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Az elektromágneses sugárzás

Az elektromos és mágneses tér periodikus változásának terjedése.

E elektromos

H mágneses térerő 

Szemléltetése:



Az  elektromágneses sugárzás fajtái

Antenna Magnetron Izzó tárgy
Izzó tárgy
Ívkisülés

Elektron 
becsapódás

Atommag 
bomlás

Mesterséges 
létrehozás



A lézer egyszerűen látható fény.

Ami miatt különleges:
• A lézernyaláb keskeny és nagyon kis széttartású nyaláb
• A lézerek energiája kis térrészben koncentrálódik, ezért veszélyes
• Egyetlen hullámhosszú összetevőből áll pl. 660 nm

Lézer



A szín kialakulása
A fényforrásból jövő „fehér” fény, amely minden hullámhosszon tartalmaz fényt,  a 
tárgyakról visszaverődik. Ez a visszavert fény a tárgy elnyelése miatt már más mértékben 
tartalmaz fényt a különböző hullámhosszokon.

Fényforrás

Tárgy

„Fehér” fény

Megváltozott 
összetételű 

fény

A megváltozott 
összetételű fényt 
színesnek látjuk



Színek látása: három komponens
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Hullámhossz

Zöld csap 

Kék csap 

Piros csap 

Három különböző ún. színérzékelő csap van a szemben. Tehát a szemünkbe érkező fényt 3 
komponenskét ún. 3 dimenziós színtérben látjuk, ezért van 3 komponense a színeknek.

A szín emberre 
jellemző szubjektív 
fogalom!



Színrendszerek
Többféle színrendszer van, de mindegyik ún. három dimenziós, tehát három adat 
kell hogy egy színt matematikailag megadjunk.

Természetesen a színeknek vannak nevei is, de azok nem matematikai megadási módok. 
pl. abszintzöld

Leggyakoribb színterek: 
• RGB
• XYZ
• Yxy
• CIE L*a*b*, 
• CIE L*u*v*

CIE L*a*b* Élelmiszeriparban gyakran használt 

L- világosság
a – vörös(+) – zöld
b – sárga - kék

CIE L*a*b* „koordinátái”: 



A precíz színmérés:

• Meghatározott szabvány szerinti 
fényforrás

• Meghatározott szögben mérő detektor

• Külső fénytől elzártan történő mérés

Műszeres színmérés
Akár a mobil telefonunkra letölthető applikáció is tud színt mérni, de

Eredmények többnyire tetszés szerinti színrendszerben tudjuk megkapni.



Elektronikus Nyelv

Elektronikus mérőegységegység

Szenzor sor

Automatikus mintavevő





*http://www.bostonbarcollab.org

** Chemical (modified) Field Effect Transistor

*

Elektronikus Nyelv szenzorjai

Szerves membrán burkolatú szenzorok

- egyik szenzor sem mér egy adott ízt vagy anyagot! Hanem

- mindegyik érzékeny valamennyire minden összetevőre.



Tehát, nem közvetlenül az ízzeket
érzékeli, ahogy a nyelvünk! 

5 alapíz:

- édes

- sós

- keserű

- savanyú

- umami

Hanem:



Egy tipikus mérés (szemléltetés)
Szenzorok reakciója két különböző termékre 
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Mérési eredmények feldolgozása
Többváltozós adatelemzés (PCA, DA, PLS)

• Minőségi különbségtétel:

• hasonló → különböző

• jó → nem jó

• Mennyiségi elemzések:

• koncentráció,

• érzékszervi paraméter,

• tárolási/eltarthatósági idő
becslése



Egy tipikus eredmény, amely termékek 
minőségi azonosítására alkalmas 


