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Abstrakt 

Elektronický panel sa čoraz viac používa na hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín. Môže 

sa použiť na zaznamenávanie nepriaznivých zmien v organoleptických vlastnostiach potravín, 

ako sú ovocie, zelenina, víno alebo syry. V tomto článku sme zhrnuli niektoré z výhod a 

možností použitia elektronického nosa, elektronického jazyka a elektronického oka, ktorými sú 

hlavne rýchlosť merania a jednoduchosť prípravy vzorky. Chceli by sme tiež poukázať na jeho 

možné využitie  na našom pracovisku. 
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Úvod 

Zabezpečenie kvality a stability potravinárskych výrobkov má veľký význam pre spotrebiteľov 

a výrobcov, vzhľadom na rastúce očakávania z hľadiska bezpečnosti, zdravia a senzorických 

vlastností potravín (Buratti et al., 2018). Senzorická analýza potravín  väčšinou prebieha 

pomocou  školeného panelu hodnotiteľov. Nevýhodou panelu hodnotiteľov sú zvýšené 

počiatočné náklady na tréning hodnotiteľov, limitované množstvo vzoriek, ktoré sa môžu 

hodnotiť, oneskorené výsledky, ktoré sú ovplyvnené určitou úrovňou subjektivity hodnotiteľa. 

V dôsledku týchto nedostatkov sa výskum v oblasti senzorického hodnotenia zameral na vývoj 

aplikácií elektronických a multi-senzorových technológií, ktoré by dokázali nahradiť panel 

hodnotiteľov. Boli vyvinuté elektronické prístroje, konkrétne elektronický nos, elektronický 

jazyk a elektronické oko, simulujúce zmysly hodnotiteľov, vďaka ktorým je odstránená 

subjektivita pri hodnotení. Tak isto sa znížila doba potrebná na  analýzu jednej vzorky, ktorá 

pri súčasnom elektronickom paneli trvá v priemere len niekoľko minút (Apretei et al., 2010; 

Sliwinska et al., 2014; Majchrzak et al., 2018). Dĺžka analýzy je časovo úsporná aj v porovnaní 
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s citlivejšími analytickými metódami, ktoré zvyčajne trvajú jednu alebo dve hodiny pre jednu 

vzorku (Xu et al., 2019). Vďaka rýchlym analytickým technológiám možno nájsť širokú škálu 

aplikácií využitia e-nosa, e-jazyka a e-oka na meranie kvality potravín, ako sú ovocie (Lihuan 

et al., 2017), džúsy (Yu et al. 2018) alebo víno (Apetrei et al., 2012). 

 

E-nos 

E-nos je založený na princípoch činnosti ľudského nosa. Prchavé zložky vzoriek sa analyzujú 

v poli senzorov, ktoré napodobňujú čuchové bunky prítomné v nose. Signály sú následne 

odoslané do systému rozpoznávania dát, ktorý simuluje funkciu mozgu. Pole senzorov vytvára 

jedinečný pachový profil, tzv. „odtlačok prsta“, ako odozvu na interakciu s prchavými 

molekulami v rovnováhe so vzorkami. Rozpoznanie zložiek zmesi sa uskutočňuje porovnaním 

získaného profilu pachu so štandardmi pachu uloženými v NIST knižnici. Zvyčajne sa e-nos 

skladá zo sady snímačov alebo pracuje na princípe plynovej chromatografie s FID detektormi; 

elektronických komponentov, čerpadiel, klimatizácie, regulátora prietoku atď. (Sliwinska et al., 

2014; Sanaeifar et al., 2017). 

 

 

Obrázok č. 1 Elektronický nos 

 

E-nos sa často používa v potravinárskom priemysle, napríklad Štefániková et al. v roku 2019 

použili e-nos na hodnotenie kvality slovenských parených syrov typu parenica, kde hodnotili 

rozdiely medzi vzorkami počas skladovania. Na druhej strane Prieto  et al. v roku 2011 

analyzoval vplyv spôsobu uzavretia vínnych fliaš na organoleptické vlastnosti červeného vína. 
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E-oko 

Elektronické oko je počítačová technológia, ktorá premieňa obraz na digitálny obraz. Používa 

obrazové snímače namiesto ľudských očí na zhromažďovanie snímok objektov a používa 

počítačové simulačné kritérium na identifikáciu obrazu, ktoré zabráni subjektívnej odchýlke 

ľudského oka. Výsledky získané na elektronickom oku sa hodnotia použitím analýzy hlavných 

zložiek (PCA) (Apetrei et al., 2012; Buratti  et al., 2018).  

 

 

Obrázok č.2 Elektronické oko 

 

Elektronické oko bolo použité na hodnotenie znečistenia v olivovom oleji (Cano Marchal et al., 

2013), bolo tiež použité na určenie účinku typu uzáveru na organoleptické vlastnosti červeného 

vína (Prieto et al., 2011). 

 

E-jazyk 

Elektronický jazyk je tvorený radom snímacích jednotiek, ktoré môžu byť tvorené lipidovými 

membránami, iónovo selektívnymi elektródami, vodivými polymérmi alebo ušľachtilými 

kovmi (Das et al., 2017; Ha et al., 2018). Na riešenie snímacích prvkov v systéme 
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elektronického jazyka možno použiť niekoľko metodík merania. Najpoužívanejšie sú 

elektrochemické merania, menovite potenciometria, amperometria a cyklická voltametria. 

 

 

Obrázok č.3 Elektronický jazyk 

 

V roku 2002 Riul et al. zaviedli používanie malých meraní impedancie signálu v elektronických 

jazykoch. Merania impedancie s nízkym signálom ponúkajú výhodu použitia materiálov, z 

ktorých snímacie jednotky nemusia byť elektro aktívne a nie je potrebná referenčná elektróda. 

E-jazyky na báze impedancie alebo impedančné jazyky sú založené na meraní impedancie 

malého signálu elektrickej dvojvrstvovej vrstvy (EDL) alebo Helmholtzovej vrstvy vytvorenej 

na rozhraní elektródy/elektrolytu vo frekvenčnom rozsahu (Ruil et al., 2002; Elamine et al., 

2019). E-jazyk sa dostal do pozornosti vedeckej obce ako metóda, ktorá sa dá aplikovať v 

rôznych oblastiach, najmä na hodnotenie kvality a autenticity potravinárskych výrobkov (Dias 

et al., 2016; Elamine et al., 2019). Za posledných niekoľko rokov sa uskutočnilo veľa štúdií, 

pri ktorých sa elektronický jazyk použil pre klasifikáciu a certifikáciu niektorých druhov 

nápojov (Dias et al., 2016), olivových olejov (Apretei et al., 2010; Buratti et al., 2018), medu a 

kávy alebo znečisťujúcich látok vo vode. Taktiež sa používa aj na odhalenie falšovania 

výrobkov. 

 

Korelácia výsledkov elektronického panelu a panelu hodnotiteľov 

Pre senzorickú analýzu sú používané rôzne metódy. Najpoužívanejšou, ale najmenej 

objektívnou metódou senzorického hodnotenia je hodnotenie pomocou panelu hodnotiteľov. 
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Menej subjektívnymi metódami sú využitie elektronického panelu alebo chromatografická 

analýza. Eckert et al. (2013) vo svojej štúdií, kde hodnotili chuť viaczložkových zmesí  rôznymi 

metódami uvádza, že najpreukázanejšie výsledky boli namerané pomocou panela hodnotiteľov. 

Zároveň však poukazuje na prínos využitia elektronického panelu ako podpornej metódy 

získavania výsledkov. Naproti tomu, Lipkowitz et al. (2018), ktorí vo svojej štúdií sledovali 

pomer bielkovín v syre cheddar počas jeho starnutia naznačujú, že využitie elektronického 

panelu, konkrétne elektronického jazyka, umožňuje zachytiť menšie zmeny ako pri použití 

trénovaného panelu hodnotiteľov, a tým skôr odhaliť nepriaznivé zmeny v syre. Zároveň však 

poukazuje na potrebu extrahovať lipidy zo vzorky pred analýzou a taktiež na nutnosť 

vybudovania knižnice profilov syrov pre lepšiu kalibráciu prístroja. 

 

Záver 

V tomto prehľade sme načrtli možnosti využitia elektronického panelu ako alternatívnej metódy 

posudzovania kvality a bezpečnosti potravín. Výhodou elektronického panelu je aj jeho možné 

využitie pri zisťovaní falšovania potravín alebo sledovaní zmien v potravinách počas 

skladovania. Rôzne štúdie ukazujú, že sledovaním týchto zmien dokážeme účinne 

minimalizovať nežiaduce zmeny potravín, ktoré by viedli k zhoršeniu kvality výrobkov. V 

budúcnosti by sme chceli využiť elektronický panel na analýzu pekárenských výrobkov s 

pridaním špeciálnej múky, monitorovanie kvality bryndze v priebehu roka alebo sledovanie 

organoleptických zmien v nápojoch počas starnutia. 
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