
Streszczenie 

Zastosowanie profilu chromatograficznego związków lotnych do oceny świeżości mięsa 

wieprzowego 

Niniejszą pracę doktorską stanowi zbiór 3 spójnych tematycznie artykułów, dotyczących 

wykorzystania analizy profilu lotnych związków, przy zastosowaniu elektronicznego nosa, 

opartego na technice ultraszybkiej chromatografii gazowej, do oceny świeżości mięsa 

wieprzowego. W pierwszym etapie pracy przedstawiono aplikację do wstępnej oceny 

świeżości karkówki wieprzowej na podstawie analizy profilu lotnych związków  

z wykorzystaniem obliczeń chemometrycznych – analizy głównych składowych (PCA) oraz 

funkcji dyskryminacyjnej (DFA). W drugim etapie elektroniczny nos zastosowano do analizy 

zmian profilu związków lotnych w postaci charakterystycznych wzorów „odcisku palca” 

(fingerprint) dla prób mięsa wieprzowego. Połączenie elektronicznego nosa  

z zaawansowanymi technikami obliczeniowymi posłużyło do stworzenia klasyfikatora, do 

oceny stanu mięsa wieprzowego oraz do rozpoznawania jego elementów kulinarnych. 

Zaprojektowano rozbudowaną trójwarstwową sieć neuronową, którą zaimplementowano  

w postaci programu komputerowego w języku ANSI C, przeprowadzono uczenie sieci  

i weryfikację poprawności jej pracy i otrzymywanych odpowiedzi. W wyniku sprzężenia  

e-nosa z inteligentnym narzędziem, jakim jest sztuczna sieć neuronowa, uzyskano praktyczną 

aplikację umożliwiającą ocenę świeżości mięsa wieprzowego - świeże, rozmrożone, 

nieświeże, jak również umożliwiającą rozpoznawanie pokrojonych elementów kulinarnych 

mięsa wieprzowego - schab, szynka, karkówka. 
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Abstract 

Usage of volatile compounds chromatographic profile for pork meat freshness 

assessment 

This doctoral thesis consists of set of 3 thematically coherent papers concerning application of 

volatile compounds profile analysis using electronic nose technique based on ultrafast gas 

chromatography for pork meat freshness assessment. During the first stage of the research an 

application for introductory neck pork freshness assessment based on volatile compounds 

profile with use of chemometric calculations, principal components analysis (PCA) and 

discriminant function analysis (DFA), was presented. During the second stage electronic nose 



was used for analysis of volatile compounds chromatographic profile (fingerprint) changes of 

pork meat samples. Use of electronic nose with advanced calculation techniques allowed 

assessment of pork meat and recognition of its cuisine elements. A three layer neural network 

was designed and implemented as ANSI C program, network teaching was carried out and 

properness of its work was checked and obtained answers were verified. As a result of 

coupling e-nose with intelligent tool such as neural network, the practical application allowing 

pork meat freshness assessment (fresh, frozen, thawed meat) as well as allowing recognition 

of cut cuisine elements (loin, ham, neck ) was obtained. 
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