пина от контролера.  
В софтуерно отношение платформата е силно развита и 
има доста голям набор от езици за програмиране като 
C/C++, Arduino C, Lua, MicroPython и Espruino. Освен 
основният системен софтуер на Espresiff, който е AT 
базиран (сериен с AT команди) са налични други методи за 
програмиране. На ниско ниво SDK на Espressif - в два 
варианта Non OS и Free RTOS. За запознатите с Arduino - 
има разработена поддръжка в Arduino IDE за директно 
програмиране на ESP32, която е използвана при 
програмирането на настоящата разработка. 
Подгряващият плот служи да се подържа постоянна 
температура в газовата камера. Изследваната проба се 
поставя на дъното на газовата камера и от горната страна 
се затваря с газовия сензорен модул. Така осемте газови 
сензора остават в пространството на газовата камера и имат 
равнопоставен достъп до отделяния от пробата газов 
състав. Чрез разработената програма микроконтролерът на 
управляващото устройство управлява температурата на 
подгряващия плот, отчита реакциите на сензорите и 
предава събраните данни от сензорите към компютъра за 
визуализация, съхранение и последваща обработка или 
анализ. За управление на мултисензорната система, 
настройване на параметрите, стартиране на измерванията, 
събиране, съхранение и обработка на получените данни е 
разработен софтуер в среда на C++Builder. Тя записва 
данните във формат: време на измерване, последвано от 
показанията на осемте сензора, температура на подгряване 
и влажността. На фиг. 3 е показан предният панел за 
настройка и визуализиране на резултатите от измерванията 
в мултисензорната система. 

Едно от приложенията на разработената газова 
измервателна глава е за разпознаване годността за 
консумация на хранителни продукти. За целите на 
изследването са направени измервания върху 5 партиди от 
свинско месо в интервала от две седмици. Дневно е 
правено по едно измерване на всяка партида. Измерванията 
са направени при 25оС и 50оС на подгряване. Общият брой 
извадки е140, по 70 за всяка температура. 
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Фиг. 3. Визуализиране на резултатите от 
измерванията  в мултисензорната система 

Приложение на уейвлитна трансформация и 
изкуствени невронни мрежи за разпознаване 
качеството на свинско месо 
Всяко едно измерване е с продължителност от 600 sec и 
разрядност на ADC 212. От дискретните данни, получени за 
изследваните проби, са формирани обучаваща и контролна 
извадка. Обучаващата извадка е с обем 100 бр. и е 
формирана по метода на собствено-случайните извадки с 
повторен избор посредством случаен подбор. Тази извадка 
е използвана за синтез на класификаторите. 
Работоспособността на класификаторите е тествана с 
помощта на независима контролна извадка (28бр. по една 
за всеки ден при температури 25 oC и 50 oC) съдържаща 
измервания които не са включени в обучаващата извадка.  
Пробите са разделени по качество на две групи «ГОДНО 
ЗА КОНСУМАЦИЯ» - от 1 до 6 ден и «НЕГОДНО ЗА 
КОНСУМАЦИЯ» от 8 до 14 ден. Посредством програмен 
продукт (фиг. 4.) разработен в среда на Matlab, бе 
направено изследване и класифициране на данните 
получени в резултат на заснемането на пробите. 

 
Фиг. 4. Matlab програма за разпознаване на 
качествени показатели на хранителни продукти 

Измерванията направени с газовата измервателна глава 
съдържат информация за: Време на измерване, данни от 
осемте газови сензора, температура на подгряване и 
влажността. Сензорите не са калибрирани предварително. 
Това налага за всяка измервателна газова глава да бъде 
обучаван индивидуален класификатор. Данните получени 
от измерванията на проби от една и съща партида в първи 
шести и единадесети ден при подгряване от 25 оС и 50 оС са 
показани на фиг. 5 до фиг. 10.  
При анализ на получените характеристики е видно, че 
нивото на показанието на отделните сензори се изменя във 
времето. Това ни навежда на мисълта, че ако сравняваме 

показанията на отделните сензори в дадени реперни точки 
може да направим извод за принадлежността на  дадената 
проба към съответния клас (годни, негодни) и 
приблизително за времето за съхраняване на месото. Но 
това ниво силно се влияе от някой фактор, като това дали е 
смляно или не е. Ако е смляно, то колко едро. Дали е сбито 
и колко. Причината е в това, че отделните газове се отделят 
от повърхността на пробата и ако е смляно и не е сбито 
имаме по-голяма площ контактуваща с околната среда. 
Поради тези и някой други фактори тестовете направени с 
месо трудно се подлагаха на разпознаване и класификация. 
Това наложи да се премине към идеята за първоначална 
обработка на данните и последващо подаване на 
обработения резултат към класификатор за разпознаване. 

 
Фиг. 5 Показания на сензорите при измерване на 
проба от свинско месо при подгряване от 25оС първи 
ден на съхранение в хладилни при -2оС. 

 
Фиг. 6. Показания на сензорите при измерване на 
проба от свинско месо при подгряване от 25оС шести 
ден на съхранение в хладилни при -2оС. 

 
Фиг. 7. Показания на сензорите при измерване на 
проба от свинско месо при подгряване от 25оС 
единадесети  ден на съхранение в хладилни при -2оС. 

 
Фиг. 8. Показания на сензорите при измерване на 
проба от свинско месо при подгряване от 50оС първи 
ден на съхранение в хладилни при -2оС. 

 
Фиг. 9. Показания на сензорите при измерване на 
проба от свинско месо при подгряване от 50оС шести 
ден на съхранение в хладилни при -2оС. 
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Фиг 10. Показания на сензорите при измерване на 
проба от свинско месо при подгряване от 50оС 
единадесети  ден на съхранение в хладилни при -2оС. 

 
При направените проучвания и опити се стигна до 
заключение, че първоначалната спектрална обработка на 
данните получени от измерванията например с уейвлитна 
трансформация и последващо класифициране с изкуствени 
невронни мрежи се постигат задоволителни резултати.  
За целта бе разработен софтуер реализиращ зададеният 
алгоритъм в среда на  Matlab използващ дискретното  
уейвлитно преобразование (DWT). 
Към настоящия момент са известни множество 
ортогонални базисни уейвлит функции - на Хаар, Добеши, 
коифлети, симлети и др, имащи възможност за бързо 
преобразуване [24]. То се реализира на базата на 
итерационен алгоритъм. Оригиналният сигнал преминава 
през два филтъра-филтър на високи честоти G и филтър на 
ниски честоти H. Установено е, че всяка втора дискретна 
стойност може да се премахне без загуба на информация. 
Операцията е наречена редуциране на дискретните 
стойности (двоична децимация). Получават се две 
дискретни поредици - коефициентите на апроксимация на 
ниво m=1 a1,k от филтъра G и детайлизиращите 
коефициенти d1,k от филтъра H. Детайлизиращите 
коефициенти d1,k отразяват главно високочестотния шум, 
докато апроксимиращите коефициенти a1,k отразяват 
характерните особености на оригиналния сигнал. Процесът 
на декомпозиция може да се извърши последователно 
(пирамидален алгоритъм на Mallat [22, 23]), като сигналът 
се разлага на множество нискочестотни и високочестотни 
компоненти. Освен трансформация на изображението, при 
дискретната уейвлитна трансформация се осъществява и 
редукция на обема на входната информация, като се 
запазва нейната ценност за целите на идентификацията. 
Например, след достигане на ниво m=7, като резултат се 
получава признаково пространство от 5 апроксимиращи и 
5 детайлизиращи коефициенти (фиг. 11 и фиг. 12). 
Така получените уейвлитни коефициенти са използвани в 
качеството на признаци за синтезиране на автоматични 
класификатори за класификация на изследваните проби. 
Приложения уейвлитен подход за получаване на признаци 
за класификация е със строго определена математическа 
процедура, като се избягва субективния фактор при 
евристично формиране на признаци. По този начин става 
възможно да се автоматизира целият този процес на 
измерване, математическа обработка на данните и 
класифицирането им по избрани критерии, без 
субективната намеса на човека. Както бе споменато по-
горе от изходните данни са формирани обучаваща и 
контролна извадки. Обучаващата извадка има обем N = 100 
бр. а  контролната извадка е с обем N = 28 бр. по една за 
всеки времеви интервал. С помощта на обучаващата 
извадка са формирани признаци с DWT, реализирано 
съгласно алгоритъма на Mallat с уейвлити на Хаар. 
Получените уейвлитни коефициенти a[m] и d[m], след така 
реализираната трансформация, са изследвани в качеството 
си на признаци за разпознаване. Бяха получени и 

анализирани спектрите на апроксимиращите и 
детайлизиращи коефициенти за всички проби и сензори. 
На фиг. от 11 до 47 са показани част от направените 
изследвания където с червено са показани спектрите на 
апроксимиращите и детайлизиращи коефициенти на 
месото окачествено като «добро», а със синьо тези с лошо 
качество. 
Изследванията протекоха в следната последователност: 
1. Избор на ниво на декомпозиция (m=1 до 8); 
2. Избор на сензор за анализ (k = 1 до 8); 
3. Прилагане алгоритъма на уейвлитната трансформация; 
4. Анализ на полученото признаково пространство 

(апроксимиращи и детайлизиращи коефициенти); 
5. Избор на подходящи признаци от признаковото 

пространство с които се получава най-детайлно 
фрагментиране на отделните клъстери (процес на 
редуциране на признаците). 

6. Изчертаване на клъстерите при прилагане на 
редуцираното признаково пространство.   

7. Анализ на детайлизацията на клъстерите и 
използването на формираното признаково 
пространство за анализ от невронни мрежи. 

8. Формиране на оптимално признаково пространство от 
апроксимиращи и детайлизиращи коефициенти. 

Посочените действия бяха изпълнени за 8 нива на 
декомпозиция за всички осем сензора. Например при ниво 
на декомпозиция m=4 се получават по 40 апроксимиращи 
и детайлизиращи коефициенти (фиг. 27 до 36), а при m=7 
до 5 коефициента. По-голямата част от изследваните 
сензори независимо от степента на декомпозиция и вида на 
уейвлитната функция не показаха възможност за добро 
разпознаване. На фигури 23-30 са показани данните от 
изследването на сензор №1 при степен на декомпозиция 
m=4 и 7. Видно е че при този сензор не може да се получи 
добро детайлизиране на клъстери годни за разпознаване. 
Много добри резултати се получиха при сензори №6 и №8 
които реагират съответно на CO, H2, C4H10 и CO, H2 газове. 
На базата на данните получени от тези два сензора и 
температурата на подгряване се формира редуцираното 
признаково пространство, което се подава на входа на 
невронната мрежа за разпознаване. Редуцираното 
признаково пространство се формира от 3,4 и 5 
апроксимиращ коефициент и 1,2 и 3 детайлизиращ 
коефициент на 6 и 8 сензор и се добавя температурата на 
подгряване. Тоест невронната мрежа има 13 входа. 
Изходите на невронната мрежа са 3, вид на храната за 
изследване, време от началото на съхраняване и качество 
на храната в даденото време. Изследванията са направени 
върху филтрирани и нефилтрирани данни за температури 
на подгряване 25 оС и 50 оС. Разработеният софтуер за 
разпознаване позволява структурата на невронната мрежа 
да бъде променяна с цел търсене на оптимално решение по 
точност и бързина на заключението. Направени са тестове 
с два вида невронни мрежи feed-forward backpropagation 
network и cascade-forward backpropagation network при 
различни архитектури и следните методи за обучение: 

- Levenberg-Marquardt 
- Bayesian Regularization 
- BFGS Quasi-Newton 
- Resilient Backpropagation 
- Scaled Conjugate Gradient 
- Conjugate Gradient with Powell/Beale Restarts 
- Fletcher-Powell Conjugate Gradient 
- Polak-Ribire Conjugate Gradient 
- One Step Secant 
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- Variable Learning Rate Gradient Descent 
- Gradient Descent with Momentum 
- Gradient Descent 

При построяване на невронна мрежа е необходимо да се 
определи както броя на скритите слоеве, така и броя на 
невроните в тях. От основната апроксимационна теорема 
следва, че е достатъчен само един скрит слой. 
Броят на невроните в скрития слой се изчислява чрез 
системата [25]: 

𝑚𝑚𝑚𝑚
1+𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑚𝑚 ≤ 𝐿𝐿𝑤𝑤 ≤ 𝑚𝑚 (𝑚𝑚

𝑚𝑚 + 1) (𝑚𝑚 + 𝑛𝑛 + 1) + 𝑚𝑚  (1) 

𝐿𝐿 =  𝐿𝐿𝑤𝑤
𝑛𝑛+𝑚𝑚     (2) 

2(𝐿𝐿 + 𝑛𝑛 + 𝑚𝑚) ≤ 𝑁𝑁 ≤ 10(𝐿𝐿 +n+m)   (3) 
където: n-размерност на входящия сигнал;L-брой скрити 
слоеве; Lw-необходимо количество синаптични връзки; m-
размер на изходящия сигнал; N-брой елементи в 
обучаващата извадка. Друга методика за определяне на 
невроните при невронни мрези с един скрит слой гласи че 
броят невроните в междинния слой се определят по 
зависимостта  m = 3*n-1, където n са броят на входовете на 
ИНМ, а m e броят на невроните.  

 
Фиг. 11. Спектър от апроксимиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор №6 
при 50 оС температура на подгряване 

 
Фиг. 12. Спектър от детайлизиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор 
№6при 50 оС температура на подгряване 

 
Фиг. 13. Клъстериот апроксимиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС температура 
на подгряване 

 
Фиг. 14. Клъстериот детайлизиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар 
при ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС 
температура на подгряване 

 
Фиг. 15. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 50 оС температура 
на подгряване 

 
Фиг. 16. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар 
при ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 50 оС 
температура на подгряване 
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Фиг. 17. Спектър от апроксимиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор №8 
при 50 оС температура на подгряване 
 

 
 
Фиг. 18. Спектър от детайлизиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор 
№8 при 50 оС температура на подгряване 

 
 
Фиг. 19. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за 
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС температура 
на подгряване 
 

 
 
Фиг. 20. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар 
при ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС 
температура на подгряване 

 
 
Фиг. 21. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за 
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 50 оС температура 
на подгряване 

 
 
Фиг. 22. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар 
при ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 50 оС 
температура на подгряване 
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Фиг. 23. Спектър от апроксимиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор №1 
при 50 оС температура на подгряване 

 
Фиг. 24. Спектър от детайлизиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензо №8 
при 50 оС температура на подгряване 

 
Фиг. 25. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за 
сензор №1, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС температура 
на подгряване 

 
Фиг. 26. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №1, получени след DWT с уейвлит на Хаар 
при ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС 
температура на подгряване 

 
Фиг. 27. Спектър от апроксимиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор №1 
при 50 оС температура на подгряване 

 
Фиг. 28. Спектър от детайлизиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор 
№1 при 50 оС температура на подгряване 

 
Фиг. 29. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за 
сензор №1, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС температура 
на подгряване 

 
Фиг. 30. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №1, получени след DWT с уейвлит на Хаар 
при ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС 
температура на подгряване 
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Фиг. 31. Спектър от апроксимиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор №6 
при 50 оС температура на подгряване 

 
 
Фиг. 32. Спектър от детайлизиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор 
№6 при 50 оС температура на подгряване 
 

  

 
 
Фиг. 33. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС температура 
на подгряване 

 
 
Фиг. 34. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар 
при ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС 
температура на подгряване 
 
 

 
 
Фиг. 35. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=4 за 10,11 и 12 коефициент при 50 оС 
температура на подгряване 

 
 
Фиг. 36. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар 
при ниво m=4 за 10,11 и 12  коефициент при 50 оС 
температура на подгряване 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



61

ISSN:     
№2-3 (1), 2019    2682 - 9517 

INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE 
OCTOBER 10-11, 2019 – PLOVDIV, BULGARIA 
 "ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP” 

AIEL - 2019 
 

 

JOURNAL  OF  INFORMATICS  AND  INNOVATIVE  TECHNOLOGIES  (JIIT)    
 

 
 

 
 
Фиг. 37. Спектър от апроксимиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор №6 
при 25оС температура на подгряване 

 
 

 
 

Фиг. 38. Спектър от детайлизиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор №6 
при 25оС температура на подгряване 
 
 

 
 
Фиг. 39. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 25оС температура 
на подгряване 

 
 
Фиг. 40. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 25оС температура 
на подгряване 
 
 

 
 
Фиг. 41 Клъстери от апроксимиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 25оС температура 
на подгряване 

 
 
Фиг. 42. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 25оС температура 
на подгряване 



62

ISSN:     
№2-3 (1), 2019    2682 - 9517 

INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE 
OCTOBER 10-11, 2019 – PLOVDIV, BULGARIA 
 "ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP” 

AIEL - 2019 
 

 

JOURNAL  OF  INFORMATICS  AND  INNOVATIVE  TECHNOLOGIES  (JIIT)    
 

 
Фиг. 43. Спектър от апроксимиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор №8 
при 25оС температура на подгряване 

 
Фиг. 44. Спектър от детайлизиращи коефициенти 
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор 
№8 при 25оС температура на подгряване 

 
Фиг. 45. Клъстериот апроксимиращи коефициенти за 
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 25оС температура на 
подгряване 

 
Фиг. 46. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар 
при ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 25оС 
температура на подгряване 

 
Фиг. 47. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за 
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар при 
ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 25оС температура на 
подгряване 

 
Фиг. 48. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за 
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар 
при ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 25оС 
температура на подгряване 

 

Експериментални резултати 

Процеса на тестване бе изпълнен три пъти за всяка 
невронна мрежа feed-forward backpropagation network 
(FFBPNN) и cascade-forward backpropagation 
network(CFBPNN) поотделно. Обучаващите извадки в обем 
от N = 100 бр  бяха подадени на ИНМ за разпознаване по 5 
пъти, а верификационните сигнали в обем от N = 28 са 
тествани по 10 пъти всяка. В таблица 2 са показани 
получените резултати при разпознаване на сериите.   
За периода на тестване FFBPNN мрежата направи 34 
погрешни заключения, а CFBPNN мрежата 29. 
От направеният анализ на сгрешените проби се установи, 
че 31 грешни заключени дадени от FFBPNN и 27 дадени от 
CFBPNN са в интервала 6-8 ден, т.е. на границата между 
годно/негодно. 

Таб. 2.  Резултати от разпознаването  
№  

НМ 
 

Вид серия 
Брой правилни 

отговори 
% на 

разпозна-
ване 

1. FFBPNN Обучаващa 500/500 100 
Контролна 246/280 87.85 

2. CFBPNN Обучаващa 500/500 100 
Контролна 251/280 89.64 

 
Останалите 5 сгрешени проби 4 са взети в 5-ти ден и една 
в 4 ден като всички са при 25 oC на подгряване. Една от 
възможните причини за получаване на грешни резултати 
при разпознаването на тези проби е малкото количество 
газове генерирани при подгряването до 25оС или просто 
парчетата са били по-мазни, като при тях процесите по 
разлагане протичат по-бързо.  
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От останалите 58 проби 72% представляват годно месо 
окачествено като негодно и 28% негодно месо окачествено 
като годно. Една насока за подобрение на разпознаването е 
да се въведе междинна зона назована „СТОКА С ИЗТЕКЪЛ 
СРОК НА ГОДНОСТ“ обхващаща интервала 6-7 ден в 
която ще попаднат по-голямата част от сгрешените проби. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящата работа е предложена система за  
окачествяване на храни и хранителни продукти на базата 
на металооксидни газови сензори. Системата е успешно 
използвана при идентифициране качеството на свинско 
месо. Високата чувствителност на сензорите и 
способността бързо да се извърши изследване за качествата 
на даден продукт, дават перспектива за възможностите на 
системата и успешно й приложение при окачествяване и 
класификация на храни и хранителни продукти, 
предлагани на пазара. Получените резултати показаха, че 
невронните мрежи могат да се използват за бърза 
класификация и разпознаване на  различни материали. 
Фактически ИНМ могат да бъдат обучени за разпознаване 
на различни материали или за разпознаване на физически 
състояния на материали. Вграждането и в разработеният 
сензор го превръща в бърза аналитична апаратно–
програмна система предназначена за оценка качеството на 
продукция и суровини. Високата точност и скорост на 
измерване и анализ позволява той да бъде приложен в 
системи за тотално управление на качеството на 
продукцията (Total Quality Control) работещи в режим на 
реално време. 
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