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ABSTRACT
The electronic tongue is defined as the device, consisting of a series of sensors, used to characterize
the taste of complex liquid or converted into liquid form samples. This device can be used in many
fields of application; in medicine, chemistry, environment, and food industry. In the food industry.
usually, the electronic tongue is used to control the freshness, the maturity, and the non-deterioration
of fruits, vegetables, meats, beverages, and dairy products. Commonly, trained panelists participate
in taste and sensory analysis. However, the electronic tongue is preferred due to the encountered
disadvantages, where the taste perception is subjective and moreover, varies from an individual to
another. In the present review, the basic structure of electronic tongues with different systems,
working principles, food application areas, advantages, and disadvantages are discussed.
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ÖZ
Elektronik dil, bir dizi sensörden oluşan ve sıvı ya da sıvı forma dönüştürülmüş karmaşık örneklerin
tadını karakterize etmek için kullanılan cihaz olarak tanımlanmaktadır. Bu cihaz, tıp, kimya, çevre ve
gıda alanlarında kullanım olanaklarına sahiptir. Elektronik dil gıda sanayinde; meyve, sebze, et ve süt
ürünleri ile içeceklerde tazeliğin kontrolünde, bozulma veya olgunlaşmanın takibinde
kullanılmaktadır. Yaygın olarak, tat analizlerinde eğitimli panelistlerden yararlanılmaktadır. Ancak,
tat algısının bireyler arası değişkenlik göstermesi ve öznel olması gibi dezavantajlarından dolayı
elektronik dil tercih edilmektedir. Bu derlemede, farklı sistemlere sahip olan elektronik dillerin temel
yapısı, çalışma prensipleri, gıdalarda kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları ele alınmıştır.
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Giriş
Günümüzde, tüketicilerin bilinçlenmesi ile güvenilir,
besleyici ve yüksek kaliteli ürünlere talep artmıştır.
Gıdalarda kabul edilebilir bir kalite ve güvenlik düzeyi
sağlayabilmek amacıyla tüm gıda ürünlerinin izlenmesi
gerekmekte ve bu nedenle de hammaddeden başlayarak
son ürüne kadar, tüm üretim aşamalarında birçok analiz
yapılmaktadır.
Tüketiciler açısından kalite değerlendirilmesi temel
olarak duyu organları kullanılarak yapılan duyusal
analizlerdir (Borràs ve ark., 2015). Ancak uzman
panelistler tarafından yapılması gereken duyusal analizler
zaman alıcı ve yüksek maliyetli süreçlerdir. İnsan
tepkisinin kokuya öznelliği ve bireyler arasındaki
değişkenlik gibi ilave sorunlar da göz önüne alınmalıdır.
Diğer yandan çoğu gıda aromasının karmaşıklığı, gaz veya
sıvı kromatografisi gibi geleneksel lezzet analiz
teknikleriyle karakterize edilmesini zorlaştırmaktadır
(Peris ve Escuder-Gilabert, 2009). Bu cihazlar gıdanın
içindeki bileşenlerin ve miktarlarının belirlenmesinde,
dolayısıyla lezzetinin değerlendirilmesinde yararlı
olabilmektedirler. Fakat zahmetli, zaman alıcı ve özel
analitik beceriler gerektiren yöntemler olmalarının yanı
sıra, ön işlem gerektirmeleri, yüksek maliyetli ve tehlikeli
organik
çözücü
kullanımı
gerektirmeleri
gibi
dezavantajlara da sahiptirler (Legin ve ark., 1997; Huang
ve ark., 2015). Tüm bunlar göz önüne alındığında,
gıdaların kontrolü için panelistlerin duyusal analiz
sonuçları ile yüksek korelasyona sahip yanıtlar verebilecek
sensör teknolojilerine ihtiyaç duyulmakta ve elektronik
burun, elektronik dil gibi cihazlar geliştirilmektedir.
Elektronik burun ve diller düşük maliyetle
üretilebildiği ve kısa bir analiz süreci sağladığı için,
gıdanın koku ve lezzetini karakterize etmek için
geliştirilmiş tahribatsız teknikler olarak giderek daha
popüler hale gelmektedirler (Di Natale ve ark., 1998). Bu
sensörlerin aynı zamanda tekrarlanabilirlik ve kararlılık
özellikleri de oldukça iyidir (Di Natale ve ark., 1997).
Bununla birlikte, özellikle sensörler teknolojisi, veri
işleme, sonuçların yorumlanması ve geçerlilik çalışmaları
ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Bu derlemede
elektronik dil çeşitleri, çalışma prensipleri ve gıda
sanayiinde kullanım olanakları hakkında bilgi vermek
amaçlanmıştır.
Elektronik Dil
İnsan Dilinin Yapısı ve Tat Algısı
Dil, çoğu omurgalıda ağız zemininde bulunan ve
gıdaların çiğnenmesinde kullanılan kaslı bir hidrostat
olarak tanımlanmaktadır. Dil üst yüzeyi papilla ve tat
tomurcukları ile kaplı olduğundan tat almak için kullanılan
birincil organdır (Latha ve Lakshmi, 2012).
Tadı alınan madde, tat hücrelerinin en üst yüzeyinde
bulunan ve ağız ile temasta olan reseptörler tarafından
tespit edilir (Spielman ve ark., 1996). Tat algısı temelde,
ekşi, tatlı, tuzlu, acı ve umami olmak üzere beş tattan
oluşur. Tat alıcılarının yüksek ve kesin seçicilik yerine yarı
seçici bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Yüksek
seçicilik tat alıcılarının belirli bir kimyasal maddeye birebir
karşılık gelmesi anlamına gelmektedir (Tahara ve Toko,
2013).

Tat maddeleri genelde hidrofiliktir ve gıdalardan
tükürük ile ekstrakte edilen küçük molekül/iyonlardan
oluşur. Bu moleküller daha sonra her bir temel tat için özel
tat alıcıları ile etkileşmektedir (Zhang ve ark., 2012). Tat
tomurcukları kemoreseptörlerdir. Gıdalardaki kimyasal
sinyalleri, vücutta etki potansiyeli olarak adlandırılan
elektrik sinyallerine dönüştürürler ve sinir sistemi
vasıtasıyla beyine giderek tat hissi verirler (Latha ve
Lakshmi, 2012).
Tat alımı mekanizması üzerine araştırmaların kısa bir
geçmişi vardır; tat hücrelerinde bulunan acı tadı algılayan
reseptörler 2000 yılında keşfedilmiş ve ardından tatlılık
reseptörleri ile umami tat reseptörleri keşfedilmiştir (Adler
ve ark., 2000). Tuzlu ve ekşi tadın algılanmasının
arkasındaki mekanizmalar henüz netleşmemesine rağmen
aday reseptörler araştırılmaya devam edilmektedir (Huang
ve ark., 2006). Tatlı, umami ve acı tadı algılayan
reseptörlerin sadece dildeki tat tomurcuklarında değil, aynı
zamanda sindirim organlarında, böbreklerde ve hatta
beyinde de bulunabildiği görülmüştür ve bu durumun
fizyolojik öneminin açıklanabilmesi için çalışmalar devam
etmektedir (Tahara ve Toko, 2013).
Elektronik Dil Gelişim Süreci
Dışardan yapılan uyaranlara yapay olarak insan
cevabını yeniden üretme fikri ilk kez 1943’te ortaya
atılmıştır. Bu fikir, sinirsel bilgisayara dayalı bir
“elektronik beyin” ve yapay zeka oluşturmak için
geliştirilmiştir (Vlasov ve ark., 2005). Bu kavramların ilk
analitik aracı ise, 1982’de gazların analizi için kullanılan
“elektronik burun” olmuştur (Persaud ve Dodd, 1982).
1995’te tanıtılan “elektronik dil”, çok bileşenli matrislerin
nicel ve nitel analizinde umut verici bir araç olarak
görülmektedir (Legin ve ark., 2000).
Tat alımının moleküler ve hücresel biyolojisi üzerine
çalışmalar gerçekleştirilirken, tatların tanımlanması ve
sınıflandırılması için algılama teknolojileri, tat
reseptörlerinin keşfinden önce, 1990’lı yıllarda
geliştirilmiştir (Tahara ve Toko, 2013). Bunun öncesinde
ise tat değerlendirmelerinde özel eğitimli panelistler
kullanılmakta
ancak
gıda
endüstrisinde
tadın
değerlendirilmesinde temel metot olan panelist
kullanımının düşük objektiflik ve tekrarlanabilirlik gibi
bazı sorunlar teşkil ettiği bilinmektedir. Bu sorunları
çözmek amacıyla tatların ayrım ve sınıflandırmasını nesnel
olarak yapabilen ve elektronik dil olarak tanımlanan bir
algılama teknolojisi geliştirilmiştir. Bu cihazlara elektronik
dil denmesinin nedeni, çalışma prensiplerinin insanların tat
alma duyusuna benzer şekilde olmasındandır. Elektronik
diller taşınabilir olup, yerinde ölçüm sağlayabildikleri için
önemli sitemler olarak görülmektedir. Aynı zamanda
panelistlerin toksik maddelere veya kötü tatlara maruz
bırakılmasını önlemektedirler (Ramamoorthy ve ark.,
2014).
Tat algılama sistemleri, farklı yapay membranlar ve
elektrokimyasal teknikler vasıtasıyla belirli maddeleri
algılayan analitik sensör sistemleridir. Bu sistemleri için,
tat sensörü, tat çipi, tat algılama sistemi, elektronik
algılayıcı dizi sistemi, biyomimetik algılayıcı dizi sistemi
veya elektronik dil gibi çeşitli isimler kullanılmaktadır
(Woertz ve ark., 2011).
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Elektronik Dil Çalışma Prensibi
Bir elektronik tat algılama sisteminin temel unsurları,
Şekil 3’te görüldüğü gibi, değiştirilebilen farklı özellikteki
sensörler, örnek tablası, amplifikatör ve veri kaydı için bir
bilgisayardır. Bu sistem, belirli tat niteliğine sahip
moleküllerin insan dilindeki tat tomurcuklarıyla etkileşime
girdiğinde neler olduğunu taklit ederek sinyal
oluşturmaktadır (Podrazka ve ark., 2017). Dildeki tat
tomurcukları, yüzeyde bu moleküller ile etkileşerek
potansiyel değişiklikleri başlatan sensörler ile temsil
edilmektedir. Sinyaller ise insanda fizyolojik sinir ağına
karşılık gelen bilgisayar tarafından kaydedilen fizyolojik
etki potansiyelleri ile karşılaştırılmaktadır. Elde edilen
veriler mevcut olan sensör tepkileri matrisi temelinde
değerlendirilip sonuçlar insan hafızasıyla veya hazır tat
şablonlarıyla bağlantılı olarak yorumlanabilmektedirler
(Latha ve Lakshmi, 2012).

Şekil 1. Elektronik tat algılama sisteminin temel
çalışma prensibi (Latha ve Lakshmi, 2012).
Figure 1. Basic working principle of electronic taste
sensing system.

Şekil 2. Potansiyometrik çok kanallı tat algılayıcı
sisteminin deneysel kurulumu (Latha ve Lakshmi, 2012).
Figure 2. Experimental design of potentiometric
multi-channel taste detection system

Şekil 3. TS-5000Z Tat Algılama Sistemi (Intelligent
Sensor Technology, Inc.) (Podrazka ve ark., 2017).
Figure 3. TS-5000Z Taste Sensing System

Sensör Teknolojisi
Genel
olarak,
elektronik
dil
sistemlerinde
elektrokimyasal
(potansiyometrik,
amperometrik,
voltametrik vb.) ve gravimetrik - optik sensörler
kullanılmaktadır (Ciosek ve Wróblewski, 2007; del Valle,
2012).
Potansiyometrik sensörler, özellikle iyon seçici
elektrotlar (İSE), en yaygın kullanılan sensörlerdir.
Günümüzde kullanılan elektronik dillerin çoğu İSE’lerin
modifikasyonları ile üretilmektedir (Legin ve ark., 2002).
İSE çalışma prensibi, sıfır akım koşullarında bir referans
elektrota karşı potansiyel değişimlerinin ölçülmesine
dayanmaktadır. Bilinen ilk İSE, oksit camına duyarlı
membran kullanılarak 1907 yılında sulu çözeltilerde
hidrojen aktivitesini belirlemek amacıyla üretilmiştir.
Sonrasında organik ve inorganik olmak üzere (kristal
malzemeler, sıvı veya plastikleştirilmiş polimerler,
kalkojenit camlar, immobilize enzimler vb) birçok
membran kullanılmıştır (Vlasov ve ark., 1997; Vlasov ve
Legin, 1998). Şekil 2’de potansiyometrik çok kanallı tat
algılayıcı sistemin deneysel kurulumu verilmiştir.
İyon seçici elektrotlar, bilinen ve kolay bir çalışma
prensibine sahip olmaları, düşük maliyetleri, kolay imal
edilebilmeleri, basit kurulumları, birçok değişik türe seçici
sensör edinme imkanı sunmaları ve en önemlisi moleküler
tanımanın doğal mekanizmasına en yakın olmaları
nedeniyle elektronik dillerde en çok tercih edilen
elektrotlardır. Potansiyometrik ölçümlerin dezavantajları
ise ölçümün sıcaklığa bağlı olması, çözelti değişiminin
etkisi ve yük transferinin doğasını etkileyen çözelti
bileşenlerinin adsorbe edilmesidir. Ancak bu faktörlerin
etkisi sıcaklığın kontrolü, adsorpsiyonu sınırlayan
çözücülerle elektrotların yıkanması gibi işlemlerle asgariye
indirilebilmektedir (Legin ve ark., 2002; Ciosek ve
Wróblewski, 2007). Şekil 3’te yaygın olarak kullanılan bir
tat algılama sistemi olan TS-5000Z’nin fotoğrafı
verilmiştir.
Bir sensör dizisinin seçiciliği ve saptama sınırları,
sensörlerin bileşimine ve özelliklerine bağlıdır.
Potansiyometrik sensörlerde seçicilik eşitlik 1’de
gösterilen Nikolsky-Eisenman eşitliği kullanılarak
hesaplanmaktadır.

E=E 0 +

RT
Zi F

Zi ⁄Zj

[a i + ∑j K ij (a j )

]

(1)

Burada Kij seçicilik katsayısını, i birincil iyon, j
elektrota yanıt veren iyonu, ai ve aj bu iyonların aktifliğini,
zi ve zj yine bu iyonların yüklerini göstermektedir. E0,
elektrotun
standart
potansiyelinin
ve
bağlantı
potansiyelinin toplamını, E ise iyon seçici ve referans
elektrottan oluşan elektrokimyasal hücre için potansiyel
farkı ifade etmektedir (del Valle, 2012; Latha ve Lakshmi,
2012).
Voltametrik ölçümlerde ise elde edilen sinyal akımpotansiyel ilişkisine dayanmaktadır. En basit ölçüm
düzeneğinde üç elektrot kullanılmaktadır, bunlar: referans,
çalışma ve yardımcı (ikincil) elektrotlardır. Şekil 4’te
voltametrik bir elektronik dil düzeneği verilmiştir.
Referans elektrodun potansiyeli sabit olarak kabul
edilmekte ve çalışma elektrodu ile ikincil elektrot arasında
akım sağlanmaktadır. Akım, numunedeki elektroaktif
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türlerin taşınması ile meydana gelen elektrolizin oranı ile
ilişkilidir. Elektrolize etki eden faktörler de difüzyon
katsayıları ve elektroaktif tür konsantrasyonlarıdır.
Voltametrik sensörler, yüksek seçicilik ve duyarlılık,
yüksek sinyal-gürültü oranı, düşük algılama limitleri ve
çeşitli ölçüm modları bulunması (kare dalga, büyük darbeli
voltametri, dönüşümlü voltametri, vb.) nedeniyle çok
bileşenli ölçümler için avantajlı cihazlar olarak
görülmektedir. Ayrıca, elektrotların pek çok muhtemel
modifikasyonu bulunmaktadır ki bu çeşitli türlere karşı,
çeşitli duyarlılık ve seçicilik gösteren sensörlerin elde
edilmesine olanak sağlamaktadır (Ciosek ve Wróblewski,
2007). Bununla birlikte çalışma prensipleri nedeniyle
voltametrik sensörler, sadece redoks aktif maddeler
üzerinde uygulama alanına sahiptirler (Podrazka ve ark.,
2017). Voltametrik ölçümler için kullanılan elektrotların
yüzeyleri, kimyasala duyarlı malzemelerle modifiye
edilebilmektedir. Bu şekilde elde edilen sensörler (metalik
elektrotlar veya seçici filmler ile kaplı karbon pasta
elektrotları vb), yüzeyi kaplanmamış metal elektrotlara
göre çok daha farklı bilgiler üretebildiği ve seçiciliği
arttırabildiği için, zayıf sinyaller veren maddelerin tespit
edilmesine olanak sağlamaktadırlar (Lvova ve ark., 2015).

Şekil 4. Voltametrik bir elektronik dil konfigürasyonu
(Riul et al., 2010).
Figure 4. A voltammetric electronic tongue
configuration

Şekil 5. Empedans spektroskopisi deneysel tasarımı
(Riul ve ark., 2010).
Figure 5. Experimental design of impedance spectroscopy

Elektronik dilerde kullanılan bir diğer elektrokimyasal
sensör çeşidi, ölçümlerde empedans spektroskopisi
kullanan sensörlerdir (Ferreira ve ark., 2003). Bu
sensörlerde algılama ünite materyallerinin elektroaktif
olmasına gerek yoktur ve diğer elektrokimyasal
yöntemlerin
aksine
referans
elektroda
ihtiyaç
duyulmamaktadır. Empedans spektroskopisinde, tüm
sistemin karmaşık empedansı, ultra ince filmler ile
kaplanmış ve iç içe geçmiş elektrotlara uygulanan, değişen
frekanslardaki sinyaller ölçülerek değerlendirilmektedir.
Elektrot/elektrolit ara yüzeyinde oluşturulan elektrostatik
çift katman, düşük frekanslarda yanıtı yönetmektedir.
Toplam empedansı, ara frekanslarda elektrotları kaplayan
solüsyon iletkenliği ve ultra ince filmler belirlerken,
yüksek frekanslarda büyük ölçüde geometrik direncin
belirlediği bildirilmektedir (Riul ve ark., 2010). Empedans
spektroskopi ölçümlerinde kullanılan genel deney
düzeneği Şekil 5’te gösterilmektedir.
Optik teknikler, ultraviyole (UV) görünür ışıktan yakın
kızılötesine (NIR) ve kızılötesi (IR) spektruma kadar uzanan
belirli dalga boylarında ışık emilimine dayanır. Birçok
bileşik, farklı emilim spektrumlarına sahiptir, böylece belirli
bir dalga boyunda tarama, test edilen numuneye spesifik
spektrum verebilir (Kalit ve ark., 2014). Optik metotlar
yüksek tekrarlanabilirlik ve uzun süreli istikrar açısından
avantajlıdırlar (Ciosek ve Wróblewski, 2007). Optik
sensörler, polarizasyon, floresans, optik tabaka kalınlığı,
renk veya dalga boyu gibi ışık özelliklerinin değişimini
ölçmektedir (Peris ve Escuder-Gilabert, 2016). Optik
sensörler üç ana bölümden oluşmaktadır, bunlar; bir ışık
kaynağı, optrod ve bir dedektördür. Işık kaynağı, sensörün
en hassas şekilde çalışabilmesi için spesifik analitik dalga
boyuna ayarlanmaktadır. Optrod, uygun indikatör
molekülleri içeren polimerik membranlar gibi kimyasala
duyarlı bir tabaka olarak tanımlanabilmektedir. Hedef analit
ile temas ettiğinde, indikatörün optik özellikleri (floresans,
absorbans vb.) değişmektedir. Bu değişiklik, amacı optik
sinyali elektriksel sinyale dönüştürmek olan bir dedektör
(genellikle bir fotodiyot veya foto çarpanı) tarafından
izlenmektedir. Optik sensörlerde kullanılan çok fazla çeşitli
indikatör bulunmaktadır ve böylece elektrokimyasal
sensörlere göre daha fazla analit saptanabilmektedir (Ciosek
ve Wróblewski, 2007; Ghasemi-Varnamkhasti ve ark.,
2018). Optik sensörler çeşitli pH’larda amino asitler veya
spesifik iyonlar gibi daha özel bileşik gruplarının saptanması
için de kullanılabilmektedirler (Krantz-Rülcker ve ark.,
2001). Üstelik elektrokimyasal olarak tespit edilmesi zor
olan türler (yüklü olmayan ve/veya elektroaktif olmayan
gibi) çoğunlukla optik sensörler kullanılarak analiz
edilebilmektedirler. Ayrıca, optik sensörlerin birçok olası
çalışma modu vardır, bunlar; floresans yoğunluğu, emilim,
yansıtma vb. olarak örneklendirilebilir. Bununla birlikte,
sensör hazırlığı, dayanıklılığının zayıf olması ve sinyal
parazitleri gibi bazı dezavantajlar bu tür cihazların
kullanımını sınırlandırmaktadır (Ciosek ve Wróblewski,
2007; Piriya ve ark., 2017).
Kütle sensörleri, piezoelektrik etkiyi kullanan minyatür
katı hal cihazları olarak tanımlanmaktadırlar ve çoğunlukla
elektronik burunlarda tercih edilmektedirler. Bununla
birlikte kütle sensörleri yüksek hassasiyetleri, evrensel
ağırlık değişikliklerine dayalı algılama prensipleri, gerçek
zamanlı elektronik okuma özellikleri, küçük boyutları,
sağlamlıkları ve düşük maliyetleri ile gelecek vadeden
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cihazlar olarak görülmektedirler (Sun et al., 2008).
Sensörler genellikle çeşitli kimyasala duyarlı malzemelerle
kaplanabilen kuvars kristallerden üretilmektedirler.
Ölçüm, belirli bir frekanstaki piezoelektrik maddenin
uyarılması ile yapılmaktadır ve bu, hedef analitin
kimyasala duyarlı bir materyal tarafından adsorbe
edilmesiyle sağlanmaktadır. Ölçülen sinyal adsorbe edilen
analitin kütle değişikliklerinin bir fonksiyonudur. Kuvars
rezonatörlerde akustik dalga, kütlenin içinden ve/veya
yüzeyi boyunca yayılabilmektedir. Bu sayede birçok olası
çalışma modu bulunmaktadır (Ciosek ve Wróblewski,
2007). Piazoelektrik etkiyi ölçen başlıca iki çeşit sensör
kullanılmaktadır. Bunlar; Kuartz Kristal Mikrobalans ve
Yüzey Akustik Dalga cihazlarıdır. Sıcaklığı, kütle
değişimlerini, basıncı, kuvveti ve ivmeyi ölçebilirler,
ancak sıvı örneklerden ziyade gaz örneklerin analizinde
kullanıldıkları için özellikle elektronik burunda kütle
değişimini algılayan cihazlar olarak yapılandırılmışlardır
(Jacesko ve ark., 2005; Ghasemi-Varnamkhasti ve ark.,
2018).
Ölçüm ilkesine dayanarak, sensör dizileri için
kullanılan algılama materyalleri değişmektedir (Legin ve
ark., 2002). Örneğin potansiyometrik ölçümlerde
kullanılan malzemeler kalkogenit ve oksit camlar iken
(Vlasov ve ark., 1997), amperometrik (akım duyarlı)
ölçümlerde soy metaller kullanılmaktadır (Winquist ve
ark., 1997). Optik sensörler için de plastikleştirilmiş
organik polimerler kullanılmaktadır (Legin ve ark., 1999).
Bir sensör dizisinin seçicilik ve algılama limitlerinin,
algılama malzemelerinin bileşimine ve özelliklerine bağlı
olduğu bilinmektedir. Dizideki sensörlerin sayısı 4 ile 40
arasında değişebilmektedir. Elektronik dil sistemlerinde
kullanılan en yaygın sensör türü potansiyometrik sensörler
olarak bildirilmektedir (Latha ve Lakshmi, 2012).
Veri İşleme
Uygulamanın türüne bağlı olarak, verilerin işlenmesi
için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bunlardan ikisi
Yapay Sinir Ağları (ANN) ve Temel Bileşen Analizi
(PCA)’dir (Riul ve ark., 2010). Eğer sistem yapay sinir
ağlarını kullanıyorsa biyomimikri (biyotaklit) durumu açığa
çıkmaktadır yani verilen yapay sinir ağları hayvan sinir
sistemi fizyolojisinden uyarlanmaktadır. Kullanılabilir farklı
teknikler uygulama türüne göre sınıflandırılabilmektedir.
Eğer hedef niteliksel ise, yani örnekler sınıflandırılacak veya
belli bir özelliğe göre nitelendirilecek ise PCA ilk adım
olarak kullanılmaktadır. Bundan sonra, hangi sınıfa dahil
olduğunu tahmin etmek için bazı kalıp tanıma araçları
gerekmektedir. Bunun için, doğrusal diskriminant analizi, en
yakın komşu modeli, hafif bağımsız sınıf kıyaslama modeli
(SIMCA) veya ANN gibi yöntemler kullanılabilmektedir.
Hedef niceliksel olduğunda ise, sayısal bilgiler veren farklı
yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan biri Temel Bileşen
Regresyonu (PCR)’dur ki bu PCA’dan çoklu bir regresyon
kurması açısından ayrılmaktadır. Diğer yöntemler Kısmi En
Küçük Kareler Regresyonu (PLS) ve yine ANN’dir.
Başlangıç bilgilerinin çok karmaşık olduğu durumlarda,
gereksiz bilgileri bastırıp önemli verileri korumak için
öznitelik çıkarımı yararlı görülmektedir. Bunun için PCA
yöntemi kullanılmakta ve Legendre polinomları, Fourier
veya
Wavelet
dönüşümleri
ile
özellikler
değerlendirilmektedir (Ciosek ve Wróblewski, 2007; del
Valle, 2012).

Elektronik Dil Kullanım Alanları ve Yapılan
Çalışmalar
Elektronik diller, tat analizi, formülasyon, ürün geliştirme
ve proses iyileştirme gibi alanlarda kullanılabilmek için özel
olarak tasarlanmış cihazlardır. Özellikle ilaç endüstrisi, gıda
ve içecek sektörü olmak üzere çeşitli sanayi alanlarında çeşitli
uygulamaları bulunmaktadır.
Tıp ve eczacılık alanında, üriner sistemin işlev
bozukluğu ve kreatinin düzeylerini tespit etmek için insan
idrarının analizinde, ilaçların tat maskeleme etkinliğini
ölçmede, ilaçların tat stabilitesini kontrol etmede, bitkisel
ilaç üretiminde ve kafein, paresetamol vb. tayininde
kullanılmaktadır (Latha ve Lakshmi, 2012).
Elektronik dil çevre analizlerinde, hava ve suyun
tarımsal ve endüstriyel kirliliğini belirlemede, uyuşturucu
tespitinde, biyolojik ve kimyasal silah araştırmalarında ve
su, metal iyonları, endotoksinler, pestisitler açısından çevre
kontrollerinde kullanılmaktadır.
Gıda sanayisinde ise özellikle içecek sektöründe
elektronik dil yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin
içeceklerde alkol bulunup bulunmadığın araştırılmasında,
şaraplarda yıllanmayla değişen aroma bileşenlerinin
tespitinde ve farklı menşei veya farklı markalardaki
kahvelerin kıyaslanmasında kullanılmaktadır. Aynı zamanda
taze süt ile bozulmuş sütü ayırmada, meyve sularının raf ömrü
tayininde ve maden sularının sertliğinin belirlenmesinde de
kullanılabilmektedir.
Elektronik
diller
gıdalardaki
aminoasitlerin karakterizaysonunda da kullanılmaktadır.
Örneğin lösin ve izolösin acı, alanin tatlı aminoasitlerdir
(Miyanaga ve ark., 2002). Restoran ve kafelerde ise elektronik
diller yiyecek ve içeceklerde tat optimizasyonu amacıyla ve
tatlar
arası
etkileşimi
belirlemek
amacıyla
kullanılabilmektedir. Çizelge 1’de gıda alanında elektronik dil
kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların bir kısmı
özetlenmiştir.
Sonuç
Elektronik diller memeli tat alma sistemlerini taklit ederek
geliştirilmiş cihazlardır ve birçok sensörün bulunduğu sensör
dizilerinden oluşmaktadırlar. Henüz insan dili kadar hassas ve
seçici olmasalar bile algılamada oldukça başarılı cihazlar
olarak değerlendirilmektedirler. Elektronik diller bir tadı
algılayıp, tanımlayabilmenin yanı sıra ölçüm yapılan madde
içinde her bir tat bileşeninden ne oranda bulunduğunu, aynı
zamanda tatların hangi sınıflara dahil olduğunu ve ne kalitede
olduklarını da algılayabilen cihazdır. GC ve HPLC gibi
enstrümantal yöntemlere göre hızlı cevap vermeleri ve
taşınabilir ölçekte olan versiyonlarının da bulunması
nedeniyle avantajlı görülmektedirler. Aynı zamanda bu
enstrümental cihazlar örnekteki tat-koku bileşenlerini ve
bunların miktarlarını belirlemeye yardımcı olsalar bile
gıdanın tadının neye benzediğini analiz etmede yeterli
görülmemektedirler. Bu yeni teknolojinin başka avantajları da
bulunmaktadır. Bireysel değişkenlikleri elimine etme,
çevrimiçi izlemenin imkansızlığını giderme, nesnel ölçümler
verme, panelistlerde zararlı bileşimlere ve kötü tada maruz
kalma durumunu ortadan kaldırma, sonuçların zihinsel durum
gibi insan ruh hali ile ilgili sorunlardan etkilemesini önleme
vb. bu avantajların en önemlileri olarak sayılabilirler. Bu
özellikleri ile elektronik diller tat analizlerinde umut verici
olarak değerlendirilmekte ve tüm dünyada bu cihazların
iyileştirme-geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
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Çizelge 1. Gıdalarda elektronik dil kullanılarak yapılan bazı çalışmalar.
Table 1. Some studies using electronic tongue in foods.
Gıda
Kullanım Amacı
Meyve- Sebze
Domates
Lezzet profiline göre sınıflandırma
Kurutulmuş mandalina kabuğundan fonksiyonel
Mandalina
bileşen ekstraksiyonunda kullanılan çeşitli
yöntemlerin etkisinin araştırılması
Üzüm
Olgunlaşmanın izlenmesi
Kayısı
Türler arası tat farkının belirlenmesi
Türler arası tat farkının ve organik asit miktarının
Elma
belirlenmesi
Şizandra
Farklı türlerin ayırt edilemesi
üzümü
İçecekler
Farklı sıcaklık uygulamaları ve yıkama
Şarap
işlemlerine tabi tutulan meşe parçacıklarının
maserasyona etkisinin araştırılması
Çay kalitesinin kalitatif ve kantitatif
Çay
değerlendirilmesi
Şarapların organik asit seviyelerine göre
Şarap
sınıflandırılması
Yaban Mersini Yaban mersini şarabının lezzet özellikleri üzerine
Şarabı
farklı mannoprotein içeriği etkisinin araştırılması
Fermantasyon ve olgunlaşma aşamalarında lezzet
Nar şarabı
profilinin incelenmesi

Sensör Çeşidi

Referans

potansiyometrik

(Beullens ve ark., 2008)

potansiyometrik

(Zhang ve arl., 2019)

voltametrik
potansiyometrik

(Pigani ve ark., 2018)
(Kantor ve ark., 2008)
(Rudnitskaya ve ark.,
2006)

potansiyometrik
potansiyometrik

(Mou ve ark., 2018)

potansiyometrik

(Rudnitskaya ve ark.,
2017)

potansiyometrik

(Xu ve ark., 2019)

voltametrik

(Milovanovic ve ark.,
2019)

-

(Sun ve ark., 2019)

potansiyometrik

(Lan ve ark., 2017)

Şarap

Brett karakterinin belirlenmesinde

voltametrik

Bira
Elma suyu

Farklı bira çeşitlerinin kantitatif analizi
Elma suyu kalitesinin belirlenmesi
Mikroçip darbeli elektrik alan uygulaması sonrası
yaban mersini suyunun lezzet özelliklerinin
araştırılması
Süt ve Süt Ürünleri
Açılmış pastörize sütlerin kalitelerinin ve
depolama süresinin izlenmesi
Olgunlaşma süresince değişen protein-yağ
oranının lezzete etkisinin araştırılması
Keçi sütüne inek sütü karıştırılmasının tespiti

potansiyometrik
potansiyometrik

(González-Calabuig ve del
Valle, 2018)
(Polshin ve ark., 2010)
(Bleibaum ve ark., 2002)

-

(Zhu ve ark., 2019)

voltametrik

(Wei ve ark., 2013)

potansiyometrik

(Lipkowitz ve ark., 2018)

potansiyometrik

(Dias ve ark., 2009)

voltametrik

(Labrador ve ark., 2010)

potansiyometrik

(Gil ve ark., 2008)

potansiyometrik

(Xu ve ark., 2019)

potansiyometrik

(Dong ve ark., 2019)

voltametrik

(Chung ve ark., 2019)

voltametrik

(El Alami El Hassani ve
ark., 2018)

-

(Dong ve ark., 2017)

-

(Donglu ve ark., 2017)

potansiyometrik
potansiyometrik

(Phat ve ark., 2016)
(Veloso ve ark., 2018)

Yaban Mersini
Suyu

Süt
Çedar peyniri
Keçi sütü
Et ve Et Ürünleri
Kıyma
Balık
Sığır eti

Kahve
Karides
Bal
Kahve
Mantar
Mantar
Zeytinyağı

Kıymada NaCl, nitrit ve nitrat seviyelerinin
tahmini
Balıklarda tazeliğin kontrolü
Çiğ ve pişmiş sığır etlerinin lezzet özelliklerinin
değerlendirilmesi
Diğer Gıdalar
Farklı kurutma tekniklerinin kahve aromasına
etkisinin araştırılması
Farklı radyasyon türü ile ışınlanan kurutulmuş
karideslerin özelliklerinin belirlenmesi
Farklı coğrafyalardan toplanan balların lezzet
profillerinin belirlenmesi
Farklı kavurma derecelerinin lezzet profiline
etkisinin araltırılması
Farklı ambalaj materyallerinin depolama
süresince lezzet profiline etkisinin araştırılması
Farklı mantar türlerinde umami tad analizi
Zeytinyağı sınıflandırılması
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