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Abstract. Тhis work presents a study and identification of oil through 
multisensor system electronic nose. The system is built on the basis 
of eight gas sensors, reacting to different types of gas. With the help 
of the system, a study of sunflower oil produced from pressed sun-
flower seed and extrusion of oil cake (the remainder of the primary 
pressing) was carried out. The data obtained from the study is used 
to train an artificial neural network. After the training, artificial neural 
network successfully recognizes the test sample. 

Увод
През последните години на пазара се предлага голя-

мо разнообразие от различни видове олио. Двата начина 
за получаване на продукта чрез пресоване и екструдиране 
дават продукт с различно качество. Подмяната на един вид 
с друг освен че е измама на клиента, може да доведе и до 
по-тежки последици за производителите, които произвеж-
дат чисто олио само чрез пресоване. За установяване на 
подмяната е необходимо използването на техническо сред-
ство за автоматична и обективна идентификация и контрол. 
Системата електронен нос (ЕН) на базата на газови сен-
зори е такова устройство, което все повече се налага при 
окачествяването и идентификацията на храни и хранителни 
продукти. Такава система за определяне на състоянието на 
храни се използва още от края на миналия век [1,2]. ЕН 
дава добри резултати и при оценка на олио [3,4]. Като краен 
продукт за хранителната промишленост олиото се получава 
от преработката на различни видове семена от маслодайни 
култури като слънчоглед, рапица, соя и други. Извличането 
на олиото се извършва на два основни етапа, свързани в 
един общ процес [5]. Като краен продукт от тези два етапа 
се получават два различни вида олио, които са и с различно 
качество. В края на първия етап, който включва смилане, 
печене, пресоване и филтриране, се получават два продукта 
– олио и отпаден материал (слънчогледов експелер, кюспе), 
състоящ се от остатъци от преработваната суровина. Другият 
вид олио се получава при втория етап чрез преработката на 
остатъчния материал слънчогледов експелер. За извличане 
на остатъчното количество мазнини от експелера се използ-
ва химически разтворител (хексан), който е силно запалима 

течност. След раздробяване експелерът се подлага на мно-
гостепенен противоточен процес на екстракция с химически 
разтворител. От получената смес (мисцела) първо се отделят 
твърдите частици. Останалата течна каша се подлага на тер-
мична обработка, с чиято помощ се отделя чрез изпарява-
не основното количество хексан. След това маслото с вече 
ниско съдържание на хексан навлиза в стрипинг колона, 
където в противоток на маслото се подава директна пара, 
която барбутира в маслото за извличане на останалите ко-
личества хексан. 

В статията е разгледана мултисензорна система елек-
тронен нос, изградена на базата на газови сензори. С по-
мощта на тази система е извършено изследване на олио, 
произведено чрез пресоване и екструдиране. С данните, 
получени от изследването, е обучена изкуствена невронна  
мрежа (ИНМ). След обучението ИНМ разпознава успешно 
тестовата извадка. 

Експериментални изследвания  
и резултати

Системата ЕН е изградена от модул за извличане на 
газовете и електронен модул за събиране и обработване 
на получените данни. На фиг. 1 е показана блокова схема 
на отделните елементи, необходими за изграждането на 
системата електронен нос. 

Фиг. 1. Структура на системата електронен нос

Сензорният блок е съставен от осем газови сензо-
ра, реагиращи на широк спектър от различни видове газ. 
Електронният блок за извличане на информацията от сен-
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зорния модул е предназначен за усилване, мащабиране, 
нормализиране и филтриране на сигналите от всеки  отде-
лен сензор. Получените данни се предават към персонален 
компютър за съхранение и класификация. За разпознаване 
и класификация могат да се използват различни методи, 
като най-често това е методът чрез използване на изкуст-
вени невронни мрежи. 

С помощта на системата ЕН с газов сензорен модул 
е изследвано олио, получено по двата начина. При про-
веждане на експерименталните изследвания са използвани 
четиридесет проби от различни партиди олио. Половината 
от пробите са от олио от слънчоглед, произведено чрез 
пресоване, а другите двадесет проби са от вторично олио, 
произведено чрез използване на хексан. Измерванията са 
извършени чрез подгряване до 25°С на пробите по време 
на извличане на данните. 

При осредняване на стойностите на сигналите от сен-
зорите от всички измервания за двата вида олио се наблю-
дава идентична реакция на сензорите, като се получават 
разлики  в нивата на сигналите за двата вида олио. На 
фиг. 2 са показани осреднените стойности на различните 
сензори за двата вида олио. 

Фиг. 2. Осреднени стойности от всички измервания 
за всеки вид олио

Означенията P25_Sl_01 и K25_Sl_01 на фиг. 2 и фиг. 3
да се четат, както следва: P e от пресовано олио, K е 
олио от кюспе, цифрата 25 е температура на подгряване 
на олиото в градуси при извличане на газовете, Sl e олио 
от слънчоглед. 

На фиг. 3 е показана графика при осредняване на 
стойностите от реакциите за всеки сензор от всички из-
мервания на двата вида олио. Наблюдават се разлики в 
нивата, които са в пряка зависимост от вида на олиото. 

Фиг. 3. Реакции на сензорите при осреднени стойности 
от всички измервания за всеки сензор

За обучението на невронната мрежа са използвани 
по петнадесет проби от двата вида олио. Останалите по пет 
проби се заделени за разпознаване от обучената невронна 
мрежа. При обучението на невронната мрежа е използван 
за алгоритъм на обучение Levenberg-Marquardt с обратно 
разпространение на грешката. Структурата на невронната 
мрежа е с два входа, един скрит слой с три неврона и един 
неврон на изхода. Като функция на активация за скрития 
слой е използвана тангенс сигмуидална функция, а за из-
ходния е използвана линейна функция. 

Мрежата е обучена да разпознава два класа олио – 
клас 1 и клас 2, съответно пресовано олио и олио, извле-
чено с хексан. 

След обучение е направено разпознаване на събра-
ните със сензорите данни, като те са разпределени в два 
класа по следния начин: о – пресовано олио, и * – олио, 
извлечено с хексан. Верификацията на данните от двата 
вида олио е със 100% точност. 

На фиг. 4 е показано разпределението на двата вида 
олио от обучената невронна мрежа в тримерното прос-
транство. 

Фиг. 4. Разпределение на двата вида олио при верификация

За тестване на обучената невронна мрежа са използ-
вани данните от останалите по пет проби от двата вида 
олио, които не са участвали в обучението на мрежата. 
Пробите за обучение и за тестване на обучената невронна 
мрежа са избрани на случаен принцип. На фиг. 5 е показа-
но разпределението на данните в тримерно пространство, 
разпознати от тестовата извадка. 

Фиг. 5. Разпределение на данните от тестовата извадка
Фиг. 3. Реакции на сензорите при осреднени стойности 
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Заключение
Представеното изследване и идентификация на олио 

със система електронен нос с газови сензори показва въз-
можностите на този вид автоматизирани устройства. От 
получените положителни резултати може да се направят 
изводи за необходимите предварителни стъпки:

• Необходим е старателен подбор на подходящи га-
зови сензори, реагиращи на определен газ. 

• Правилно изграждане на невронна мрежа със съ-
ответните слоеве и неврони в тях. 

• Подходящ метод и камера за извличане на въз-
можно по-голямо количество и по-голям брой на 
газове от изследвания материал. 

• Намиране на подходящата температура за предва-
рително подгряване на изследваните проби. 

Не е необходимо да отричаме конвенционалните 
средства за анализ на газове и окачествяване на храни-
телни продукти. С все по-голяма увереност може да кажем 
обаче, че ЕН заема своето заслужено място в сферата 
за класификация на храни и хранителни продукти (в това 
изследване и на олио). Трудностите за подбор на компо-
нентите и настройка на системата ЕН все още са опреде-
лящи за постигане на положителен краен резултат. ЕН се 
затруднява да определи точните количествени стойности 
на отделните видове газ, но бързо и точно може да каже 
ДА или НЕ в отговор на въпрос за класификация на дадени 
продукти. 
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