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ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 
 Az ELCOMP COMCOLOR számítógépes perifériaként használt 
spektrofotométer és színszámító rendszer lényegében egy színmérő fejből és a 
használatához szükséges programcsomagból áll. A színmérő fejet egy IBM PC-hez 
(vagy azzal kompatibilis laptop, notebook személyi számítógéphez) kell csatlakoztatni, 
a programcsomag pedig lehetővé teszi, hogy az így kiegészített személyi számítógép 
spektrofotométerként, valamint színmérő műszerként funkcionáljon. A műszer 
használata egyszerű és gyors, a mérőfej elhelyezése után csak a kívánt mérési 
funkciót kell elindítani a számítógéphez tartozó egérrel, vagy a számítógép 
billentyűzetével, a mérés két másodperc alatt megtörténik. 

 A programcsomag használatához feltételezzük, hogy a számítógép 
alapkiépítésben tartalmazza a Microsoft Inc. WINDOWS operációs rendszereinek 
valamelyik változatát. A számítógép színmérő műszerként való felhasználása csak 
annyiban korlátozza a számítógép egyébirányú használatát, hogy a mérőprogram 
futása idején más program egyidejű problémamentes használatát nem garantáljuk. 

 A COMCOLOR spektrofotométer a nem átlátszó tárgyak reflexiós tényezőjét (a 
felület a ráeső fény mekkora részét veri vissza) méri meg az emberi szem által látható 
360-760 nm közötti hullámhossz-tartományban. A szemlélt felületet megvilágító fény 
spektrális sugárzáseloszlása mellett alapvetően ez a reflexiós tényező függvény 
határozza meg azt, hogy a felületet milyen színűnek látjuk. Rendelhető egy speciális 
változat is, amelyik a közeli infravörös tartományban (600-1200 nm) működik. 

 A színérzékelés bonyolult folyamat, számos részletét máig sem sikerült 
pontosan meghatározni. Jelenlegi ismereteink szerint a szembe jutó fénysugarak a 
retina csapocskákból és pálcikákból álló rétegében elnyelődve biológiai változásokat 
keltenek, és ezek a változások az agy látóközpontjában hozzák létre a színérzetet 
(színészleletet). Annak ellenére, hogy az emberek színlátása nem egyforma, sikerült 
olyan elfogadható módszereket kidolgozni, amelyek a keltett színérzetet és két 
színérzet közötti különbséget mérőszámokkal jellemzik.  

 A műszerhez melléket programcsomag lehetővé teszi a számítógép képernyőjén 
a mért reflexiós tényező grafikus és táblázatos alakban történő kijelzését, megjeleníti a 
mért színingert, kiszámítja a színinger és színinger különbség mérőszámokat, továbbá 
lehetővé teszi az eredmények elmentését későbbi felhasználásra, illetve 
visszaolvashatók és megjeleníthetők a korábban elmentett mérések eredményei. Az 
összes kijelzett eredmény kinyomtatható a számítógéphez csatlakoztatott nyomtatón. 

 FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
 A műszer az élet szinte minden területén felhasználható, ahol szükség van nem 
átlátszó tárgyak (felületek) színének gyors meghatározására, két felület színének 
összehasonlítására. A hagyományos műszerekhez képest igen nagy előny, hogy a 
mérőfej szabadon mozgatható, általában nem kell külön mintát venni a mérendő 
felületből, a mérőfej tetszőleges helyzetben ráhelyezhető a mérendő felületre. A 
műszer fénykibocsátó diódákat (LED) használ a mért felület megvilágítására, így nem 
kell bemelegedésre várni és nincs észrevehető hőképződés. 

 Műszerünk a mért felület síkjához képest 45°-os megvi lágítást és a felületre 
merőleges megfigyelési irányt használ. Ez a mérési geometria biztosítja, hogy a 
visszaverési tényező mérésében nem szerepel a mért felület csillogásának hatása. A 
mért adatok kiértékelésénél, más műszerekkel mért eredményekkel történő 
összehasonlításánál ezt figyelembe kell venni. 

 A kiszámított színinger és színinger különbség mérőszámokat megkaphatjuk 
bármelyik szabványos CIE megvilágítóra (sugárzáseloszlásra) és szabványos CIE 
megfigyelőkre (2°-os, illetve 10°-os látószögre számított szí negyeztető függvények) 
vonatkoztatva. A használni kívánt jellemzőket a számítógép monitorán megjelenő 
ablakokban választjuk ki, a kiválasztott jellemzőket a számítógép folyamatosan kijelzi 
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és tárolja a jellemzők következő módosításáig. Külön üzemmód szolgál a papír- és 
nyomdaipari felhasználások elősegítésére (fehérségek, opacitások, denzitások és 
kitöltési arányok közvetlen mérése). 

 Alkalmazási példák: 
 építőipar: 
  alapanyagok (díszítőelemek, csempék, stb.) minősítése, válogatása, 
  kész burkolatok színének mérése, előírástól való eltérés meghatározása, 

 élelmiszeripar: 
  élelmiszerek, gyümölcsök színének meghatározása, minősítése, 
  gyümölcsök optimális szedési, forgalmazási idejének meghatározása, 

 nyomdaipar: 
  alapanyagok (papírok, festékek) és végtermékek minősítése, 
  tervezési és gyártási folyamatok összehangolása, 
  gyártási folyamatok, gépek ellenőrzése, 

 vegyipar: 
  alapanyagok (színezékek) és végtermékek  minősítése, 
  festékek minősítése, adott színű festék előállítása, 

 textilipar: 
  alapanyagok és végtermékek minősítése, 
  adott színű végtermékhez festési eljárás kidolgozása, 

 oktatás: 
  reflexiós függvények és a hozzátartozó színek szemléltetése, 
  színrendszerek és a közöttük levő kapcsolat szemléltetése, 
  mérési eredmények beillesztése saját számításokba, 

 szolgáltatás: 
  festéshez, javításhoz festék kiválasztása, színezés ellenőrzése. 

 ÜZEMBEHELYEZÉS 
 Megjegyzés: Magyarország területén a gyártó külön díj felszámítása nélkül 
helyszínre szállítja és üzembe helyezi a műszert és egy rövid betanítást is tart. 

 Üzembe helyezés előtt győződjünk meg arról, hogy számítógépünk villamos 
hálózatra történő csatlakoztatása feleljen meg a számítógépre előírt biztonsági 
feltételeknek (védőföldelés, vagy kettős szigetelés). 

 A számítógép kikapcsolt állapotában csatlakoztassuk a színmérő fejet a szállított 
csatlakozó kábellel a számítógép egyik szabad soros portjához, vagy a szállított 
átalakítón keresztül egy USB porthoz. Vegyük le a mérőfej  porvédőjét és a mérőfejet 
érzékelő nyílásával lefelé helyezzük valamilyen sík felületre. 

 Megjegyzés: a régebbi IBM személyi számítógépek soros kommunikációs portjai 
általában 9, vagy 25 pólusú csatlakozókon vannak kivezetve a számítógép házának 
hátsó részén. Ha a szállított kábel csatlakozója (normál esetben 9 pólusú hüvely 
érintkezők) nem illeszkedik számítógépéhez, akkor megfelelő MODEM illesztő 
csatlakozót kell közbeiktatni. Az újabb számítógépeken az USB port használata terjedt 
el, ilyen esetben a szállított USB - RS232 átalakítót kell használni. 
 A szállított adathordozót helyezzük be a bekapcsolt számítógép alkalmas 
meghajtójába, majd az adathordozó tartalmát másoljuk át számítógépünk beépített, az 
operációs rendszert is tartalmazó (rendszerint C: jelű) meghajtójára a felhasználó 
tetszése szerinti elérési útvonalnak megfelelő mappába. A program futtatása ebből a 
mappából a  Comcolor.exe program elindításával történik. 
 Megjegyzés: a szállított adathordozón az összes fájl egy ELCOMP nevű 
mappában van elhelyezve. A másolást elvégezhetjük a megfelelő WINDOWS másolás 
funkcióval. A Comcolor.exe programhoz célszerű parancsikont készíteni, ami 
kihúzható a képernyőre és később a programot onnan egyszerűbben indíthatjuk. 
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 A szállított programot WINDOWS ’95, WINDOWS ’98, WINDOWS NT, 
WINDOWS 2000, WINDOWS XP és WINDOWS 7 angol és magyar változatainak 
környezetében gondosan teszteltük, ezeknél az operációs rendszereknél nem 
észleltünk futtatási problémákat. Amennyiben a programot más operációs rendszerrel 
kívánja használni, és működésbeli problémák jelentkeznek, keresse meg a gyártót. 
 A gyártó tapasztalata szerint némely számítógépnél problémát okozhat a 
műszerhez használt USB, vagy soros portnak az energiafelhasználást felügyelő 
rutinok általi kikapcsolása, illetve a visszakapcsoláskor végzett helytelen inicializálása. 
Ilyen eseteknél a WINDOWS operációs rendszer képernyővédelmi funkciójának 
megfelelő átállítását (kikapcsolását) javasoljuk. 
 Megjegyzés: A 2006. előtt szállított mérőfejeknél esetleg előfordulhatott, hogy 
hordozható számítógépeknél energiatakarékosság végett az RS232D, vagy RS232E 
szabvány előírásai szerint kialakított soros port jelvezetékei nem tudták biztosítani a 
mérőfej megfelelő működéséhez szükséges energiát. Az újabb LED-ek használata 
lecsökkentette a mérőfej energiaigényét (min. 6 Voltnál átlagosan kb. 2 mA.), így ez a 
probléma megszűnt. Nem tapasztaltunk ilyen problémát a szállított USB-RS232 
átalakítók használatakor sem. 

 A nyomtató használata szokásos módon a WINDOWS operációs rendszeren 
keresztül történik. A jelenlegi Comcolor program a grafikus eredmények kinyomtatása 
végett az eredményeket szokásos (.bmp, vagy .jpg kiterjesztésű) formátumban 
eltárolják. A nyomtatás a tárolt fájlok szükség szerinti felhasználásának megfelelően 
(pl. szövegfájlba beépítve) történhet. 

 MŰKÖDÉSI ELV 
 A műszer úgy működik, hogy körben elhelyezett különböző színű fénykibocsátó 
diódákkal (LED) sorban megvilágítjuk a mérendő felületet és megmérjük a felületről 
visszaverődő fény erősségét. A reflexiós tényezőt úgy kapjuk, hogy az így mért 
fényerősséget összehasonlítjuk egy etalonról (más szóval standardról) visszaverődő 
fény erősségével (amit előzőleg pontosan meghatároztunk). 

 A fénykibocsátó diódák nem egyetlen hullámhosszon sugároznak, hanem 
típustól függően keskenyebb, vagy szélesebb hullámhossz-tartományban egy 
közelítően harang alakú függvény szerint. A szállított program ezért a mérőfej által 
mért eredményeket korrigálja a diódák sugárzási eloszlására, majd bonyolult 
matematikai eljárások felhasználásával határozza meg a tényleges reflexiós tényező 
közelítő értékét a hullámhossz függvényében (HU 224 581 lajstromszámú 
szabadalom). A színjellemzők kiszámítása a reflexiós tényező függvényből történik a 
nemzetközi ajánlások (CIE, ISO) szerint. 

 A fénykibocsátó diódák által keltett fény erőssége függ a diódák 
hőmérsékletétől, ezért a mérőfej pontosan méri a diódák hőmérsékletét is. A szállított 
program automatikusan módosítja a mért fényerősség értékeket a hőmérsékletnek 
megfelelően minden egyes diódára külön meghatározott korrekciós tényezőkkel. 

 A méréseket a mérőfejben egy külön mikroszámítógép vezérli a személyi 
számítógéptől kapott parancsoknak megfelelően. A mikroszámítógépben levő program 
ügyel arra is, hogy a fényerősség mérése csak a mérőfej stabilizálódott állapotában 
kezdődjön el. 

 A MŰSZER HASZLÁLATA 
 A műszer (a hasonló célra szolgáló hagyományos műszerektől eltérően) nem 
tartalmaz semmiféle beállító szervet, üzembe helyezés után azonnal használható 
(nem kell bemelegedésre várni és/vagy kalibráló méréseket végezni). A műszer 
kezelése igen egyszerű, a mérési üzemmód kiválasztása után rá kell helyezni a 
mérőfejet a mérendő felületre, és a mérési funkciót kell elindítani a számítógéphez 
tartozó egérrel, vagy a számítógép billentyűzetével. 
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 Megjegyzés: a mérőfejre vonatkozó jellemző adatokat a mérőfejhez mellékelt 
program tartalmazza. A mérőfej csak a vele együtt szállított programmal használható, 
más mérőfejhez tartozó programmal vagy nem működik, vagy pontatlanul mér. 

 A mérőfej nem tartalmaz kopásnak kitett (mozgó) alkatrészeket, a felhasznált 
elektronikus alkatrészek öregedése a műszer pontosságához képest elenyésző és 
kalibráláskor automatikusan kiegyenlítésre kerül. A leginkább öregedésre hajlamos 
fénykibocsátó diódák degradációjára adatokat a gyártók általában csak 10 órát 
meghaladó folyamatos igénybevételtől közölnek, ami az alkalmazott néhány 
milliszekundum megvilágítási időt figyelembe véve legalább 10 millió mérést jelent. 

 A műszer szükséges kalibrálási gyakorisága nem a felhasznált alkatrészek 
öregedésétől, hanem a használati körülményektől függ. Tiszta, állandó hőmérsékletű 
és gondos használat mellett elegendőnek tartjuk a negyedévenkénti kalibrálást, míg 
változó hőmérsékletű és/vagy poros környezetben való használatkor a mérési 
pontosság biztosítására javasolható a heti, vagy akár a napi kalibrálás is, mivel nem 
sok időt igényel (1 percen belül elvégezhető).  

 Az öregedésnél nagyobb problémát okozhat a mérőnyíláson át a mérőfejbe 
kerülő és a fénykibocsátó diódákon, illetve a mérődiódán lerakódó szennyeződés 
(porosodás) hatása. Bár kisebb mértékű szennyeződésnél kalibrálással ez a hatás is 
kiegyenlítődik, nagymértékű szennyeződés esetén szükségessé válhat a mérőfej 
belső üregének tisztítása. Tisztításra ajánljuk a mérőfej gyártóhoz történő 
visszaszállítását, esetleg a diódákra rakódott por puha ecsettel való fellazítását a por 
egyidejű elszívásával egybekapcsolva. Semmi esetre se használjunk folyadékot a 
mérőfej mérőüregének tisztításakor! Tisztítás után a műszert minden esetben újra kell 
kalibrálni a szállított standardhoz. 

 A műszerben használt alkatrészek megbízhatóan működnek a 0°C és +40°C 
közötti hőmérséklettartományban, azonban a fénykibocsátó diódák nagymértékű 
hőmérsékletfüggősége miatt (az alkalmazott pontos kompenzáció ellenére) 
előfordulhat, hogy a használatra javasolt +15°C és +35 °C közötti tartományon kívül 
műszerünk mérési hibája megnő és/vagy a műszert nem tudjuk kalibrálni. A jelenség a 
használatra javasolt hőmérséklettartományba való visszaálláskor automatikusan 
megszűnik. 

 Megjegyzés: ha a fentinél szélesebb hőmérséklettartományban kívánja használni 
a műszert, keresse meg a gyártót. 

 A műszerrel történő pontos méréshez egyenletes, sík mérőfelszínre van 
szükség. Alapvetően nem sima felületek (textilanyagok, ecsettel festett felületek) 
mérésénél a beépített átlagmérés funkció használatát javasoljuk lehetőleg úgy, hogy 
az egyes mérések között a mérőfejet körben elfordítjuk tengelye körül. 

 A műszerhez opcionálisan rendelhető mérőcsésze használatával megbízhatóan 
mérhetünk porokat, vagy pépes anyagokat (por, vaj, paradicsomsűrítmény, stb.) is. 

 Amennyiben a műszerrel szállított csatlakozó kábel hossza valamilyen okból 
nem lenne elegendő, a számítógép és a szállított kábel közé szokásos (maximum 10 
méter hosszú) MODEM hosszabbító kábelt lehet iktatni. Probléma esetén keressék 
meg a gyártót. 

 MÉRÉSI PONTOSSÁG 
 Mint minden mérés, a színmérés is tulajdonképpen összehasonlítás. 
Műszerünkkel azt szeretnénk mérni, hogy az ember (vagy legalábbis egy mérésekkel 
meghatározott "átlagos" ember) milyennek látja a mért mintát. Az emberi látásnak 
azonban olyan speciális jellemzői vannak, amelyeket műszerrel a jelenlegi ismereteink 
szerint nem tudunk pontosan figyelembe venni. 

 Ilyen jellemzők az emberi látás óriási (időfüggő) alkalmazkodóképessége 
egyrészt a megvilágítás erősségéhez, másrészt a megvilágítás színéhez (spektrális 
sugárzáseloszlásához). Az emberi szem számára nem mindegy, hogy a kérdéses 
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felület a szem látómezejének mekkora részét foglalja el, milyen a vizsgált felület 
környezetének színe és megvilágítási erőssége, stb. 

 A színméréssel (is) foglalkozó illetékes nemzetközi szervezet, a Nemzetközi 
Világítástechnikai Bizottság (röviden CIE) kidolgozott és szabványosított megfelelő 
mérési módszereket az emberi színlátást meghatározó ingerek számszerű 
jellemzésére. Ezek a módszerek figyelembe veszik a megvilágítás jellegét, a szemlélt 
felület nagyságát (a látómező térszögét), valamint a megvilágítási és észlelési 
geometriát, azonban nincs elfogadott eljárás a különböző módszerekkel végzett 
mérések eredményeinek összehasonlítására, illetve egymásba történő átszámítására, 
mivel ezek a mért mintától is függnek. 

 Fentiek miatt műszerünk mérési pontosságát csak körülírni tudjuk. A 
fénykibocsátó diódák által indukált jelet 13 bit felbontással mérjük (a mérési tartomány 
kb. 1/8000 része). A mérésre külön kijelölt mikroszámítógép alkalmazása lehetővé 
tette a digitalizálásnál általában elkerülhetetlennek vélt +/- 1 LSB (legkisebb helyi 
értékű bit) mérési bizonytalanság kiküszöbölését. 

 A gyártó vizsgálatai alapján a jelen műszerkönyv kiadása után készült 
műszereknél a műszerrel szállított fehér standardra 10 mérés átlagolásakor a műszer 
rövid idejű ismétlőképességére laboratóriumi körülményeknél általában 0,01 
(maximum 0,02) ∆E*ab értéket kaptunk (+/- 0,01 szórás mellett), ha a mérőfejet nem 
vettük el a mért felületről. A mérőfej elvétele és visszahelyezése esetén a mért értékek 
megfelelően 0,03 (maximum 0,08) ∆E*ab értékek voltak (+/- 0,03 szórás mellett), ami 
magába foglalja a standard felületi hibáját is. 

 Megjegyzés: a ∆E*ab érték a jelenleg nemzetközileg legelterjedtebb CIELAB 
színrendszerben a színkülönbség mérőszáma. A CIELAB mérőszámok és az átlagos 
emberi észlelő közötti közelítő (világosabb és kevésbé telített színekre érvényes) 
összefüggést a következő táblázat mutatja: 

 ∆E*ab különbség                  észlelés mértéke 

      0,0 ... 0,6                          nem észrevehető, 
      0,6 ... 1,5                          alig észrevehető, 
      1,5 ... 3,0                          észrevehető, 
      3,0 ... 6,0                          jól látható, 
      6,0 ... 12,0                        nagy. 

 Egyes színmérő műszereknél megadnak bizonyos abszolút mérési 
bizonytalanságot is (lásd a Magyarországon gyártott MOMCOLOR tristimulusos 
színmérőt). Nemzetközi megállapodás hiányában az ilyen "abszolút" bizonytalanság is 
csak viszonylagos lehet (valamilyen kiválasztott színminta-sorozatra vonatkoztatva). A 
színmérő műszerek gyártói általában nem adnak meg ilyen adatokat, feltehetően a 
más gyártótól származó, vagy az ugyancsak általuk gyártott, de más rendszerű 
műszerekkel mért eredményekkel való összehasonlításból eredő esetleges 
ellentmondások elkerülése érdekében (a különböző mérési geometriák 
alkalmazásából eredő "abszolút" mérési eltérések sötétebb tónusoknál általában 
messze meghaladják az egyes műszerek "abszolút" mérési hibáját). 

 Az COMCOLOR műszerek abszolút pontosságával kapcsolatos információt, 
továbbá az egyes COMCOLOR műszerek közötti mérési eltérésre vonatkozó adatokat 
a műszerkönyv végén található függelék tartalmazza. 

 KALIBRÁLÁS 
 A CIE által ajánlott viszonyítási alapot, a tökéletesen reflektáló és tökéletesen 
diffúz felületet reális mintával nem lehet megvalósítani, csak elsőrendű kalibráló 
mérésekkel lehet ezen ideális felülethez viszonyított abszolút spektrális reflexiós 
együtthatókat meghatározni. A CIE által másodlagos etalonként ajánlott báriumszulfát 
(préselt por) csak néhány napig stabil és igen kényes felület (nem szabad hozzáérni), 
így használata csak laboratóriumokban ajánlott. 
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 A műszer kalibrálása legegyszerűbben a műszerhez mellékelt kerámia standard 
felhasználásával végezhető el, de van választási lehetőség báriumszulfát felülethez 
való kalibrálásra is. A műszer üzemmód menüjében válasszuk ki a mérőfej kalibrálás, 
vagy automatikus mérőfej kalibrálás funkciót, majd a mérőfejet a kerámia standardra 
helyezve a szokásos módon végezzünk néhány (max.10) átlagolt mérést úgy, hogy a 
mérőfejet tengelye körül elfordítjuk az egyes mérések között, illetve automatikus 
üzemben a műszer automatikusan végez 4 átlagolt mérést. A kalibrálás befejezésekor 
a képernyőn kis körök alakjában néhány másodpercre megjelennek a műszerben 
használt fénykibocsátó diódákra vonatkozó új kalibrálási értékek. Ha ezeknek a 
kalibrálási értékeknek az egységtől való eltérése meghaladja a 4-5 százalékot, a 
jelenség általában a diódák porosodását jelzi. Kalibrálással a porosodás közelítően 10 
százalék eltérésig korrigálható. 

 Megjegyzés: A COMCOLOR spektrofotométert a többi műszertől eltérően csak 
egy (fehér) standardhoz kell kalibrálni, mivel a műszer az egyes mérések között 
folyamatosan korrigálja a sötét nulla értékét. Ha a használatra javasolt 
hőmérséklettartományban történő kalibráláskor túl nagy eltérést kapunk és a műszer 
nem fogadja el az új kalibrálási értékeket, esetleg a felhasználó más etalonhoz (halon, 
PTFE) szeretné kalibrálni a műszert, keressék meg a műszer gyártóját, vagy 
forgalmazóját. 

 SZOFTVER ISMERTETÉS 
 A műszerhez mellékelt programnak ez a változata kimondottan a Microsoft Inc. 
WINDOWS operációs rendszerek alatti futtatásra lett kifejlesztve. A szükséges 
beállítások kiválasztása a jól ismert combo-box ablakok és számkerekek 
felhasználásával, a mérés és adatkezelés vezérlése a megfelelően feliratozott 
gombokra történő kattintással történik. A tárolt, vagy mért eredmények a kiválasztott 
beállításoknak megfelelően grafikus, illetve számszerű alakban különböző mezőkben 
jelennek meg a szokásos módon. A kurzor mozgatásakor a képernyőn megjelenő 
szöveges üzenet tájékoztat a megfelelő szerv funkciójáról. Az üzenetek és a mérési 
eredményekkel kapcsolatos tájékoztató szövegek megjelenítése választhatóan 
magyar, angol, vagy német nyelven történik. 

 A mérőprogram indításkor néhány másodperc alatt ellenőrzi a mérőfej 
működőképességét, illetve a számítógéphez történő megfelelő csatlakoztatását és az 
estleges beállítási változtatások elvégzése után azonnal működőképes. A normál 
mérés elindítása annyiból áll, hogy a mérőfejnek a mérendő felületen történő 
elhelyezése után a számítógép egerének bal kapcsolójával rákattintunk a képernyőn 
látható Mérés gombra, vagy a klaviatúrán megnyomjuk az "M" billentyűt. Átlagolt 
mérésekhez a Mérési mód ablakban ki kell jelölni a megfelelő átlagmérési 
üzemmódot, majd utána a normál méréshez hasonlóan elvégezzük a kívánt számú 
(maximálisan 10) mérést, majd rákattintunk az Átlagolás gombra. Átlagmérések 
közben a grafikus eredményeket jelző mező nem törlődik, az eredmények egymásra 
rajzolva jelennek meg, az átlagolás után viszont csak az átlagolt eredmény látható. 

 A program futása folyamán a megfelelő ablakokban levő feliratokkal tájékoztatja 
a felhasználót az aktuális beállításokról, és az ablakok megnyitásakor a választási 
lehetőségekről. Az esetleges új értékek beállítása szintén a WINDOWS operációs 
rendszereknél megszokott módon történik. A mérési funkcióból való szabályos 
kilépéskor (a Kilépés gombra történő kattintáskor) a számítógép elmenti az utoljára 
használt beállítási értékeket (használt nyelv, színrendszer, használt munkafájl neve, 
stb.), a mérési funkció következő indításakor a program automatikusan ezekkel az 
értékekkel indul. 

 MŰSZER BEÁLLÍTÁSOK 
 Röviden ismertetjük a COMCOLOR műszer működésével és az általa 
szolgáltatott eredmények kiválasztásával kapcsolatos tipikus beállítási lehetőségeket. 
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A beállítási lehetőségek a megrendelő kívánsága, vagy a szoftver fejlesztése folyamán 
változhatnak. 

 Számítógép nyelv ablak: itt tudjuk beállítani, hogy a számítógép a működéssel 
és a mért eredmények megjelenítésével kapcsolatos üzeneteket milyen nyelven 
közölje. 
 Magyar  -  Angol  -  Német. 

 Számítógép soros port ablak: itt tudjuk beállítani, hogy a mérőfej a számítógép 
melyik soros kommunikációs portjára lett csatlakoztatva. 
 COM1 .. COM16. 

 Standard sugárzáseloszlás ablak: itt tudjuk beállítani, hogy a szoftver a mért 
reflexió adatokból melyik CIE standard sugárzáseloszlásra vonatkoztatva számítsa ki 
a színadatokat. 
 CIE A  -  C  -  D50  -  D55  -  D65  -  D75  -  minden FXX. 

 Standard látószög ablak: itt tudjuk beállítani, hogy a szoftver a mért reflexiós 
tényező adatokból melyik CIE standard látószögre (megfigyelőre) vonatkoztatva 
számítsa ki a színinger adatokat. 
 2° (1931)  -  10° (1964). 

 Kalibráló eszköz ablak: itt tudjuk beállítani, hogy a műszerünket milyen 
eszközzel kívánjuk kalibrálni. 
 Műszer etalon  -  Báriumszulfát etalon  -  Egyéb (felhasználó kívánsága szerint 
pl. Halon, vagy PTFE). 

 Mérési funkció ablak: itt tudjuk beállítani, hogy műszerünkkel milyen mérési 
funkciót kívánunk végezni. 
 Normál mérés  -  Különbség mérés  -  Átlagolt mérés  -  Átlagolt különbség 
mérés  -  Kijelzés fájlból  -  Mérőfej kalibrálás  -  Mérőfej automatikus kalibrálás  -  
CMYK számítás kalibrálása, stb. 

 Grafikus eredmények ablak: itt tudjuk beállítani, hogy műszerünk milyen 
eredményeket jelezzen ki a képernyő grafikus eredmények mezőjében. 
 Reflexió görbe  -  CIE Y,x,y színdiagram  -  CIE L*,a*,b* színrendszer  -  Munsell 
színrendszer  -  Coloroid színrendszer  -  Adatok táblázatban  -  K/S görbe, stb. 
 A Munsell és Coloroid színrendszerek kijelölésekor szükség esetén 
automatikusan beállításra kerül az illető színrendszernél használt standard 
sugárzáseloszlás és látószög is. 

 Grafikus eredmények háttérszín számkerék: itt tudjuk beállítani, hogy műszerünk 
milyen hátteret használjon a grafikus eredmények mezőjében. 
 0 (fekete) és 100 százalék (fehér) között. 

 Számszerű eredmények ablak: itt tudjuk beállítani, hogy műszerünk milyen 
eredményeket jelezzen ki a képernyő számszerű eredmények mezőjében. 
 X, Y, Z, x, y, L* ,a *, b*  -  X, Y, Z, x, y, dom. hullámhossz, tisztaság  -  Y, x, y, L*, 
a*, b*, C*, h  -  X, Y, Z, x, y, H, V, C  -  L*, a*, b*, C*, h, H, V, C  -  X, Y, Z, x, y, A, T, V  
- L*, a*, b*, C*, h, A, T, V  -  Színkülönbségek  -  Fehérségek  -  Opacitások  -  
Denzitások, C, M, Y, K  -  Relatív denzitások, stb. 
 A Munsell és Coloroid színrendszerekhez tartozó adatok kijelölésekor szükség 
esetén automatikusan beállításra kerül az illető színrendszernél használt standard 
sugárzáseloszlás és látószög is. Néhány esetben a kért eredményeknek megfelelően 
megváltozik a mérési funkció és a grafikus eredmények kijelzése is. 

 Színmegjelenítés mező: a program itt jelzi ki a műszer által mért, vagy tárolt 
reflexió adatok által jellemzett felületet milyen színűnek látjuk az aktuális 
sugárzáseloszlás és látómező esetében. 
 Mért szín  -  Referencia (tárolt) szín  -  Háttér a színmegjelenítéshez. 

 Színmegjelenítés háttérszín számkerék: itt tudjuk beállítani, hogy műszerünk 
milyen hátteret használjon a mért és tárolt színek megjelenítésekor. 
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 0 (fekete) és 100 százalék (fehér) között. 

Megjegyzés: Kívánságra több, újabban kifejlesztett funkció is rendelkezésre áll (pl. 
automatikus mérés (a mérőfej áthelyezésekor a Mérés gombra történő kattintás nélkül 
megtörténik a mérés és tárolás), mérési jegyzőkönyv készítés, vagy más nyomdaipari 
mérések, mint „dot gain”, stb.). A kívánt szoftver változat kiválasztásához megrendelés 
előtt egyeztessen a gyártóval. 

 MÉRÉSI EREDMÉNYEK KEZELÉSE 
 A mérési eredmények tárolása a számítógép memóriájában "mrd" (mért reflexió 
adatok) kiterjesztéssel jelölt fájlokban történik. A Munkafájl kiválasztás ablak 
megnyitásakor megjelenik az aktuális könyvtárban levő összes "mrd" kiterjesztéssel 
rendelkező fájl, amelyek közül kattintással kijelölhetjük egy már használt fájl nevét, 
illetve a billentyűzetről új fájlnevet is választhatunk. A munkafájl nevének 
megválasztásakor legfeljebb nyolc karakterből álló sorozatot használhatunk, amely 
latin (ékezet nélküli) betűket és számjegyeket tartalmazhat (a kiterjesztést a program 
automatikusan hozzátoldja). Az új fájl létrehozása és megnyitása, illetve létező fájl 
megnyitása a Nyitás gombra történő kattintással történik. 

 A mért adatok tárolására szolgáló fájlok szokásos szöveges (text) fájlok, 
amelyek az operációs rendszer megfelelő programjával (pl. Notepad, Wordpad) 
megvizsgálhatók és szerkeszthetők, másolhatók, illetve törölhetők. A COMCOLOR 
program automatikusan növekvő azonosító kódszám szerint rendezi és tárolja a 
mérési eredményeket, kézi módosításkor (pl. más műszerrel mért adatsor bevitelekor) 
nem szabad megváltoztatni a kódszámok növekvő sorrendjét. 

 Amikor a Mérési funkció ablakban a Kijelzés fájlból funkciót, valamint a Grafikus 
eredmények ablakból az Adatok táblázatban sort választjuk ki, a szoftver a Számszerű 
eredmények ablak kijelölt sorának megfelelő adatokat számítja és jelzi ki a kijelölt 
munkafájlból. A Fájl készítés (egyébként Mérés) feliratú gombra kattintva a program 
"txt" kiterjesztéssel új mérési eredmény fájlt generál, ami pl. a WINDOWS megfelelő 
segédprogramjaival könnyen megvizsgálható, másolható és kinyomtatható. 

 Ha a megnyitott fájl tartalmaz a Mérésazonosító szám ablakban levő azonosító 
számon tárolt adatokat, akkor a szoftver az ehhez tartozó adatsort, egyébként pedig a 
fájlban tárolt legkisebb azonosító számhoz tartozó adatsort jelzi ki, és ennek 
megfelelően módosítja a Mérésazonosító szám ablak tartalmát is. A megnyitott fájlban 
tárolt adatok között értelemszerűen lapozhatunk (a megfelelő nyilakkal jelölt) Első, 
Előző, Következő és Utolsó gombokra történő kattintással, a Mérésazonosító 
számkerék ablakban levő növelést, vagy csökkentést jelző nyilakra történő 
kattintással, illetve a kijelzett számnak a billentyűzetről történő közvetlen 
módosításával. A Keresés gombra történő kattintáskor a szoftver megkeresi az utolsó 
mérés adataihoz képest legkisebb színadat szerinti eltérést mutató tárolt mérési 
adatsort. 

 A szoftver a Mérésazonosító számkerék ablakban levő mindenkori számnak 
megfelelő adatsor tartalmát jelzi ki a Grafikus eredmények és a Számszerű 
eredmények ablakokban kiválasztható lehetőségek aktuális kijelölése szerint (ha a 
kijelölt kódszámon nincs tárolt adat, akkor az egységnyi reflexiónak megfelelő értékek 
jelennek meg). A tévesen tárolt, vagy feleslegessé vált adatsor a mérésazonosító 
szám kiválasztása után a Törlés gombra való kattintással törölhető. 

 Az utolsó mérés eredményeinek elmentése a Mentés gombra történő kattintással 
történik. Mentéskor a gép automatikusan eltárolja a mért reflexió 360 és 760 nm 
közötti értékeit 5, vagy 10 nm-es lépésekben, továbbá a mérés időpontját, valamint a 
használt mérési és kalibrálási beállításokat. Az utolsó mérési eredmény elmentése a 
Mérésazonosító számkerék ablakban levő, legfeljebb 5 számjegyből álló kódszámon 
történik. Ha az ablakban már használt kódszám szerepel, a program felülírja a 
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kódszámhoz tartozó adatokat, új kódszám esetén pedig beilleszti az új adatsort a 
meglevők mellé, vagy közé.  

 A mért adatok tárolására szolgáló fájlok szokásos szöveges (txt) fájlok, amelyek 
az operációs rendszer megfelelő programjával (pl. Notepad) megvizsgálhatók és 
szerkeszthetők, illetve törölhetők. A COMCOLOR program automatikusan növekvő 
azonosító kódszám szerint rendezi és tárolja a mérési eredményeket, kézi 
módosításkor (pl. más műszerrel mért adatsor bevitelekor) nem szabad megváltoztatni 
a kódszámok növekvő sorrendjét. 

 Amikor a Mérési funkció ablakban a Kijelzés fájlból funkciót, valamint a Grafikus 
eredmények ablakból az Adatok táblázatban sort választjuk ki, a szoftver a Számszerű 
eredmények ablak kijelölt sorának megfelelő adatokat számítja és jelzi ki a kijelölt 
munkafájlból. A Fájl készítés (egyébként Mérés) feliratú gombra kattintva a program 
"txt" kiterjesztéssel új eredmény fájlt generál, ami pl. a WINDOWS Notepad, vagy 
Wordpad segédprogramjával könnyen megvizsgálható és kinyomtatható. 

 EGYÉB FELHASZNÁLÁSOK 
 A nyomdászok általában denzitométereket használnak a nyomdaipari folyamatok 
és a nyomdaipari termékek ellenőrzésére. A COMCOLOR spektrofotométer a 
denzitométereknél sokkal több információt nyújt felhasználója számára, azonban a 
hagyományos műszerekhez szokott szakemberek számára a mért reflexió adatokból 
kiszámítja a szokásos három színszűrős, illetve vizuális denzitás értékeket és 
Neugebauer elméletének színvisszavételi eljárással kiegészített módszerével 
meghatározza a mért szín négyszínű nyomtatással történő reprodukálásához 
szükséges C,M,Y,K optikai kitöltési arányokat is. 

 Ezek a C,M,Y,K értékek nagymértékben függenek a nyomtatásnál használt 
hordozóanyagtól, festékektől és egyéb technológiai jellemzőktől, ezért elfogadható 
pontosság elérése végett a számítási eljárást próbanyomtatásra kalibrálni kell 
(kalibrálás hiányában műszerünk az ISO 12647 szabvány adataival számol). 
Kalibráláshoz a megfelelő üzemmód kiválasztása után végezzük el a próbanyomaton a 
számítógép üzenetei szerinti méréseket. 

 A nyomdaipari mérésekre a Számszerű adatok ablakban kell kijelölni a 
"Denzitások, C, M, Y, K", vagy a "Relatív denzitások" sort. A reflexiós, más szóval 
ránézeti denzitások számításánál az MSZ 7037-84 szabvány (Nyomdaipari 
denzitometria) szerinti, a reflexiós denzitométerekre előírt (432, 536 és 624 nm csúcs 
hullámhossz, 20 nm félérték sávszélesség) szűrőket használjuk. 

 A nyomdaiparban használatos papírok opacitásának (átlátszatlanságának) 
mérésére a Számszerű adatok ablakban kell kijelölni az "Opacitások" sort, a 
COMCOLOR automatikusan kiválasztja az átlagolt különbség mérés funkciót és a 
reflexió görbe grafikus kijelzést. Először több ponton meg kell mérni a kérdéses papír 
visszaverési görbéjét saját többrétegű anyag, vagy fehér háttér használata mellett, 
majd az automatikusan kiszámolt átlagértéket a szokásos módon el kell menteni a 
használt munkafájlban. Ezután fekete háttér mellett végzünk több ponton átlagoló 
mérést, a mérés befejezésekor a műszer kiszámítja négy különböző szabvány szerint 
az opacitás mérőszámait és a reflexió görbék mellé felrajzolja az opacitás értékeket is 
a hullámhossz függvényében. 
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 MŰSZAKI ADATOK 

Mérőgeometria: CIE 45°:0° (45° megvilágítás, 0° megfigy elés). 

Mért felület: 9, vagy 5 mm átmérőjű kör sík felszínen. 

Működési módok: 
 normál mérés, 
          különbség mérés, 
 átlagolt mérés, 
 átlagolt különbség mérés, 
 eredmények kijelzése fájlból, 
 mérőfej kalibrálás, 
 automatikus mérőfej kalibrálás. 

Számítógépes párbeszéd nyelve: angol, magyar, német. 

Mérési idő: 1,5 másodperc (normál mérésnél). 

Ismétlőképesség (∆E*ab eltérés10 mérésnél, saját standardra) 

 átlag: 0,01, maximum: 0,02, szórás: 0,01. 

Standard sugárzáseloszlások: CIE A, C, D50, D55, D65, D75, minden FXX. 

Standard megfigyelők: CIE 2° (1931), CIE 10° (1964). 

Kalibrálás tökéletes reflektorhoz a szállított kerámia standarddal. 

Mérési tartomány: 380 - 740 nm, extrapolálva 360, ill. 760 nm-ig, 
 színadatok számítása 360 - 760 nm között 5 nm-es lépésekben. 

Kijelzett adatok (minden monitorkép kinyomtatható): 
 reflexiós tényező grafikon és táblázat, K/S grafikon, 
 színdiagramok: CIE Y,x,y, CIE L*,a*,b*, Munsell, Coloroid, HunterLab, 
 színadatok: CIE X, Y, Z, x, y, L*, a*, b*, C*ab, hab, W, Tw, 
  Munsell H, V, C, Coloroid A, T, V, kalibrált C, M, Y, K, 
  Taube W, Berger W, ISO W, Hunter W, Stensby W, 
  opacitások, denzitások, relatív denzitások, 
 kívánságra: CIE u’, v’, w’, u*, v*, suv, C*uv, huv, Hunter L, a, b, 
  OSA L, j, g, AN-40 L, a, b, Glasser L, a, b, stb. 
 színkülönbségek: CIE ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆C*ab, ∆H*ab, 
  CMC DE, CIE ∆E*ab, ∆E*94, DE2000, 
 kívánságra: ∆E*94tx, ∆E*Völz, AN-40 ∆E, FMC-II ∆E, OSA ∆C, stb. 

Szükséges számítógép: IBM PC, vagy kompatibilis laptop, notebook, 
 USB, vagy soros kommunikáció port (mérőfej táplálása a jelvezetékekről), 
 operációs rendszer: Windows ’98-tól, min. 800x600 grafikus vezérlő. 

Hőmérséklettartomány 
 használatkor: 15 és 35°C között, 
 tároláskor: -15 és 70°C között. 

Mérőfej mechanikai adatok 
 méret: 40 mm átmérő x 80 mm magasság, 
 tömeg: kb. 110 g. 

Szállított tételek (kb. 200 x 160 x 60 mm fa dobozban): 
 mérőfej, RS232 csatlakozó kábellel, 
 USB - RS232 átalakító, 
 fehér kerámia standard, kalibráláshoz, 
 használati utasítás és software kompakt lemezen, vagy pendrive-on. 
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FÜGGELÉK 
 Nincs egyértelmű, nemzetközileg elfogadott módszer a spektrofotométerek, 
illetve a spektrofotométerek mérési eredményeit színmetrikai értékekké is feldolgozó  
műszerek mérési pontosságának meghatározására. A legfontosabb problémák 
eredete az, hogy a sugárzás visszaverésének mérésére használt referencia céljára 
nemzetközileg (CIE által) ajánlott tökéletesen diffúz és tökéletesen reflektáló felület a 
gyakorlatban nem valósítható meg, illetve a különböző elven működő és/vagy eltérő 
mérési geometriát használó műszerek mérési eredményei a mért mintáktól függő 
mértékben elvileg is eltérnek egymástól. 
 Az aránylag új, különböző színű fénykibocsátó diódákkal (LED) történő mérési 
módszert használó COMCOLOR spektrofotométer osztályában sincs referenciaként 
elfogadott műszer, így műszerünk abszolút pontosságának meghatározására egy 
olyan, a spektrofotométerek területén jól ismert gyártó cég pontos modelljét 
választottuk referenciaként, amely 8°:de mérési geo metriát használ, vagyis a mérési 
eredményekből (a COMCOLOR műszerhez hasonlóan) kizárja a tükrös összetevőt. 
 A régebbi műszereknél a spektrofotométerek talán legnagyobb hangsúlyt kapott 
jellemzője az ismétlőképesség volt, mivel nehéz volt stabilan mérni a felületről 
visszaverődő és a monokromátoron, vagy eltérítő rácson legyengült jelet. A legutóbbi 
idők félvezető gyártási technológiája viszont az egész látható fénytartományban már 
olyan jó hatásfokkal működő LED-eket produkál, hogy a gondosan megválasztott, 
külön mikroszámítógépes vezérlést alkalmazó műszer elektromos bizonytalansága 
kisebb mérési eltérést okoz, mint a rendelkezésre álló minták szabad szemmel nem 
észlelhető felületi egyenetlensége miatt fellépő mérési hiba. 
 A COMCOLOR spektrofotométer mérési pontosságára jellemző adatok 
meghatározására megmértünk 15 színes, stabil kerámia mintát a referencia műszerrel 
és ugyanezen mintákat, továbbá az abszolút reflexió meghatározására szolgáló 
báriumszulfát etalont öt darab, nem egy sorozatban gyártott COMCOLOR műszerrel 
is. Az ismétlőképesség meghatározására 10-10 mérést végeztünk úgy, hogy közben a 
mérőfejet nem vettük el a mintáról. A minta felületi egyenetlenségének 
meghatározására szintén 10-10 mérést végeztünk, de a mérőfejet felemeltük a 
mintáról és tengelye körül elfordítottuk az egyes mérések között. A mérési 
eredményeket a műszerrel eltároltuk és a tárolt adatokat megfelelően csoportosítva 
számítógéppel felrajzoltuk a mellékelt négy ábrán. Ugyancsak ezekből az adatokból 
számítottuk a számszerűsített eltéréseket, illetve az eltérések átlagait. Mivel a CIE 
1976-os, valamint 2000-es ajánlásai szerint számított színinger különbség 
mérőszámok között egyes mintáknál lényeges eltérések vannak, a kiértékelés 
elősegítése érdekében mindegyik adatsort feltüntettük a jelenlegi ISO szabvány 
szerinti CMC mérőszámokkal együtt. 
 Az abszolút pontosság jellemzésére az öt COMCOLOR műszer eredményeinek 
átlagát hasonlítjuk a referencia műszerrel mért adatokhoz (1. ábra). Az 1, 3, 4 és 12 
jelű mintáknál látható néhány százalékos eltérés az eltérő abszolút reflexió referencia 
alkalmazásából ered. A 2 és 7 jelű minták felülete nem teljesen sima, így a referencia 
műszer fénycsapdája nem tudott tökéletesen működni. A görbék mutatják, hogy a 
COMCOLOR hullámhossz szerinti felbontása elmarad a nála nagyságrendekkel 
drágább és helyhez kötött referencia műszer felbontásától, a számszerű eredmények 
viszont jelzik, hogy a számított színadatokban nincs jelentős különbség. Az egyik 
COMCOLOR műszer rövid idejű ismétlőképességét a 2. ábra mutatja, míg a 3. ábrán a 
különböző COMCOLOR műszerek egymáshoz viszonyított mérési eredményei 
láthatók. Az adatok tárgyilagos kiértékeléséhez figyelembe kell venni a mért minták 
felületeinek színmérési értelemben vett egyenetlenségét is, ezek a 4. ábrán találhatók. 
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