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"Okrem očividnej možnosti, ktorou je 
vykonávať vedu na vysokej výskumnej 
a spoločenskej úrovni, je SASPRO 2 
most, ktorý spája ľudí z rôznych 
vzdialených častí zemegule, aby 
spoločne prispeli k lepšiemu svetu. "
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Adriano A. Gomes je odborníkom na analytickú chémiu a dátovú vedu. V súčasnosti sa 
jeho kariéra zameriava na aplikáciu a vývoj nástrojov strojového učenia a umelej 
inteligencie pri vývoji rýchlych, bezpečných, priamych, nedeštruktívnych a 
neinvazívnych analytických druhov metodológie kombinujúcich spektroskopické 
metódy, ako je molekulárna 3D fluorescencia, infračervené, Ramanovove, UV-Vis a 
počítačové videnie/digitálne zobrazovanie pre analýzu pravosti a poctivosti-rýdzosti  
potravín.

ZHRNUTIE PROJEKTU

Zelené analytické prístupy pre kontrolu kvality 
vinárskeho priemyslu založené na digitálnom 
obraze a chemometrii - GWICVCA 

Pre zjednodušenie zabezpečenia kvality v priemysle je potrebné zabezpečiť rýchle, robustné a 
nedeštruktívne analytické postupy so zvýšenou požiadavkou na prenosnosť.  To platí aj vo 
vinárskom priemysle, pretože proces výroby vína zahŕňa veľa rôznych krokov, ktoré si pre 
zabezpečenie kvality vyžadujú chemickú analýzu od dodávky hrozna až po konečný produkt. V 
posledných rokoch sa veľká pozornosť venuje analytickým metódam založeným na 
spektroskopických technikách kombinovaných s chemometrickými prístupmi, pretože tieto 

dokážu eliminovať mnohé nevýhody tradičných metód analýzy. Nedávne publikácie ukázali 

výrazný potenciál takzvaných analytických metód založených na počítačovom videní alebo 
digitálnych obrazoch. Digitálny obraz nesie informácie o chemickom, fyzikálno-chemickom a 
textúrnom zložení vzorky, ktoré možno pomocou správnych modelov premeniť na užitočné 
informácie pre rozhodovacie procesy v bežnom podniku. Z vizuálneho hľadiska je človek 
schopný urobiť veľa záverov o kvalite potravín len bežnou vizuálnou kontrolou. Preto obraz 
zachytený kamerou s vysokým rozlíšením za kontrolovaných svetelných podmienok 
kombinovaných so sofistikovanými chemometrickými algoritmami môže priniesť významné 

informácie o kvalite produktov. V rámci riešenia projektu sa bude sledovať možnosť využitia 

kombinácie obrazov s vysokým rozlíšením a chemometrie na vývoj nových analytických 

prístupov pre hodnotenie kvality v procese výroby vína.



Tento pprojekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu 
Európskej únie Horizont 2020 v rámci Marie Skłodowska-Curie Dohody o 
grante č. 945478.  
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