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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломное исследование состоит из введения, 3 глав, заключения, 

списка использованных источников (24) и занимает 58 страниц. В дипломной 

работе представлено 5 таблиц, 48 рисунков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод главных компонент, проекция на 

латентные структуры, многопараметрический анализ. 

Объект исследования – образцы бинарных смесей подсолнечного и 

льняного масел.  

Цель исследования: с помощью спектроскопии УФ-, видимой и 

ближней инфракрасной области и многопараметрических методов 

разработать многомерные калибровочные модели, основанные на методах 

главных компонент и проекции на латентные структуры, для количественной 

оценки возможных фальсификаций льняного масла.  

Методы исследования: методы предобработки данных: 

центрирование, сглаживание фильтром Савицкого-Голея, применение первой 

производной, нормировка на стандартное отклонение случайной величины с 

нормальным распределением; методы выбора спектральных переменных: 

интервальный, метод комбинации движущихся окон; многопараметрические 

методы: метод главных компонент, проекция на латентные структуры. 

Полученные результаты и их новизна. В результате применения 

поиска комбинации движущихся окон в спектрах удалось осуществить 

калибровку концентрации льняного масла в бинарной смеси с подсолнечным 

маслом многопараметрическими методами с относительной ошибкой RMSEP 

= 0,58% в диапазоне от 0 до 100 %. Таким образом, компромиссный между 

спектроскопическим и многопараметрическим подход, дает возможность в 

исследованном случае приблизительно в 4 раза уменьшить 

среднеквадратичную ошибку калибровки концентрации по сравнению с 

применением проекции на латентные структуры по всему измеренному 

диапазону спектра. 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на 

студенческих научных конференциях. 

Рекомендации по внедрению: методы математического 

программирования совместно со спектроскопическим подходом позволяют 

решать задачи калибровки, классификации, идентификации географического 

происхождения, подлинности и состава образцов, обеспечивающие более 

высокую точность, чем калибровочные модели, полученные с помощью 

классических методов. 

 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

 

Дыпломнае даследаванне складаецца з уводзін, 3 глаў, заключэння, спіса 

выкарыстанай літаратуры (24) і займае 58 старонак. У дыпломнай рабоце 

прадстаўлена 5 табліц, 48 малюнкаў. 

КЛЮЧАВЫЯ ПАНЯЦЦІ: метад галоўных кампанентаў, метад праекцыі 

на латэнтныя структуры, многапараметрычны аналіз. 

Аб’ект даследавання – узоры бінарных сумесяў сланечнікавага і 

льнянога алеяў. 

Мэта даследавання: з дапамогай спектраскапіі УФ-, бачнай і блізкай 

інфрачырвонай вобласці і многаметрычных метадаў распрацаваць 

шматмерныя калібровачныя мадэлі, заснаваныя на метадах галоўных 

кампанентаў і праекцыі на латэнтныя структуры, для колькаснай ацэнкі 

магчымых фальсіфікацый льнянога алею. 

Метады даследавання: метады папярэдняй апрацоўкі дадзеных: 

цэнтраванне, згладжванне фільтрам Савіцкага-Галея, прымяненне першай 

вытворнай, нарміроўка на стандартнае адхіленне выпадковай велічыні з 

нармальным размеркаваннем; метады выбару спектральных пераменных: 

інтэрвальны, метад камбінацыі рухавых вокнаў; многапараметрычныя 

метады: метад галоўных кампанентаў, праекцыя на латэнтныя структуры. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У выніку прымянення пошуку 

камбінацыі рухаючых вокнаў у спектрах удалося ажыцявіць каліброўку 

канцэнтрацыі льняного алею ў бінарнай сумесі з сланечнікавым алеем 

многаметрычнымі метадамі з адноснай памылкай RMSEP = 0,58% у 

дыяпазоне ад 0 да 100%. Такім чынам, кампрамісны паміж 

спектраметрычным і многапараметрычным падыход, дае магчымасць у 

даследаваным выпадку прыблізна ў 4 разы паменшыць сярэднеквадратычную 

памылку каліброўкі канцэнтрацыі ў параўнанні з ужываннем праекцыі на 

латэнтныя структуры па ўсім змераным дыяпазоне спектру. 

Вынікі даследавання абмяркоўваліся на студэнцкіх навуковых 

канферэнцыях. 

 Рэкамендацыі па ўкараненні: метады матэматычнага праграмавання 

сумесна са спектраскапічным падыходам дазваляюць вырашаць задачы 

каліброўкі, класіфікацыі, ідэнтыфікацыі геаграфічнага паходжання, 

сапраўднасці і складу ўзораў, якія забяспечваюць больш высокую 

дакладнасць, чым калібровачныя мадэлі, атрыманыя з дапамогай класічных 

метадаў. 

 



GRADUATE PROJECT ESSAY 

 

Diploma thesis consists of an introduction, 3 chapters, a conclusion, a list of 

24 reference links and contains 58 pages. In work presented 5 tables, 48 figures. 

KEY WORDS: principal component analysis, projection to latent structures, 

multivariate analysis.  

The object of the research is the samples of binary mixtures of sunflower 

and linseed oils. 

The aim of the research is to using UV, visible and near infrared (NIR) 

spectroscopy and multivariate methods to develop multidimensional calibration 

models based on the principal component analysis and projection to latent 

structures, to quantify possible falsification of linseed oil that is important for the 

economy of our country. 

Research methods: data pre-processing methods: centering, smoothing by 

Savitsky-Golay filter, applying the first derivative, normalization to the standard 

deviation of a random variable with a normal distribution; methods for selecting 

spectral variables: interval, method of combination of moving windows; 

multivariate methods: principal component method, projection to latent structures. 

The obtained results and their novelty: As a result of applying the search 

for a combination of moving windows in the spectra, it was possible to calibrate 

the concentration of linseed oil in binary mixture with sunflower oil by 

multivariate methods with a root mean square error RMSEP = 0.58% in the range 

from 0 to 100%. Thus, the compromise approach, between spectrometric and 

multivariate methods, makes it possible in the case studied to reduce the root mean 

square error of the concentration calibration by a factor of 4 compared with the 

projection to latent structures over the entire measured spectral range. 

Results of the study were discussed at student conferences 

Recommendations for implementation: Mathematical programming 

methods together with a spectroscopic approach allow solving problems of 

calibration, classification, identification of geographical origin, authenticity and 

composition of samples, providing higher accuracy than calibration models 

obtained using classical methods. 

 

 

 

 


