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Egyre nagyobb jelentőséget kapnak az élelmiszerek elemzésében és 
minősítésében az érzékszervi tulajdonságokra irányuló vizsgálatok, 
hiszen ezek a tulajdonságok döntő jelentőségűek az élelmiszerek 
megítélésében. A táplálékunk kiválasztásánál a minőséget meghatározó 
tényezők közül az élvezeti érték bír a legnagyobb jelentőséggel. Az 
érzékszervi vizsgálatokat természetesen érzékszerveinkkel végezzük. 
Ezzel a témakörrel foglalkozó szakemberek és kutatók egy része azon 
az állásponton van, hogy az emberi ízlelő szervek csak csekély 
mértékben vagy sok esetben egyáltalán nem helyettesíthetők 
mérőműszerekkel. Ugyanakkor azt is el kell fogadnunk, hogy érzékeink 
nagymértékben befolyásolhatók, és még a legnagyobb szaktudás mellett 
sem szűrhető ki teljesen a szubjektivitás egy érzékszervi bírálat során. 
Szükség van olyan objektív, pontos vizsgálati eljárás kialakítására, 
amely korrelál az emberi nyelv érzékelő képességével. Képes a 
savanyú, sós, édes, keserű és umami alapízek villamos jellé alakítására, 
a jel mérésére, feldolgozására és értékelésére. 

Az 1980-as évek közepén kezdtek először alkalmazni ionszelektív 
érzékelőket és érzékelő sorokat, melyek továbbfejlesztésével 
létrejöttek az ún. elektronikus orr-rendszerek. Ezek működése a 
gázérzékelő szenzorok érzékelő-képességére épül, tehát illékony 
vegyületek vizsgálatára, illat- és aromakomponensek analízisére 
alkalmas (Deisingh, 2004). 

Ezt követve igény mutatkozott ehhez hasonló olyan koncepció 
fejlesztésére, amely oldott anyagok elemzésére is képes, és az emberi íz 
érzékeléshez kapcsolható. Mivel számos alkalmazásban előnyösebb a 
folyadékfázis mérése, mert sok összetevőt vagy annak változását – mint 
például az ionok és a magas gőznyomású elegyek – csak a folyadékban 
lehet követni. Az 1990-es évektől kezdtek olyan íz-anyag érzékelőket 
alkalmazni, amelyek már a folyadékokban oldott anyagok mérésére is 
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alkalmasak és ezek rendszerbe építésével, az évezred végén kezdték 
alkalmazni az ún. elektronikus nyelvek különböző kiviteleit. Az 
„Electronic Tongue” kifejezés először 1996-ban a X. Eurosensors 
Konferencián (Leuven, Belgium) hangzott el. A fogalom olasz és orosz 
kutatók együttműködésének eredménye, és megjelenése a kutatásokat 
nagyban előremozdította (Winquist, 2004). Ezeknél a műszereknél a 
többváltozós statisztikai adatelemzések nélkülözhetetlennek 
bizonyultak, mert a kemometriai módszerekkel nagyszámú dimenziók 
esetén is kinyerhető a hasznos információ. Így a speciális szenzorok, 
melyek csak egy paraméter mérésére alkalmasak, helyettesíthetők 
részleges szelektivitású, egyszerre több paraméter változását követni 
tudó szenzor-sorokkal. 

Az elektronikus nyelvnek manapság már számos fajtája létezik. 
Egyre gyakrabban alkalmazzák a gyógyszeripar, a környezetvédelem, 
kozmetikai ipar és parfüm előállítás területén (Alpha MOS, 2001). Az 
élelmiszeriparban a szeszes italok, az üdítők, a gyümölcslevek, az 
aromaanyagok, a fűszerek analízisére és ezek esetében a tárolás 
hatásának vizsgálatára, fogyasztói tűrőképességi tesztek, hamisítások 
kimutatására, versenytárs termékek összehasonlítására jönnek 
számításba. 

Az élelmiszeriparban egyre jobb minőségű termékeket kell 
előállítani. Az új termékek sikeres piacra kerülésének elengedhetetlen 
feltétele a piacon versengő márkákkal való összehasonlítás, és a 
fogyasztói elvárásoknak jobban megfelelő új termékek fejlesztése. A 
piacon maradáshoz pedig elengedhetetlen az elvárt minőség folyamatos 
biztosítása. Az elektronikus nyelv a gyors fejlődésnek köszönhetően 
alkalmassá válhat az ilyen jellegű feladatokra. Az elmúlt években 
számos publikáció jelent meg, melyek az italokra és folyékony 
élelmiszerekre végzett alkalmazásokat mutatják be.  

Winquist (1996) és munkatársai sikerrel alkalmaztak már az 
ezredforduló előtt egy kísérleti voltametriás elektronikus nyelvet. Ezzel 
sikeresen volt elkülöníthető 6 különböző fajtájú narancslé, kétféle 
narancsital, almalé és tej minta a főkomponens elemzés bevonásával. 

Legin (2002) és munkatársai számos élelmiszer ízjellemzőit 
vizsgálták. Többek között méréseket végeztek 9 különböző szénsavas 
üdítőitallal, melyeket sikerrel különítették el márka, előállítási hely és 
különböző előállítási technológia alapján. 
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Célkitűzés 
Célul tűztük ki a kereskedelmi vállalat sajátmárkás termékének és 

azt a terméket gyártó cég saját termékének összehasonlítását 
narancsleveken. Feladatunk volt sajátmárkás és versenytárs 
narancslevek megkülönböztetése, friss narancslé összehasonlítása 
kereskedelmi forgalomban kapható narancslevekkel, valamint a 
hőkezelés hatásának nyomon követése, továbbá gyümölcstartalom 
koncentrációjának meghatározása narancs- és almalében. 

Anyag és módszer 
Méréseinket az Alpha-MOS (Toulouse, Franciaország) cég által 

2000-ben kereskedelmi forgalomba bocsátott potenciometrikus mérési 
elven működő elektronikus nyelvvel végeztük. Az Alpha Astree 
elektronikus nyelv az emberi nyelv működésének másolata; komplex 
oldott szerves és szervetlen komponensek analízisére, felismerésére, 
azonosítására tervezték. Egy speciális 7 szenzorból álló szenzorsor 
végzi a teljes ízanalízist, hasonlóan az emberi nyelv íz receptoraihoz. A 
kereszt-szelektív szenzorsor globális folyadék- és íz-észlelést nyújt, 
képes detektálni a kölcsönhatások különböző fajtáit. A szenzorok 
kereszt-szelektivitását az 5 alapízre értékelték. Így követhető a 
folyadék mátrix bármilyen változása. A mérés alapja a különböző 
bevonatú szenzorok és a referencia elektród közötti potenciálkü-
lönbség (Sharma, 2006). A mért értékek feldolgozásához alapvetően 
mintafelismerő algoritmusokat alkalmazunk. A berendezés saját 
szoftverében lévő többváltozós statisztikai módszerek közül a minőségi 
különbségtételhez főkomponens elemzést (PCA - Principle Component 
Analysis), diszkriminancia elemzést (DFA – Discriminant Function 
Analysis) és osztályanalógiák közvetett modellezését (SIMCA - Soft 
Independent Model Class Analogy), a mennyiségi becsléshez a 
parciális legkisebb négyzetek módszerét (PLS - Partial Least Squares) 
alkalmaztuk. 

Méréseink során különböző a kereskedelmi forgalomban is 
előforduló gyümölcsleveket, valamint frissen facsart gyümölcsleveket 
használtunk. A különböző gyümölcsök leveinek összehasonlításánál az 
italokat mindenféle előzetes minta-előkészítés nélkül elemeztük. A 
narancslevek vizsgálatánál a sajátmárkás termék és a versenytárs 
termékektől való különbözőség megállapításánál sem alkalmaztunk 
előzetes minta-előkészítést. A kereskedelmi forgalomban előforduló 
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12%-os narancs ital, az 50%-os narancs nektár és a 100%-os narancslé 
frissen facsart gyümölcslevekkel való összehasonlításához friss levet 
készítettünk, a modell többi tagját előkészítés nélkül mértük. A 
hőkezelés hatásának nyomon követésére végzett kísérletünkhöz szintén 
frissen facsart narancslét alkalmaztunk; 40, 60 és 80 °C-os hőkezeléssel 
(5 perc időtartam) kaptuk a mintákat. A mennyiségi meghatározáshoz 
a 100%–os narancs-, illetve almaleveket hígítottuk desztillált vízzel, így 
kaptuk a 75, 85 és 95%-os mintákat. 

Eredmények 
Az eredményeink értékelését mintafelismerő algoritmusokkal, 

többváltozós statisztikai módszerekkel végeztük. Ezeknek közös 
jellemzője, hogy az egyes szenzorokról érkező intenzitás értékekből 
nyert hét dimenziós adatfelhőt jól átlátható és ábrázolható két- vagy 
háromdimenziós eredménnyé redukálják. További előnyük, hogy az 
adatfúzió során nem történik lényeges információvesztés. 
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1. ábra: Különböző gyümölcslevek elkülöníthetősége  
diszkriminancia elemzéssel 

A különböző gyümölcsökből készült gyümölcslevek mérésének 
értékelését diszkriminancia elemzéssel végeztük (1. ábra). Az ábrán 
látható sokszögek csúcsai az egyes mintákhoz tartozó mérési 
ismétlések. Az első diszkrimináns változó tartalmazza az információ 
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97%-át, mely alapján az egyes minták csoportjai szignifikáns 
különbözőséget mutatnak. A narancsitalhoz a legközelebbi íz-
tulajdonságokat az ananász-, meggy- és az almaital mutatja, a 
leginkább eltérő pedig a grapefruit-minta volt. A C2-vel jelölt második 
változó mentén a meggyital különült el a legjobban a többi mintától. 

A különböző narancslevek összehasonlítását főkomponens 
elemzéssel végeztük (2. ábra). Az első főkomponens tartalmazza az 
adatok varianciájának közel 90%-át, mely mentén a versenytárs-termék 
elkülönült a másik kettő terméktől, a saját márkás termék pedig nagy 
átfedést mutatott a gyártó saját termékével. A második főkomponens 
mentén is szinte teljes az átfedés az „a” és „b” csoportok között. A 
PCA jelzőszáma a diszkriminációs index az Astree szoftverben. Ennek 
értéke annál magasabb, minél jobban elkülöníthetők a mérési 
csoportok. Maximális értéke 100, ha két csoport között nincs 
szignifikáns különbség negatív lesz ez a jelzőszám. Esetünkben ez az 
érték -50,30, mely szerint a két csoport között nincs szignifikáns 
eltérés, kijelenthető tehát, hogy a gyártó a saját termékével megegyező 
minőséget szolgáltatja. 
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2. ábra: Narancslevek összehasonlítása főkomponens elemzéssel 

(a: sajátmárkás termék, b: a gyártó saját terméke, c: versenytárs termék) 
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Ezt a megállapítást a szenzorjelekre végzett diszkriminancia elemzés 
is megerősítette. A versenytárs termék az x tengely pozitív felén, 
teljesen elkülönülve helyezkedik el az egymással nagy átfedést mutató 
másik két mintacsoporttól, az információ több mint 99%-át magában 
foglaló első diszkrimináns változó mentén. 

Az osztályanalógiák közvetett modellezésével (SIMCA) egy olyan 
referencia intervallumot kaptunk, mellyel egy igen-nem válasz kapható a 
saját termék és a versenytárs termékek különbözőségének vizsgálatára. 
Ezzel a módszerrel könnyen nyerhető objektív eredmény annak 
megállapítására, hogy a sajátmárkás termék valamely versenytárs 
termékhez képest milyen íz-tulajdonságokkal rendelkezik, melyik az a 
márka, melyhez közelebb áll az íze és melyiktől teljesen különböző. A 
különböző márkájú narancslevek SIMCA elemzése alapján (3. ábra) 
kijelenthetjük, hogy a saját termék a versenytárs termékektől határozottan 
eltérő íz-tulajdonságokkal rendelkezik. Ezt az állítást a validációs 
együttható, magas értéke is alátámasztja, melynek értéke akkor 100, ha 
szignifikáns különbség van a kiválasztott minta és a többi minta között. A 
rombusszal jelölt versenytárs íze áll a saját termék ízéhez legközelebb, a 
csúcsán és a lapján álló háromszöggel jelöltek távol esnek. 
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3. ábra: Narancslé versenytárs termékekkel való összehasonlítása 
SIMCA elemzéssel (a: saját termék és a versenytársak) 
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Méréseink során feltérképeztük a kereskedelmi forgalomban 
kapható narancslevek és friss narancslé egymáshoz viszonyított íz-
tulajdonságait. Ennek főkomponens térképét mutatja a 4. ábra. Az 
egyes mintacsoportok egymástól jól elkülönültek, tehát különbséget 
tettünk a friss narancslé és a kereskedelmi forgalomban is előforduló 
gyümölcslevek között; ezt mutatja a magas diszkriminációs index is. A 
kereskedelmi levek a C1-es komponens mentén a koncentrációjuknak 
megfelelő sorrendben helyezkednek el. Ezzel szemben a friss narancslé 
az 50 és 100%-os minták közé esett. A C2–vel jelölt második 
főkomponens ebben az esetben tartalmazza a hasznos információ több 
mint 10%-át, mely mentén a friss narancslé eltér a kereskedelmi 
levektől. A PCA eredménye alapján megállapíthatjuk, hogy a 
kereskedelmi forgalomban kapható narancslevek a friss narancslétől 
eltérő íz-anyagokat is tartalmaztak, amely megmagyarázza a friss lé 
csoportjának helyzetét a főkomponens ábrán. 
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4. ábra: Friss narancslé és kereskedelmi forgalmú narancslevek 

elkülöníthetősége főkomponens elemzéssel 

A hőkezelés vizsgálatára végzett diszkriminancia elemzés ábráján (5. 
ábra) a friss narancslé csoportja távol esik a többi mintától, az első 
diszkrimináns változó mentén ellentétes koordináta félen helyezkedik 
el a hőkezelt narancslevektől. A kezelt minták egymástól való 
elkülönülése a második változó mentén látványosabb, a legalacsonyabb 
hőkezelést kapott narancslé legfelül, a legmagasabb hőmérsékleten 
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végzett hőkezelésű minta csoportja legalul, a köztes hőmérsékleti 
kezeléshez tartozó minta pedig a kettő között található. 
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5. ábra Narancslevek hőkezelésének vizsgálata  
diszkriminancia elemzéssel 

A parciális legkisebb négyzetek módszere statisztikával a hét 
dimenzió kombinációjából mennyiségi becslésre alkalmas modell 
építhető. A desztillált vizes hígítással előállított különböző 
koncentrációjú narancslevek mennyiségi modelljét szemlélteti a 6. 
ábra. Az illesztés jóságát mutató korrelációs együttható magas értéke 
alapján kijelenthetjük, hogy a PLS módszerrel jól becsülhető a 
narancslevek koncentrációja az elektronikus nyelv mérési adatai 
alapján. A becslésül adott pontok szórása a 95 és 100%-os 
koncentrációjú minták esetében azonban átfedést mutatnak, mely 
szerint ennek a két koncentrációnak az elkülönítése nem tökéletes. A 
85%-os mintához tartozó becslési pontok, azonban már teljes 
elkülönülést mutatnak mindkét nagyobb koncentrációhoz képest, ezek 
megkülönböztethetősége egyértelmű. 

Almalevek koncentrációjának mérhetőségét is vizsgáltuk. A 
desztillált vízzel higított és 100%-os almalé minták mérési adatainak 
diszkriminancia elemzését szemlélteti a 7. ábra. Az egyes minták a 
koncentrációjuknak megfelelő sorrendben balról jobbra növekvően 
helyezkednek el az első diszkrimináns változó mentén. Megfigyelhető 
továbbá, hogy a mintacsoportok közti különbségek arányosak az 
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almalevek közti koncentrációkülönbségekkel, így az 50 és 75%-os 
minták között a legnagyobb a távolság, a 85, 90, 95 és 100%-os minták 
pedig azonos távolságra helyezkednek el egymástól. Minden minta 
szignifikánsan elkülönült, melyet a validációs érték is bizonyít. 
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6. ábra: Narancslé koncentrációjának becslése parciális legkisebb 

négyzetek módszerrel 

Az almalevek koncentrációjának becslésére PLS statisztikát 
használtunk (8. ábra). A korrelációs együttható értéke 0,99. 
Kijelenthető tehát, hogy az almalevek koncentrációja kiválóan 
becsülhető PLS módszerrel az elektronikus nyelvvel végzett mérési 
eredmények alapján. 

Következtetések 
Kutatásaink alapján megállapítottuk, hogy az Astree elektronikus 

nyelv elektrokémiai szenzorainak kombinációja és a megfelelő 
többváltozós statisztikai eljárás gyors, objektív, rugalmas és 
költségkímélő mérési módszert tesz lehetővé. Alkalmas a 
gyümölcslevek íz alapján történő megkülönböztetésére, valamint az 
összetevők stabilitásának és változásának megállapítására. Az 
eredmények alapján nagy biztonsággal képes megkülönböztetni az 
almaleveket már 5%-os koncentráció-különbség, valamint a 
narancsleveket 10%-os koncentráció-különbség esetén. 
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7. ábra: Különböző koncentrációjú almalevek  

diszkriminancia elemzése 

Correlation coefficient(R2) = 0.99

40

60

80

100

40 60 80 100

B
ec

sü
lt 

ko
nc

en
tr

ác
ió

Valós koncentráció

50 %

75 %

85 %

90 %

95 %

100 %

Correlation coefficient(R2) = 0.99

40

60

80

100

40 60 80 100

B
ec

sü
lt 

ko
nc

en
tr

ác
ió

Valós koncentráció

50 %

75 %

85 %

90 %

95 %

100 %

 
8. ábra: Almalé koncentrációjának becslése parciális legkisebb 

négyzetek módszerrel 



 Élelmiszervizsgálati Közlemények, 54, 2008/3 161 

Korábbi kísérleti eredményeinkre való tekintettel javasolható az 
elektronikus nyelv alkalmazása nemcsak gyümölcslevek, hanem egyéb 
italok (pl. bor, sör, üdítőital, ásványvíz és különböző folyékony 
élelmiszerek) íz szerinti megkülönböztetésére és az ízhibák felderítésére. 
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Gyümölcslevek minőségi jellemzése  
elektronikus nyelvvel 

Az élelmiszergyártóknak a termékeik megkülönböztetéséhez egyre 
szigorúbb minőségi követelményeket kielégítő termékeket kell 
előállítaniuk. A fogyasztó szempontjából az élelmiszer minőségének 
egyik legfontosabb meghatározója az íz. Az elektronikus nyelv 
elektrokémiai szenzorainak kombinációja és a megfelelő többváltozós 
statisztikai eljárás gyors, objektív és rugalmas mérési módszert tesz 
lehetővé, ami új irányt jelent a folyékony élelmiszerek íz-jellemzőinek 
meghatározásában.  

Célul tűztük ki a kereskedelmi vállalat sajátmárkás termékének és 
azt a terméket gyártó cég saját termékének összehasonlítását 
narancsleveken. Feladatunk volt friss narancslé összehasonlítása 
kereskedelmi forgalomban kapható narancslevekkel, valamint a 
hőkezelés hatásának nyomon követése, továbbá a gyümölcstartalom 
koncentrációjának meghatározása narancs- és almalében. 
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Az eredményeink értékelését mintafelismerő algoritmusokkal, 
többváltozós statisztikai módszerekkel végeztük. Kutatásaink alapján 
megállapítottuk, hogy az Astree elektronikus nyelv elektrokémiai 
szenzorainak kombinációja és a megfelelő többváltozós statisztikai 
eljárás gyors, objektív, rugalmas és költségkímélő mérési módszert tesz 
lehetővé. Alkalmas a gyümölcslevek íz alapján történő 
megkülönböztetésére, valamint az összetevők stabilitásának és 
változásának megállapítására. Az eredmények alapján nagy 
biztonsággal képes megkülönböztetni az almaleveket már 5%-os 
koncentráció különbség, valamint a narancsleveket 10%-os 
koncentráció különbség esetén. 

Qualitative Analysis of Fruit Juice by  
Electronic Tongue 

Generally the purpose is to produce high quality products. The taste 
is one of the most important attribute of foods. The combinations of 
electronic tongue’s chemical sensors with appropriate multivariate 
statistical methods are able to provide rapid, objective and flexible 
results.  

Objective of this study was to compare the well-known orange juices 
with trade company name labelled products as well as to compare fresh 
made orange juice with commercial orange juice samples and to 
monitor the effect of temperature treatment. Further goal was to 
predict the concentration of orange and apple juice samples. 

The evaluations of the results were carried out by multivariate 
statistical methods. The electronic tongue is suitable for the 
measurement of different fruit juice samples and it is able to 
differentiate the juice samples on the basis of the taste and to monitor 
the changes in the taste and the stability of the juice components. It is 
able to recognize the differences between apple juice samples with 5% 
concentration difference and orange juice samples with 10% 
concentration difference. 




