
 РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ
 НА КАЧЕСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 ПРОЕКТ 2017-ФЕЕА-01 АНОТАЦИЯ PROJECT 2017-FEEA-01

В резултат на извършените в рамките на проекта теоретични и 
експериментални изследвания са получени следните основни 
резултати:

-  Разработена е web базирана мобилна система за 
мониторинг качеството на растежа на домати и на процеса на 
сушене на кайсии. 

-  Дефинирани и изследвани са цветови признаци за 
определяне липсата на микро/макроелементите на растения на 
домати.

-  Дефинирани са основните фактори, определящи качество 
на сушени плодове.

-   Предложен е критерий за оценка качество на сушени 
кайсии. 

- Разработени са критерии, процедури и интелигентни 
класификатори за класификация на растения на домати и сушени 
кайсии.

- Експериментално е оценена точността на разработените 
процедури и е направен анализ на получените резултати.
       

Разработените програми  GUI на MATLAB и в LabView ще се 
използват в учебния процес по дисциплините “Контрол на 
качеството“, “Разпределени измервателни системи” и 
“Индустриални мрежи в системите за компютърно управление” на 
специалността Компютърно управление и автоматизация в ОКС 
“Бакалвър” и ОКС “Магистър”.

В предложеният проект е разработена система за мониторинг 
на качеството на плодове и зеленчуци базирана на анализ на 
цветови характеристики на обектите.

 Основните резултати по проекта са докладвани на следните 
научни форуми: 

- Международен симпозиум „Управление на енергийни, 
индустриални и екологични системи“

- Студентска научна сесия към Русенски университет “Ангел 
Кънчев”

-   TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, 
Informatics.

Тема на проекта:
Разработване на система за мониторинг на качеството на плодове и 
зеленчуци

Ръководител:
доц. д-р Цветелина Георгиева

Работен колектив:
проф. Пл. Даскалов, доц. Д. Иванова, доц. д-р инж. В. Стоянов, д-р Ст. 
Пенчев, гл.ас. Н. Вълов, д-р М. Деянов, маг. Б. Гаази, маг. Д. Петков, маг. Д. 
Тачев, маг. Н. Паскова, маг. Д. Илиева, В. Великов, Г. Тодоров, С. Стоянов

Адрес: 7017 Русе, ул. “Студентска” 8, Русенски университет "Ангел Кънчев"
Тел.: 082

 

-

 

888

 

668

 

E-mail: cgeorgieva@uni-ruse.bg

 

Цел на проекта:

 

Разработване на система за мониторинг на качеството на плодове и 
зеленчуци базирана на анализ на цветови характеристики на обектите.

Основни задачи:

 

Разработване на

 

web базирана мобилна система за мониторинг 
качеството на растежа на домати и на процеса на сушене на кайсии. 
Дефиниране

 

и изследване

 

на цветови признаци за определяне липсата 
на микро/макроелементите на растения домати.

 

Дефиниране

 

на основни фактори, определящи качество на сушени 
плодове и предложен критерий за оценка качество на сушени кайсии. 
Разработване

 
на критерии и процедури, и създаване на

 
интелигентни 

класификатори за класификация на растения и сушени плодове.
Експериментална

 
оценка

 
точността на разработените процедури и 

анализ на получените резултати.
 

Основни резултати: 
Разработена web базирана мобилна система за мониторинг качеството 
на растежа на домати и на процеса на сушене на кайсии.  
Дефинирани

 
и изследвани са

 
цветови признаци за определяне липсата 

на микро/макроелементите на растения домати.

 Дефинирани

 

са основни фактори, определящи качество на сушени 
плодове и е предложен критерий за оценка качество на сушени кайсии. 
Разработени

 

са критерии, процедури и интелигентни

 

класификатори за 
класификация на растения

 

и сушени кайсии.

 
Експериментално

 

е оценена

 

точността на разработените процедури и е 
направен анализ на получените резултати.
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Project objective:

 

Development of system for fruit and vegetables quality monitoring based on color 
characteristics analysis of the objects.

 

Main activities:

 

Development of web based mobile system for monitoring the quality of 
tomato growth

 

and apricot drying

 

process.

 

Defining and testing of colour features

 

to determine the deficiency of 
tomato plants micro/macroelements.

 

Defining of main factors to determine

 

the quality of dried fruit

 

and proposal 
of criterion for the quality evaluation of dried apricots.

 

Development of
 

criteria, procedures and intelligent classifiers for 
classification of plants

 
and dried fruits.

 

Experimentally evaluation the accuracy of the developed procedures and  
analysis of the obtained results. 

Main outcomes: 
Web based mobile system for monitoring the quality of tomato growth and 
apricot drying process

 
is developed.

 Colour features to determine the deficiency of tomato plants 
micro/macroelements are defined and tested.

 Мain factors to determine the quality of dried fruit are defined and the 
criterion for the quality evaluation of dried apricots is proposed.

 
Criterions, procedures and intelligent classifiers for classification of plants 
and dried fruits

 

are developed.

 
The accuracy of the developed procedures was evaluated experimentally 
and an analysis of the obtained results was carried out.
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ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО - РАСТЕНИЯ 
НА ДОМАТИ И СУШЕНИ КАЙСИИ

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА РАСТЕЖА НА 
ДОМАТИ И ПРОЦЕСА НА СУШЕНЕ КАЙСИИ

ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС ЗА АНАЛИЗ НА
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА РАСТЕНИЯ НА ДОМАТИ И СУШЕНИ КАЙСИИ
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