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Színmérés a Varian fotométerek WinUV Color szoftverével.   

A színmérés elméletéről – röviden: Néhány kísérleti tény, definíció és összefüggés

1.  A fehér fény összetett, a különböző (λ) hullámhosszú spektrumszínekre bontható ill. összetételével előállítható.
2.  Az emberi szem érzékenysége nem egyforma a különböző hullámhosszakon. A V(  λ  ) láthatósági     függvény   adja meg, 

hogy a világosban látásra alkalmazkodott (adaptált) normális emberi szem mennyire érzékeny a különböző 
hullámhosszúságú spektrumszínek energiájára. Az emberi szem a λ=555 nm hullámhosszúságú zöld fényre a 
legérzékenyebb. Erre a hullámhosszra V(555) = 1, a többire V(λ)<1. A 380 nm-nél rövidebb ultraibolya és a 780 nm-
nél nagyobb hullámhosszúságú infravörös sugárzásra V(λ) = 0, ezeket a „színeket” az emberi szem nem látja

3.  P(  λ  ) spektrális teljesítményű   az a fényforrás, amely 1 s alatt P(λ) W mennyiségű energiát sugároz ki λ 
hullámhosszúságú fény formájában. A szem különböző hullámhosszérzékenysége miatt az azonos teljesítményű, 
de különböző hullámhosszú fény különböző erősségű fényérzetet kelt. A fény erősségének - világosságának – a 
mértékegysége a   lm (lumen)  .   Skáláját úgy állapították meg, hogy a P(λ) W spektrális teljesítményű sugárzás 
Km P(λ) V(λ) lm világosságú fénynek felel meg. A Km arányossági tényező neve: maximális spektrális 
fényhasznosítás  ,   értéke pedig 683 lm/W, fizikai jelentése: ha az 1 W teljesítményű sugárzás monokromatikus 555 
nm hullámhosszú zöld fényből áll, akkor a szem a maximális 683 lm világosságot érzékeli. 1 W teljesítményű, de 
más hullámhosszú fényt a szem ennél kisebb világosságúnak érzékeli.

4.  Kísérleti tény, hogy három független alapszínből bármely szín additív módon kikeverhető. A három alapszín 
tetszőlegesen választható, csak függetlenek legyenek, vagyis egyiket se lehessen a másik kettőből kikeverni.

5.  Az additív színkeverés érvényes a kiemelt szerepet játszó fehér színre is. Fehér színűnek az e  gyenlő energiájú   
fényforrás   színét nevezzük  , melynek P(λ) spektrális teljesítménye minden λ hullámhosszon egyenlő. Kísérleti tény, 
hogy az egyenlő energiájú fényforrás fehér színe úgy is előállítható, ha a 700 nm hullámhosszúságú vörös, az 546,1 
nm-es zöld és a 435,8 nm-es kék spektrumszíneket meghatározott R:G:B arányban összekeverik. Tehát az R lm 
világosságú vörös fény, a G lm világosságú zöld, és B lm világosságú kék fény összevegyítése (R+G+B) lm 
világosságú egyenlő energiájú fehér fényt ad. Ugyanezt a fehér fényt kapjuk 1 lm világossággal, ha az előbbi 
mennyiségek 1/(R+G+B) részét vesszük. Ez definiálja az RGB színrendszer különböző világosságú R (vörös), 
G (zöld) és B (kék) alapszíneit. 1 egységnyi R alapszín, 1 egységnyi G alapszín és 1 egységnyi B alapszín keveréke 
tehát 1 lm világosságú fehér színt ad. Általában pedig, ha egy szín kikeveréséhez R, G és B egységnyi kell az 
alapszínekből, akkor a kapott szín L világossága: 

L = RR + GG + BB lm Az itt szereplő (R,G,B) együtthatók 
a kapott L világosságú szín trikromatikus színösszetevői (színkomponensei)

6.  Az (R,G,B) trikromatikus színösszetevőkből az alábbi képletek szerint számíthatók az (r,g,b)   színkoordináták.    

r = R/(R+G+B); g = G/(R+G+B); b = B/(R+G+B) 

Az átszámítás előnye, hogy a színkoordináták segítségével a színeket egy kétdimenziós koordinátarendszer egyes 
pontjaival ábrázolhatjuk. A rendszer egyik tengelyén az r-et, a másikon a g-t mérjük fel. 
(A harmadik koordinátát, a b-t nem kell ábrázolni, mivel b = 1 – r – g.)
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7.  A 380 és 780 nm közötti spektrumszínekre is kiszámíthatók az (r,g,b) színkoordináták értékei. Az r és g értékeiket 
felmérve egy kétdimenziós koordinátarendszer tengelyeire a görbevonalú spektrumvonalat (spectrum locus) kapjuk. 
A spektrumvonal két végpontjait, a 400 nm-es és a 700 nm-es végpontokat összekötő egyenesen, a bíborvonalon 
fekszenek a bíborszínek. A valóságban előforduló színeket ábrázoló pontok a koordinátarendszerben a 
spektrumvonal és a bíborvonal által körülzárt területre esnek. Az R,G és B színegységek a tengelyek 
egyégpontjaiban vannak. (R az r-tengelyen, G a g-tengelyen, B a b-tengely vetületének helyén az origóban.) 

8.  Az R,G és B színegységek önkényes megválasztása miatt a spektrumszínek színkoordinátái közül egyik biztosan 
negatív értékű. Számítástechnikai szempontból célszerűbb, ha az R, G és B alapszínek helyett minden valóságos 
színre kizárólag pozitív színkoordinátákat adó alapszíneket választanak. Az új X, Y és Z alapszíneket reprezentáló 
tengelyeken ülő egységpontok által alkotott háromszög teljesen körülzárja a spektrumvonal és a bíborvonal által 
közrefogott területet (ti. ekkor az XYZ-koordinátarendszerben minden valóságos szín koordinátái pozitívak lesznek.)

9.  Egy adott színt az XYZ színrendszerben az X, Y és Z „alapszínekre” vonatkoztatott (X,Y,Z) tristimulus komponensek 
jellemzik. Az idézőjeles megjelölés indokolt, hiszen az X, Y és Z „alapszínek” pusztán matematikai konstrukciók, 
nem valóságos színek. Az XYZ színrendszer konstrukciós jellege abban is megnyilvánul, hogy azt úgy veszik fel, 
hogy egy adott szín Y-komponense a szín L világosságát adja meg. A színek kétdimenziós koordinátarendszerbéli 
ábrázolása érdekében itt is bevezethetők az (x,y,z) színkoordináták az alábbi képletekkel:

x = X/(X+Y+Z); y = Y/(X+Y+Z); z = Z/(X+Y+Z)

10. A 380 és 780 nm közötti spektrumszínekre szintén kiszámíthatók az (x,y,z) színkoordináták értékei. Jelölje a (λ) 
hullámhosszú spektrumszín színkoordinátáit ez a számhármas. Ezeket értéktáblázat tartalmazza.

11. A fentiek szerint (3. pont) a P(λ) W spektrális teljesítményű sugárzás Km P(λ) V(λ) lm világosságú fénynek felel meg. 
Az XYZ színrendszerben ez definíció szerint a fény Y(λ) tristimulus komponensével egyenlő. A (λ) hullámhosszú 
sugárzás másik két   tristimulus komponense   a spektrumszínek (x,y,z) színkoordinátái és a fény Y(λ) tristimulus 
komponense ismeretében kiszámítható.

X(λ) = Y(λ) (x/y)       = Km P(λ) V(λ) (x/y)      = Km P(λ) x(λ) ahol V(λ) (x/y) = x(λ)
Y(λ) = Y(λ) (y/y)       = Km P(λ) V(λ) (y/y)      = Km P(λ) y(λ) V(λ) (x/y) = y(λ)
Z(λ) = Y(λ) (z/y)       = Km P(λ) V(λ) (z/y)      = Km P(λ) z(λ) V(λ) (x/y) = z(λ)

A x, y, z mennyiségeket a spektrumszínek CIE eloszlási együtthatóinak nevezik. Ezeket értéktáblázat 
tartalmazza.

12. A fényforrás teljes színének színösszetevőit úgy kapjuk, ha a (λ) hullámhosszú spektrumszínek  színösszetevőit az 
egész spektrumra, 380 nm-től 780 nm-ig összegezzük:

X = Km Σ P(λ) x(λ); Y = Km Σ P(λ) y(λ); Z = Km Σ P(λ) z(λ)

13. A fotométerrel mérhető jel a R%(  λ  ) spektrális visszaverési   vagy a T%(  λ  ) spektrális áteresztési tényező  , mely azt 
adja meg, hogy a fényforrásból származó adott hullámhosszú fény hány %-a verődik vissza a minta felelületéről ill. 
jut át rajta. A minta minden hullámhosszon megváltoztatja a fényforrás P(λ) teljesítménye szembe jutó részét. Ezért 
látjuk színesnek a megvilágított ill. átvilágított tárgyakat. A mintáról visszavert fény színösszetevőit tehát az alábbi 
képletek adják. (Ugyanez érvényes a mintán áteresztett fényre a T%(λ) tényezővel.)

X = Km Σ P(λ) x(λ) R%(λ); Y = Km Σ P(λ) y(λ) R%(λ); Z = Km Σ P(λ) z(λ) R%(λ)

14. Látható, hogy a minta színét - az (X,Y,Z) tristimulus komponensek ill. az ebből számítható (x,y,z) színkoordináták 
értékeit - befolyásolja még a megvilágító fényforrás P(λ) spektrális teljesítménye és a CIE eloszlási együtthatókon 
keresztül az észlelő szemének V(λ) spektrális érzékenysége. A színmérés egyértelműsége miatt ezeket szabványo-
sítani kell. A szín meghatározása tehát mindig egy adott megvilágítást reprezentáló (standard illuminant) (pl. déli nap, 
éjszakai hold, bizonyos lámpák fénye) spektrális teljesítménytáblázatának és egy adott észlelést reprezentáló (stan-
dard observer) (pl. közeli, távoli) szintén táblázatban rögzített láthatósági értékeinek felhasználásával történhet. 

A megvilágító, a minta és az észlelő elrendezése (geometriája) is szabványban rögzített. 

Színmérés a Varian fotométerek WinUV Color szoftverével.
Készséggel szolgálunk további információkkal!  
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Varian Cary Eclipse FLR fluoreszcens fotométer 

Példák a készülék üzemmódjaira

egy hullámhosszon történő leolvasás 
(1-pontos „spektrum”)

a beállított gerjesztési (Ex) hullámhossz mellett 
az emissziós (Em) hullámhosszon mérhető érték 
leolvasható a készülékről, 
pl. Ex: 380/ Em: 510

több hullámhosszon történő leolvasás 
(többpontos „spektrum”)

különböző spektrumok felvétele és megjelenítése

a) emissziós spektrum: 
beállított (Ex) hullámhosszú gerjesztéssel felvett
emissziós spektrum
pl. kinin-szulfát 350 nm-es gerjesztéssel
360 – 600 nm között felvett emissziós spektruma

b) gerjesztési spektrum: 
beállított emissziós (Em) hullámhosszon 
mért gerjesztési spektrum
pl. ovalén 430 nm-en mért 
290 - 390 nm-es közötti gerjesztési spektruma 
(csak 1 a sok közül)

c) szimultán spektrum: 
emissziós (Em) hullámhossztartományban 
mért gerjesztési spektrum
pl. ovalén 600 - 420 nm között mért 
290 - 390 nm közötti gerjesztéssel felvett em. spektrumai 
- az összes spektrum kontur-plot ábrázolásban: 
(Y-tengely: Em; X-tengely: Ex)
- a spektrumadatok 3-D ábrázolása és 
különböző „síkmetszetek” (spektrumok) megjelenítése

mailto:info@gen-lab.hu
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intenzitás-idő görbék mérése 
(és kinetikai paraméterek számítása)

számítható a nulladrendűnek, elsőrendűnek 
vagy másodrendűnek tekintett reakció 
sebességi állandója.

pl. gerjesztés 490 nm-en és 
az emisszió időbeli mérése 
520 nm-en 2 percig, 
a reakciót elsőrendűnek feltételezve.

A mért adatok új modellel való (mérés nélküli) 
újraszámolása (Recalculate)

pl. az „időablak” megváltoztatásával,
a feltételezett reakciórend megváltoztatásával

mennyiségi meghatározás

az emisszió koncentrációfüggésének kalibrálása

pl. 6 különböző koncentrációjú rodamin B standard 
gerjesztése 400 nm-en és 
emissziójuk mérése 600 nm-en és 
az intenzitás-koncentráció kalibrációs egyenes illesztése.

az ismeretlen koncentrációjának meghatározása a 
kalibráció alapján

Az üzemmódok a sokféle kiegészítővel is 
működnek

Peltier többküvettás tartó Átfolyós küvetta Mikroplét olvasó Fényszálas mérőfej

mailto:info@gen-lab.hu
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HiRes komplett rendszer

Herolab CCD kamera,
RH-5.1 sötétkamra mozgatható kamerakerettel, 
beépített UV-transzilluminátor (22x28 cm),
számítógéprendszer video printerrel

GLP konform:   kemilumineszcencia         
- géldokumentáció – denzitometria – analízis

A Herolab HiRes rendszere a kemilumineszcencia mérés speciális igényeit is 
kielégíti. A kétfokozatú Peltier-hűtés és a nagyfelbontású Herolab CCD kamera 
minimálisra csökkenti a háttérzajt, ez akár 2 óra hosszú jelintegrálást is lehetővé 
tesz. A speciális árnyékolású sötétkamra ehhez tökéletesen fényszegény belső 
teret biztosít. 

A beépített UV-transzilluminátor és a két különböző UV-hullámhosszon 
megvilágító fényforrás (epi-üzemmód) révén a HiRes rendszer „normál” 
géldokumentációs munkára is alkalmas.

A fényérzékeny zoom-lencsékkel és speciális szűrőkkel felszerelt 
kamerarendszerek még a legkisebb anyagmennyiséget is képesek érzékelni.

Az „építőkocka elvű” kiépítés lehetővé teszi a rendszer egyszerű bővíthetőségét 
nagyobb teljesítményű komponensekkel.

A 32 bit dinamikus felbontású E.A.S.Y Win32 szoftvere a kiváló minőség és a 
könnyű kezelhetőség garanciája.

A szoftvermodulok támogatják az összes alkalmazás igényeit, 
és a legmegbízhatóbbak a napi rutinban is.

A kiépítés részei:

•E.A.S.Y B-1448-FHC CCD hűtött kamera, kb. 1,448,000 pixel 
- „progressive scan” CCD négyzetes pixelek 
- „on-chip” integrálás, jel-zaj arány > 55dB
- 2 x 2, 4 x 4 és 8 x 8 „binning”, 0.02 s - 2 h közötti exponálási idő
- Peltier-hűtés (kérésre más CCD kamera is rendelhető)
- fényérzékeny zoom-lencsék, ½’’, 8-48 mm, f 1:1,0
- speciális szűrőkészlet ethidium-bromid alkalmazásokhoz
  (DNA és UV szűrők, adaptergyűrű és nagyító lencsék)

•RH-5.1 sötétkamra
- könnyen pozícionálható, mozgatható kamerakeret
- kihúzható tálcára beépített UVT-28 ME UV-transzilluminátor
  „High/Low“-fokozatkapcsoló, 22 x 28 cm méretű 312 (302) nm szűrő
  (kérésre más UV hullámhosszak is rendelhetők)
- beépített UV-védő (védelem még a kamra nyitott állásakor is)
- belső (fehér fényű) megvilágítás
- a fényforrás bekapcsolása a sötétkamra előlapján
- 254 és 365 nm UV megvilágítólámpák (kemilumineszcens üzemmód)
- speciális árnyékolású sötétkamra a külső fény kizárásához
- helyigény: 52 x 54 cm (szél x mély)

•Távkapcsoló – a kamera, a nyomtatás és az archiválás vezérléséhez
•Mitsubishi P 93 DW digitális hőnyomtató 
•Akrilüveg nyomtatófedél és tartóállvány a monitorhoz
•Windows alapú számítógéprendszer PCI FireWire kártyával
•E.A.S.Y Win32 Basic „A” modul: kameravezérlő szoftver

„A” modul szükséges az összes többi modulhoz
„B” modul molekulasúly- és térfogatmérés
„C” modul egyedi mintahely (spot) 2D analízise
„D” modul dot-blot analízis (ELISA)
„E” modul mikroplét analízis (MPR)
„F” modul vékonyrétegkromatográfiás analízis (TLC)
„G” modul sorok programozható kvantitatív analízise (PCR)

mailto:info@gen-lab.hu
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Asztali autoklávok nagy választékaban

Típus
Ár HUF (szállítási 
költség és áfa nélkül)

Belső kamra méretei: 
átmérő x mélység (MM)

Űrtartalom 
literben

Polcok 
száma

Gyors 
ciklus

Levegő 
pumpa 
szárításhoz

Nyomtató 
IGEN/Opció

M Sorozatú- Félautomata vezérléssel  
2340M 382 034 230 x 470 19 3
2540M 411 997 254 x 475 23 4
3140M 745 340 310 x 390 34 2
3850M 1 082 429 384 x 560 64 2
3870M 1 134 865 384 x 760 85 2
 
MKA - Mechanikus Automatikus vezérléssel, Szárítási funkció, Gyors ciklusú
2540MKA 486 906 254 x 475 23 4 IGEN IGEN
 
MK Sorozatú - Félautomata vezérléssel, Gyors ciklusú  
1730MK 280 907 170 x 340 7.5 3 IGEN
2340MK 393 270 230 x 470 19 3 IGEN
2540MK 426 979 254 x 475 23 4 IGEN

E Sorozatú - Teljesen Automata  
2340E 516 869 230 x 470 19 3 OPCIÓ
2540E 573 051 254 x 475 23 4 OPCIÓ
3140E 947 593 310 x 390 34 2 OPCIÓ
3850E 1 247 228 384 x 560 64 2 OPCIÓ
3870E 1 299 664 384 x 760 85 2 OPCIÓ
  
EA Sorozatú - Teljesen Automata, Levegő pumpával szárításhoz  
2340EA 573 051 230 x 470 19 3 IGEN OPCIÓ
2540EA 629 232 254 x 475 23 4 IGEN OPCIÓ
3850EA 1 303 409 384 x 560 64 2 IGEN OPCIÓ
3870EA 1 352 100 384 x 760 85 2 IGEN OPCIÓ
  
EK Sorozatú - Teljesen Automata, Gyors ciklusú  
1730EK 524 360 170 x 340 7,5 3 IGEN OPCIÓ(Külső)
2340EK 531 851 230 x 470 19 3 IGEN OPCIÓ
2540EK 584 287 254 x 475 23 4 IGEN OPCIÓ
1 - A K típusoknál erősebb fűtőegység kerül beépítésre a gyorsabb felfűtéshez  
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EKA Sorozatú - Teljesen Automata, Gyors ciklusú, Levegő pumpával szárításhoz
2340EKA 584 287 230 x 470 19 3 IGEN IGEN OPCIÓ
2540EKA 640 468 254 x 475 23 4 IGEN IGEN OPCIÓ
EVS Sorozatú - Elő- & Utó-vákuum, S osztályú(EN 13060)  
2540EVS 685 413 254 x 475 23 4 OPCIÓ
EVB - Elő- & Utó-vákuum, B osztályú  
2540EVB 857 703 254 x 475 23 4 IGEN OPCIÓ
Elara - Elő- & Utó-vákuum, Beépített gőzgenerátor, B osztályú(EN 13060)
Elara 925 121 280 x 504 28,5 5 IGEN
NOVA - Elő- & Utó-vákuum, Beépített gőzgenerátor, B osztályú(EN 13060)
Nova 3 925 121 254 x 475 23 4 IGEN IGEN

EHS Sorozatú -Elő- & Utó-vákuum, Nagysebességű duplafalú, Vákuum pumpával
Beépített gőzgenerátorral, B osztályú(EN 13060)  
2540EHS 1 528 135 254 x 475 23 4 IGEN IGEN
3870EHS 2 595 582 384 x 760 85 2 IGEN IGEN
  
1 - A K típusoknál erősebb fűtőegység kerül beépítésre a gyorsabb felfűtéshez  
* A 3870EHS-es típus 3 fázisú 208/400v alternatív megoldásként, átalakítható 1 fázisúra, melynek 
többletköltsége HUF 35 582
** További 2 polc a 38-as típusokhoz, melynek ára HUF 33 709
  

TOVÁBBI TARTOZÉKOK  
  
Nyomtató DPU 30 - Cikusok adatainak rögzítéséhez. HUF 93 636

ADMC
Autokláv Dokumentációs Monitorozó Vezérlő szoftver.Az ADMC csak az E-Típusok 
esetében lehetséges HUF 161 053

 RS232 adatkábel mellékelve minden ADMC csomaghoz  
OQ, PQ, 
IQ Teljes dokumentációs csomag, Preliminary Installation Qualifications (IQ), HUF 161 053
 Preliminary Operation Qualifications (OQ), Preliminary Performance Qualifications (PQ).

Asztali autokláv:- RAKTÁRKÉSZLETRŐL AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL

A CertoClav asztali autoklávok elektromos fûtéssel készülnek. Az olcsó áruk mellett a megbízható-
Ságuk és egyszerû kezelésük teszik vonzóvá számtalan olyan területen ahol kevés hely áll rendelkezésre.
A hõmérséklet szabályozó segítségével, illetve 2 hõmérsékleti tartományra állítható szelepekkel,
 115°C/0,7bar-tól 121°C/1,1bar-ig vagy 125°C/1,4bar-tól 140°C/2,7bar-ig lehet fokozatmentesen 
állítani a fûtési hõmérsékletet. Az autoklávok kukta alakúak, 24 cm átmérőjű mindkét  
ûrtartalomnál és rozsdamentes acélból készülnek. A 12  literes 26 cm-es belsõ magassággal, míg a 
18 literes 40 cm-es magassággal rendelkezik. A fûtési teljesítmény felvétel maximum 1750W. 
A CertoClav gyártmányú autoklávok egy kiegészítõ egységgel is kaphatóak, melyek segítségével
 programozva beállíthatjuk a sterilizálást A 9 különbözõ programból 2 fix program, míg 7 program
 tetszõlegesen beállítható. Egy soros port segítségével akár számítógépre is köthető a rendszer. 
Természetesen ezen felépítmény már rendelkezik mind fény- mind pedig hangjelzéssel is.

Jelenleg raktárról a 8501318 kódszámú CV-EL 18L GS 
típusú 18 literes (125/140°C) asztali autoklávot tudjuk 
szállítani 329.000,-HUF+áfa áron a raktárkészlet erejéig.
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INKUBÁTOROK ÁLTALÁNOS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA

Műszaki jellemzők Opcionális lehetőségek
30 literes űrtartalom Rozsdamentes acél kamra

Hőmérséleti tartomány: Mesterséges levegőkeringtetés (30 
lliter fölött)

Környezeti hőmérséklet fölött 
+5C foktól 60C fokig Alternatív ajtó betekintő ablakkal

Hőmérsékleti fluktuáció +/- 
0.25C

Kettős ajtó(Teli külső, Átlátszó 
belső)

Könnyen tisztítható felület  Mikroprocesszoro digitális 
vezérlés    

Közvetlen leolvashatóságú 
termosztát

Különálló ED-es hőmérséklet 
kijelző

Túlfűtés elleni védelem Horizontális vezérlő kivtel 75 liter 
fölötti űrtartalomtól

1 év teljes + 1 év alkatrész 
garancia

C.E. megfelelősség További extrák igény szerint 

Jelenleg raktárról a MINI/30/DIG/DD kódszámú 30 literes asztali inkubátort 
tudjuk szállítani 250.000,-HUF+áfa áron a raktárkészlet erejéig.

KOMPAKT MÉRLEGEK NAGY VÁLASZTÉKBAN
AQT SOROZAT

Típus Kapacitás Leolvas 
hatóság

Tányér 
méret

Ára

AQT 200 200g 0.01g 130 mm Ø 87.500,-Ft+áfa

AQT 250 250g 0.1g 130 mm Ø 54.500,-Ft+áfa

AQT 600 600g 0.1g 130 mm Ø 68.700,-Ft+áfa

AQT 1500 1500g 0.1g 130 mm Ø 85.500,-Ft+áfa

AQT 2000 2000g 1g 130 mm Ø 55.500,-Ft+áfa

AQT 2600 2600g 0,1g 130 mm Ø 97.000,-Ft+áfa

AQT 5000 5000g 1g 130 mm Ø 73.400,-Ft+áfa
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