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This paper reports about feature extraction methods from the original dynamic responses of electronic nose sensors. 
The aim of feature extraction methods in this research is to extract the information about quantitative changes of oils 
oxygenated volatile compounds. This paper presents a novel and well-known approaches and algorithms of feature 
extraction, such as extraction from the original responses, log-normal and polynomial curve fitting parameters, recognition 
of odor fingerprints based on selected times of sensor array responses as representatives. Optimized mathematical 
models and new algorithms for data extraction and compression into a structured part is shown to significantly enhance 
the performance of subsequent the partial least squares regression. The most accurate calibration models pretended for 
prediction of quality (peroxide value) of new vegetable oils samples were obtained with log-normal parameters such as 
asymmetry and width of response curves and with new geometric parameters for recognition the odor fingerprints such 
as star coefficient, the coefficient of non-smoothness and the perimeter of a polygon. 
The proposed approach of evaluation the peroxide value of vegetable oils using algorithm of recognition the odor 
fingerprints in combination with partial least squares regression allows for fast analysis of samples quality with a relative 
error of about 8 %.
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В статті розглядаються підходи до вилучення параметрів з вихідних динамічних відгуків сенсорів 
електронного носа з метою отримання інформацію щодо кількісної зміни летких продуктів окиснення 
ліпідів. Запропоновано нові та оптимізовані відомі підходи та алгоритми вилучення інформативних 
параметрів: з вихідних цифрових сигналів одиничних сенсорів, з моделей сигналів, апроксимованих лог-
нормальною та поліноміальною функціями, з візуального образу запаху, побудованого з використанням 
скорочених вихідних відгуків масиву сенсорів. Оптимізовані математичні моделі та запропоновані 
алгоритми вилучення та стиснення змістовних даних демонструють значне підвищення ефективності 
наступного використання регресійного методу проекції на латентні структури. Найбільш точні 
калібрувальні моделі та придатні для прогнозування показника якості олій (пероксидного числа) за новими 
зразками побудовані із використанням параметрів, вилучених з лог-нормальної моделі (коефіцієнта 
асиметрії та ширини розподілу даних кожного сенсора масиву) та геометричних параметрів оцінки зміни 
візуальних образів запахів зразків (коефіцієнта зірчастості, коефіцієнта негладкості та периметра 
фігури). Запропонований спосіб визначення пероксидного числа олій із використанням алгоритму оцінки 
геометричної форми візуального профілю запаху та методу проекції на латентні структури дасть змогу 
провести експрес-аналіз якості зразків з відносною похибкою вимірювання не більше 8 %.
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Використання багатоканальних сенсорних 
масивів з перехресною чутливістю типу 
електронний ніс дає змогу вилучити великий 
об’єм інформації для оцінки складу об’єкта 
аналізу. Кожен сенсор генерує вихідний відгук, 
який містить декілька сотень значень та являє 

собою інформацію щодо різних властивостей 
об’єкта та особливостей вимірювальної системи. 
Тому інтелектуальний аналіз даних (або 
виявлення знань в базах даних) електронного 
носа починається з вилучення похідних ознак 
або набору параметрів (feature extraction) з 


