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Abstrakt: Práce se zabývá studiem chirální molekuly 3-aminochinuklidinu (AQN), 

která je významným farmakoforem. Deriváty této molekuly tvoří základ pro řadu 

biologicky významných látek a léčiv: modulátorů aktivity serotoninových receptorů, 

látek pro zobrazení neuronální aktivity a léků potlačujících vedlejší účinky při 

chemoterapii (antiemetika). Molekula AQN je chirální a informace o její absolutní 

konfiguraci a enantiomerní čistotě je proto velmi významná pro její využití ve 

farmaceutickém průmyslu. Struktura AQN obsahuje primární a terciární aminovou 

skupinu a v závislosti na pH se může vyskytovat ve třech nábojových stavech. V této 

práci jsme se zaměřili na charakterizaci AQN pomocí metod vibrační spektroskopie – 

infračervené absorpce a Ramanova rozptylu, včetně jejich chirálních variant – vibrační 

cirkulární dichroismus (VCD) a Ramanova optická aktivita (ROA), ty všechny 

v kombinaci s kvantově chemickými simulacemi. Značná pozornost byla věnována 

výběru vhodného rozpouštědla a nastavení ideálních experimentálních podmínek. Na 

základě pH závislosti Ramanových spekter jsme určili pKA disociační konstanty 

charakterizující přechody mezi jednotlivými nábojovými stavy AQN, které byly dále 

charakterizovány pomocí ROA a VCD. Zkoumány byly i vlastnosti AQN v různých 

fázích (vodný roztok, krystalická a skelná fáze). Kvantově chemické výpočty byly 

zaměřeny na interpretaci naměřených spekter, tj. vibrační analýzu AQN ve vodném 

prostředí a studium vlivu flexibility molekuly a použitého modelu rozpouštědla na 

kvalitu simulovaných spekter.      

Klíčová slova: aminochinuklidin, chiralita, Ramanova optická aktivita, vibrační 

cirkulární dichroismus, QM simulace 

  



iv 
 

Title: Vibrational optical activity of 3-aminoquinuclidine 

Author: Štěpán Jílek 

Department: Institute of Physics of Charles University  

Supervisor: RNDr. Václav Profant, Ph.D., Institute of Physics of Charles University 

Abstract: The bachelor thesis deals with the study of the chiral molecule  

3-aminoquinuclidine (AQN), which is an important pharmacophore. The derivates of 

this molecule form a basis for several biologically important molecules and drugs: 

serotonin receptors activity modulators, agents displaying neuronal activity and 

medicaments supressing side effects of chemotherapy administration (antiemetics). 

AQN is a chiral molecule and information on its absolute configuration and 

enantiomeric purity is crucial to the use of AQN in drug synthesis. AQN contains both 

primary and tertiary amine group and depending on pH value it can be found in three 

differently charged forms. This thesis presents characterization of AQN utilizing 

methods of vibrational spectroscopy – infrared absorption and Raman scattering, 

together with their variants – vibrational circular dichroism (VCD) and Raman optical 

activity (ROA), all these in combination with quantum chemical simulations. The 

attention was paid to a choice of the suitable solvents and settings of experimental 
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Předmluva 

V dnešní době se lidstvo potýká s mnoha různými onemocněními. Mezi taková 

onemocnění patří mimo jiné i zhoubné novotvary, často označované souhrnným 

názvem rakovina, které se řadí do tzv. civilizačních chorob. Od roku 1970 jsou 

zhoubné novotvary druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice – konkrétně 

v roce 2017 na toto onemocnění zemřelo u nás 27,3 tisíc osob, podle (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR, 2017). Léčba rakoviny v poslední době 

zaznamenala obrovský pokrok, zejména v oblasti chemoterapie, která má však řadu 

vedlejších účinků. Jedním z nejčastějších je nauzea (nevolnost, pocit na zvracení), k 

jejímuž potlačení se používají látky ze skupiny antiemetik. Tato jsou často založena 

na různých derivátech 3-aminochinuklidinu (AQN), který je úzce spjat se 

serotoninovými receptory, obzvlášť s 5-HT3. Je součástí různých struktur látek a podle 

toho, o jaký se jedná derivát, mění se i vazby k receptorům. Můžeme jej tak nalézt i u 

látek působících proti úzkosti či látek zlepšujících funkci nervových buněk.  

3-aminochinuklidin tak představuje významný farmakofor využívaný při přípravě celé 

řady léčiv. 

Důležitou rolí je samozřejmě výzkum a syntéza samotných medikamentů. Při 

výrobě je velmi důležitá čistota vstupních látek, chiralita, vazebné místo apod. 

 V této práci se budeme zabývat právě studiem a charakterizací látky AQN 

prostřednictvím metod vibrační spektroskopie, které nám umožňují jak kvalitativní, 

tak i kvantitativní analýzu, ve spojení s chemickými simulacemi. 

Tato bakalářská páce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se věnujeme 

představení zkoumané molekuly a jejímu využití ve farmakologii. Nalezneme zde 

teoretický popis dynamiky molekul a použitých metod vibrační spektroskopie včetně 

definice souvisejících základních chemických pojmů. Stručně je zde nastíněna i 

problematika kvantově mechanických simulací spekter, teorie ROA a VCD. Ve druhé 

kapitole je uveden seznam cílů, kterých v práci chceme dosáhnout. Metodika, popis 

přístrojů, příprava vzorků a zpracování dat je shrnuta ve třetí kapitole. V předposlední 

kapitole jsou shrnuty výsledky experimentů i simulací, a to včetně jejich diskuze. 

Poslední kapitola – závěr je věnován naplnění cílů, shrnutí získaných výsledků a 

perspektivám pro následný výzkum. 
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1. Úvod 

1.1 Vibrační spektroskopie farmakologicky 

významných molekul 

Ke studiu farmakologicky významných molekul se využívá celá řada různých 

fyzikálních metod. Mezi nejpoužívanější patří nukleární magnetická rezonance 

(NMR), rentgenová difrakce, hmotnostní spektrometrie a vibrační spektroskopie, která 

se používá k identifikaci, charakterizaci a zjišťování farmakologicky aktivních 

sloučenin. (Chalmers a Griffiths, 2002) 

Molekuly s účinnou složkou ve farmakologii mohou být rozděleny do dvou 

skupin 

a) malé molekuly, 

b) biofarmaceutické molekuly. 

První skupinu tvoří převážně malé organické molekuly, ve druhé se nachází především 

geneticky upravené proteiny. Metody vibrační spektroskopie, zejména pak jejich 

chirálně citlivé varianty, jakými jsou vibrační cirkulární dichroismus (VCD) a 

Ramanova optická aktivita (ROA), je možné využít ke zjištění úplné struktury 

účinných látek malých molekul a konformačních stavů biofarmaceutických proteinů. 

(Nafie, 2011) 

1.1.1 Chiralita a optická aktivita molekul 

Chiralita a optická aktivita molekul či látek jsou dnes velmi známé jevy, neboť 

většina látek vyskytujících se v živých organismech disponuje právě těmito 

vlastnostmi. Ty byly poprvé popsány již v 19. století, kdy byly v různých 

experimentech např. Aragem, Fresnelem nebo Pasteurem pozorovány jevy související 

s rotací roviny polarizovaného světla. 

Slovo chiralita pochází z řeckého slova kheir, což znamená ruka a jako první jej 

použil Lord Kelvin. Chiralita molekul může být definována mnoha způsoby, přičemž 

nejznámější a nejintuitivnější definice zní, že molekula je chirální, jestliže její 

zrcadlový obraz nelze ztotožnit s původní molekulou. K jednoduché představě nám 

mohou posloužit naše ruce, které taktéž nejsou ztotožnitelné se zrcadlovým obrazem, 
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viz Obrázek 1. Chiralita může být definována také pomocí prvků symetrie molekul, 

které tvoří grupu. (Nafie, 2011) 

Zdrojem chirality v organických molekulách je nejčastěji čtyřvazný uhlík, který 

má na každé vazbě navázanou jinou skupinu či prvek, viz Obrázek 1. Většinou se 

takovýto uhlík označuje v chemickém vzorci hvězdičkou (*) a představuje tzv. chirální 

centrum molekuly. Někdy se také používá název chirální uhlík. Centrum chirality 

(jinak též stereocentrum) bývá nejčastěji specifikováno pomocí Cahnova-Ingoldova-

Prelogova systému, který je založen na prioritě navázaných skupin, jako R nebo S 

(rectus – pravý a sinister – levý). Můžeme se však setkat ještě s označením L a D 

(zejména u cukrů, aminokyselin a peptidů), které je založeno na Fischerově projekci. 

Označení R a S je univerzálnější a může být aplikováno na jakékoli centrum chirality. 

Často je R-konfigurace totožná s D-formou a S-konfigurace totožná s L-formou. 

Dalšími zdroji chirality může být celkové prostorové uspořádání molekul vytvářející 

chirální prvky např. šroubovice, vrtule, aj. 

Enantiomery1 jsou chirální molekuly, které mají stejné chemické složení, ale 

odlišné optické vlastnosti. Dva enantiomery stáčejí rovinou polarizovaného světla o 

stejný úhel, ale každý v opačném směru. Příklady dvou enantiomerů 

aminochinuklidinu můžeme vidět na Obrázku 2. Jinak lze také říci, že enantiomery mají 

stejnou relativní, ale odlišnou absolutní konfiguraci. 

                                                           
1 Lze se také setkat s pojmem optické antipody 

Obrázek 1: Chirální molekula a její zrcadlový obraz; 

převzato z (Chirality, online) 
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S chiralitou úzce souvisí pojem optická aktivita. Je to rozdíl odezvy chirální 

molekuly na dopadající pravotočivé a levotočivé kruhově polarizované světlo. Tento 

rozdíl můžeme pozorovat například u enantiomerů pomocí chirálně citlivých metod – 

elektronového cirkulárního dichroismu (ECD), VCD a ROA. Díky těmto metodám 

jsme schopni určit, o jaký enantiomer se jedná a také jsme schopni určit jeho 

enantiomerní čistotu. 

1.2 3-Aminochinuklidin 

Molekula 3-aminochinuklidinu je tvořena 3 různými prvky, a to uhlíkem – C, 

dusíkem – N a vodíkem – H. Název podle IUPACu2 je 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-

amine. V neutrální formě má 23 atomů a její sumární vzorec je C7H14N2, tedy její 

molární hmotnost činí 𝑀 = 126.203 g.mol-1. Jedná se o chirální molekulu. Prostorovou 

konfiguraci obou enantiomerů můžeme vidět na Obrázku 2. Strukturu molekuly si lze 

rozdělit na primární aminovou skupinu a chinuklidinový skelet obsahující terciární 

amin. Tento skelet na několika místech v textu práce označujeme pro zjednodušení 

také jako „klec“. 

1.2.1 Farmakologie AQN 

Látka zajišťující přenos impulsu z jednoho neuronu na druhý se nazývá 

neurotransmiter. Jedním z neurotransmiterů v mozku a v periferních tkáních, který 

může být i lokálním hormonem, je serotonin, jehož chemický název je  

5-hydroxytryptamin (zkráceně 5-HT). 5-HT transmiterový systém se projevuje 

                                                           
2 angl. International Union of Pure and Applied Chemistry, česky Mezinárodní unie pro čistou a 

užitou chemii  

Obrázek 2: R-aminochinuklidin (vlevo) a S-aminochinuklidin (vpravo), * označuje 

chirální uhlík; převzato ze Sigma Aldrich/Merck 
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v mnoha centrálních funkcí, jako jsou spánek, úzkost, útlum, agresivita, bolesti hlavy 

a další. Účinky serotoninu jsou zprostředkovány pomocí receptorů, které se nacházejí 

na membránách cílových buněk. Tyto receptory můžeme v lidském těle nalézt v trávící 

a nervové soustavě, hladké svalovině, cévách a trombocytech. U člověka rozlišujeme 

14 rozdílných podtypů (subtypů) v rámci 7 tříd serotoninových receptorů – 5-HT1 až 

5-HT7. Všechny podtypy, vyjma ionotropního podtypu 5-HT3, jsou receptory 

metabotropní, tedy spjaté s G-regulačním proteinem. (Lincová a Farghali, 2007) 

Látka s dostatečnou vazebnou specifitou (specifickou afinitou) k receptoru, která 

je schopna se na dané vazebné místo navázat, se nazývá ligand. Ligandy tělu vlastní 

jsou přirozené tělesné molekuly, jež po vazbě na receptor vlivem své vnitřní aktivity 

navodí fyziologickou odpověď. Ligandem však mohou být i jiné látky, ionty, malé 

molekuly, nebo i makromolekuly s dostatečnou specifickou afinitou k receptoru. 

V závislosti na efektu, který ligand navodí, jej rozdělujeme na agonistu, antagonistu, 

částečného (parciálního) agonistu a inverzního agonistu. Je-li látka agonistou, tedy má 

také dostatečnou vnitřní aktivitu, vyvolá po vazbě na receptor účinek ve směru 

fyziologické odpovědi. Receptorový antagonista, tedy ligand bez vnitřní aktivity, 

žádnou fyziologickou odpověď nespustí a jen blokuje vazebné místo. Receptorový 

antagonista může být kompetitivním antagonistou, pokud ho lze z vazby vytěsnit 

přebytkem agonistů nebo také nekompetitivním antagonistou, kterého nelze vytěsnit 

z vazebného místa přebytkem agonistů. Částečný (parciální) agonista, jak je již 

z názvu patrné, je oproti agonistovi účinný pouze částečně a inverzní agonista způsobí 

stabilizaci receptoru v jeho inaktivní konformaci. (Lincová a Farghali, 2007) 

Receptor 5-HT3 je spřažen s iontovým kanálem, jímž proudí sodíkové a draselné 

ionty (Na+, K+). Antagonisté tohoto receptoru se využívají k léčbě nevolností a 

zvracení, způsobené např. chemoterapií, jedná se o tzv. antiemetika. Tito antagonisté 

jsou rozděleni do tří hlavních skupin 

1. substituované imidazoly, 

2. benzenamidy, 

3. estery, amidy a bioisosterické náhražky indolu a podobných 

heterocyklů. 

Mnoho antagonistů 5-HT3 receptoru obsahuje amidovou skupinu, která je spojena 

s heterocyklem obsahujícím dusík, (Parnes a Shelton, 1995). Například mezi výše 

zmíněné benzenamidy patří Zacopride, jehož část struktury tvoří právě AQN. Většina 

látek jejichž součástí je AQN, jsou poměrně aktivní 5-HT3 antagonisté, jak již výše 
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zmíněný Zacopride, tak i např. DAIZAC a MIZAC, viz Obrázek 3. Ukazuje se, že 

Zacopride má vedle antiemetického efektu i další účinky. Dle (Costall a kol., 1988) 

má Zacopride anxiolytický účinek (působící proti úzkosti) a podle (Fontana a kol., 

1996) i nootropní účinek (zlepšující funkci nervových buněk). Aminochinuklidin je 

tedy poměrně důležitým farmakoforem. (Robin a kol., 1993), (Goljer a kol., 2009)  

Farmakoforem se v dnešní době nemyslí konkrétní molekula či skupina, ale jakýsi 

soubor sférických a elektronických vlastností, které jsou nutné k zajištění 

supramolekulární interakce s určitým biologickým cílem a ke spuštění nebo blokaci 

jeho biologické odpovědi. (Wermuth a kol., 1998) 

1.2.2 AQN jako modelový systém 

Vyjma výše uvedeného farmakologického významu představuje molekula AQN, 

díky své relativní jednoduchosti a rigiditě na jedné straně a možnosti existence ve třech 

nábojových stavech a ochotě vytvářet vodíkové můstky s rozpouštědlem na straně 

druhé, velice zajímavý model pro kvantově mechanické simulace molekulárních 

vlastností. 

Díky tuhému chinuklidinovému skeletu má molekula AQN pouze velice 

omezenou flexibilitu. První volnost je spjata s rotací primárního aminu a druhá se týká 

helikálního zkrutu chinuklidinové klece. V případě neutrální formy je pak nutné 

uvažovat tři různé rotamery AQN v závislosti na orientaci NH2 skupiny. 

a) b) 

c) 

Obrázek 3: a) Zacopride, b) DAIZAC, c) MIZAC, AQN zvýrazněn červeně; 

upraveno z: a) (Bourdin a kol., 2015), b) (Hewlett a kol., 1998),  

c) (Hewlett a kol., 1999) 
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Komerční 3-aminochinuklidinové vzorky jsou dodávány ve formě 

dihydrochloridu. Při interakci s rozpouštědlem (vodou) dochází k disociaci za vzniku 

dvojnásobně nabité formy – na primárním i terciárním aminu. Při zvyšování pH dojde 

nejprve k odštěpení vodíku z terciárního aminu a až poté z aminu primárního. V 

závislosti na pH se tedy AQN vyskytuje ve třech nabitých stavech s celkovým nábojem 

0, +1 a +2. V Tabulce 1 jsou uvedeny konstituční vzorce nabitých forem včetně počtu 

atomů a počtu vibračních módů 𝑁𝜈, který byl stanoven pomocí následujícího vztahu 

pro nelineární molekulu 

 𝑁𝜈 = 3𝑁 − 6, (1.1) 

kde N je počet atomů molekuly.  

V našem případě tak existují dvě pKA konstanty, jejichž hodnotu se nám však 

v dostupné literatuře nepodařilo dohledat. Samotný primární amin bude mít pKA okolo 

10.5, avšak pKA odpovídající protonaci/deprotonaci terciárního aminu v AQN je 

neznámá. Dle (Aggarwal a kol., 2003) má samotný chinuklidin bez substituentů pKA 

11.3, v závislosti na substituentu v poloze 3 však dochází k podstatnému snížení této 

hodnoty. Např. 3-chinuklidinon má hodnotu pKA = 6.9 a 3-chlorchinuklidin pKA = 8.9, 

(Aggarwal a kol., 2003).  

Tabulka 1: Nábojové formy AQN 

Nabitý stav Počet atomů Počet vibračních módů 

AQNH2
2+ 

 

25 69 

AQNH+ 

 

24 66 

  AQN 

 

23 63 
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1.3 Dynamika molekul 

Molekuly nejsou statické útvary. Kromě translačního pohybu mohou též rotovat 

a vykonávat vnitřní pohyby, tj. vibrovat. Díky tomu jsme schopni pozorovat rotační, 

vibrační nebo rotačně-vibrační spektra. Pro přehlednost uvedeme nejprve klasický 

pohled na rotaci a vibraci molekul separátně, který bude následován kvantovým 

popisem. 

1.3.1 Rotace molekul 

Pro zjednodušení uvažujme pouze nehomogenní dvouatomovou molekulu, která 

je tvořena atomy o hmotnosti 𝑚1, 𝑚2. Uvažme, že tyto atomy rotují kolem pevné osy 

procházející těžištěm. Pak celkový moment setrvačnosti molekuly 𝐼 je dán jako součet 

momentů setrvačnosti jednotlivých atomů, tedy 

 𝐼 =  𝐼1 + 𝐼2 = 𝑚1𝑟1
2 + 𝑚2𝑟2

2, (1.2) 

kde 𝑟1, 𝑟2 jsou vzdálenosti atomů od těžiště. Dále pak ze zákona zachování momentu 

hybnosti platí, že 

 𝑚1𝑟1 = 𝑚2𝑟2. (1.3) 

Pomocí vztahu (1.3), zavedením redukované hmotnosti 𝜇 a meziatomové vzdálenosti 

𝑅0 pak můžeme celkový moment setrvačnosti 𝐼 psát jako 

 𝐼 = (
𝑚1𝑚2

𝑚1 + 𝑚2
) (𝑟1 + 𝑟2)2 = 𝜇𝑅0

2. (1.4) 

Protože se atomy otáčí kolem pevné osy, tak celkový moment hybnosti 𝐽 je roven 

 𝐽 = 𝐼�⃗⃗⃗�, (1.5) 

kde �⃗⃗⃗� je úhlová rychlost. V kvantové mechanice se celkový moment hybnosti kvantuje 

vztahem 

 |𝐽| = ℏ√𝑗(𝑗 + 1), (1.6) 

kde ℏ je redukovaná Planckova konstanta a 𝑗 je celé nezáporné číslo. Kvantovaná 

energie rotující molekuly může být vyjádřena vztahem  

 
𝐸𝑗 =

1

2
𝐼𝜔2 =

𝐽2

2𝐼
=

𝑗(𝑗 + 1)ℏ2

2𝐼
, (1.7) 

kde jsme postupně využili vztahů (1.5) a (1.6). V tomto odvození jsme uvažovali, že 

délka vazby je konstantní, což ve skutečnosti není pravda, protože chemická vazba je 

elastická, tedy mění svou délku v závislosti na rotaci. Pro jednoduchost si můžeme 
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představit, že vazba mezi atomy je reprezentována pružinkou s tuhostí 𝑘. Pak působící 

síla 𝐹, která je popsána Hookovým zákonem, se zároveň musí rovnat dostředivé síle  

 𝐹 = 𝑘(𝑅 − 𝑅0) = 𝜇𝜔2𝑅, (1.8) 

kde výraz (𝑅 − 𝑅0) má význam výchylky z rovnovážné polohy. Poslední člen ve 

vztahu (1.8) si můžeme vyjádřit pomocí momentu setrvačnosti jako 

 𝜇𝜔2𝑅 =
𝐼𝜔2

𝑅
. (1.9) 

Potom celková energie rotující molekuly je rovna  

 𝐸 =
1

2
𝐼𝜔2 +

1

2
𝑘(𝑅 − 𝑅0)2. (1.10) 

Nyní už můžeme poměrně snadno vyjádřit kvantovanou energii rotující molekuly se 

započítanou elastickou vazbou. Ze vztahu (1.8) si vyjádříme (𝑅 − 𝑅0), který následně 

dosadíme do (1.10) a následným využitím (1.5) a (1.6) získáme vztah pro rotační 

energetické hladiny 

 𝐸𝑗 =
𝑗(𝑗+1)ħ2

2𝐼
+

𝑗2(𝑗+1)2ℏ4

2𝑘𝐼2𝑅2 . (1.11) 

V tomto posledním vztahu je nutné si uvědomit, že pro každé 𝑗 máme různá 𝐼 a 𝑅. Ze 

vztahu (1.8) jsme si schopni vyjádřit 𝑅(𝑅0) a díky tomu můžeme určit aproximativní 

chování kvantované rotační energie 

 𝐸𝑗 ≈
𝑗(𝑗+1)ħ2

2𝜇𝑅0
2 −

𝑗2(𝑗+1)2ℏ4

2𝜇2𝑅0
6𝑘

. (1.12) 

Vidíme, že po započítání elasticity chemické vazby doje k poklesu rotačních 

energetických hladin oproti tuhé molekule. V případě víceatomových molekul musíme 

uvažovat, že moment hybnosti je složen z momentů hybnosti podél jednotlivých os x, 

y a z. 

1.3.2  Vibrace molekul 

Pro jednoduchost opět uvažme nehomogenní dvouatomovou molekulu, jejíž 

vazba je reprezentována pružinkou s tuhostí 𝑘. Atomy na sebe mohou působit 

přitažlivými nebo odpudivými silami v závislosti na vzájemné vzdálenosti. Závislost 

potenciální energie na vzájemné vzdálenosti mezi atomy je známá a můžeme ji vidět 

na Obrázku 4, přičemž bod minima odpovídá vyrovnání přitažlivých a odpudivých sil a 

má význam optimální délky chemické vazby 𝑟0. Tento průběh velmi dobře popisuje 

Lennardův-Jonesův potenciál. 
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Když nyní použijeme výše zmíněnou představu atomů, které jsou spojeny 

pružinkou, tak potenciální energii můžeme psát jako 

 
𝑈𝑝(𝑟) = 𝑈0 +

1

2
𝑘(𝑟 − 𝑟0)2, (1.13) 

kde 𝑈0 má význam klidové potenciální energie a 𝑟 je výchylka z rovnovážné polohy. 

Pokud budeme pružinku natahovat nebo smršťovat, tak bude mít tendenci se vrátit do 

své původní délky. Působící návratová síla 𝐹 má potom tvar 

 𝐹 = −
𝜕𝑈𝑝

𝜕𝑟
= −𝑘(𝑟 − 𝑟0). (1.14) 

Kmitání v tomto případě zjednodušeně představuje ony vibrace molekul. 

1.3.3   Kvantový popis rotací a vibrací molekul  

Pro podrobnější popis rotací a vibrací molekul musíme přejít z klasického světa 

do kvantového. Při tomto popisu budeme postupovat v souladu s učebnicí (Skála, 

1995). Nejprve si uvedeme základní aproximace Schrödingerovy rovnice, a poté se 

budeme zabývat jejím řešení pro pohyby molekul. 

Uvažme nerelativistickou Schrödingerovu rovnici pro jádra a elektrony 

v následujícím tvaru 

 

(−
ℏ2

2𝑚
∑ ∆𝑖

𝑛

𝑖=1

− ∑
ℏ2

2𝑀𝑗
∆𝑗

𝑁

𝑗=1

+ 𝑉) 𝜓 = 𝐸𝜓, (1.15) 

Obrázek 4: Závislost energie 𝐸 dvou atomů 

vodíku (H) na vzdálenosti jejich jader 𝑅; 

převzato z (Vacík a kol., 1995) 
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kde 𝑖 indexuje elektrony, 𝑗 jádra, 𝑚 je hmotnost elektronů, 𝑀𝑗 je hmotnost jádra, ∆ 

představuje operátor druhých parciálních derivací, 𝑉 je potenciál, ve kterém je 

zahrnuta interakce elektrony-elektrony, elektrony-jádra, jádra-jádra a interakce 

elektronů a jader s vnějšími poli, 𝜓 je vlnová funkce a 𝐸 je energie v atomových 

jednotkách. Protože jádra jsou mnohem těžší než elektrony (alespoň o 3 řády), můžeme 

uvažovat, že elektrony se pohybují výrazně rychleji než jádra. Díky tomu můžeme 

předpokládat, že elektrony vykonávají pohyb v poli, které je vytvářeno nehybnými 

jádry. Musíme brát v potaz také to, že rychle se pohybující elektrony vytvářejí 

efektivní pole, na které jádra jen pomalu reagují. Na základě těchto skutečností lze 

předpokládat, že je možné provést separaci proměnných a dosáhnout tak toho, že 

budeme řešit zvlášť Schrödingerovu rovnici pro pohyb elektronů v poli jader a pro 

pohyb jader v efektivním poli vytvářeným rychle se pohybujícími elektrony. 

Uvažovaná separace vlnové funkce má tvar 

 𝜓(𝑟𝑖, �⃗⃗�𝑗) = 𝜑�⃗⃗�𝑗
(𝑟𝑖) 𝜉(�⃗⃗�𝑗), (1.16) 

kde 𝑟𝑖, �⃗⃗�𝑗 jsou postupně proměnné elektronů a jader, které mají význam poloh. Dále 𝜑 

je vlnová funkce elektronů a 𝜉 je vlnová funkce jader. Předpokládáme-li, že 𝜑�⃗⃗�𝑗
(𝑟𝑖) 

řeší Schödingerovu rovnici pro pole vytvářené pevnými jádry, můžeme psát 

 
(−

ℏ2

2𝑚
∑ ∆𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑉) 𝜑�⃗⃗�𝑗
(𝑟𝑖) = 𝑈(�⃗⃗�𝑗)𝜑�⃗⃗�𝑗

(𝑟𝑖), (1.17) 

kde 𝑈(�⃗⃗�𝑗) je vlastní energie. K získání Schrödingerovy rovnice pro vlnovou funkci 

jader 𝜉(�⃗⃗�𝑗) využijeme dosazení separace (1.16) do původní nerelativistické rovnice 

(1.15) a následným využitím vztahu (1.17) získáme rovnici tvaru 

 𝑈(�⃗⃗�𝑗)𝜑�⃗⃗�𝑗
(𝑟𝑖) 𝜉(�⃗⃗�𝑗) − ∑

ℏ2

2𝑀𝑗
[𝜉(�⃗⃗�𝑗)∆𝑗𝜑�⃗⃗�𝑗

(𝑟𝑖) +𝑁
𝑗=1

2 (∇𝑗𝜑�⃗⃗�𝑗
(𝑟𝑖)) (∇𝑗𝜉(�⃗⃗�𝑗)) + 𝜑�⃗⃗�𝑗

(𝑟𝑖)∆𝑗𝜉(�⃗⃗�𝑗)] = 𝐸𝜑�⃗⃗�𝑗
(𝑟𝑖) 𝜉(�⃗⃗�𝑗).  

(1.18) 

Rovnice (1.18) se označuje jako Schödingerova rovnice v adiabatické aproximaci. 

Z adiabatické aproximace lze získat ještě jedno přiblížení za předpokladu, že vlnová 

funkce elektronů 𝜑�⃗⃗�𝑗
(𝑟𝑖) se jen velmi málo mění se změnou polohy jader a platí, že 

 ∆𝑗𝜑�⃗⃗�𝑗
= 0, 

∇𝑗𝜑�⃗⃗�𝑗
(𝑟𝑖) = 0. 

(1.19) 
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Pak, použijeme-li předpoklady (1.19) ve vztahu (1.18) a vykrátíme-li 𝜑�⃗⃗�𝑗
(𝑟𝑖), získáme 

tzv. Bornovu-Oppenheimerovu aproximaci, která má tvar 

 

− ∑
ℏ2

2𝑀𝑗
∆𝑗𝜉(�⃗⃗�𝑗)

𝑁

𝑗=1

+  𝑈(�⃗⃗�𝑗) 𝜉(�⃗⃗�𝑗) = 𝐸 𝜉(�⃗⃗�𝑗). (1.20) 

Nyní se již dostáváme ke kvantovému popisu rotací a vibrací molekul. Uvažujme 

jako v klasických pohledech nehomogenní dvouatomovou molekulu, jejíž hamiltonián 

𝐻 pro pohyb jader má tvar 

 𝐻 =
ℏ2

2𝑀1
∆1 −

ℏ2

2𝑀2
∆2 + 𝑉(|�⃗⃗�1 − �⃗⃗�2|), (1.21) 

kde 𝑀1, 𝑀2 jsou hmotnosti jednotlivých atomů a 𝑉 je celkový potenciál zahrnující 

elektrostatické interakce jader, vnější potenciál a efektivní potenciál, který je vytvářen 

rychle se pohybujícími elektrony. Přejdeme-li do těžišťové soustavy zavedením 

souřadnice těžiště 𝑟𝑇⃗⃗⃗⃗  a vzájemné vzdálenosti atomů 𝑟 následujícími vztahy 

 𝑟 = �⃗⃗�1 − �⃗⃗�2, 𝑟𝑇 =
(𝑀1�⃗⃗�1−𝑀2�⃗⃗�2)

(𝑀1+𝑀2)
, (1.22) 

pak se nám tvar hamiltoniánu 𝐻 změní na 

 𝐻 =
ℏ2

2𝑀
∆𝑇 −

ℏ2

2𝜇
∆ + 𝑉(𝑟), (1.23) 

kde 𝑀 = 𝑀1 + 𝑀2 je celková hmotnost molekuly a 𝜇 je redukovaná hmotnost. První 

člen v (1.23) má význam kinetické energie translačního pohybu molekuly, což vede 

na řešení Schrödingerovy rovnice pro volnou částici, kterou odseparujeme a zůstane 

nám hamiltonián ve tvaru 

 𝐻 = −
ℏ2

2𝜇
∆ + 𝑉(𝑟). (1.24) 

Tento poslední vztah má tvar rovnice pro centrální pohyb a zavedením sférických 

souřadnic přejde na 

 𝐻 = −
ℏ2

2𝜇
[

1

𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2 𝜕

𝜕𝑟
) +

1

𝑟2 sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
(sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
) +

1

𝑟2 sin2 𝜃

𝜕2

𝜕𝜑2] +  𝑉(𝑟). 

(1.25) 

Dále provedeme separaci radiální souřadnice od úhlových vztahem 

 𝜓 = 𝜓𝑣𝑖𝑏(𝑟)𝜓𝑟𝑜𝑡(𝜃, 𝜑), (1.26) 

kde index 𝑣𝑖𝑏 označuje vibrační a index 𝑟𝑜𝑡 rotační část vlnové funkce. Budeme-li 

dále řešit Schrödingerovu rovnici s hamiltoniánem z (1.25) a využijeme vztahu (1.26), 

tak dostaneme 

 𝐻𝜓𝑣𝑖𝑏(𝑟)𝜓𝑟𝑜𝑡(𝜃, 𝜑) = 𝐸𝑣𝑟𝜓𝑣𝑖𝑏(𝑟)𝜓𝑟𝑜𝑡(𝜃, 𝜑), (1.27) 
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kde 𝐸𝑣𝑟 představuje energii rotací a vibrací molekuly. Pokud má být tato rovnice 

splněna pro všechny možné 𝜃 a 𝜑, tak musí platit 

 − [
1

sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
(sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
) +

1

𝑟2 sin2 𝜃

𝜕2

𝜕𝜑2] 𝜓𝑟𝑜𝑡(𝜃, 𝜑) = 𝜆𝜓𝑟𝑜𝑡(𝜃, 𝜑), (1.28) 

kde 𝜆 je separační konstanta. Pro radiální část vlnové funkce 𝜓𝑣𝑖𝑏(𝑟) máme díky  

(1.27) a (1.28) rovnici tvaru 

 [−
ℏ2

2𝜇

1

𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2 𝜕

𝜕𝑟
) + 𝑉(𝑟) +

ℏ2

2𝜇

𝜆

𝑟2] 𝜓𝑣𝑖𝑏(𝑟) = 𝐸𝑣𝑟𝜓𝑣𝑖𝑏(𝑟). (1.29) 

Pro rotační část vlnové funkce 𝜓𝑟𝑜𝑡(𝜃, 𝜑) je známé řešení ve tvaru kulových funkcí 

 𝜓𝑟𝑜𝑡(𝜃, 𝜑) = 𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜑), 

𝑚 = −𝑙, … , +𝑙, 

𝑙 = 0, 1, 2, … , 

𝜆 = 𝑙(𝑙 + 1), 

(1.30) 

kde 𝑙 je vedlejší kvantové číslo a 𝑚 je magnetické kvantové číslo. Pro řešení radiální 

části vlnové funkce je vhodné použít substituce 

 𝜓𝑣𝑖𝑏 =
𝜓𝑣

𝑟
. (1.31) 

Díky této substituci a následným úpravám získáme Schrödingerovu rovnici pro atom 

vodíku, jejíž řešení je obecně známo 

 [−
ℏ2

2𝜇

𝑑2

𝑑𝑟2 +
ℏ2

2𝜇

𝑙(𝑙+1)

𝑟2 + 𝑉(𝑟)] 𝜓𝑣(𝑟) = 𝐸𝑣𝑟𝜓𝑣(𝑟). (1.32) 

Vidíme, že v posledním vztahu nám energie 𝐸𝑣𝑟 i vlnové funkce 𝜓𝑣(𝑟) závisí na 

vedlejším kvantovém čísle 𝑙. Dále si můžeme ještě potenciál 𝑉(𝑟) rozvinout do řady 

v okolí nějakého minima 𝑟0. To nám umožňuje se zbavit závislosti 𝑟 ve druhém členu 

pouhým dosazením, že 𝑟 = 𝑟0. Celkovým výsledkem je součet energií vibrací 𝐸𝑣𝑖𝑏 a 

rotací 𝐸𝑟𝑜𝑡 

 𝐸𝑣𝑟 = 𝑉(𝑟0) + 𝐸𝑣𝑖𝑏 + 𝐸𝑟𝑜𝑡, (1.33) 

kde jednotlivé energie jsou rovny 

 𝐸𝑣𝑖𝑏 = ℏ𝜔 (𝑛 +
1

2
), 

𝐸𝑟𝑜𝑡 =
ℏ2𝑙(𝑙+1)

𝜇𝑟0
2 , 

(1.34) 

kde 𝑛 = 0, 1, 2, …, je hlavní kvantové číslo. 
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1.4 Metody vibrační spektroskopie 

Jedním z podoborů optické spektroskopie je vibrační spektroskopie, která se 

zaměřuje na studium přechodů mezi stacionárními vibračními stavy. Největší 

pravděpodobnost uskutečnění takovéhoto přechodu je při jednofotonové rezonanci, 

kdy energetický rozdíl ∆𝐸 dvou stacionárních vibračních stavů molekuly je roven 

energii dopadajícího fotonu 𝐸𝑓. Tyto jednofotonové přechody rozdělujeme na absorpci 

(přechod z nižšího do vyššího stavu), stimulovanou emisi (opačný zářivý přechod 

indukovaný vnějším polem) a spontánní emisí (zářivý přechod bez přítomnosti 

vnějšího pole). Avšak k přechodu mezi stacionárními vibračními stavy může dojít i 

v případě kdy energie 𝐸𝑓 není rovna ∆𝐸. V takovém případě molekula absorbuje foton, 

který ji vybudí do virtuálního stavu, který je ale nestabilní, a proto dojde k vyzáření 

sekundárního fotonu, díky kterému se molekula dostane zpět do stacionárního stavu. 

Takto popsaný jev je tedy v podstatě neelastický rozptyl záření na molekule a 

nejčastěji se označuje jako Ramanův rozptyl (v ruské literatuře též kombinační 

rozptyl). Oproti elastickému, tzv. Rayleighově rozptylu, kdy má vyzářený sekundární 

foton stejnou vlnovou délku jako absorbovaný, je Ramanův rozptyl mnohem méně 

pravděpodobný – jeho účinný průřez dle (Kapitán, 2006) je cca 106 (tj. pouze jeden 

foton z milionu se rozptýlí neelasticky), (Prosser, 1989). Energetické přechody mezi 

vibračními stavy při infračervené absorpci, Rayleighově a Ramanově rozptylu 

můžeme vidět na Obrázku 5. 

Obrázek 5: Schéma energetických přechodů mezi vibračními stavy při 

infračervené absorpci, Rayleighově a Ramanově rozptylu 
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Vibrační spektroskopie – zahrnující různé metody založené na infračervené 

absorpci a Ramanově rozptylu – nám umožňuje studovat velké množství různých 

vzorků. Jedná se o kvalitativní i kvantitativní metodu, která nám dokáže identifikovat 

látku a stanovit její množství ve vzorku. Dovoluje nám zkoumat vzorky v širokém 

pásmu teplot, v různých skupenství (plyn, kapalina a pevná látka), a také z různého 

množství vzorku. Výhodou také je i to, že se ve většině případů jedná o metody 

nedestruktivní. Jak infračervená absorpce, tak Ramanův rozptyl mají varianty citlivé 

na chirální uspořádání – vibrační cirkulární dichroismus (VCD) a Ramanovu optickou 

aktivitu (ROA) – pro které se používá souhrnný termín vibrační optická aktivita 

(VOA). VCD a ROA nám podobně jako infračervená absorpce a Ramanův rozptyl 

umožňují získat komplementární informace o studovaných systémech, a je tedy 

vhodné tyto metody kombinovat. (Nafie, 2011), (Larkin, 2011) 

1.4.1 Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektroskopie (IČ) je úzce spjata s jevem absorpce, při kterém 

dochází k poklesu intenzity dopadajícího záření při průchodu vzorkem. Tento pokles 

je charakterizován absorbancí 𝐴, která je definována vztahem 

 𝐴 = log
𝐼0(𝜈)

𝐼(𝜈)
, (1.35) 

kde 𝐼0 je velikost intenzity záření před průchodem vzorku a 𝐼 je výsledná velikost 

intenzity záření po průchodu vzorkem. Zlomek logaritmu ve vztahu (1.35) má význam 

převrácené hodnoty transmitance (propustnosti) 𝑇, a proto lze také absorbanci vyjádřit 

jako 

 𝐴 = − log 𝑇. (1.36) 

Pokles intenzity záření při průchodu daným prostředím je popsán Lambertovým 

zákonem, který říká, že absorbance je přímo úměrná extinkčnímu3 koeficientu 𝑏 a 

uražené vzdálenosti v daném prostředí 𝑙, tedy 

 𝐴 = 𝑏𝑙. (1.37) 

Jiná formulace Lambertova zákona zní tak, že intenzita záření v daném prostředí klesá 

exponenciálně s uraženou vzdáleností v tomto prostředí, což lze ukázat dosazením 

vztahu (1.35) do (1.37) a následným vyjádřením výsledné intenzity 𝐼, čímž získáme 

právě zmíněnou formulaci tohoto zákona 

                                                           
3 Používá se i název absorpční 
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 𝐼(𝜈) = 𝐼0(𝜈)𝑒−𝑏𝑙. (1.38) 

Dalším důležitým zákonem souvisejícím s absorpcí je Beerův zákon, podle kterého je 

extinkční koeficient 𝑏 přímo úměrný molárnímu extinkčnímu koeficientu 𝜀 a molární 

koncentraci absorbujících molekul 𝑐, tedy 

 𝑏 = 𝜀𝑐. (1.39) 

Oba dva výše zmíněné zákony jsou často spojovány do tzv. Lambertova-Beerova 

zákona, který má tvar 

 𝐴 = 𝜀𝑐𝑙. (1.40) 

V tomto odstavci jsem vycházel ze vztahů uvedených v (Prosser, 1989). 

K absorpci infračerveného (obecně elektromagnetického) záření vibrující 

molekulou může dojít pouze v případě, kmitá-li vektor elektrické intenzity záření se 

stejnou frekvencí jako molekula. Aby daná vibrace molekuly byla pozorovatelná 

pomocí infračervené spektroskopie, tak navíc při změně vibračního stavu molekuly 

musí dojít i ke změně dipólového momentu 𝜇, čímž dostáváme podmínku na 

pozorovatelnost 

 𝜕𝜇

𝜕𝑞
≠ 0, (1.41) 

kde 𝑞 má význam souřadnice. Infračervená absorpční spektra molekuly jsou obvykle 

získána měřením propustnosti záření molekulou. V případě infračervené spektroskopie 

se fundamentální vibrace molekuly nacházejí v oblasti vlnové délky 𝜈 = 2.5–1000 μm. 

Ve spektroskopii se však namísto vlnové délky používá veličina vlnočet4 𝜈 (nejčastěji 

v jednotkách reciprokých centimetrů, cm-1), která je definována jako převrácená 

hodnota vlnové délky, a tedy oblast vibrací je 𝜈 = 10–4000 cm-1. (Schrader a 

Bougeard, 1995) 

K získání absorpčního infračerveného spektra je potřebné získat absorpční 

koeficient (v některých případech rovnou absorbanci). Nejrozšířenějším i 

nejjednodušším způsobem, jak jej získat je změřením propustnosti vzorku. Přístroj 

umožňující měřit spektra propustnosti vzorku se nazývá absorpční spektrofotometr. 

Hlavními komponentami těchto přístrojů jsou: zdroj záření, monochromátor, vzorková 

část, detektor, optické prvky (jako zrcadla, čočky apod.) a další části zajišťující chod 

a nastavení přístroje. Disperzní absorpční spektrofotometr funguje na principu, kdy se 

pro každou vlnovou délku (získanou pomocí monochromátoru) porovnávají intenzity 

                                                           
4 Z angl. wavenumber 
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záření, kdy ve vzorkové části není nic (nebo je tam umístěn referenční vzorek) vůči 

tomu, kdy záření projde zkoumaným vzorkem či látkou. Na základě takovéhoto měření 

získáme propustnost 𝑇 pro různé vlnové délky. (Prosser, 1989) 

S rozvojem počítačové techniky se v infračervené spektroskopii začaly používat 

tzv. Fourierovské (FTIR)5 spektrometry, které spektrum získávají pomocí Fourierovy 

transformace. Pracují na principu interference a jádro těchto přístrojů je tvořeno 

interferometrem. Pro jednoduchost uvažme Michelsonův interferometr, který má 

pohyblivé a pevné zrcátko, viz Obrázek 6. Světlo ze zdroje je rozděleno děličem svazku 

na dva paprsky, přičemž jeden je odražen od pevného zrcátka, který následně projde 

skrz vzorek a dopadne na detektor. Druhý paprsek je odražen od pohyblivého zrcátka 

a skrze vzorek také dopadne na detektor. Tyto dva paprsky spolu interferují a 

v závislosti na poloze pohyblivého zrcátka nastane buď konstruktivní, nebo 

destruktivní interference. Fourierovský spektrometr měří intenzitu světla vzhledem 

k poloze zrcátka a výsledkem je interferogram, který je Fourierovým obrazem spektra. 

Výsledné spektrum je pak získáno zpětnou Fourierovou transformací pomocí 

počítačového softwaru. (Barth, 2007) 

Mezi hlavní výhody FTIR spektrometrů patří výrazné zkrácení měřícího času, 

lepší poměr signál/šum, měření celého spektrálního rozsahu a tzv. Jacquinotova 

výhoda (žádné štěrbiny a disperzní prvky, tj. velká propustnost pro optické záření). 

(Schrader a Bougeard, 1995) 

                                                           
5 Z angl. Fourier transform infrared 

 

Obrázek 6: Digram FTIR spektrometru; S – zdroj, DS – dělič 

svazku, FZ – pevné zrcadlo, PZ – pohyblivé zrcadlo,  

V – vzorek, D – detektor, I – interferogram; 

 upraveno z (Schrader a Bougeard, 1995) 
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1.4.2 Vibrační cirkulární dichroismus – VCD 

Cirkulární dichroismus (CD) je metoda optické spektroskopie, která měří rozdíl 

absorbance mezi levotočivě a pravotočivě kruhově polarizovaným zářením, (Petralli-

Mallow a kol., 1993). Vibrační cirkulární dichroismus (VCD) je pak cirkulární 

dichroismus využívající infračervené záření. Jedná se o chiroptickou metodu 

infračervené spektroskopie. Rozšíření CD do infračervené oblasti bylo dříve 

limitováno zejména polarizátory a detektory infračerveného záření, proto zpočátku 

byla polarizační spektra zkoumána především ve viditelné a ultrafialové oblasti (UV). 

(Keiderling, 2018) 

Vibrační cirkulární dichroismus je definován jako rozdíl absorbancí levotočivě 

𝐴𝐿 a pravotočivě 𝐴𝑅 kruhově polarizovaným světlem (Nafie, 2011) pro vibrační 

přechod molekuly jako 

 ∆𝐴(𝜈) = 𝐴𝐿(𝜈) − 𝐴𝑅(𝜈). (1.42) 

Znázornění definice můžeme vidět na Obrázku 7. Základní přechody mají velmi malou 

intenzitu podle (Keiderling, 2018) zhruba 
∆𝐴

𝐴
~ 10-4–10-5. Jako první pro měření VCD 

byly použity disperzní skenovací přístroje, které byly „rozšířeny“ z viditelné a blízké 

infračervené oblasti do střední infračervené oblasti, (Osborne a kol., 1973). VCD má 

smysl měřit pouze pro molekuly, které jsou chirální, nebo se nacházejí v chirálním 

prostředí, protože pro achirální molekulu je VCD definované vztahem (1.42) nulové. 

Speciálně pro dva enantiomery se ∆𝐴 liší pouze znaménkem, tedy výsledná spektra 

jsou zrcadlově symetrická. Podobně jako v infračervené spektroskopii (viz kapitola 

1.4.1 Infračervená spektroskopie) lze rozdíl v absorbanci vyjádřit pomocí Lambertova-

Beerova zákona jako 

 
∆𝜀(𝜈) =

∆𝐴(𝜈)

𝑐𝑙
, (1.43) 

kde ∆𝜀 je rozdíl molárního extinkčního koeficientu pro levotočivě a pravotočivě 

kruhově polarizované světlo (∆𝜀(𝜈) = 𝜀𝐿(𝜈) − 𝜀𝑅(𝜈)), 𝑐 je molární koncentrace a 𝑙 je 

optická dráha. (Nafie, 2011) 
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1.4.3 Teorie VCD 

VCD studuje změny vibračních stavů molekuly způsobené interakcí elektrického 

a magnetického pole infračerveného záření s elektrony a jádry molekuly. V našem 

případě jsou vlnové délky infračerveného záření mnohem větší než rozměr molekuly 

AQN a můžeme předpokládat, že jsou jeho složky (elektrická a magnetická) při 

interakci s molekulou neměnné. Interakce způsobí poruchu elmag. pole 𝐻´, která je 

dána 

 𝐻´(𝐸,⃗⃗⃗⃗ �⃗⃗⃗�) = −�⃗�𝑒𝑙 ∙ �⃗⃗� − �⃗�𝑚𝑎𝑔 ∙ �⃗⃗⃗�, (1.44) 

kde �⃗�𝑒𝑙 a �⃗�𝑚𝑎𝑔 jsou elektrické a magnetické dipólové momenty molekuly a �⃗⃗�, resp. �⃗⃗⃗� 

je elektrická, resp. magnetická složka pole. Dopadá-li časově proměnné elmag. pole 

na molekuly, je nutno k popisu využít časovou poruchovou teorii (time-dependent 

perturbation theory – TDPT viz (Dirac, 1929)). Při absorpci světla molekulou je 

příspěvek el. dipólu k 𝐻´ mnohem větší než mag. dipólu, který je proto možno 

zanedbat – elektrická dipólová aproximace. Jejím využitím společně s TDPT získáme 

podle (Stephens a kol., 2012) vztah pro molární extinkční koeficient 𝜀 molekuly 

 
𝜀(𝜈) =

8𝜋3𝑁𝜈

(2.303)3000ℎ𝑐
∑ 𝛼𝑖𝐷(𝑖 → 𝑓)𝑓𝑖𝑓(𝜈𝑖𝑓, 𝜈)

𝑖,𝑓

, (1.45) 

kde 𝑁 je počet atomů molekuly, 𝜈 je frekvence záření, ℎ je Planckova konstanta, 𝑐 je 

rychlost světla, index 𝑖 a 𝑓 značí počáteční a koncový vibrační stav molekuly, 𝛼𝑖 je 

relativní populace stavu 𝑖, 𝑓𝑖𝑓(𝜈𝑖𝑓 , 𝜈) představuje tvar absorpčního pásu a 𝐷(𝑖 → 𝑓) je 

síla dipólu při excitaci z počátečního do koncového stavu, kterou lze zapsat jako 

 𝐷(𝑖 → 𝑓) = |⟨𝑖|�⃗�𝑒𝑙|𝑓⟩|2. (1.46) 

Obrázek 7: Energetický diagram přechodu ze základního do prvního 

excitovaného stavu molekuly, způsobený levotočivě a pravotočivě 

kruhově polarizovaným světlem, upraveno z (Nafie, 2011)  
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Molární extinkční koeficient daný vztahem (1.45) je však shodný pro nepolarizované, 

levo- a pravotočivě kruhově polarizované světlo. K objasnění VCD spekter je 

nezbytné započítat vliv magnetického dipólového momentu do 𝐻´, využitím TDPT 

dostaneme dle (Stephens a kol., 2012) vztah pro rozdíl molárních extinkčních 

koeficientů ∆𝜀 

 
∆𝜀(𝜈) =

32𝜋3𝑁𝜈

(2.303)3000ℎ𝑐
∑ 𝛼𝑖𝑅(𝑖 → 𝑓)𝑓𝑖𝑓(𝜈𝑖𝑓, 𝜈)

𝑖,𝑓

, (1.47) 

kde 𝑅(𝑖 → 𝑓) je rotační síla při přechodu z počátečního do koncového vibrační stavu 

molekuly, kterou lze vyjádřit jako 

 𝑅(𝑖 → 𝑓) = Im[⟨𝑖|�⃗�𝑒𝑙|𝑓⟩ ∙ ⟨𝑓|�⃗�𝑚𝑎𝑔|𝑖⟩]. (1.48) 

Obecně je tedy cirkulární dichroismus způsoben interakcí elektrického a magnetického 

dipólového momentu při přechodu mezi dvěma stavy. Podrobnější popis lze nalézt 

např. v (Stephens, 1985). 

1.4.4 Ramanova spektroskopie 

V roce 1928 C. V. Raman pozoroval jev, kdy se ve spektru vzorku, který byl 

vystaven intenzivnímu monochromatickému záření, objevily vedle budící čáry další 

symetricky rozložené linie. Tento jev je po jeho objeviteli pojmenován a nazývá se 

Ramanův jev (rozptyl). Ukázalo se, že na škále vlnočtů je vzdálenost linií od budící 

čáry nezávislá na vlnové délce a je charakteristická pro danou látku či vzorek. (Prosser, 

1989) 

Ramanův rozptyl je neelastický rozptyl a jedná se o dvoufotonový proces. Při 

tomto jevu dochází k tomu, že molekula pohltí dopadající foton a zároveň vyzáří 

sekundární foton o jiné vlnové délce, přičemž musí být splněn zákon zachování 

energie, tedy v souladu s Obrázkem 5 musí platit 

 ℎ𝜈𝑆,𝐴𝑆 = ℎ𝜈0,1 ∓ (𝐸1 − 𝐸0), (1.49) 

kde ℎ je Planckova konstanta, 𝜈𝑆,𝐴𝑆 je frekvence sekundárního fotonu (index 𝑆 značí 

Stokesovu větev a 𝐴𝑆 značí anti-Stokesovu větev), 𝜈0,1 je frekvence dopadajícího 

(primárního) fotonu, 𝐸0, resp. 𝐸1 je energie základního, resp. prvního excitačního 

vibračního stavu, přičemž samozřejmě platí 𝐸1 > 𝐸0 a pořadí indexů si odpovídá 

(index 𝑆 odpovídá indexu 0 a znaménku mínus v (1.49)). Výsledné naměřené 

spektrum, jehož příklad je znázorněn na Obrázku 8, je tvořeno intenzivní budící čárou, 
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která odpovídá Rayleighově (elastickému) rozptylu a je ji nutno potlačovat a podle 

hodnoty vlnočtového (Ramanova) posuvu pak dvěma částmi odpovídajícími 

Stokesově a anti-Stokesově větvi Ramanova rozptylu. (Prosser, 1989) 

Při běžných teplotách se v souladu s Maxwellovým-Boltzmannovým rozdělením 

nachází většina molekul v základním vibračním stavu. Proto větší intenzitu má 

Stokesova větev Ramanova rozptylu (viz Obrázek 8), neboť při ní dochází k excitaci 

molekuly z energeticky nižšího stavu do energeticky vyššího. Povětšinou se proto jako 

Ramanovo spektrum prezentuje jeho Stokesova větev. 

Ramanův rozptyl se řídí jinými výběrovými pravidly než infračervená absorpce. 

Pokud má být vibrační přechod viditelný (aktivní) v Ramanově spektru, musí se při 

něm měnit polarizovatelnost molekuly 𝛼, tzn. 

 𝜕𝛼

𝜕𝑞
≠ 0, (1.50) 

Obrázek 8: Příklad Ramanova spektra s oběma částmi – Stokesova a anti-Stokesova; 

upraveno z (Nasdala a kol., 2004) 
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kde 𝑞 má význam souřadnice, (Schrader a Bougeard, 1995). Díky tomu je informace 

obsažená v Ramanově spektru komplementární k té ze spektra absorpčního, obě 

metody se doplňují. 

1.4.5 Ramanova optická aktivita – ROA 

Ramanova optická aktivita (ROA) je chiroptická varianta Ramanovy 

spektroskopie. Je definována jako rozdíl intenzity Ramanova rozptylu mezi 

pravotočivě a levotočivě kruhově polarizovaným dopadajícím nebo rozptýleným 

zářením, (Nafie, 2011). Tento rozdíl je velmi slabý, zhruba o 3 až 5 řádů menší než 

zdrojový Ramanovský signál. Z energetického hlediska jsou vibrační stavy molekuly 

při ROA shodné jako u VCD, což nám umožňuje přímé srovnání obou metod. (Nafie, 

2011), (Barron a Buckingham, 1971) 

Z hlediska experimentálního uspořádání existují pro ROA čtyři různá modulační 

schémata, která můžeme vidět na Obrázku 9, kde energetické hladiny 𝐸0 a 𝐸1 jsou 

shodné s hladinami na Obrázku 7. První z nich je metoda ICP (incident circular 

polarization), při které je budící záření pravo- a levotočivě kruhově polarizováno a 

detekujeme všechno rozptýlené záření, které může být lineárně polarizované nebo 

nepolarizované. ICP modulační schéma je historicky nejpůvodnější, byly na něm 

založeny první měření ROA (viz (Barron a kol., 1973a), (Barron a kol., 1973b) a (Hug 

a kol., 1975)) i koncepce prvního ROA spektrometru provozovaného na Fyzikálním 

ústavu MFF UK v Praze, viz (Hanzlíková a kol., 1999). Dalším modulačním 

schématem je tzv. SCP (scattered circular polarization), při kterém je budící záření 

buď nepolarizované, nebo lineárně polarizované a následně je detekována pravo- a 

levotočivě kruhově polarizovaná složka rozptýleného záření. Spektrometr založen na 

SCP schématu byl poprvé popsán v (Spencer a kol., 1988) a využívají jej i současné 

komerčně dostupné ROA spektrometry (Biotools, Inc.). Poslední dvě metody DCPI a 

DCPII (dual circular) spolu úzce souvisí, neboť při nich je budící záření kruhově 

polarizováno a poté se detekuje buď shodně polarizované rozptýlené záření – DCPI 

nebo opačně polarizované – DCPII. Aparatura pro měření pomocí ROA metody DPCI 

je popsána např. v (Nafie a kol., 1995). (Nafie, 2011) 

Podle úhlu, který svírá budící a rozptýlené záření, rozlišujeme různé geometrie 

ROA experimentu. Nejvýznačnější z nich jsou geometrie přímého rozptylu, kdy 
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svírající úhel má hodnotu 0°, geometrie pravoúhlého rozptylu a geometrie zpětného 

rozptylu, kdy je svírající úhel 180°. (Nafie, 2011) 

Většina prvních ROA prací byla realizována v geometrii pravoúhlého rozptylu 

(Hug a Surbeck, 1979), ale v roce 1989 se podařilo experimentálně potvrdit teoretický 

předpoklad, že geometrie zpětného rozptylu je pro ROA nejvhodnější (Hecht a kol., 

1989) a od té doby je naprostá většina měření realizována v ní. 

 

 

1.4.6 Teorie ROA 

V této části uvedeme pouze základní teoretický popis Ramanovy optické aktivity 

v nerezonančním přiblížení. Při popisu vycházíme z (Nafie, 2011). Podrobnější a 

rozsáhlejší popis ROA nalezneme např. v (Barron, 2004). 

Jak již bylo zmíněno, Ramanův rozptyl je dvoufotonový proces, kdy foton při 

interakci s molekulou získá nebo ztratí kvantum energie. Tento proces zahrnuje 

odezvu komplexní polarizovatelnosti molekuly 𝛼𝛼�̃�. Vztah pro intenzitu Ramanova 

rozptylu systému molekul je 

Obrázek 9: Metody měření ROA;  

upraveno z (Nafie, 2011) 
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 𝐼(�̃�𝑑 , �̃�𝑖) = 90𝐾 〈|𝑒�̃�
𝑑∗𝑎𝛼�̃�𝑒�̃�

𝑖|
2

〉, (1.51) 

kde 𝑒�̃�
𝑑

, 𝑒�̃�
𝑖
 jsou polarizační vektory rozptýleného, excitačního záření (* značí 

komplexní sdružení), 𝑎𝛼�̃� je Ramanův rozptylový tenzor a 𝐾 je konstanta úměrnosti. 

Ve vztahu (1.51) se využívá Einsteinovy sumační konvence (přes dva stejné indexy se 

sčítá) a má význam středování přes všechny orientace polarizovatelnosti molekuly. 

Konstanta 𝐾 je dána vztahem 

 
𝐾 =

1

90
(

𝜔𝑅
2 𝜇0�̃�(0)

4𝜋𝑅
)

2

, (1.52) 

kde 𝜔𝑅 je frekvence rozptýleného záření, 𝜇0 je magnetická permeabilita, �̃�(0) má 

význam velikosti vektoru el. pole excitačního záření a 𝑅 je vzdálenost detektoru od 

bodu rozptylu. 

Ramanův rozptylový tenzor má tvar 

 𝑎𝛼�̃� = 𝛼𝛼�̃� +
1

𝑐
[𝜀𝛾𝛿𝛽𝑛𝛿

𝑖 𝐺𝛼�̃� + 𝜀𝛾𝛿𝛼𝑛𝛿
𝑑𝒢𝛾�̃� +

𝑖

3
(𝜔0𝑛𝛾

𝑖 𝐴𝛼,𝛾�̃� − 𝜔𝑛𝛾
𝑑𝒜𝛽,𝛾�̃�)], 

(1.53) 

kde 𝑐 je rychlost světla, 𝜀𝑖𝑗𝑘 je Levi-Civitův tenzor, 𝑛𝑖 a 𝑛𝑑 jsou vektory šíření 

budícího a rozptýleného záření, 𝜔0 je frekvence budícího záření a 𝛼𝛼�̃� je tenzor 

polarizovatelnosti (odpovědný za Ramanův a Rayleighův rozptyl). Zbylé čtyři tenzory 

jsou tzv. ROA tenzory, kde první dva – 𝐺𝛼�̃� a 𝒢𝛾�̃� jsou tenzory magnetické dipólové 

optické aktivity a 𝐴𝛼,𝛾�̃�, 𝒜𝛽,𝛾�̃� jsou tenzory elektrické kvadrupólové optické aktivity. 

Při nerezonanční aproximaci bereme v úvahu, že energie dopadajícího záření je 

dostatečně vzdálená od elektronových přechodů v molekule a dochází při ní k omezení 

tenzoru polarizovatelnosti a kvadrupólových tenzorů optické aktivity na reálnou část 

a tenzorů magnetické dipólové optické aktivity na imaginární část a lze je zapsat ve 

tvaru 

 
𝛼𝛼𝛽 =

2

ħ
∑

𝜔𝑒𝑔

𝜔𝑒𝑔
2 − 𝜔0

2 Re[⟨𝑔|�̂�𝛼|𝑒⟩⟨𝑒|�̂�𝛽|𝑔⟩]

𝑒≠𝑔

, 

𝐺´𝛼𝛽 = −
2

ħ
∑

𝜔𝑒𝑔

𝜔𝑒𝑔
2 − 𝜔0

2 Im[⟨𝑔|�̂�𝛼|𝑒⟩⟨𝑒|�̂�𝛽|𝑔⟩]

𝑒≠𝑔

, 

𝐴𝛼,𝛽𝛾 =
2

ħ
∑

𝜔𝑒𝑔

𝜔𝑒𝑔
2 − 𝜔0

2 Re[⟨𝑔|�̂�𝛼|𝑒⟩⟨𝑒|𝜃𝛽𝛾|𝑔⟩]

𝑒≠𝑔

, 

(1.54) 

kde 𝜔𝑒𝑔 = 𝜔𝑒 − 𝜔𝑔 je úhlová frekvence při přechodu mezi stavy 𝑒 a 𝑔 a kde �̂�𝛼, �̂�𝛽 

a 𝜃𝛽𝛾 představují operátory: �̂�𝛼 – el. dipólový moment, �̂�𝛽 – magnetický dipólový 
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moment a 𝜃𝛽𝛾 – el. kvadrupólový moment. Se vztahy (1.54) lze zavést následující 

tenzorové invarianty 

 
𝛽(𝛼)2 =

1

2
(3𝛼𝛼𝛽𝛼𝛼𝛽 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛽𝛽), 

𝛽(𝐺´)2 =
1

2
(3𝛼𝛼𝛽𝐺´𝛼𝛽 − 𝛼𝛼𝛼𝐺´𝛽𝛽), 

𝛽(𝐴)2 =
1

2
(𝜔0𝛼𝛼𝛽𝜀𝛼𝛾𝛿𝐴𝛾,𝛿𝛽), 

𝛼 =
1

3
𝛼𝛼𝛼, 

𝐺´ =
1

3
𝐺´𝛼𝛼. 

(1.55) 

 

S výše uvedenými vztahy (1.55) můžeme zapsat výrazy pro intenzity Ramanova a 

ROA signálu 

 𝐼𝑅 + 𝐼𝐿 = 4𝐾[𝐷1𝛼2 + 𝐷2𝛽(𝛼)2], 

𝐼𝑅 − 𝐼𝐿 =
8𝐾

𝑐
[𝐷3𝛼𝐺´ + 𝐷4𝛽(𝐺´)2 + 𝐷5𝛽(𝐴)2], 

(1.56) 

kde 𝐷𝑖 jsou parametry odpovídající různým modulačním schématům a geometriím 

experimentu. Jejich hodnoty lze nalézt např. v (Kapitán, 2006). 

1.4.7 Srovnání VCD a ROA 

Obě metody měření spekter vibrační optické aktivity (VOA) jsou spjaty 

s měřením příslušných spekter infračervené, resp. Ramanovy spektroskopie. Od 

„kvality“ infračerveného, resp. Ramanovského spektra se proto odvíjí kvalita i VCD, 

resp. ROA spekter. Z tohoto důvodu se k metodám vibrační optické aktivity přistupuje 

rozdílně. (Nafie, 2011) 

V případě VCD je nutné si nejprve zvolit oblast měření a podle toho vybrat 

správné detektory a optické prvky. Se zvolenou oblastí pak volíme vhodné např. 

rozpouštědlo, koncentraci a optickou dráhu. Pro střední infračervenou oblast (800 až 

2000 cm-1) se často volí rozpouštědla obsahující deuterium (těžký vodík) jako jsou 

CDCl3, CD2Cl2, D2O ale i např. DMSO, H2O a jiné, přičemž chceme, aby rozpouštědlo 

se zkoumanou látkou, co nejméně interagovalo. Voda se používá pro měření 

biologických molekul (proteiny, nukleové kyseliny apod.). Nicméně voda není ideální 

rozpouštědlo pro měření VCD, neboť v oblasti zhruba 1500 cm-1 má zvýšenou 

absorbanci (v závislosti na experimentálních podmínkách). Pokud je použita jako 
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rozpouštědlo, je nutné zkoumané látky rozpouštět ve vyšších koncentracích a používat 

kyvety s krátkými optickými dráhami. (Nafie, 2011) 

U ROA si můžeme zvolit modulační schéma a geometrii měření. Pro biomolekuly 

se nejvíce používá metoda SCP v geometrii zpětného rozptylu. Nejvíce nám kvalitu 

měření ovlivňuje fluorescence způsobená většinou nějakou nečistotou, která zhoršuje 

poměr signálu k šumu. Dále se dá měření ovlivnit koncentrací látky a důležité také je, 

aby byl vzorek stabilní, když ho ozařujeme laserem. Nejvhodnějším rozpouštědlem je 

voda, která má velmi málo intenzivní Ramanovo spektrum. Organická rozpouštědla 

často mívají intenzivní spektra s mnoha pásy, což ztěžuje následné odečtení pozadí.  

(Nafie, 2011) 

Z hlediska teoretického, tak experimentálního je VCD jednodušší než ROA, jak 

je uvedeno v (Nafie a kol., 1994). Obě metody jsou však srovnatelně důležité, neboť 

každá nám dává na danou látku trochu jiný pohled. Zejména je to viditelné v článku 

(Tam a kol., 1997), kde zkoumali dvě velmi podobné látky, konkrétně 1-amino-2-

propanol a 2-amino-1-propanol. Tyto dvě látky měly velmi podobná ROA spektra, ale 

naprosto odlišná VCD spektra. 

1.5 Simulace spekter 

Teoretické simulace spekter hrají v interpretaci naměřených dat velmi důležitou 

roli. Zatímco spektra velkých molekulárních systémů je možné interpretovat pouze na 

empirické úrovni (identifikace strukturních markerů) nebo pomocí statistických metod 

(metoda hlavní komponenty, faktorová analýza), spektra malých a středně velkých 

molekul je možné hodnověrně simulovat na základě kvantově mechanických principů. 

Srovnání takto simulovaných spekter s těmi naměřenými nám umožňuje získat více 

informací o konfiguraci zkoumané látky – např. úhly mezi atomy, vazbami apod. a 

také jak se ve spektrech projevuje jejich případná změna. Simulace spekter se 

v poslední době velmi rozvíjí a vylepšují. Současný přístup k simulacím je uveden 

např. v článcích (Parchaňský a kol., 2014) a (Mutter a kol., 2015). 

1.5.1 Ab initio výpočetní metody 

Spojení ab initio pochází z latiny a znamená „od počátku“. Ab initio metody se 

používají k řešení mnohočásticové Schrödingerovy rovnice, kterou až na výjimky 

nelze řešit analyticky. Tyto metody nepoužívají žádné empirické předpoklady a 
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parametry, ale vycházejí čistě z fyzikálních zákonů. Výchozím bodem je tzv. metoda 

self-konzistentního pole (SCF), která představuje model nezávislých elektronů a 

pomocí níž lze získat molekulové orbitaly. (Čárský a Urban, 2008) 

Základní ab initio metodou využívající SCF je Hartree-Fockova metoda (HF), 

která byla dlouhou dobu nejvíce používanou metodou v kvantových výpočtech. Při 

metodě HF se uvažuje vlnová funkce ve tvaru Slaterova determinantu, aby byl 

zachován Pauliho vylučovací princip. Konkrétní odvození a následné výpočty pomocí 

této aproximace jsou popsány v (Szabo a Ostlund, 1994). HF metoda má bohužel 

pouze omezenou přesnost vyplývající z toho, že využívá jednoelektronové přiblížení 

a vlnovou funkci aproximuje pouze jedním Slaterovým determinantem. Díky tomu 

jsou zanedbány příspěvky tzv. dynamické a statické korelační energie (více k tomuto 

např. (Skála, 1995)). Kvalita výpočtu získaného na HF úrovni se dá vylepšit využitím 

některých z post-HF metod, které zahrnují i vlivy elektronové korelace – Møllerova-

Plessetova poruchová metoda, metoda vázaných klastrů, metoda konfigurační 

interakce, metoda multikonfiguračního self-konzistentního pole, aj. (Stephens a kol., 

1994). 

Zlepšení přesnosti výsledků je však vyváženo mnohonásobně vyšší výpočetní 

náročností těchto metod. 

1.5.2 Teorie hustotního funkcionálu 

Alternativou k ab initio přístupům jsou metody založené na teorii funkcionálu 

hustoty (DFT, Density Functional Theory), kterými se v současnosti provádí převážná 

většina výpočtů elektronové struktury. Jejich popularita je dána především přijatelnou 

výpočetní náročností, která jen mírně převyšuje náročnost HF metody, a zároveň 

přesnost poskytovaných výsledků, které zahrnují i příspěvky korelační energie. DFT 

metoda je založena na Hohenbergových-Khonových teorémech a spočívá v řešení 

Kohnových-Shamových rovnic viz (Wesolowski a Weber, 1996), které jsou v principu 

řešitelné, pokud bychom znali přesný tvar korelačně-výměnného funkcionálu. Tvar 

tohoto funkcionálu však znám není, ale existuje množství přibližných vztahů pro jeho 

vyjádření, které se ale opírají o několik (málo) empiricky určených parametrů. 

Z tohoto důvodu nejsou DFT metody striktně vzato ab initio, ačkoli k nim často bývají 

řazeny. Problémem a nevýhodou DFT je, že díky empirickým parametrům není zřejmá 

jasná cesta k přesnějším výsledkům. Výhodou je, že ji lze aplikovat i na 
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vícemolekulové a složitější systémy. V současné době nejpoužívanějším DFT 

funkcionálem je hybridní funkcionál B3LYP (vyvinutý už v roce 1993). (Čárský a 

Urban, 2008) 

1.5.3 Geometrická optimalizace 

Prvním krokem k simulacím spekter je znalost struktury zkoumané molekuly, 

resp. znalost jejich možných stabilních konformerů. Určení těchto konformerů se 

provádí např. skenováním molekuly přes všechny úhlové stupně volnosti a sledováním 

potenciální energie molekuly. 

Geometrická optimalizace molekuly je prováděna skrze identifikaci lokálního 

minima na potenciální energetické ploše, na které lze pozorovat, jak se mění 

potenciální energie molekuly jako funkce struktury molekuly (mohou to být např. 

délky vazeb, kartézské souřadnice). Algoritmy optimalizace geometrie pracují 

s derivací energie podle souřadnic (gradient) a s maticí druhých derivací energie podle 

souřadnic, tzv. Hessova matice, Hessián. Obvykle se používají kartézské, ale lze použít 

i jiné. Příklady dalších souřadnic a jejich výhody jsou uvedeny např. v (Schlegel, 

2011). Gradient energie udává směr na potenciální energetické ploše, kterým 

nejrychleji klesá energie. Hessova matice popisuje zakřivení té plochy. Nachází-li se 

molekula v bodě minima, pak musí být gradient roven nule a Hessova matice musí být 

pozitivně definitní (všechna vlastní čísla musejí být kladná). Pro samotnou simulaci 

spekter je nezbytné právě identifikovat všechna možná minima, která odpovídají 

možným stabilním konformerům a zahrnout je všechny do simulací spekter. (Stephens 

a kol., 2012) 

1.5.4 Modely rozpouštědla 

V případě simulací spekter je naším cílem dosáhnout, co největší shody 

s experimentem. V mnoha případech, nejen u biologicky významných molekul a 

biomolekul, je zkoumaná látka či molekula rozpuštěná v nějakém rozpouštědle. Je 

tedy nezbytné uvažovat a započítat do kvantově-chemických výpočtů interakce 

rozpouštědla se zkoumanou molekulou. 

Základem všech kvantových modelů rozpouštědla je dutina, uvnitř které je 

rozpuštěná látka či molekula se spojitým dielektrickým médiem napodobující 

rozpouštědlo. Tvar a velikost dutiny se liší od jednotlivých modelů. Jedním z modelů 
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je tzv. PCM (Polarizable Continuum Model), který představuje konstantní 

dielektrikum rozpouštědla obklopující molekulu uvnitř dutiny. Rozpouštědlo je 

v tomto případě charakterizováno permitivitou. V případě dalšího modelu COSMO 

(Conductor-like Screening Model) je představa velmi podobná jako u PCM s tím 

rozdílem, že dielektrikum nemá konečnou hodnotu permitivity, nýbrž nekonečnou. To 

znamená, že se rozpouštědlo chová jako dokonalý vodič. V dnešní době je hojně 

používán C-PCM model (Conductor-like Polarizable Continuum Model), který je 

implementací modelu COSMO do PCM. Všechny zmíněné modely představují 

modely implicitních rozpouštědel a jejich uvážení má vliv na výpočty energií 

jednotlivých konformerů, vibračních intenzit a frekvencí.  Podrobnější popis modelů 

implicitních rozpouštědel můžeme nalézt v (Tomasi a kol., 2005). 

Vedle implicitních modelů existují ještě tzv. explicitní, při nichž je zkoumaná 

látka obklopena molekuly rozpouštědla, které jsou tedy součástí přímo výpočtů. Často 

se explicitní modely kombinují s molekulární dynamikou a ab initio metodami. Oproti 

implicitním modelům jsou výpočetně náročnější a obtížně použitelné pro velké 

systémy. Jako nejvhodnější z hlediska přesnosti a náročnosti simulací se jeví 

kombinace explicitní a implicitní solvatace, kdy ke studovanému systému přidáme 

alespoň několik nejbližších molekul rozpouštědla (např. první solvatační sféru) a celý 

tento systém uzavřeme do kavity. (Hopmann a kol., 2011). 

1.5.5 Vibrační frekvence, intenzity a spektra 

Dalším krokem pro získání simulovaných spekter je výpočet vibračních frekvencí 

a intenzit pro každý zoptimalizovaný konformer. Nejprve je určena Hessova matice 

určující silové pole a její diagonalizací získáme teoretické frekvence fundamentálních 

vibračních přechodů – módů. Počet těchto módů je dán vztahem (1.1). Důležité je, že 

výpočet vibračních frekvencí musí být prováděn na stejné úrovni jako geometrická 

optimalizace. To znamená, že se musí volit stejná výpočetní metoda včetně použité 

báze.  

Poté následuje určení intenzit vibračních přechodů. Klíčovým krokem tohoto 

výpočtu je vyčíslení derivací atomového axiálního a polárního tenzoru (pro VCD), či 

derivací tenzorů elektrické, magnetické a kvadrupólové polarizovatelnosti (pro ROA). 

Tyto výpočty bývají velmi náročné, často je však možné, provádět je na nižší úrovni 

přesnosti (s menší bází) bez toho, aby došlo k citelnému ovlivnění výsledků. 
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Finálním krokem výpočtů je určení samotných spekter, které se provádí konvolucí 

vypočítaných spektrálních intenzit s Lorentzovskou funkcí podle vztahu 

 
𝑆(𝜔) = 𝐼 [1 − exp (−

𝜔𝑖

𝑘𝑇
)]

−1 1

𝜔𝑖
[4 (

𝜔−𝜔𝑖

∆
)

2

+ 1]
−1

, (1.57) 

kde 𝑇 má význam termodynamické teploty, 𝑘 je Boltzmannova konstanta, 𝜔𝑖 značí 

frekvenci vibračního pásu a ∆ je jeho pološířka. Nakonec je třeba ještě zohlednit 

zastoupení různých konformerů studované látky v měřeném vzorku, které se nejčastěji 

provádí na základě Boltzmannovského středování vypočítaných spekter založeného na 

energiích jednotlivých konformerů. 

 

 

 

  



33 
 

2. Cíle 

Cíle této bakalářské práce lze uvést v následujících bodech 

1. Seznámení se s metodami vibrační spektroskopie, jejich 

teoretickými principy, instrumentalizací a simulacemi spekter, 

s důrazem na chirálně citlivé techniky. Vypracování stručné rešerše. 

2. Stanovení ideálních podmínek (především vhodných rozpouštědel) 

pro měření vibračních spekter studovaného vzorku, tj. molekuly  

3-aminochinuklidinu (AQN). 

3. Charakterizace nábojových stavů AQN a stanovení jejich pKA 

konstant. Studium vlastností nabitých forem AQN v různých fázích. 

4. Změření ROA a VCD spekter AQN v různých nábojových stavech. 

5. Provedení kvantově-mechanické simulace vibračních spekter AQN 

se zahrnutím vlivu flexibility studované molekuly a vlivu 

rozpouštědla. 

6. Srovnání experimentálních a simulovaných spekter, jejich 

interpretace a charakterizace hlavních spektrálních rysů. 
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3. Metody 

V této kapitole jsou popsány použité přístroje při měření spekter. Dále je zde 

popsán postup zpracování experimentálních dat, a to i pomocí statistických metod 

(faktorová analýza). Také jsou zde uvedeny metody použité při simulacích spekter 

včetně jejich parametrů. 

3.1 Vzorky 

V této bakalářské práci byly zkoumány dva enantiomery 3-aminochinuklidinu. 

Konkrétně se jednalo o (S)-(–)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride (balení: 415723-

1G) s produktovým číslem (P code) 1001906261 a (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine 

dihydrochloride (balení: 415715-1G) s produktovým číslem (P code) 10021542321. 

Oba vzorky byly zakoupeny od firmy Sigma Aldrich Chemistry (nyní Merck) ve formě 

bílého krystalického prášku s uvedenou čistotou 98 %.  

3.2 Laboratorní přístroje a nástroje 

Pro přípravu vzorků byly použity následující laboratorní přístroje a nástroje 

− pH metr: Thermo Orion model 350 PerpHecT logR meter, 

− váha: Mettler Toledo AG245, 

− centrifuga: Mini centrifuga GMCLabTM GilsonTM, 

− pipety: GilsonTM PIPETMAN. 

3.3 Absorpční metody 

Pro zkoumání 3-aminochinuklidinu byl použit FTIR spektrometr Vektor 33 a 

VCD spektrometr ChiralIR–2XTM. V této kapitole se věnujeme jejich popisu, zvolení 

jejich parametrů a samotné přípravě vzorků pro jednotlivá měření. 
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3.3.1 Vector 33 

Jedná se o infračervený spektrometr s Fourierovou transformací od firmy Bruker 

umožňující absorpční měření ve střední infračervené oblasti. V kapitole 1.4.1 

Infračervená spektroskopie jsme vysvětlovali princip FTIR spektrometrů pomocí 

Michelsonova interferometru. V tomto přístroji je však použitá odolnější a 

důmyslnější mechanická konstrukce zvaná ROCKSOLID. Na Obrázku 10 můžeme 

vidět schéma použitého spektrometru. Liší se tím, že místo jednoho pevného a 

pohyblivého zrcadla jsou použity dva svisle se pohybující odražeče s menším úhlem 

dopadu záření na dělič svazku, který je tvořen tenkými germaniovými vrstvami na 

substrátu KBr. Zdrojem záření je globar, což je tyčinka z karbidu křemíku, která je 

žhavená elektrickým proudem na teplotu kolem 1000°C. Jako detektor je použit 

tepelný detektor DGTS. 

3.3.2 Příprava a měření vzorků pomocí IČ spektroskopie 

Provedli jsme měření obou enantiomerů 3-aminochinuklidinu. Nejprve ve formě 

vodných roztoků a následně v krystalických formách. Při měření obou forem 

enantiomerů byly zvoleny parametry přístroje uvedené v Tabulce 2.  

Obrázek 10: Optické schéma spektrometru: A – zdroj záření, B – karusel s aperturami, 

C – okénko pro vstup externího svazku, D – dělič svazku záření, E, E´– okénka 

vzorkového prostoru, F – ohnisko, kde je umístěn držák vzorku, G – detektor; 

převzato z (Hlídek, 2007) 
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Tabulka 2: Parametry přístroje pro měření IČ spekter 

Rozlišení 4 cm-1 

Počet scanů 4000 

Skenovací rychlost 7.5 kHz 

Fázová korekce MERTZ 

Apodizační funkce Blackman-Harris 3 term 

 

V případě vodných roztoků jsme oba enantiomery rozpustili v deionizované vodě. 

Následně byly vzorky přefiltrovány pomocí Durapore PVDF 0.22 μm (Ultrafree-MC), 

abychom se zbavili případných nečistot (prachu). Pro měření samotných spekter byla 

použita kyveta z CaF2 s optickou dráhou 8 μm, použitý objem vzorku byl 0.8 μl. 

Chemické vlastnosti roztoků jsou uvedeny v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Chemické vlastnosti roztoků pro IČ a VCD měření 

 R-AQN S-AQN 

pH 3.41 3.90 

𝑐 (M) 2.01 2.00 

 

V případě měření vzorků v pevné formě jsme oba enantiomery zvlášť smíchali 

s práškem KBr a z této směsi jsme poté vyrazili 7 mm peletu (tabletu) pomocí 

hydraulického lisu od firmy Specac, kterou jsme poté umístili do držáku. Vzorkový 

prostor spolu se vzorky byl před samotným měřením 5 minut profukován suchým 

vzduchem. 

3.3.3 ChiralIR–2XTM 

ChiralIR–2XTM je komerční spektrometr vibračního cirkulárního dichroismu od 

firmy BioTools umožňující měření ve střední infračervené oblasti. Jedná se již o 

druhou generaci přístroje, která umožňuje měřit současně infračervené a VCD 

spektrum. Přístroj je založen na získání spektra pomocí Fourierovy transformace (z 

interferogramu). V přístroji jsou přítomny dva fotoelastické modulátory (PEM) pro 

redukci artefaktů měření (patent DualPEMTM), viz (Hicks, 2002). K detekci slouží 
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dusíkem chlazený MCT detektor. Aby se eliminoval vliv vodních par a oxidu 

uhličitého, které mohou značně ovlivňovat měření, byl vzorkový prostor uzavřen 

pomocí molitanových dílů (viz Obrázek 11). 

3.3.4 Příprava a měření vzorků pomocí VCD 

Stejně jako u měření infračervených spekter jsme i zde měřili oba enantiomery 

jak v pevné (krystalické) formě, tak ve vodném roztoku. Parametry nastavení přístroje 

jsou uvedeny v Tabulce 4. 

Tabulka 4: Parametry přístroje pro měření VCD spekter 

Rozlišení 4 cm-1 

Počet scanů 4000 

Počet bloků6 16 

Mód 2-PEM MODE 

Apodizační funkce Blackman-Harris 

 

Pro měření pevných forem byly použity totožné tablety (pelety) vyražené pro 

měření infračervených spekter, viz kapitola 3.3.2 Příprava a měření vzorků . 

Pro měření obou enantiomerů AQN ve vodném roztoku byly použity roztoky 

připravené stejným způsobem a se stejnými chemickými vlastnostmi jako při měření 

IČ spekter (viz kapitola 3.3.2 Příprava a měření vzorků a Tabulka 3). Při měření byla 

                                                           
6 1 blok = 4000 scanů 

Obrázek 11: Spektrometr ChiralIR–2XTM 
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použita opět kyveta CaF2 s optickou dráhou 8 μm. V důsledku toho, že měření VCD 

spekter trvá více jak 24 hodin, bylo nutné upravit hodnoty pH obou roztoků, aby 

nedošlo k poškození použité kyvety. V případě R-AQN, resp. S-AQN byla upravena 

hodnota pH přidáním 2 μl roztoku NaOH o 1 M koncentraci na 5.23, resp. 5.20. Pro 

měření bylo použito 8 μl každého vzorku.  

3.4 Rozptylové metody 

Pro měření vzorků AQN byl použit Ramanovský spektrometr SPEX, 

Ramanovský mikrospektrometr LabRAM HR 800 a nový ROA spektrometr na 

Univerzitě Palackého v Olomouci (Katedra optiky, RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.) 

V této kapitole se věnujeme jejich popisu, zvolení jejich parametrů a samotné přípravě 

vzorků pro jednotlivá měření.  

3.4.1 Ramanův spektrometr – SPEX 

Jedná se o spektrometr, který byl postaven na Fyzikálním ústavu Univerzity 

Karlovy – Oddělení fyziky biomolekul. Využívá pravoúhlé geometrie, kdy dopadající 

a detekované rozptýlené záření svírá úhel 90°. Je založen na spektrografu SPEX 270M 

od firmy Jobin Yvon mající ohniskovou vzdálenost 270 mm a průměr kolimačního 

zrcadla 50 mm. Rozptýlené záření prochází Edge filtrem a následně putuje do vstupní 

štěrbiny spektrografu, která má k dispozici dvě mřížky – (g1) s 1200 a (g2) s 1800 

vrypy/cm. Jako excitační záření mohou být použity 4 různé lasery s vlnovými délkami 

442, 488, 514 a 532 nm. K detekování rozptýleného záření je pak použit CCD detektor 

s 1340×100 pixely chlazený tekutým dusíkem. 

3.4.2 Příprava a měření vzorků pomocí SPEX 

Pomocí Ramanova spektrometru SPEX jsme nejprve určovali vhodné podmínky 

(rozpouštědlo) pro měření 3-aminochinuklidinu. Použili jsme R-AQN a snažili jsme 

se jej rozpustit v 8 různých rozpouštědlech v co nejvyšší koncentraci. Byly použity 

následující rozpouštědla: H2O – deionizovaná voda, D2O – těžká voda, CH3OH – 

methanol, TFE – trifluorethanol, DMSO – dimethylsulfoxid, CHCl3 – chloroform, 

CCl4 – tetrachlormethan, CH3CN – acetonitril. V případě, že se vzorek zcela 

nerozpustil, byl vzorek zcentrifugován a pro měření odebrána část roztoku, která se 
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nacházela nad sedimentem. Měření byla prováděna v nízkofrekvenční oblasti cca 150 

až 2500 cm-1. Jako excitační zdroj byl použit laser Verdi V2 o vlnové délce 532 nm a 

výkonu 300 mW (odpovídá 240 mW na vzorku)7. Dále byla použita mřížka g1 

(1200 vrypů/cm), 3 mm kyveta Hellma typu 101.015-QS a ve všech případech 

rozpouštědel byl objem vzorku 120 μl. Expoziční doba a počet akumulací se u 

některých rozpouštědel lišil a jsou uvedeny v následující Tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Expoziční doba a počet akumulací pro jednotlivá rozpouštědla 

 H2O D2O CH3OH TFE DMSO CHCl3 CCl4 CH3CN 

Expoziční doba 

(s) 
5 5 6 5 5 5 1 1 

Počet akumulací 120 120 100 120 120 180 750 750 

 

Spektrometr SPEX jsme také využili k měření pH závislosti AQN spekter, jehož 

cílem bylo stanovit pKA konstanty. Pro toto měření jsme použili opět R-AQN, který 

jsme si rozpustili v deionizované vodě. Výchozí koncentrace vzorku byla 100 mg/ml 

(0.5 M). Cílem tedy bylo změřit spektra v nízkofrekvenční oblasti při jednotlivých 

hodnotách pH, které jsme upravovali pomocí 1M NaOH nebo 1M HCl. Hodnoty pH, 

při kterých měření proběhla, jsou uvedeny v Tabulce 6, kde 𝑉 má význam přidaného 

objemu a 𝑚𝑝ř, resp. 𝑚𝑝𝑜 má význam hmotnosti kyvety před, resp. po přidání 

1M NaOH nebo 1M HCl. Při tomto měření byla použita mřížka g2 (1800 vrypů/cm), 

10 mm kyveta Hellma typu 101-QS, laser Verdi V2 o vlnové délce 532 nm a výkonu 

500 mW (400 mW na vzorku). Expoziční doba byla 5 sekund a počet akumulací byl 

60. 

  

                                                           
7 Tato hodnota byla určena z kalibračního grafu výkonu laseru. Měřeno na výstupu termostatové cely 

dne 23.10.2015 
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Tabulka 6: pH závislost AQN spekter 

Číslo  

měření 
pH 

𝑉 

(μl) 

𝑚𝑝ř 

(g) 

𝑚𝑝𝑜 

(g) 

Číslo  

měření 
pH 

𝑉 

(μl) 

𝑚𝑝ř 

(g) 

𝑚𝑝𝑜 

(g) 

1 2.66 – – – 15 7.54 70 0.24 0.24 

2 2.98 1 0 0 16 8.68 70 0.31 0.31 

3 3.45 1 0 0 17 8.27 15 0.36 0.36 

4 4.10 1 0 0 18 8.03  15* 0.37 0.37 

5 4.35 1 0 0 19 9.08 40 0.40 0.40 

6 4.69 2 0 0 20 9.37 15 0.42 0.42 

7 4.99 4 0 0 21 9.64 20 0.45 0.45 

8 5.30 6 0 0 22 9.89 30 0.47 0.47 

9 5.61 12 0 0 23 10.16 40 0.51 0.51 

10 5.85 12 0 0 24 10.36 40 0.54 0.54 

11 6.03 20 0 0 25 10.60 50 0.58 0.58 

12 6.43 40 0 0.03 26 10.88 80 0.64 0.64 

13 6.69 50 0.09 0.09 27 11.74 100 0.73 0.73 

14 7.22 80 0.17 0.17 28 11.28  50* 0.78 0.78 

* označuje přidání HCl namísto NaOH 

 



41 
 

3.4.3 Metoda DCDR, LabRAM HR 800 

Metoda DCDR (drop coating deposition Raman) je metoda Ramanovy 

spektroskopie kapkově nanášených povlaků, která je založena na měření 

koncentrovaného vzorku vzniklého vysušením na hydrofobní podložce, (Kočišová a 

kol., 2015). Odpařováním kapky rozpuštěného vzorku na hydrofobní podložce dochází 

ke vzniku tzv. kávové skvrny. Odpařované rozpouštědlo odnáší vzorek na okraj, kde 

se koncentruje a utváří prstenec. Podrobnější popis vzniku kávové skvrny je uveden 

např. v (Deegan a kol., 1997). Příklad vytvořeného prstence můžeme vidět na 

Obrázku 12. Výhodou oproti klasické Ramanově spektroskopii je vyšší citlivost, 

absence spektra rozpouštědla v měřeném spektru a potřeba malého objemu vzorku, 

(Kočišová a kol., 2015).  

V této práci byl použit pro měření DCDR přístroj LabRAM HR 800, což je 

Ramanovský mikrospektrometr od firmy Horiba Jobin Yvon využívající uspořádání 

pro měření zpětného rozptylu. Skládá se ze spektrografu HR 800 s ohniskovou 

vzdáleností 800 mm spojeného konfokálně s mikroskopem BX40 od firmy Olympus. 

Zdrojem záření je He-Ne laser s výkonem 20 mW a vlnovou délkou 632.8 nm. Laser 

je zpočátku směrován pomocí různých zrcadel. Následně prochází interferenčními 

filtry odstraňujícími vedlejší plazmové linie laseru. Dále pomocí čočky a zrcadla je 

směřován do štěrbiny, odkud putuje k Notch filtru, který umožňuje úplné odražení 

budícího laserového svazku. Poté je svazek pomocí čoček a objektivem mikroskopu 

fokusován na vzorek, kde dochází k jeho odrazu a rozptylu (elastický – Rayleigh, 

neelastický – Raman). Veškeré záření potom putuje stejnou cestou k Notch filtru, který 

dokáže propustit pouze záření s jinou vlnovou délkou, než má laserový svazek, a proto 

je Rayleigho a odražené záření odkloněno pryč a dále pokračuje jen záření vzniklé 

Obrázek 12: Část vzniklého prstence (A) a jeho detail (B) látky Ag-

hydrosol/DMTAP na čistém sklíčku; převzato z (Šimáková a kol., 2013) 
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Ramanovým rozptylem přes další optické prvky, konfokální štěrbinou až 

k spektrometru. Zjednodušené schéma můžeme vidět na Obrázku 13. 

3.4.4 Příprava a měření vzorků pomocí LabRAM HR 800 

Nejprve jsme měřili oba enantiomery v krystalické formě. Vzali jsme dva 

přibližně stejné krystalky a umístili je na podložní sklíčko. Použili jsme zvětšení 

objektivu 10×. Čas 1 cyklu byl zvolen 10 sekund a počet opakování 60. Následně pro 

samotná skla pro odečet pozadí byl čas 1 cyklu 5 sekund a počet opakování 20. 

Dále jsme pomocí LabRAM HR 800 měřili vodné roztoky R-AQN o třech 

různých hodnotách pH – 5.04, 8.84 a 13.22. Hmotnostní koncentrace všech měřených 

vzorků byla 400 mg/ml (2.0 M). I v tomto případě bylo použito podložní sklíčko, na 

které se kápl vzorek. Zvětšení objektivu bylo 10×. V případě vzorků byl čas 1 cyklu 

zvolen 5 sekund a počet opakování 60. Pro pozadí (voda) byl použit čas 1 cyklu 

5 sekund a počet opakování 30. 

Nakonec jsme měřili R-AQN pomocí DCDR metody ve formě tzv. skelné fáze 

(angl. glass phase), kdy jsme k výše zmíněným roztokům o různých pH přidali 1 ml 

deionizované vody, čím jsme dosáhli snížení koncentrace na hodnotu přibližně 

0.4 mg/ml (≈ 2 mM). Došlo také k úpravě pH na hodnoty: 4.76, 8.78 a 12.36. Následně 

jsme vzorky nakápli na teflonovou destičku od firmy Tienta Sciences Inc. (povrch 

SpectRIMTM Slide – leštěná nerez, 50 nm tloušťka teflonu, kontaktní úhel 120°) a 

nechali vyschnout. Objem nakápnutého vzorku byl 2 μl. Při měření byl použit šedý 

Obrázek 13: Schéma integrovaného Ramanova systému HR 

800; převzato z (Integrovaný Ramanův systém HR 800, 

online) 
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filtr 0.3 a zvětšení objektivu 50× ULWD. Jednotlivé časy cyklů a počet opakování jsou 

uvedeny v následující Tabulce 7, kde 𝑇 je čas 1 cyklu a 𝑁 je počet opakování. 

 

Tabulka 7: Časy měření pomocí DCDR metody 

 

 

 

 

 

3.4.5 ROA v Olomouci 

Měření ROA spekter probíhalo na Univerzitě Palackého v Olomouci 

(Přírodovědecká fakulta, Katedra optiky) na nově budovaném ROA spektrometru. 

Měření a základní zpracování dat (kalibrace, korekce na přístrojovou funkci) prováděl 

sám autor nového spektrometru pan RNDr. Josef Kapitán, Ph.D. 

Olomoucký ROA spektrometr je podobně jako komerční spektrometry firmy 

Biotools Inc., založen na koncepci W. Huga, viz (Hug a Hangartner, 1999) a využívá 

systému rotujících půlvlnových destiček k redukci artefaktů měření (tzv. korekce na 

virtuální enantiomer, (Hug, 2003)). Díky nové koncepci spektrografu je umožněno 

souběžné měření jak v oblasti pro ROA tradiční (v intervalu 50 až 2000 cm-1), tak 

v oblasti valenčních vibrací (2500 až 4000 cm-1), čímž dostáváme během jednoho 

měření informaci o celé oblasti fundamentálních molekulových vibrací. Pro měření 

bylo využíváno geometrie zpětného rozptylu, ale je možné provést modifikaci pro 

měření rozptylu dopředného. Dále je možné měřit v jakémkoli ROA modulačním 

schématu (viz kapitola 1.4.5). Pro excitaci je využívaný diodově čerpaný pevnolátkový 

laser o vlnové délce 532 nm. Aparatura využívá vláknové optiky a díky svému návrhu 

a kvalitě použitých optických prvků překonává současnou generaci komerčních ROA 

spektrometrů. 

  

pH 𝑇 (s) 𝑁 

4.76 15 90 

8.78 15 120 

12.36 15 120 
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3.4.6 Příprava a měření vzorků Ramanovy optické aktivity 

V případě měření ROA byly měřeny oba enantiomery ve vodných roztocích o 

různých hodnotách pH. Všechny vzorky byly rozpuštěny v deionizované vodě a měly 

koncentraci 400 mg/ml (2.0 M). Hodnoty pH vzorků můžeme vidět v Tabulce 8. Před 

samotným měřením byly vzorky přefiltrovány pomocí Durapore PVDF 2.22 μm 

(Ultrafree-MC), abychom se zbavili případných nečistot (prachu). Měření byla 

prováděna v křemenných tenkostěnných mikrokyvetách (Starna Scientific, Ltd.) o 

rozměrech 3×4 mm s vnitřním objemem cca 100 μl. Použitá množství vzorků se 

pohybovala mezi 60 až 80 μl. Akumulační časy pro jednotlivá měření byly v řádu 

několika desítek hodin. 

 

Tabulka 8: Hodnoty pH obou enantiomerů pro měření ROA 

R-AQN 5.02 8.82 12.72 

S-AQN 5.04 8.84 13.22 

3.5 Zpracování dat 

V této kapitole si uvedeme postup, jakým jsme z experimentálních dat (spekter), 

získali výsledná spektra uvedená v kapitole Výsledky. Jelikož jsme některá data 

zpracovávali i statisticky, bude zde popsán i princip faktorové analýzy, která k tomu 

byla použita. 

3.5.1 Zpracování spekter 

Nejprve je nutné všechna naměřená spektra zkalibrovat. V případě komerčních 

přístrojů je kalibrace prováděna automaticky a naměřená spektra jsou již zkalibrovaná. 

V případě IČ měření je kalibrace prováděna pomocí He-Ne laseru o vlnové délce 

633 nm. Při měření pomocí přístroje LabRAM HR 800 bylo pro kalibraci využito čáry 

Ramanova spektra křemíku (520.7 cm-1). U ChiralIR–2XTM je prováděna kalibrace 

pomocí interní funkce. U Ramanovského měření spekter, které je prováděno pomocí 

spektrometru vlastní konstrukce (SPEX) je kalibrace prováděna pomocí neonové 

výbojky a programu Neokalspex2, který byl naprogramován Jiřím Bokem 

z Fyzikálního ústavu UK v roce 2007. V tomto programu jsme zvolili použitou 
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vlnovou délku excitačního záření (532.16 nm), příslušnou mřížku (g1/g2), lineární 

interpolaci a interval vzorkování (1 cm-1). Spektra ROA byla kalibrována také pomocí 

neonové výbojky, navíc u nich byla provedena ještě korekce na vliv přístrojové funkce 

(intenzitní kalibrace) pomocí spektrálního profilu certifikovaného standardu – 

wolframové žárovky. 

Dále jsme pak všechna spektra zpracovávali v programu GRAMS 8.0. Jako první 

se prováděl odečet pozadí. Pod pojmem pozadí máme na mysli všechny složky, které 

ovlivňují výsledné spektrum zkoumané látky. Při našich měřeních se tedy jednalo o 

rozpouštědlo, kyvetu, čistou tabletu z KBr, vodní páry s oxidem uhličitým. Poté 

následovala korekce pozadí, tzv. baseline correction, která slouží zejména ke zbavení 

se případné fluorescence vzniklé přítomnými nečistotami. Současně byla provedena 

korekce offsetu. Následně byla spektra normalizována, a to buď na celkovou integrální 

intenzitu nebo na konkrétní pás (konkrétní normalizace je uvedena vždy u konkrétního 

spektra). Pro lepší interpretaci spekter jsme pro některá spektra provedli druhou 

derivaci vyhlazenou pomocí Savitzky-Golay filtru, která nám umožňuje lépe 

identifikovat pásy ve spektru. 

V případě spekter VOA byla pro potlačení reziduálních artefaktů a zbytkového 

pozadí využita i metoda spočívající v odečtení spekter obou enantiomerů studované 

látky a vydělení výsledku dvěma. V takovém případě prezentujeme i rozdílové 

(„artefaktové“) spektrum, získané jako polovina součtu spekter obou enantiomerů.  

3.5.2 Statistické zpracování – faktorová analýza 

Faktorová analýza, konkrétně její varianta – metoda singulárního rozkladu 

(Singular Value Decomposition, SVD), je statistická metoda umožňující redukci 

experimentálních dat bez ztráty informace. Cílem je ze souboru náhodných veličin 

vybrat menší soubor náhodných veličin, který by nahradil původní soubor. Jedním 

z nejjednodušších způsobů je vzít lineární kombinaci původních veličin. (Anděl, 1985) 

Ve spektroskopii se faktorová analýza používá zejména na sérii naměřených 

spekter 𝑌𝑖(𝜈𝑘), které mohou být reprezentovány maticí 𝑌, kde sloupce reprezentují 

naměřená spektra a řádky jsou funkcí vlnočtu. Použijeme-li na tuto matici metodu 

SVD, získáme subspektra 𝑆𝑗(𝜈𝑘), singulární čísla, resp. jejich statistické váhy 𝑤𝑗 a 

normalizované koeficienty 𝑉𝑖𝑗, přičemž platí vztah, že 
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 𝑌𝑖(𝜈𝑘) = ∑ 𝑤𝑗𝑉𝑖𝑗𝑆𝑗(𝜈𝑘)

𝑛

𝑗=1

, (3.1) 

kde 𝑖 indexuje spektra, 𝜈𝑘 představuje body spektra a 𝑆𝑗(𝜈𝑘) i 𝑉𝑖𝑗 splňují relace 

ortonormality. Ve vztahu (3.1) je však zahrnut celý soubor spekter. Chceme-li ho 

redukovat, tak se musíme omezit na menší počet spekter 𝑀, při kterém se vztah (3.1) 

bude lišit nejvýše o experimentální chybu. Význam 𝑀 je pak tzv. faktorová dimenze, 

která nám udává počet nezávislých spekter v naměřené sérii. Tato dimenze se většinou 

určuje pomocí závislosti reziduální chyby na počtu subspekter, přičemž nad vhodným 

𝑀 je závislost téměř lineární. První (statisticky nejvýznamnější) subspektrum má 

význam průměrného spektra v sérii, další subspektra pak prezentují spektrální změny. 

Pokud předpokládáme, že naměřená spektra (v sérii) jsou superpozicí 𝑀 čistých 

forem 𝑍𝑛(𝜆) 

 

𝑌𝑖(𝜆) = ∑ 𝛾𝑖𝑛𝑍𝑛(𝜆)

𝑀

𝑛=1

, (3.2) 

kde 𝛾𝑖𝑛 jsou jejich váhy, můžeme též psát 

 

𝑍𝑛(𝜆) = ∑ 𝐶𝑛𝑗𝑆𝑗(𝜆)

𝑀

𝑗=1

. (3.3) 

Koeficienty 𝐶𝑛𝑗 pak můžeme získat ze vztahu 

 

∑ 𝛾𝑖𝑛𝐶𝑛𝑗

𝑀

𝑗=1

= 𝑉𝑖𝑗𝑊𝑗 (3.4) 

a spektra čistých forem z rovnice (3.3). Podrobnější popis faktorové analýzy a její 

využití nejen ve spektroskopii, ale i chemii můžeme nalézt např. v (Malinowski, 1991).  
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4. Výsledky 

4.1 Rozpustnost AQN 

Pro studium biologicky relevantních molekul v kapalné fázi je stěžejní nalezení 

vhodného rozpouštědla. Nejvhodnějším rozpouštědlem pro Ramanovu spektroskopii 

je bezpochyby voda, neboť poskytuje Ramanův signál tvořený širokými pásy o nízké 

intenzitě. Pro infračervenou absorpci však voda vhodným rozpouštědlem není, protože 

má velmi silnou absorpci v oblasti pásu na 1643 cm-1, který odpovídá deformační 

vibraci. U jiných rozpouštědel je situace často opačná, tj. mají malou absorpci, ale 

intenzivní Ramanův signál.  

Abychom stanovili, jaké rozpouštědlo bude pro studium AQN nejvhodnější, 

vyzkoušeli jsme sérii polárních protických, aprotických i nepolárních rozpouštědel 

(chloroform, tetrachlormetan) a stanovili, jakou v nich má AQN rozpustnost z hlediska 

následných měření vibračních spekter.   

Vhodnost rozpouštědel jsme posuzovali na základě dvou kritérií. Prvním byla 

maximální dosažitelná koncentrace AQN a druhým byla kvalita naměřeného 

Ramanova spektra po odečtení rozpouštědla. Jako výchozí koncentraci více než 

dostatečnou i pro měření kvalitních VOA spekter jsme stanovili 400 mg/ml, což 

odpovídá 2.0 M. Dosažené koncentrace R-AQN pro jednotlivá rozpouštědla jsou 

uvedeny v Tabulce 9, odpovídající Ramanova spektra jsou pak znázorněna na 

Obrázku 14. 

R-AQN se velmi dobře rozpouštěl v H2O a D2O, které byly nejvíce polární 

z použitých rozpouštědel. Dobře se rozpouštěl i v dalších polárních rozpouštědlech 

(protických CH3OH a TFE i aprotickém DMSO). V případě rozpouštědel CH3OH, 

TFE a DMSO jsme dosáhli alespoň koncentrace 50 mg/ml (0.25 M), která je ještě 

dostačující pro měření VOA. V CHCl3 a CCl4 se i přes velké ředění vzorek rozpustil 

pouze částečně, nebylo tedy možné stanovit výslednou koncentraci. Pro měření jsme 

proto vzorky zcentrifugovali a odebrali část roztoku nad sedimentem. V CH3CN se 

vzorek nerozpouštěl vůbec.   
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Tabulka 9: Rozpustnost R-AQN v různých rozpouštědlech 

Rozpouštědlo Polarita 
𝑚  

(mg) 

𝑉 

(μl) 
Rozpustnost 

𝑐𝑚 

(g/ml) 

𝑐 

(M) 

H2O P 42.11 105  401 2.01 

D2O P 50.01 125  400 2.01 

CH3OH P 40.68 816  50 0.25 

TFE P 39.71 594  67 0.34 

DMSO P 47.37 944  50 0.25 

CHCl3 N 41.07 824  ≪50* ≪0.25* 

CCl4 N 8.27 399  ≪21* ≪0.11* 

CH3CN P 45.73 912  – – 

P – polární; N – nepolární; * značí, že se vzorek zcela nerozpustil 

 

Z naměřených Ramanových spekter bylo odečteno pozadí rozpouštědla, bylo u 

nich upraveno pozadí a všechna byla normalizována na nejsilnější pás R-AQN 

nacházející se okolo 730 až 770 cm-1 (posun způsobený vlivem rozpouštědla). Při 

měření ve vodě byla intenzita signálu R-AQN (2.0 M) srovnatelná s intenzitou spektra 

rozpouštědla. V případě použití TFE a CH3OH byl signál rozpouštědla cca o řád 

silnější než signál vzorku, v případě DMSO se jednalo už téměř o řády dva. V případě 

nepolárních rozpouštědel CHCl3 a CCl4, byl signál vzorků slabší již o čtyři řády vůči 

signálu rozpouštědla, čímž jsme se dostali na samou hranici detekovatelnosti a 

identifikovatelnosti – lze rozeznat už pouze jeden pás charakteristický pro AQN, 

přičemž si jím ani nemůžeme být příliš jisti. 

Srovnání Ramanových spekter AQN v různých rozpouštědlech můžeme vidět na 

Obrázku 15. Pro jejich snadnější porovnání byly zřetelně identifikovatelné pásy AQN 

očíslovány. Zřetelně nejkvalitnější Ramanovo spektrum získáváme při měření ve 

vodě. Spektra získaná z ostatních rozpouštědel jsou o poznání méně kvalitní, což je 

dáno nižší koncentrací vzorku a také problémy s odečtem rozpouštědla. Rozpuštěná 

molekula a rozpouštědlo spolu interagují a ovlivňují se, takže přesný odečet signálu 

pozadí není principiálně možný. Při měření v metanolu ztrácíme informaci o pásech 

14–18. Navíc se zde objevuje nový pás neznámého původu na 733 cm-1. Spektrum 

získané z měření TFE obsahuje 13 z 18 vybraných pásů (chybí 4, 5, 10, 12 a 17), 

celkově ale spektrum obsahuje více artefaktů z odečtu, neboť spektrum samotného 
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Obrázek 14: Ramanova spektra R-AQN v a) H2O, b) CH3OH, c) TFE, d) DMSO, e) 

CHCl3, f) CCl4; rozpouštědlo červeně, R-AQN černě; šedé pásy značí vymaskování 

intenzivních pásů rozpouštědla; * značí reziduální signál rozpouštědla 
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TFE je poměrně bohaté. Podobná situace je i v případě použití DMSO – lze 

identifikovat 10 pásů z 18, je zde ale také vyšší zastoupení artefaktů. Spektra získaná 

z měření v chloroformu a tetrachloru jsou již velmi nedůvěryhodná a do Obrázku 15 

jsme je nezařadili. 

 

 

  

Obrázek 15: Ramanova spektra R-AQN z rozpouštědel: H2O (černá), CH3OH 

(červená), TFE (modrá), DMSO (zelená); * značí reziduální signál rozpouštědla 
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Interakce mezi rozpuštěnou látkou a rozpouštědlem mají vliv na přesnou polohu 

spektrálních pásů, což je demonstrováno v Tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Tabulka vybraných pásů R-AQN v H2O, TFE, CH3OH a DMSO 

Pás 
𝜈 (cm-1) 

TFE CH3OH H2O DMSO 

3 385 385 385 – 

5 – 524 524 526 

6 581 583 584 587 

7 618 618 619 621 

8 769 771 772 773 

9 798 800 800 802 

10 – 829 830 830 

11 863 865 867 865 

12 – 886 885 886 

13 927 930 931 – 

Relativní permitivita 26.7 32.6 78.5 46.8 

Typ rozpouštědla P P P A 

P = protické rozpouštědlo, A = aprotické rozpouštědlo 

 

Jako ideální rozpouštědlo pro další experimenty byla vybrána voda a to z toho 

důvodu, že se v ní vzorek velmi snadno rozpouštěl i ve vysoké koncentraci a 

Ramanovo spektrum vodného roztoku nevykazovalo žádné artefakty ani reziduální 

signály. Vysoká koncentrace vzorku neměla vliv na stav měřených molekul, jak je 

vidět v jedné z následujících kapitol (DCDR, 2 mM), neboť spektrum získané při 

2.0 M koncentraci AQN je prakticky identické s tím, jaké jsme dostali pro koncentraci 

o tři řády menší (viz Obrázek 25). Vysoká koncentrace vzorku nám zároveň umožní 

získání i kvalitních IČ a VCD spekter, které budou muset být měřeny v tenkých 

kyvetách (kvůli silné absorpci vody). 
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4.2 Vibrační analýza AQNH2
2+ 

Dvakrát protonovaná forma AQN má 69 vibračních módů, z nichž každý je tvořen 

různou kombinací elementárních vibrací. Abychom mohli provést přiřazení pásů 

v naměřených spektrech, provedli jsme jednoduchou simulaci Ramanovského spektra 

AQN založenou na jednom (nejpravděpodobnějším) konformeru. Výpočet byl 

proveden metodou DFT pomocí funkcionálu B3PW91 a báze 6-311++G** 

s polarizačními i difúzními funkcemi. Vliv solventu byl uvažován pomocí implicitního 

modelu rozpouštědla. Shoda takto vypočítaného spektra s experimentem má k ideálu 

daleko, avšak je dostatečná na to, abychom mohli provést vibrační analýzu. 

V Tabulce 11 jsou zaneseny vypočítané frekvence všech 69 vibračních módů  

R-AQNH2
2+ včetně jejich popisu, experimentální frekvence a intenzity Ramanova 

rozptylu, ROA, IČ i VCD z měření ve vodě (naměřená ROA, IČ a VCD spektra budou 

popsány později v příslušných kapitolách). Detail přiřazení je znázorněný na 

Obrázku 16. Nejintenzivnější pás v Ramanově spektru přísluší dýchací vibraci 

chinuklidinového skeletu, ostatní intenzivní pásy odpovídají především různým typům 

vibrací methylenových skupin, valenčním C-C a N-C vibracím a skeletálním 

chinuklidinovým vibracím. 

Nejpodstatnější rozdíly mezi vypočítaným a experimentálním Ramanovým 

spektrem odpovídají vibračním módům zahrnujícím pohyb vodíků na primární i 

terciární aminové skupině. Ty jsou v experimentálním spektru prakticky 

neidentifikovatelné. Aminové vodíky jsou totiž vyvázány na rozpouštědlo, což vede 

ke změně charakteru odpovídajících vibrací. To nelze v rámci jednoduchého modelu 

rozpouštědla postihnout. 
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Obrázek 16: Přiřazení pásů R-AQNH2
2+ v experimentálním spektru (černá, dole) 

na základě vypočítaného spektra (červená, nahoře); zkratky vibrací: nůž. – 

nůžkovitá, věj. – vějířovitá, krout. – kroutivá, kýv. – kývavá, ν – strečink,  

δ – deformace  
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Tabulka 11: Vibrační analýza R-AQNH2
2+ ve vodě 

Mód 
DFT 

�̃� (cm-1) 

Exp. 

Raman 

�̃� (cm-1) 

Exp. 

ROA 

�̃� (cm-1) 

Exp. 

 IČ 

�̃� (cm-1) 

Exp.  

VCD 

�̃� (cm-1) 

Vibrace 

1 3513 

ø ø – – 

ν(N-H3), asym. 

2 3506 ν(N-H3), asym. 

3 3484 ν(N-H) 
4 3430 ν(N-H3), sym. 

5 3173 

3016 sh 3016 m + 

 

– 
 

 

– 
 

ν(C-H2), antisym. 

6 3170 ν(C-H2), antisym. 
7 3169 ν(C-H2), antisym. 

8 3132 
2994 sh 2995 sh - – – 

ν(C-H2), antisym. 

9 3128 ν(C-H2), antisym. 

10 3124 

2965 vs 
2974 m - 

 
– 

 

 
– 

 

ν(C-H) na C(3) 
11 3114 ν(C-H2), sym. 

12 3110 ν(C-H2), sym. 

13 3107 2956 w + – – ν(C-H) na C(4), ν(C-H2), sym. 

14 3100 

2903 s 

 

ø 

 

 

– 

 

 

– 

 

ν(C-H2), sym.  

15 3085 ν(C-H2), sym.  

16 3084 ν(C-H2), sym.  

17 1677 
ø ø 1631 s ø 

δ(N-H3) asym. 

18 1662 δ(N-H3) asym. 

19 1545 ø ø 1537 s ø δ(N-H3) sym,. slabé δ(C-H2) nůžkové ve fázi 
20 1532 1492 w 1493 vw - 1491 s 1491 w - δ(C-H2) nůžkové ve fázi, slabě δ(N-H3) sym. 

21 1511 
1472 sh 1475 w - 1469 s ø 

δ(C-H2) nůžkové mimo fázi 

22 1504 δ(C-H2) nůžkové mimo fázi 
23 1495 

1461 m 1462 w + 1457 sh ø 
δ(C-H2) nůžkové mimo fázi 

24 1490 δ(C-H2) nůžkové mimo fázi 

25 1468 ø ø 1443 sh 1440 w - δ(C-H2) vějířová na C(2), δ(N-H), δ(C-H) na C(3) 
26 1443 1411 w 1411 m - 1412 sh 1409 m + δ(C-H2) vějířová na C(7), δ(N-H), δ(C-H) na C(3) 

27 1435 ø ø ø ø δ(N-H), δ(C-H2) vějířová na C(6) 

28 1427 1390 w 1388 m - 1392 sh 1390 w - δ(C-H) na C(3), δ(C-H2) vějířová na C(2), δ(N-H) 
29 1388 1362 w 1367 w - 1360 w 1360 m + δ(C-H) na C(3) a na C(4), δ(N-H) 

30 1377 1348 sh 1348 m - ø 1346 sh - δ(C-H) na C(3) a C(4),  δ(N-H), slabě δ(C-H2) vějířové  

31 1365 

1336 sh 1330 m - 1336 sh 1335 m - 

δ(C-H2) kroutivé na C(2) a C(7) , slabě δ(C-H2) vějířové 

a δ(C-H) na C(3) a C(4) 

32 1363 
δ(C-H2) kroutivé na C(2) a C(6),  δ(C-H2) vějířová na 

C(7), slabě δ(C-H) na C(3) a C(4) 

33 1353 ø ø 1323 m 1320 sh - 
δ(C-H) na C(4), δ(C-H2) vějířové na C(5), C(6), C(7) a 
C(8)  

34 1341 1314 w 1316 m + ø ø 
δ(C-H2) kroutivé na C(5), C(6), C(7) a C(8), slabě δ(N-

H) a δ(C-H) na C(4) 

35 1319 1304 sh 1301 m - 1297vw ø 
δ(N-H), δ(C-H) na C(4), slabě δ(C-H2) kroutivé  na C(2) 

a C(8) 

36 1294 1281 w 1281 m - ø ø 
δ(N-H), δ(C-H) na C(4), δ(C-H2) kroutivé na C(5), 
C(6), C(7) a C(8), δ(C-H2) vějířová na C(2) 

37 1277 1260 w 1257 w + 1259 w 1257 sh + 
δ(N-H), δ(C-H) na C(4), δ(C-H2) kroutivé na C(5), 

C(6), C(7) a C(8) 

38 1265 1239 sh 1237 w - 1239 w 1240 w + 
δ(N-H), δ(C-H) na C(4) a C(3), δ(C-H2) kroutivé na 

C(2), C(5), C(6), C(7) a C(8) 

39 1223 1213 w 1210 w - 1212 sh 1212 sh + 
δ(N-H), δ(C-H) na C(4) a C(3), δ(C-H2) kroutivé na 

C(2), C(5), C(6) a C(8), δ(C-H2) vějířová na C(7) 

40 1210 1195 w 1199 sh - 1196 m 1197 m + 
δ(N-H), δ(C-H) na C(4) a C(3), δ(C-H2) kroutivé na 
C(2), C(5), C(6), C(7) a C(8) 

41 1177 1169 sh 1173 sh + 1172 m 1173 w + 
δ(C-H) na C(3), δ(N-H), δ(N-H3) kývavá, slabě δ(C-H2) 

kroutivé 

42 1154 1150 w 1150 m + 1150 w 1149 vw - 
δ(C-H) na C(3) a C(4), δ(N-H3) kývavá, δ(C-H2) 
kroutivě kývavá na C(2), δ(C-H2) vějířová na C(5) a 

C(8), δ(C-H2) kroutivé zbytek  

43 1124 1120 w 1121 w + 1120 m 1118 m + 
δ(C-H) na C(4), δ(N-H3) kývavá, δ(C-H2) kroutivě 
kývavá na C(5), C(6) C(7) a C(8) 

44 1083 1072 m 1068 m + 1072 m 1071 s - ν(C-C), ν(HN-CR3) asym. 

45 1066 
1041 m 1040 s - 1042 w 1044 m + 

ν(C-C), ν(C-NH3) 
46 1050 ν(HN-CR3) asym., ν(C-C), ν(C-NH3) 

47 1029 ø 1030 s - 1030 w 1031 m - 
ν(C-C), ν(HN-C3) asym., ν(C-NH3), δ(N-H3) kývavá, 

δ(C-H2) kývavé 
48 1013 1018 m ø 1014 sh 1016 m + δ(N-H3) kývavá, ν(HN-CR3) asym., ν(C-C) 

49 986 989 vw 990 m - 988 w 992 m + δ(N-H3) kývavá, ν(HN-CR3) asym., ν(C-C) 

50 976 970 w 970 vw + 971 w – 
δ(C-H2) kývavé na C(5), C(6), C(7) a C(8), mimo fázi, 
δ(C-H2) kývavá na C(2) 

51 958 958 w 955 w + 956 w – 
δ(C-H2) kývavé na C(5), C(6), C(7) a C(8), mimo fázi, 

δ(C-H2) kývavá na C(2) 

52 924 931 w 931 s + 930 w – δ(C-H2) kývavá na C(2), δ(N-H3) kývavá, ν(C-C) 
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Mód 
DFT 

�̃� (cm-1) 

Exp. 

Raman 

�̃� (cm-1) 

Exp. 

ROA 

�̃� (cm-1) 

Exp. 

 IČ 

�̃� (cm-1) 

Exp.  

VCD 

�̃� (cm-1) 

Vibrace 

53 893 886 m 886 m - 886 w – ν(C-C), δ(C-H2) kývavá na C(2) 

54 873 866 m 865 m - 864 w – δ(C-H2) kývavé v kombinaci s  ν(C-C) 
55 840 ø 847 sh - – – δ(C-H2) kývavé na C(7) a C(8), ve fázi 

56 824 830 m 830 m - – – δ(C-H2) kývavé na C(5), C(6), C(7) a C(8), ve fázi 

57 802 800 m 800 vw - – – δ(HN-CR3) sym. 

58 767 771 s ø – – δ(CCC) dýchací 

59 625 620 m 619 m - – – δ(HN-CR3) sym., δ(HC-CR3) sym. 

60 575 583 m 582 m + – – δ(CCC) 

61 522 524 w 
517 w + / 
532 w - 

– – δ(CCC) 

62 452 458 w 457 w - – – δ(CCC) 

63 388 413 vw 415 m + – – δ(CCC), δ(N-H3) kroutivá 
64 381 385 w 381 w - – – δ(CCC) 

65 332 337 w 340 m - – – δ(N-H3) kroutivá, δ(CCC) 

66 316 296 w ø – – δ(N-H3) kroutivá, δ(CCC) 
67 254 255 vw 246 m + – – δ(N-H3) kroutivá, δ(CCC) 

68 193 ø ø – – δ(CCC), zkrut skeletu  

69 64 ø ø – – δ(CCC), zkrut skeletu  

Intenzita: s – silná (35–100%), m – střední (10–35%), w – slabá (3–10%), vw – velmi slabá (1–3%), ø – nepozorované, 
sh znamená shoulder (rameno); +/- značí orientaci pásu v ROA a VCD spektru; – znamená neměřeno; ν – strečink, δ – deformace;  

sym. – symetrická, asym. – antisymetrická 

 

4.3 Srovnání Ramanových spekter R-AQN v H2O a 

D2O 

Aby v infračervené spektroskopii nedocházelo k problémům s velkou absorbancí 

vody, nahrazuje se často těžkou vodou, která má absorpční pás níže (na 1209 cm-1). 

Pokud zaměníme H2O za D2O v případě AQN, dojdeme k zajímavému pozorování, 

neboť dojde k výměně vodíků na aminových skupinách za deuteria, což podstatně 

ovlivní celé vibrační spektrum. Nejvíce jsou ovlivněny frekvence vibračních módů 

zahrnující přímo aminové skupiny, což nám umožňuje jejich empirické určení. Na 

Obrázku 17 jsou Ramanova spektra R-AQN (dihydrochloridu) v H2O a D2O. Spektra 

jsou normalizována na stejnou integrální intenzitu. Pásy, které se vyskytují v obou 

rozpouštědlech, jsou očíslovány a jsou jim přiřazeny příslušné vlnočty, které jsou 

uvedeny v Tabulce 12, včetně jejich rozdílu odpovídajícímu posunu vibračního pásu. 

Už při letmém srovnání spekter je patrný posun velkého množství pásů k nižším 

vlnočtům při měření v D2O vůči měření v H2O. Nejmarkantnější je to v oblasti 650 až 

850 cm-1 a to především u pásu 8, který je posunutý o 35 cm-1 (jde o dýchací vibraci 

chinuklidinového skeletu, viz Tabulka 11). Zřetelné posuny jsou vidět i 

v nízkofrekvenční oblasti spektra, především u pásů 2, 4, 6 a 7. Největší odlišnosti 

mezi oběma spektry jsou v oblasti mezi 800 až 1000 cm-1 a 1150 až 1400 cm-1. Ve 

druhé zmíněné oblasti měření v těžké vodě pozorujeme několik dobře rozlišitelných 

pásů. Při měření ve vodě se však tyto pásy překrývají a my naměříme pouze jejich 
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obalovou konturu. Toto je způsobeno kombinací elementárních vibrací přispívajících 

do vibračních módů v této oblasti. Pokud měříme v H2O, jsou tyto módy tvořeny 

různými deformačními vibracemi methylenových skupin a deformačními N-H 

vibracemi terciární aminové skupiny. Pokud ale rozpustíme vzorek v D2O, vodík na 

terciární skupině se vymění za deuterium, příslušné vibrace se posunou frekvenčně 

níže (do první výše zmíněné oblasti) a celý příslušný blok Hessiánu se bude 

diagonalizovat jiným způsobem. Toto je velmi dobře vidět v Tabulce 13, kde jsou 

srovnány experimentální a vypočítané frekvence jednotlivých módů R-AQN v D2O. 

 

 

 

 

Tabulka 12: Ramanovy pásy R-AQN (náboj 2+) vyskytující se v H2O i D2O 

Pás 
𝜈 (cm-1) 

|∆𝜈| (cm-1) 
H2O D2O 

1 296 291 5 

2 337 322 15 

3 385 381 4 

4 458 442 16 

5 524 520 4 

6 584 573 11 

7 619 609 10 

8 772 737 35 

9 800 784 16 

10 1018 1021 3 

11 1041 1044 3 

12 1121 1119 2 

13 1150 1154 4 

14 1411 1411 0 

15 1461 1460 1 

16 1492 1493 1 

šedá značí posun o více jak 10 cm-1 
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Obrázek 17: Ramanova spektra dvakrát protonované formy R-AQN v H2O (černá) a 

D2O (červená) 
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Tabulka 13: Vibrační analýza R-AQND2
2+ v těžké vodě 

Mód 
DFT 

�̃� (cm-1) 

Exp. 

Raman 

�̃� (cm-1) 

Vibrace 

17 1534 1493 ν(C-H2), antisym. 

18 1514 
1472 s 

ν(C-H2), antisym. 

19 1504 ν(C-H2), antisym. 
20 1493 

1460  
ν(C-H2), antisym. 

21 1488 ν(C-H2), antisym. 

22 1450 1411 ν(C-H) na C(3) 
23 1423 1387 ν(C-H2), sym. 

24 1405 1371 ν(C-H2), sym. 

25 1392 1353 ν(C-H) na C(4), ν(C-H2), sym. 
26 1378 1336 ν(C-H2), sym.  

27 1369 

1324 

ν(C-H2), sym.  

28 1363 ν(C-H2), sym.  
29 1357 ν(N-D3), asym. 

30 1351 ν(N-D3), asym. 

31 1328 1304 ν(N-D) 
32 1292 1263 ν(N-D3), sym. 

33 1265 1237 δ(C-H2) nůžkové ve fázi 

34 1248 1227 δ(C-H2) nůžkové mimo fázi 
35 1218 1195 δ(C-H2) nůžkové mimo fázi 

36 1202 

ø 

δ(C-H2) nůžkové mimo fázi 

37 1198 δ(C-H2) nůžkové mimo fázi 
38 1186 δ(C-H2) vějířová na C(2), δ(C-H) na C(3) a C(4) 

39 1169 1154 δ(C-H2) vějířová na C(6) a C(7), δ(C-H) na C(3) a C(4) 

40 1134 1119 δ(C-H2) vějířová na C(6) a C(7), δ(C-H) na C(3) a C(4) 

41 1105 1092 δ(C-H2) vějířová na C(6) a C(7), δ(C-H) na C(3) a C(4) 

42 1072 1058 
δ(C-H2) vějířová na C(5) a C(8), δ(C-H) na C(3) a C(4), 

δ(C-H2) kroutivá na C(2) 

43 1063 
1044 

δ(C-H2) vějířová na C(2), C(5) a C(8), δ(C-H) na C(3) a 
C(4), δ(C-H2) kroutivá na C(6) a C(7) 

44 1058 δ(C-H2) kroutivé na C(2) a C(7),  δ(C-H) na C(4) 

45 1038 1021 δ(C-H2) kroutivé na C(6) a C(7),  δ(C-H) na C(3) 
46 1019 ø δ(C-H) na C(4), δ(C-H2) vějířové na C(5) a C(8)  

47 993 987 
δ(C-H) na C(3) a C(4), δ(C-H2) kroutivé na C(2), C(5) a 

C(8)  

48 977 970 
δ(C-H) na C(3) a C(4), δ(C-H2) kroutivé na C(2), C(5), 

C(6), C(7) a C(8)  

49 960 950 
δ(C-H) na C(3) a C(4), δ(C-H2) kroutivé na C(2), C(6), 
C(7) a C(8),  δ(C-H2) vějířová na C(5) 

50 906 916 
δ(C-H) na C(3) a C(4), δ(C-H2) kroutivé na C(5), C(6), 

C(7) a C(8)  

51 880 884 
δ(C-H2) kroutivé na C(2), C(5), C(6), C(7) a C(8),  

δ(C-H) na C(3) a C(4) 

52 852 862 δ(N-D3) asym. 
53 844 847 δ(N-D3) asym. 

54 823 833 δ(N-D3) sym 

55 815 823 δ(C-H) na C(3) a C(4), δ(C-H2) kroutivé na C(5) a C(7)  
56 793 809 δ(C-H) na C(4), δ(C-H2) kroutivě kývavá na C(2) a C(7) 

57 762 784 
δ(C-H) na C(4), δ(C-H2) kroutivě kývavá na C(2), C(5) 
a C(6) 

58 718 737 ν(C-C) dýchací 

59 614 609 ν(C-C), δ(N-D) 

60 564 573 ν(C-C), δ(N-D) 
61 515 519 δ(N-D), ν(C-C), ν(DN-CR3) asym. 

62 433 442 ν(C-ND) asym., ν(C-C), ν(C-ND3) 

63 378 404 
δ(C-H2) kývavé na C(5), C(6), C(7) a C(8), mimo fázi, 
δ(C-H2) kývavá na C(2) 

64 366 382 
δ(C-H2) kývavé na C(5), C(6), C(7) a C(8), mimo fázi, 

δ(C-H2) kývavá na C(2) 
65 313 321 ν(C-C), δ(C-H2) kývavé na C(5), C(7) a C(8) 

66 293 291 δ(N-D), ν(C-ND) asym., ν(C-ND3) 

67 216 ø ν(C-C), δ(C-H2) kývavé na C(7) a C(8) 
68 179 ø δ(C-H2) kývavé na C(5) a C(6), ve fázi 

69 19 ø δ(C-H2) kývavé na C(7) a C(8), ve fázi 

Intenzita: s – silná (35–100%), m – střední (10–35%), w – slabá (3–10%), vw – velmi slabá 

(1–3%), ø – nepozorované, sh znamená shoulder (rameno); ν – strečink, δ – deformace; 

sym. – symetrická, asym. – antisymetrická 
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4.4 Stanovení pKA konstant – pH měření 

Cílem tohoto měření bylo získat pKA konstanty a relativní zastoupení forem AQN 

v závislosti na pH. Existují tři formy 3-aminochinuklidinu, a to disociovaná forma 

AQN, jednou protonovaná forma AQNH+(protonace primárního aminu) a dvakrát 

protonovaná forma AQNH2
2+ (navíc protonace dusíku v chinuklidinovém skeletu). 

Jako vzorek byl použit R-AQN. Interval měření spekter byl 331 až 1683 cm-1. 

Ramanova spektra pro jednotlivé hodnoty pH můžeme vidět na Obrázku 18. Všechna 

spektra byla normována na celkovou integrální intenzitu v intervalu 350–1650 cm-1. 

Z Obrázku 18 je patrné, že při změnách pH dochází ve spektru ke zvýšení či snížení 

intenzity určitých pásů. To souvisí právě se změnou zastoupení různě protonovaných 

forem AQN. 

Každé naměřené spektrum je lineární kombinací spekter jednotlivých forem. 

Naměřená spektra jsme zpracovali pomocí faktorové analýzy – SVD, jejímž 

výsledkem je sada subspekter a jejich váhy, kterými přispívají k jednotlivým 

naměřeným spektrům. Výsledky faktorové analýzy jsou shrnuty na Obrázku 19. 

Z tohoto obrázku je patrné, že největší váhu mají první tři subspektra. Dále vidíme, že 

závislost reziduální chyby od třetího subspektra je téměř lineární. Celá spektrální série 

má proto faktorovou dimenzi 3, což odpovídá přítomností právě tří forem AQN.  

  

Obrázek 18: Ramanova spektra R-AQN při různých hodnotách pH (viz škála) 
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Pomocí fitu na Henderson-Hasselbachovu rovnici (rovnice chemické rovnováhy), 

která má tvar 

 𝑐𝐵

𝑐𝐴
= 10𝑝𝐻−𝑝𝐾𝐴 , (4.1) 

kde 𝑐𝐵, resp. 𝑐𝐴 má význam koncentrace disociované, resp. protonované formy jsme 

získali hledané pKA konstanty, které jsou následující 

AQNH2
2+ ↔ AQNH+ ↔ AQN 

 

↔ 
 

↔ 

 

𝑝𝐾𝐴1
= 7.15 ± 0.10 𝑝𝐾𝐴2

= 10.57 ± 0.10 . 

Obrázek 19: Výsledky faktorové analýzy: vlevo nahoře – první tři subspektra 

(S, modrá), vpravo nahoře – relativní zastoupení subspekter v roztoku při 

různých pH (V, červená čára značí fit na Henderson-Hasselbachovu rovnici), 

vlevo dole – váhy jednotlivých subspekter (W), vpravo dole – závislost 

reziduální chyby na počtu použitých subspekter (E) 
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Relativní zastoupení všech tří forem AQN v závislosti na pH je znázorněno na 

Obrázku 20. Pozorujeme, že v nízkých hodnotách pH (<5) se v roztoku prakticky 

vyskytuje (min. 99 %) pouze dvakrát protonovaná forma (AQNH2
2+). Při dalším 

zvyšování pH roste zastoupení jednou protonované formy (AQNH+) a klesá zastoupení 

dvakrát protonované formy, přičemž disociovaná forma (AQN) se stále téměř 

nevyskytuje až do hodnoty pH přibližně rovné 9. Při této hodnotě pH má největší 

procentuální zastoupení AQNH+, zbylé dvě formy tvoří jen zhruba 4 %. Při vysokém 

pH alespoň 12 se AQNH2
2+ nevyskytuje a je zastoupena převážně disociovaná forma 

s velmi malým zastoupením AQNH+. 

 Ramanova spektra čistých forem AQN jsou vykreslena na Obrázku 21. Spektra 

AQNH2
2+ a AQNH+ si velmi dobře odpovídají. Pozorujeme především drobné změny 

intenzity pásů (např. 581 cm-1, δ(CCC); 1461 cm-1, δ(C-H2)), přičemž nejpodstatnější 

změny jsou v oblasti deformačních N-H vibrací (1260 a 1281 cm-1, δ(N-H)) a 

především ν(HN-CR3) vibrací (950 až 1150 cm-1). 

Druhý pH přechod, který je spjat s odštěpením vodíku z primárního aminu (zbyde 

volný elektronový pár), je spojen s podstatnější spektrální změnou. Pozorovatelný je 

opět pokles intenzity pásu dýchací vibraci chinuklidinu (774 cm-1). Objevuje se 

výrazný pás nacházející se na 991 cm-1 a významné změny pozorujeme v oblasti 

1005–1180 cm-1, tj. v oblasti kde k vibracím v Tabulce 11 přispívala vibrace 

Obrázek 20: Relativní zastoupení všech tří forem 3-aminochinuklidinu při různém pH, 

včetně uvedení pKA konstant 
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δ(NH3) kývavá. Další změny jsou pak v oblasti kroutivých a vějířových δ(C-H2) 

vibrací mezi 1200 a 1400 cm-1. Větší spektrální změna při tomto přechodu je 

způsobena ztrátou rotační symetrie primární aminové skupiny po disociaci protonu. 

 

4.5 Ramanova spektra AQN v různých fázích 

Cílem této sekce je prezentace Ramanových spekter všech tří forem  

3-aminochinuklidinu v různých fázích. Pro všechna tato měření byl použit přístroj 

LabRAM HR 800. 

4.5.1 Spektra R-AQN a S-AQN v pevné fázi 

V pevné (krystalické) fázi byl 3-aminochinuklidin studován ve formě 

dihydrochloridu, makroskopicky v podobě bílého prášku. 

Důvodem měření obou enantiomerů bylo zjištění, zda vykrystalizovaly ve stejné 

krystalické formě. Ramanova spektra obou enantiomerů můžeme vidět na Obrázku 22, 

kde byla normována na stejnou integrální intenzitu v intervalu 250 až 1550 cm-1. 

Z Obrázku 22 vidíme, že si jsou spektra obou enantiomerů velmi podobná. Odlišují se 

Obrázek 21: Ramanova spektra čistých forem 3-aminochinuklidinu;  

AQNH2
2+ (červená), AQNH+ (černá), AQN (modrá) 
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pouze na třech místech (označeny *). Patrný je pokles intenzity pásu na 774 cm-1  

u S-AQN. Dále pak je viditelná vyšší intenzita pásu R-AQN na 1049 cm-1. Větší rozdíl 

je ve tvaru profilu spektra v CH oblasti (2850 až 3050 cm-1). V této oblasti má R-AQN 

lépe rozlišitelné pásy, které jsou u S-AQN buď splynuty v jeden pás (2907 cm-1) nebo 

je pás naznačen shoulderem (3004 cm-1). Výše zmíněné rozdíly jsou s největší 

pravděpodobností způsobeny přítomností malého množství vlhkosti (vody) v S-AQN. 

Toho se domníváme na základě výskytu pásu na 3425 cm-1, který odpovídá OH 

valenčním vibracím vody. 

Na základě porovnání spekter obou enantiomerů lze vyvodit, že oba enantiomery 

krystalizují ve stejné formě. 

4.5.2 Formy AQN ve vodném roztoku 

V kapalné fázi jsme měřili všechny tři formy AQN. Pro měření byl zvolen  

R-enantiomer. Měření probíhalo pro tři různé hodnoty pH: R-AQNH2
2+ – 5.04;  

R-AQNH+ – 8.84; R-AQN – 13.22. 

Naměřená spektra byla normována na integrální intenzitu v rozmezí 250 až 

1550 cm-1 a jsou vykreslena na Obrázku 23, včetně srovnání se spektry čistých 

nábojových forem AQN získaných z pH měření. Pozorované změny mezi jednotlivými 

Obrázek 22: Ramanova spektra R-AQN (černá) a S-AQN (červená) v pevné fázi;  

* značí odchylky mezi spektry 
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formami jsou popsány v předešlé kapitole 4.4, proto se zaměříme na rozdíly mezi 

spektry z pH (SPEX) měření a spektry tohoto měření (LabRAM). Díky tomu, že 

měření probíhalo na jiném přístroji, tak je na první pohled vidět rozdíl v pološířce pásů, 

kde spektra z pH měření mají lepší rozlišení. Můžeme vidět, že spektra obou 

protonovaných forem (R-AQNH2
2+, R-AQNH+) spolu velmi dobře korespondují.  

Při měření na přístroji LabRAM HR 800 jsme akumulovali spektra i ve 

vysokofrekvenční oblasti odpovídající valenčním vodíkovým vibracím, kterou jsme 

dříve neměřili. I v této oblasti jsou mezi spektry různě protonovaných forem drobné 

odchylky. První je pás na 2996 cm-1, který je u R-AQNH+ lépe rozlišitelný a pak je to 

absence pásu u R-AQNH2
2+ na 3305 cm-1. U neutrální formy R-AQN pak pozorujeme 

posun pásů C-H valenčních vibrací k nižším vlnočtům vůči dvěma zbylým formám.  

 

 

Obrázek 23: Ramanova spektra R-AQNH2
2+ (červená), R-AQNH+ (černá), R-AQN 

(modrá); nahoře – spektra získaná pomocí faktorové analýzy z pH závislosti;  

dole – spektra měřena pomocí přístroje LabRAM HR 800 
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4.5.3 Srovnání jednotlivých forem R-AQN v různých fázích 

V následujících spektrech se objevuje ještě třetí fáze, ve které jednotlivé formy 

byly měřeny. Jedná se o skelnou fázi (z angl. glass phase), která byla měřena DCDR 

metodou. Vzorky pro skelnou fázi měly následující pH: 4.76, 8.78 a 12.36. Z důvodu 

obtížnějšího popisu grafu, ve kterém by byla pouze spektra skelných fází, je uvádíme 

pouze v grafech srovnávajících různé fáze. V následujícím Obrázku 24 jsou fotky 

skelných fázích (vyschnuté kapky – DCDR) pro jednotlivé pH. V případě zásaditého 

pH můžeme pozorovat vytvoření fraktálových shluků, pravděpodobně dochází 

k agregaci. U zbylých dvou pH kapičky nevyschly do kroužků, ale pouze do tenkých 

vrstev, což je u nízkomolekulárních látek obvyklé. 

Nejprve uvádíme spektra pro dvakrát protonovanou formu (viz Obrázek 25). 

Normalizace byla opět provedena na integrální intenzitu v intervalu 250–1550 cm-1. 

Spektra skelné a kapalné fáze jsou téměř identická, i když rozdíl v koncentracích 

vzorků činil 3 řády. Na základě toho lze usuzovat, že ve vzorku nedochází ani při 

vysoké koncentraci k tvorbě vícemolekulových komplexů či agregátů. Drobná 

odchylka je pak v CH oblasti, kde pás na 2970 cm-1 má vyšší intenzitu u kapalné fáze. 

Dále je patrný v kapalné fázi náznak pásu (shoulder) na 2994 cm-1, který u skelné fáze 

nevidíme. Spektrum z krystalického prášku se od předešlých liší zejména v oblasti 

1100–1300 cm-1. V této oblasti pozorujeme pásy na 1183 a 1233 cm-1, které se ve 

zbylých nevyskytují. Dále je viditelný posun pásu na 844 cm-1 k vyšším vlnočtům  

(o 10 cm-1). V pevné fázi vidíme jeden pás na 880 cm-1. Na této pozici v ostatních 

fázích pozorujeme dva rozlišitelné pásy. Poslední pozorovanou změnou je pás na 

1608 cm-1, který ve vodném roztoku a skelné fázi je široký. Všechny tyto změny jsou 

přiřaditelné vibračním módům zahrnujícím pohyb aminových skupin, tj. δ(N-H) a 

δ(N-H3). 

Obrázek 24: Vyschnuté kapky pro DCDR metodu při zvětšení 

50× ULWD; a) pH = 4.76; b) pH = 8.78; c) pH = 12.36 
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Srovnání spekter jednou protonovaných forem v kapalné fázi (vodný roztok) a 

skelné fázi (vyschlá kapka) je uvedeno na Obrázku 26. Při vysychání nepozorujeme 

žádné změny ve spektru, které by naznačovaly např. agregaci. Vidíme nárůst dvou 

pásů na 700 cm-1 a především na 1346 cm-1. Interpretace těchto pásů (označeny 

hvězdičkou; *) není bez příslušných spektrálních simulací zřejmá. 

  

Obrázek 25: Ramanovo spektrum R-AQNH2
2+ v krystalické fázi (černá), kapalné fázi 

(červená) a skelné fázi (zelená) 

Obrázek 26: Ramanova spektra R-AQNH+ v kapalné (červená) a skelné fázi (zelená); 

rozdílné pásy jsou označeny hvězdičkou (*) 
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Na Obrázku 27 jsou pak uvedena spektra neutrální formy AQN ve dvou fázích – 

kapalné a skelné. Pozorujeme dvě velké odlišnosti. První z nich je vymizení pásu na 

774 cm-1 (dýchací vibrace) a pak je to enormní nárůst signálu dvou pásů na 1033 a 

1065 cm-1. Pro kontrolu bylo měření skelné fáze provedeno i na sklíčku z CaF2 se 

stejným výsledkem. V Obrázku 27 je pak uvedeno spektrum z teflonové destičky. 

Jelikož se jedná o markantní změny, tak se domníváme, že dochází ke vzniku agregátů. 

  

Obrázek 27: Ramanova spektra R-AQN v kapalné (červená) a skelné fázi (zelená);  

* značí výrazné změny 
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4.6 ROA a Ramanova spektra AQN 

Měřeny byly všechny formy 3-aminochinuklidinu ve vodném roztoku na ROA 

aparatuře v Olomouci (viz kapitola 3.4.5). Spektra jsou normována na shodnou 

integrální intenzitu Ramanova signálu v oblasti 700 až 1600 cm-1 a můžeme je vidět 

na Obrázku 28 včetně parametru ∆ vyjadřujícího rozdílnost spekter jednotlivých 

enantiomerů, která je pro Ramanova a ROA spektra zavedena jako 

 ∆𝑅𝐴𝑀 = (R-AQNRAM – S-AQNRAM)/2 

∆𝑅𝑂𝐴 = (R-AQNROA + S-AQNROA)/2. 
(4.2) 

Rozdíly mezi Ramanovými spektry nejsou téměř žádné. Pozorujeme pouze malé 

odchylky v intenzitách pásů v CH oblasti. Jinak mají spektra obou enantiomerů stejný 

profil i tvar a lze je tak prakticky považovat za totožná. Rozdíly mezi Ramanovými 

spektry různě protonovaných forem AQN odpovídají diskuzi v kapitole 4.5.2. 

Kvalita naměřených ROA spekter je velmi vysoká, jak je vidět na jejich téměř 

dokonalé zrcadlové symetrii. Jediný rozdíl tak představuje mírně zvlněné pozadí 

v oblasti valenčních vodíkových vibrací, jak je vidět na součtovém spektru ∆𝑅𝑂𝐴. 

Navzájem se však spektra různě protonovaných forem AQN značně liší:  

1. pH přechod: AQNH2
2+ ⇄ AQNH+ 

Ve srovnání s Ramanem je rozsah spektrální změny ROA vyvolaný 

odštěpením jednoho vodíku překvapivě výrazný. Na první pohled je 

viditelný značný pokles intenzity celkového spektra. To je způsobeno 

především významným snížením intenzity pásů v oblasti ν(C-N), ν(C-C) a 

δ(C-H2) kývavých vibrací na 830, 931, 990, 1030 a 1040 cm-1 (pro detailní 

přiřazení viz Tabulka 11). V oblasti skeletálních vibrací pozorujeme zúžení 

kladného pásu na 246 cm-1, nárůst intenzity negativního pásu na 293 cm-1 

a vymizení pásu na 340 cm-1. U kladného pásu na 582 cm-1 a záporného 

pásu na 619 cm-1 dochází k rozšíření a poklesu intenzity. V oblasti 

kroutivých a vějířových δ(C-H2) vibrací, které často obsahují i δ(N-H) 

vibraci, jsou nejvýraznějšími změnami pokles intenzity kladného pásu na 

1150 cm-1, obrácení znaménka pásu na 1210 cm-1 (ze záporného na kladné) 

a vymizení kladného pásu na 1316 cm-1. V oblasti CH valenčních vibrací 

pozorujeme především snížení intenzity ROA pásů a jejich posun o cca 

10 cm-1 k nižším vlnočtům. 
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2. pH přechod: AQNH+ ⇄ AQN 

V případě tohoto přechodu je situace opačná – značná změna charakteru 

Ramanovského spektra je zde spojena s menší změnou spektra ROA. 

Oblast skeletálních vibrací zůstává až na drobné posuny frekvencí pásů 

prakticky identická. První rozdíly pozorujeme až nad 900 cm-1. Zde je 

významný pokles intenzity pásu na 936 cm-1 a obrácení znamének pásů na 

975 a 998 cm-1 z kladných na záporné. Tyto změny je možno připsat přímo 

deprotonaci primární aminové skupiny, neboť do příslušných vibračních 

módů přispívá i δ(N-H3) kývavá vibrace. Další změny, zejména v oblasti 

δ(C-H2) kroutivých a vějířových vibrací, již nejsou tak významné. Za 

zmínku stojí pokles intenzity kladného pásu na 1140 cm-1, nárůst intenzity 

záporného pásu na 1277 cm-1, které mění celkový vizuální tvar spektra 

v této oblasti. V oblasti CH valenčních vibrací již nedochází ke snižování 

intenzity ROA pásů, ale pozorujeme jejich další posun o cca 30 cm-1 

k nižším vlnočtům. 
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Obrázek 28: ROA a Ramanova spektra forem 3-aminochinuklidinu; spektra jsou 

seskupena do dvojic (horní – ROA, dolní – Raman); spektra: AQNH2
2+ (nahoře), 

AQNH+ (uprostřed), AQN (dole) 
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4.7 Infračervená a VCD spektra AQN 

V této kapitole jsou prezentována naměřená spektra infračervené absorpce a VCD 

molekuly 3-aminochinuklidnu v pevné a kapalné fázi. Infračervená spektra byla 

měřena na přístroji Vektor 33, neboť má větší spektrální rozsah než VCD spektrometr 

ChiralIR – 2XTM, který umožňuje simultánní měření IČ a VCD spekter. V kapalné fázi 

byla z časových důvodů změřena pouze dvakrát protonovaná forma. Spektra byla 

naměřena pro AQN ve formě vodného roztoku, ačkoli voda není pro IČ spektroskopii 

vhodným rozpouštědlem. K jejímu výběru jsme přistoupili, abychom zachovali 

kontinuitu s předchozími Ramanovskými a ROA měřeními a mohli tak přímo 

srovnávat intenzity odpovídajících pásů. Odchylky ∆ mezi spektry jednotlivých 

enantiomerů jsou definovány pro IČ a VCD jako 

 ∆𝐼Č = (R-AQNIČ – S-AQNIČ)/2 

∆𝑉𝐶𝐷 = (R-AQNVCD + S-AQNVCD)/2. 
(4.3) 

4.7.1 Pevná fáze AQN 

Spektra AQN·2HCl získaná z měření v KBr tabletách jsou zobrazena na 

Obrázku 29. Normalizace byla provedena na jednotkovou absorbanci v maximu spekter 

infračervené absorpce. V případě infračerveného spektra vidíme, že spektra obou 

enantiomerů jsou téměř identická. Drobné odchylky jsou pouze v pološířce některých 

pásů. Na rozdíl od Ramana pozorujeme i pásy příslušející asymetrické a symetrické 

δ(N-H3) deformaci na 1537 a 1631 cm-1.  

VCD spektra enantiomerů jsou velmi dobře rozlišená. Odchylky od ideální 

zrcadlové symetrie jsou poměrně malé (konkrétně se jedná o intenzity pásů na 1063, 

1377 a 1510 cm-1). 

Infračervená a VCD spektra enantiomerů tak potvrzují pozorování, že oba 

enantiomery AQN ve formě dihydrochloridu jsou vykrystalizovány ve shodné 

krystalické formě. 
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4.7.2 Kapalná fáze AQN 

Spektra dvakrát protonované formy AQNH2
2+ jsou vynesena ve spodní části 

Obrázku 29. Intenzita spekter byla v tomto případě vyjádřena pomocí molárního 

extinkčního koeficientu 𝜀 (nikoli pomocí absorbance, jak tomu bylo u pevné fáze, 

neboť tam nebylo možné určit koncentraci látky v KBr tabletách). Spektra byla měřena 

v užším spektrálním rozsahu, protože nižších vlnočtů než 900 cm-1 pro IČ  

a 1000 cm-1 pro VCD nebylo možné dosáhnout z důvodu použití CaF2 kyvet (viz 

Obrázek 29). 

Absorpční spektra obou enantiomerů jsou bez nadsázky totožná. AQN má 

poměrně malý molární extinkční koeficient. Nejintenzivnější pásy dosahují hodnot 

𝜀 = 50–75 l.mol-1.cm-1, většina pásů má však 𝜀 < 20 l.mol-1.cm-1. Zajímavé je 

porovnání výsledků měření z roztoku s měřením v pevné fázi. Ve spektru z roztoku 

pozorujeme rozšíření pásů, které díky tomu splývají a jsou hůře identifikovatelné. 

Nejmarkantnější je to v oblasti δ(C-H) vějířových vibrací mezi 1350 a 1450 cm-1, kde 

vidíme pouze posloupnost několika shoulderů. Nejintenzivnější absorpční pásy 

odpovídají asymetrické (1631 cm-1) a symetrické (1537 cm-1) δ(N-H3) vibraci. Šířka 

těchto pásů je dána interakcí mezi nabitou NH3
+ skupinou a rozpouštědlem. Díky 

vysoké kvalitě naměřených spekter bylo možné identifikovat téměř všechny spektrální 

pásy (pomocí druhé derivace) a provést jejich přiřazení odpovídajícím vibračním 

módům (viz Tabulka 11). 

Měření VCD spekter bylo v tomto případě zatíženo větší chybou. Jednalo se 

především o nestabilní baseline, jejíž korektní odečet byl velmi pracný, a také výskyt 

většího množství artefaktů především na pozici silnějších absorpčních pásů. Výsledná 

spektra obou enantiomerů i jejich odchylky (v tomto případě polovina součtu) jsou 

znázorněna na Obrázku 29. Nejkvalitnější část VCD spekter se podařilo získat v oblasti 

mezi 1200 a 1500 cm-1, oblast pod 1200 cm-1 je již zatížena větší (ale akceptovatelnou) 

experimentální chybou a signál nad 1500 cm-1, který je u obou enantiomerů shodný, 

odpovídá čistě experimentálním artefaktům. Celkově se nám podařilo identifikovat  

a přiřadit 26 spektrálních pásů. Nejintenzivnější z nich na 1701 cm-1 odpovídá ν(C-C) 

a ν(C-N) vibracím. 
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Obrázek 29: VCD a IČ spektra enantiomerů AQN (R-AQN – červená,  

S-AQN – černá) jsou seskupena do dvojic: VCD – horní a IČ – spodní;  

pevná fáze odpovídá dvojici nahoře, vodný roztok pak dvojici dole 
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4.8 Ab intio výpočty 3-aminochinuklidinu v H2O 

V této kapitole bude popsán postup, jaký jsme použili při simulacích spekter 

(ROA, Raman, IČ a VCD) 3-aminochinuklidinu. Simulace byly prováděny pro dvakrát 

protonovanou formu (S)-(–)-3-aminochinuklidinu (S-AQNH2
2+) pomocí softwaru 

Gaussian 09. K simulacím dalších nábojových forem jsme se z časových důvodů 

nedostali. 

4.8.1 Volba optimální báze 

Pro výběr optimální báze jsme použili výpočty DFT metodou s hybridním 

funkcionálem – B3LYP. Pro každou zvolenou bázi byla provedena geometrická 

optimalizace molekuly a poté nasimulována ROA spektra s využitím implicitního 

modelu rozpouštědla (voda) pro excitační záření o vlnové délce 532 nm. 

Signifikantním ukazatelem volby báze se stala bázová konvergence ROA spektra. 

Použili jsme 15 různých bází (viz Obrázek 30 a Tabulka 14). Spektrální odchylku ∆ 

znázorňující průběh bázové konvergence jsme definovali jako 

 ∆ = 1 − |∫ 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑓 𝑑𝜈|/ [(∫ 𝑆𝑟𝑒𝑓
2 𝑑𝜈)

1/2
(∫ 𝑆2 𝑑𝜈)1/2], (4.4) 

kde 𝑆, resp. 𝑆𝑟𝑒𝑓 má význam nasimulovaného spektra, resp. referenčního 

nasimulovaného spektra. Jako referenční báze byla zvolena báze aug-cc-pVTZ. 

Z průběhu spektrální odchylky vidíme, že se zvětšující se použitou bází (až na 

výjimky) se tato chyba zmenšuje. Nicméně od báze 6-311++G** už tento pokles není 

příliš výrazný. V důsledku nízké hodnoty ∆ lze považovat za vhodné báze: DGTZVP, 

6-311++G**, cc-pVTZ a aug-cc-pVTZ. 

Z pohledu časové náročnosti (také Obrázek 30) se však ukazuje, že použití větší 

báze než 6-311++G** vede k razantnímu navýšení výpočetního času, který je 

v případě cc-pVTZ zhruba 4× delší a u aug-cc-pVTZ je dokonce přibližně 33× delší 

než u 6-311++G**. Z důvodu přehlednosti jsou celkové výpočetní časy8 jednotlivých 

bází uvedeny v Tabulce 14. Navíc použití větší báze neznamená vždy lepší výsledek. 

Jako nejvhodnější báze pro výpočet spekter AQN se tak jeví triple zeta báze DGTZVP 

a 6-311++G**. 

                                                           
8 Zahrnuje čas optimalizování molekuly a výpočet ROA spektra pomocí ≈ 3 GHz cpu 
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Tabulka 14: Celkový výpočetní čas pro různé báze za použití B3LYP 

# Báze t (h) 

1 6-31G 0.9 

2 D95 0.8 

3 DGZVP 1.2 

4 6-31G* 1.5 

5 TZV 1.6 

6 6-31+G* 2.3 

7 6-31G** 2.2 

8 D95** 2.4 

9 DGTZVP 4.0 

10 6-31++G** 5.1 

11 TZVP 4.0 

12 D95++** 4.5 

13 6-311++G** 7.2 

14 cc-pVTZ 31.1 

15 aug-cc-pVTZ 241.1 

Obrázek 30: Nahoře – Bázová konvergence spektrální odchylky pro simulovaná 

spektra S-AQNH2
2+ na DFT/B3LYP/cpcm(voda) úrovni; referenční báze: aug-cc-pVT 

Dole – Časová výpočetní náročnost pro jednotlivé báze 
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4.8.2 Výběr vhodné metody 

Pro výběr vhodné výpočetní metody (či funkcionálu v případě DFT výpočtu) bylo 

použito 18 odlišných variant výpočtu. Všechny výpočty byly provedeny s bází  

6-311++G**, kterou jsme jako nejvhodnější určili v předešlé podkapitole. 

Rozhodujícím kritériem pro výběr vhodné metody byla shoda mezi vypočítaným a 

experimentálním spektrem dvakrát protonované formy AQN. Všechny použité metody 

a pomocí nich získaná ROA spektra jsou uvedena na Obrázku 31 včetně porovnání 

s experimentem (S-AQN, pH = 5.05). 

Základní ab initio metodou, se kterou pak byly ostatní metody srovnávány, byla 

Hartree-Fockova metoda a MP2 výpočet zahrnující příspěvek korelační energie. Tyto 

byly porovnány s DFT výpočty využívajícími 

a) čisté funkcionály (BPW91, PBE1PBE, PBEh1PBE), 

b) jedno či více parametrové hybridní funcionály (M05, M06, O3LYP, 

B3P86, B3LYP, B3PW91), 

c) funkcionály s dlouho-dosahovou disperzní korekcí, které by měly být 

vhodnější pro simulace iontů (wB97, wB97XD, CAM-B3LYP), 

d) funkcionály kombinující DFT s MP2 korekcí a případně i disperzní 

korekcí (B2LYP, B2LYP-D, mPW2PLYP, mPW2PLYP-D). 

Výběr vhodné metody probíhal na základě porovnání celkového tvaru spektra, chyby 

vypočítaných frekvencí, shody znamének vypočítaných pásů a jejich relativní 

intenzity. Jako nejsignifikantnější se projevila shoda mezi výpočty a experimentem 

v oblasti mezi 800 a 1000 cm-1. Z Obrázku 31 je vidět, že slušnou shodu mezi 

vypočítaným a experimentálním spektrem dostáváme hned pro několik metod. My 

jsme jako nejvhodnější nakonec určili DFT s funkcionálem B3PW91. 
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Obrázek 31: Nasimulovaná ROA spektra pomocí různých metod 
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4.8.3 Konformační analýza 

Molekula 3-aminochinuklidinu má pouze jeden stabilní konformer. V rámci něj 

však existují ještě dva dodatečné stupně volnosti. Prvním z nich je rotace primárního 

aminu (úhel α) a druhým je zkrut chinuklidinového skeletu (dihedrální úhel ξ), viz 

Obrázek 32. Ty mají sice pouze jedno význačné minimum (v případě rotace primárního 

aminu tři rovnocenná minima), které ale nemusí být příliš ostré. Při zahrnutí teplotních 

vlivů pak mohou úhly α a ξ nabývat jiné hodnoty než odpovídá energetickému minimu, 

což může mít nezanedbatelný vliv na frekvence a intenzity simulovaných spekter. 

Svou roli má i interakce s rozpouštědlem – obě aminové skupiny iontu S-AQNH2
2+ 

jsou ochotnými donory vodíkové vazby. Našim cílem bylo zjistit, jaké efekty mají 

výše uvedené stupně volnosti na tvar spektra, přičemž jsme se zaměřili především na 

ROA spektra. Výpočty byly provedeny na DFT/B3LYP/CPCM(voda) úrovni pro 

excitační záření o vlnové délce 532 nm. 

 

Nejprve jsme měnili úhel primárního aminu α po 2° od -38° do +38°, přičemž při 

každém kroku byl úhel zafixován a geometrie molekuly byla optimalizována. Při 

tomto scanu bylo identifikováno jedno mělké energetické minimum znázorněné na 

Obrázku 33. Vidíme, že v rámci rozdílu energie do 1 kcal/mol může primární aminová 

skupina dosáhnout pootočení bezmála 30° od rovnovážné polohy. 

 

 

Obrázek 32: Vlevo – Konformace S-AQNH2
2+ s očíslováním a se znázorněním úhlu α 

(červená) a dihedrálního úhlu ξ (světle modrá), zelená znázorňuje interakci s 

rozpouštědlem – vodíková vazba; Vpravo – 3D struktura S-AQNH2
2+ 
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 Pro všechny optimalizované geometrie bylo nasimulováno ROA spektrum. 

Spektra můžeme vidět na Obrázku 34, přičemž barvy spekter korespondují s barevným 

kódem na Obrázku 33. Pozorujeme, že rotace primárního aminu má vliv především na 

pásy odpovídající vibracím aminové skupiny – ν(N-H) v oblasti 3500 cm-1, 

asymetrické δ(N-H3) přibližně na 1630 cm-1 a δ(N-H3) kroutivé v nízkofrekvenční 

oblasti.  

 

  

Obrázek 33: Energetický rozdíl při různých hodnotách úhlu α 

Obrázek 34: ROA spektra odpovídající různým hodnotám úhlu α: (-29°, -2°) – světle 

modrá; 0° – černá; (2°, 28°) – zelená 
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Zprůměrované (na základě Boltzmannovských vah) spektrum přes rotaci 

primárního aminu je znázorněné na Obrázku 35. Ve srovnání se spektrem vypočítaným 

pro rovnovážnou hodnotu α je viditelné, že zprůměrování má pouze malý vliv na 

celkový tvar spektra – pozorujeme pouze rozšíření a snížení intenzity pásů 

komentovaných v předešlém odstavci. 

 

 

 

Druhým stupněm volnosti je již zmíněny zkrut chinuklidinového skeletu popsaný 

pomocí dihedrálního úhlu ξ (viz Obrázek 32). V tomto případě byl scan energií 

proveden s krokem 1° v rozmezí -14.5° až +7.5° (viz Obrázek 36). V každém kroku byl 

úhel ξ zafixován a molekula byla optimalizována. Z průběhu křivky potenciální 

energie v závislosti na hodnotě úhlu ξ je patrné, že rovnovážná geometrie odpovídá 

mírnému negativnímu helikálnímu zkrutu chinuklidinového skeletu ξ ≈ -2.5°. Toto 

zkroucení je přímo vyvolané přítomnosti aminu na pozici C(3) a přináší tak do systému 

další zdroj chirality. 

 

 

 

 

Obrázek 35: Zprůměrované ROA spektrum přes rotaci aminu (červená) a ROA 

spektrum jednoho konformeru (černá) 
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Ramanova a ROA spektra odpovídající hodnotám úhlu ξ z intervalu -13.5° až 7.5° 

jsou uvedena na Obrázku 37. Je jasně patrné, že změna úhlu ξ má jen minimální vliv na 

frekvence a intenzity vypočítaného Ramanova spektra, ale podstatný vliv na spektrum 

ROA. Intenzita a znaménko ROA pásů na 575, 625 (oba δ(CCC)), 893, 986, 1083 

(všechny tři ν(C-C) a ν(C-N)), 1210, 1237, 1281 a 1301 cm-1 (všechny čtyři δ(C-H2) 

kroutivé) jasně reflektují velikost a znaménko zkrutu chinuklidinového skeletu, 

přičemž barvy spekter odpovídají barevnému kódu z Obrázku 36. 

Průměrné spektrum z nasimulovaných ROA spekter (Boltzmannovské 

středování) srovnané se spektrem jednoho konformeru můžeme vidět na Obrázku 38.  

I zde je vidět, že středování nemá na celkový tvar ROA spektra příliš velký vliv.  

U několika méně intenzivních pásů však došlo ke změně znaménka, což umožňuje 

dosáhnout lepší shody mezi experimentem a simulacemi.  

Obrázek 36: Energetický rozdíl při různých hodnotách úhlu ξ 
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Obrázek 38: Zprůměrované ROA spektrum přes zkrut chinuklidinového skeletu 

(tyrkysová) a ROA spektrum jednoho konformeru (černá) 

Obrázek 37: ROA (nahoře) a Ramanova spektra (dole) odpovídající různým hodnotám 

úhlu ξ: (-13.5°, -3.5°) – modrá; -2.5° – černá; (-1.5°, 0.5°) – červená; (1.5°, 7.5°) – 

zelená 
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4.8.4 Zlepšování tvaru simulovaného spektra 

V minulé podkapitole 4.8.3 jsme opustili představu naší molekuly jako rigidního 

konformeru a zahrnuli do simulací i její možnou flexibilitu. Zbývá nám však ještě 

korektně zohlednit i vliv okolí, tj. interakci s rozpouštědlem prostřednictvím 

vodíkových můstků. Dosud jsme vliv rozpouštědla simulovali jen pomocí kavity. 

Tento postup je v případě systémů, které jsou donory vodíkových vazeb, vyskytují se 

v polárním rozpouštědle a jsou nabité, nedostatečný. Samotná dielektrická kavita totiž 

nedokáže změnu vibrací způsobenou participací vodíků ve vodíkových vazbách 

korektně postihnout. Ideální přístup tak představuje kombinace, kdy první solvatační 

sféru modelujeme explicitně a celý systém pak uzavřeme do kavity. To znamená sice 

značný nárůst výpočetních nákladů (zvětšení systémů, nutnost středování přes možné 

konfigurace rozpouštědla), ale často tak dostaneme mnohem lepší shodu 

s experimentem. 

Na Obrázku 39 je znázorněno srovnání experimentálních a vypočítaných 

Ramanových a ROA spekter pro případy, kdy je simulované spektrum 

(DFT/B3PW91/CPCM(voda)) získané: 

a) na základě jednoho (nejpravděpodobnějšího) konformeru, 

b) středováním přes rotaci primárního aminu (29 konformerů), 

c) středováním přes zkrut skeletu i rotaci aminové skupiny  

(400 konformerů), 

d) středováním 50 konformerů optimalizovaných s první solvatační sférou 

(cca 4 až 10 molekul vody). 

Konformery včetně konfigurace solvatační sféry jsme získali z krátké molekulárně 

dynamické simulace (poskytl Mgr. Jakub Klener) a zoptimalizovali jsme je ve 

vlastních módech (při využití fixace nízkofrekvenčních módů). Finální spektrum jsme 

pak získali jako prostý průměr spekter jednotlivých konformerů (bez vibrací vody). 

Výpočet zahrnující explicitní molekuly vody vedl k mnohem lepší shodě 

s experimentem než ostatní. V Ramanově spektru dostáváme velmi pěknou shodu 

v oblasti ν(C-C) a ν(C-N) vibrací kolem 1000 cm-1 a v oblasti δ(C-H2) vějířových a 

kroutivých vibrací kolem 1300 cm-1, kterou se nám dříve nedařilo dosáhnout. V ROA 

vidíme značné vylepšení simulovaného tvaru spektra opět v oblasti ν(C-C) a ν(C-N) 

vibrací a dále i v oblasti CH valenčních vibrací. 
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5. Závěr 

Hlavním cílem této práce byla charakterizace významného farmakoforu, 

molekuly 3-aminochinuklidinu (AQN), metodami vibrační spektroskopie včetně jejich 

chirálně citlivých variant. 

V první (rešeršní) části této práce jsme představili využití metod vibrační 

spektroskopie ve farmakologii a seznámili se s molekulou AQN z hlediska 

chemického, farmakologického a z aspektu modelového systému. Vypracovali jsme 

přehled teoretických i experimentálních principů metod, které byly v práci dále 

použity v rozsahu dostatečném pro porozumění dosaženým výsledkům. Značnou 

pozornost jsme věnovali podrobnému popisu metodiky měření na jednotlivých 

aparaturách, které byly v práci použity a zpracování dat. 

Podařilo se nám dosáhnout velkého množství původních výsledků: 

1. Stanovili jsme, že nejvhodnější rozpouštědlo pro měření je voda (H2O), ve 

které se AQN rozpouští v koncentraci vhodné i pro měření VCD a ROA. 

Velmi vhodným rozpouštědlem se taktéž jevila těžká voda (D2O), ovšem 

v tomto rozpouštědle dochází k nahrazení vodíků na obou aminech za 

deuteria. Mezi další použitelná (ale méně vhodná) rozpouštědla patří 

CH3OH, DMSO a TFE. 

2. Provedli jsme detailní vibrační analýzu experimentálních spekter dvakrát 

protonované formy AQN ve vodném roztoku, kdy se nám podařilo přiřadit 

všechny experimentálně pozorované pásy v IČ, Ramanovském rozptylu, 

ROA i VCD konkrétním vibračním módům. 

3. Podařilo se nám určit 𝑝𝐾𝐴 disociační konstanty pro přechody mezi různými 

nábojovými formami AQN – 𝑝𝐾𝐴1
= 7.15 a 𝑝𝐾𝐴2

= 10.57, kde první 

konstanta odpovídá přechodu mezi dvakrát protonovanou (AQNH2
2+) 

a jednou protonovanou formou (AQNH+) a druhá odpovídá přechodu mezi 

jednou protonovanou a disociovanou formou AQN. Pomocí faktorové 

analýzy (metody SVD) jsme získali spektra odpovídající jednotlivým 

nábojovým formám AQN a charakterizovali jsme spektrální změny spojené 

s disociací na terciárním a primárním aminu. Nábojové formy jsme také 

zkoumali v různých fázích (vodný roztok, krystalická a skelná fáze). 
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4. Změřili a interpretovali jsme ROA spektra všech nábojových stavů AQN 

jak v tradičním intervalu (50 až 2000 cm-1), tak i v oblasti valenčních 

vibrací (2500 až 4000 cm-1). VCD a IČ spektra jsme zatím získali pouze 

pro AQNH2
2+. 

5. V rámci kvantově mechanických simulací založených na metodě 

funkcionálu hustoty (DFT) jsme provedli konformační analýzu  

S-AQNH2
2+, která má dva stupně volnosti – rotace primárního aminu a 

helikální zkrut chinuklidinového skeletu. Díky této analýze jsme zjistili, 

který konformer je nejpravděpodobnější a také jsme pozorovali, jak se oba 

stupně volnosti projevují ve vibračních spektrech. Pro finální podobu 

simulovaných spekter jsme se zabývali vlivem volby báze a výpočetní 

metody na tvar a frekvence získaných spekter, přičemž jsme došli k závěru, 

že nejvhodnější kombinací pro AQN je metoda B3PW91 s bází  

6-311++G**. Krátce jsme se věnovali i simulacím zahrnujícím explicitní 

solvataci, které vedly k nejlepší shodě mezi experimentálními a 

simulovanými spektrálními profily. 

Výsledky této práce byly prezentovány formou posteru na mezinárodní 

konferenci 6th International Conference on Vibrational Optical Activity (Brescia, 

Itálie, září 2018) a připravujeme je k publikaci. 

V budoucnu bychom rádi tuto práci ještě rozšířili. Plánujeme změření VCD a IČ 

spekter zbylých nábojových forem AQN, čímž by se získaly komplementární 

informace o těchto formách, a podrobnější simulace zahrnující explicitní solvataci.
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Seznam použitých zkratek 

AQN ................... 3-aminochinuklidin, neutrální forma 3-aminochinuklidinu 

AQNH+ .............. Protonovaná forma 3-aminochinuklidinu 

AQNH2
2+............ Dvakrát protonovaná forma 3-aminochinuklidinu 

B3LYP ............... Tříparametrový Beckeho hybridní funcionál 

B3PW91 ............. Jiný tříparametrový Beckeho hybridní funkcionál 

CCl4 ................... Tetrachlormethan 

CD ...................... Cirkulární dichroismus 

CHCl3 ................ Chloroform 

CH3CN ............... Acetonitril 

CH3OH .............. Methanol 

DCDR ................ Drop coating deposition Raman 

DFT .................... Teorie elektronové hustoty, z angl. Density functional theory 

D2O .................... Těžká voda 

DMSO ................ Dimethylsulfoxid 

ECD ................... Elektronový cirkulární dichroismus 

FTIR .................. Fourierovská infračervená spektroskopie, z angl. Fourier transform 
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HF ...................... Hartree-Fock 

H2O .................... Voda 

IČ ....................... Infračervená spektroskopie 

IUPAC ............... International Union of Pure and Applied Chemistry 

MetOH ............... Methanol 

PCM ................... Polarized continuum model 

R-AQN ............... (R)-(+)-3-Aminoquinuclidin 

ROA ................... Ramanova optická aktivita 

S-AQN ............... (S)-(–)-3-Aminoquinuclidin 

SCF .................... Metoda self-konzistentního pole, z angl. self-confident field 

SVD .................... Singular value decomposition 

TFE .................... 2,2,2-Trifluorethanol 

VCD ................... Vibrační cirkulární dichroismus 

VOA ................... Vibrační optická aktivita 


