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Abstract
Bread is one of the main products on the menu of man. Its quality can be determined by experts in the field,

which is a subjective process. This paper presents one objective approach for evaluation of porosity of bread. A
program for automatically binarization is implemented on C++. This program process pictures of bread and
calculate coefficient of diversity which shows ratio of white pixels compared with number of all pixels in the
image. The experiments show that coefficient of diversity is appropriate for evaluation of porosity of bread.
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Въведение
Хлябът е един от продуктите от особено

значение за потребителите, тъй като всекидневно
се намира на трапезата.  Качеството му зависи от
количеството и качеството на суровините,
влизащи в състава на тестото – брашно, пресувана
мая, готварска сол, питейна вода, мазнини и други
[3]. Един от най-информативните показатели на
качеството е шупливостта. Съществуват различни
методи за изследванете й. Повечето от тях са
контактни и нарушават целостта на средината.
При компютърните методи се осигурява
безконтактно наблюдение и окачествяване на
продукта на база на изображения.

Материали и методи
При изследване на шупливостта на средината

на хляба трябва да се наблюдава тя да бъде
равномерна като се допускат отделни по-големи
шупли. Според утвърдения през 2011 г. стандарт
„България” за бял хляб тя трябва да бъде не по-
малко от 67% [2].

За определяне на шупливостта е разработена
програма, която на базата на изображение на
средината на филия хляб определя процента на
шуплите спрямо плътната част от средината.

Първо се заснемат изображенията чрез
предварително калибрирана компютърна система
и при еднакво осветление. Те се съхраняват в

BMP формат, който е подходящ както за цветни,
така и за черно-бели изображения когато
големината на файла не е важен фактор.

След като е получено изображението, то
трябва да се превърне в двоично. При двоичното
изображение има само две възможни стойности за
цвета на всеки пиксел [4]. Обикновено двата
цвята за двоично изображение са черно и бяло, но
може да се използва всяка комбинация от два
цвята. Единият цвят се използва за обекти на
снимката, които са на преден план, а останалата
част от изображението е цвета на фона.
Бинарните (двоичните) изображения се наричат
още bi-level или two-level. Това означава, че всеки
пиксел се съхранява като единичен бит (0 или 1).

Бинарните изображения се получават от
цветни изображения чрез разделяне на цветовете.
При бинаризиране се използва прагова стойност
(threshold). Тя се определя чрез използване на
цветовите компоненти на изображението от човек
или автоматично. При автоматичното определяне
на прагова стойност има два подхода – локален и
глобален. При локалния изображението се
разделя на части, като за всяка част се определя
праг за бинаризиране независимо от останалите.
Полученият праг се използва за бинаризиране на
пикселите от съответната част. При глобалния
подход се определя една единствена прагова
стойност, която се използва за бинаризиране на
цялото изображение.
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Разработената програма за автоматично
бинаризиране на цветни изображения използва
прагова стойност, която се намира като медиана
от цветовете на пикселите в изображението, т.е.
използва се глобален подход. Намирането на
медианата се извършва, като изображението се
разделя на еднакви по големина квадрати с
нечетен размер на растера и за всеки квадрат се
определи медианната стойност. Получените от
всички квадрати медиани се използват за
намирането на медианата на цялото изображение.
Определянето на медианен цвят се извършва по
два начина – скаларно и векторно [1]. Стойността
на всеки пиксел се сравнява с праговата стойност
и в зависимост от това дали е по-голяма или по-
малка се преобразува съответно в бял или черен
цвят. По този начин шуплите, които имат по-
тъмен цвят от останалата част на средината ще
бъдат представени с бял цвят, а плътната част ще
бъде в черно. Единичната стойност на цветовия
вектор на прага за бинаризиране се сравнява с
единичната стойност на цветовия вектор на всеки
пиксел и в зависимост от резултата от сравението
пикселът получава бял или черен цвят.
Единичната стойност (value) на цвят в RGB
цветова система се получава по формула 1.

222 BGReVector  (1)
Функцията, която извършва  бинаризиране се

нарича ColorToBinaryImage() и има следните
параметри:

- int h: височина на изображението в брой
пиксели;

- int w: ширина на изображението в брой
пиксели;

- BMPPIXEL *inarr: масив, съдържащ
пикселите на оригиналното изображение;

- BMPPIXEL *outarr: масив, съдържащ
бинаризираното изображение;

- int threshold: единична стойност на вектора на
праговия цвят.

На фигура 1 е показан част от програмния код
на функцията ColorToBinaryImage().

На получените бинарни изображения се
изчислява коефициентът на различие, за да се
намери процентното отношение на шупли към
плътната част на средината. Той се пресмята като
отношението на броя пиксели с бял цвят към
общия брой пиксели в изображението в проценти
(%), изразено чрез формула 2.

%,
all

white
div c

ck  (2)

където cwhite  е броя бели пиксели, а call – броя
на всички пиксели в бинарното изображение.

for(i=0; i<h; i++)
  {

for(j=0; j<w; j++)
{

eVector = sqrt(arr[i][j].Red*arr[i][j].Red + arr[i][j].Green
*arr[i][j].Green + arr[i][j].Blue*arr[i][j].Blue);

if( eVector < threshold )
outarr[j+i*w].Red = outarr[j+i*w].Green =

 outarr[j+i*w].Blue = 255;
else

outarr[j+i*w].Red = outarr[j+i*w].Green =
 outarr[j+i*w].Blue = 0;

}
}

Фиг. 1. Функция ColorToBinaryImage()
Програмата е разработена в средата на

Microsoft Visual Studio 6.0 като конзолно
приложение, а на фигура 2 е показана
окрупнената й блок-схема. В резлутат от работата
на програмата за всяко изображение се получават
две бинарни изображения, за които се намира
коефициента на различие.

Фиг. 2. Окрупнена блок-схема на програмата
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Резултати и обсъждане
За проверка коректността на програмата са

взети от магазинната мрежа три произволни бели
хляба от различни марки. Два от тях (наречени
хляб 1 и хляб 2) са по утвърден стандарт
„България”, а третият (хляб 3) – не е. Тъй като
броят на филиите в тях варира между 14 и 17 са
взети по 10 проби от всеки хляб. Филиите са
избрани на  случаен принцип. При обработката на
изображенията се налага първо да се изреже само
средината и така полученото ново изображение се
изследва от създадената програма. Това се прави с
цел избягване влиянието на фона и цвета на
кората, защото те ще окажат влияние при
определянето на праговата стойност.

В таблица 1 са показани изображения на една
филия от всеки хляб. В таблица 2 са показани
бинаризираните изображения на средината на
филиите показани в таблица 1.

Таблица 1
Проба Оригинално изображение

Хляб 1

Хляб 2

Хляб 3

Таблица 2

Проба Скаларна прагова
стойност

Векторна прагова
стойност

Хляб 1

Хляб 2

Хляб 3

След получаване на съответното бинарно
изображение е изчислен коефициентът на
различие за всяка проба от всеки от трите хляба, а
резултатите са показани в таблици 3, 4 и 5. В
таблица 3  е показан коефициента на различие за
хляб 1, в таблица 4 – за хляб 2 и в таблица 5 – за
хляб 3. В последния ред на всяка таблица е
направено осредняване на резултатите, за да може
да се определи каква е средната  шупливост за
целия хляб.

Резултатите показват, че има значителна
разлика между начините на определяне на
праговата стойност. И при трите хляба
коефициентът на различие за изображение
бинаризирано със скаларно определена медиана
има стойност около 49%. Следователно може да
се каже, че този метод е неинформативен за
целите на определяне шупливостта на хляб.
Коефициентът на различие за изображенията,
бинаризирани с векторно определена прагова
стойност е по-голям от 67% за хляб 1 и хляб 2 и
по-малък от изисквания по стандарт за хляб 3,
което означава, че този метод е подходящ за
оценяване шупливостта на хляб.

Таблица 3
Хляб 1

Проба Векторно Скаларно
1 17,79 48,37
2 95,25 49,21
3 85,17 49,96
4 76,37 50,23
5 58,77 49,28
6 28,95 49,89
7 70,36 49,49
8 81,62 49,75
9 93,34 49,19
10 70,46 50,13

Средно: 67,81 49,55

1138



НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ТОМ LX

“ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ – 2013“

18-19 октомври 2013, Пловдив

SCIENTIFIC WORKS
VOLUME LX

„FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND
TECHNOLOGIES – 2013“
18-19 October 2013, Plovdiv

Таблица 4
Хляб 2

Проба Векторно Скаларно
1 27,37 49,13
2 84,18 47,92
3 94,83 49,19
4 93,87 48,56
5 88,44 49,54
6 54,08 50,00
7 78,29 50,22
8 67,39 48,65
9 63,66 49,41
10 40,19 50,12

Средно: 69,23 49,27

Таблица 5
Хляб 3

Проба Векторно Скаларно
1 58,71 48,99
2 44,87 48,76
3 70,03 47,80
4 77,35 47,44
5 45,16 48,86
6 22,89 51,03
7 36,69 50,84
8 80,62 48,67
9 50,52 49,01
10 77,16 50,06

Средно: 56,40 49,15

Заключение
В настоящата статия беше разгледан един

подход за оценяване шупливостта на хляб чрез
обработка на заснети изображения.
Изображенията бяха бинаризирани автоматично с
използване на прагова стойност, определена по
два начина – скаларно и векторно. Направените

експерименти показаха, че скаларно определената
прагова стойност не е подходяща за оценяване
шупливостта на хляб. Резултатите, получени чрез
бинаризиране с използване на векторно получена
прагова стойност показват, че този метод може да
бъде използван при безконтактното оценяване
шупливостта на хляб.

При оценяването на шупливостта на три хляба
закупени от търговската мрежа бяха използвани
двумерни изображения на 10 филии от всеки
хляб. В бъдеще би било интересно да се изследват
различни възможности за получаване и обработка
на многомерни изображения [5, 6] на хляб, а също
и да се направи сравнение на резултати, получени
с използването на компютърно базирани
безконтактни методи с използването на контактни
методи.
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