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Úvod 
 

Určování enantiomerního přebytku má výrazný aplikační potenciál zejména ve 

farmaceutickém průmyslu. Enantiomery jsou látky, které mají schopnost specificky 

interagovat s polarizovaným zářením. Tato vlastnost se nazývá optická aktivita a 

projevuje se například stáčením roviny lineárně polarizovaného světla. Tento jev 

souvisí s přítomností asymetrického centra v molekule. Látky, které toto centrum 

obsahují, se nazývají chirální a vyskytují se ve dvou formách, které jsou nazývány 

optické antipody nebo enantiomery. Optická aktivita vzorku se projevuje pouze 

tehdy, je-li v měřeném roztoku čistá enantiomerní forma nebo přebytek jedné 

z enantiomerních forem. V případě, kdy ve vzorku existují pouze dva optické 

antipody o různých koncentracích, je užitečné definovat nadbytek jednoho z nich 

jako enantiomerní přebytek. 

Tradiční techniky měření optické aktivity jako optická rotační disperze (ORD) 

a cirkulární dichroismus (CD) nám umožňují zjistit pouze omezené strukturní 

informace. Pro kvantitativní analýzu je proto vhodnější využít metod vibrační 

optické aktivity (VOA). VOA představuje rozšíření vibrační spektroskopie, které 

přináší enantiomerní selektivitu. Vibrační spektroskopie má oproti klasickým 

metodám určité výhody, například umožňuje studovat celou řadu molekul, pro které 

jsou jiné metody nevhodné, je nedestruktivní, vzorky lze měřit nejen v čisté formě, 

ale i v roztocích. 

Stejně jako vibrační spektroskopie i VOA se skládá ze dvou samostatných a do 

značné míry komplementárních metod – vibračního cirkulárního dichroismu (VCD) 

a Ramanovy optické aktivity (ROA). Jsou založeny na dvou fyzikálně rozdílných 

jevech – VCD na absorpci a ROA na nepružném rozptylu. Na rozdíl od VCD, jehož 

spektrální rozsah je v současnosti zdola omezen cca 600 cm-1,  v případě ROA lze 

v jednom experimentu zaznamenat vibrační spektra látek v celém rozsahu 

fundamentálních vlnočtů. V našich měřeních jsme se zaměřili na oblast cca od 

100 cm-1 do 1900 cm-1. Měření bylo prováděno na unikátní aparatuře pro měření 

ROA spekter vybudované na Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy v Praze (jediné 

ve střední Evropě a jedné  z mála v Evropě).  
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ROA spektroskopie je schopna spolehlivě rozpoznat jednotlivé enantiomery. 

Enantiomery se k sobě mají jako levá a pravá ruka - chemickým složením jsou 

shodné, ale strukturně jsou si navzájem zrcadlovými obrazy. Stejně tak i jejich ROA 

spektra - jedno je zrcadlovým obrazem druhého.  

Výsledkem sledování enantiomerické čistoty je závislost určité veličiny, která 

souvisí s naměřenými ROA spektry, na enantiomerní čistotě. Tato závislost by měla 

být lineární. Prováděli jsme měření na souboru 19 vzorků trans-pinanu o různém 

enantiomerním složení. Na zpracování souboru spekter byla použita faktorová 

analýza, která ještě nebyla na měření tohoto typu aplikována. Doposud se používaly 

metody, které se lišily tím, jak velkou část naměřených ROA spekter využívaly ke 

zpracování. Z naměřených ROA spekter se zpravidla vybralo několik spektrálních 

pásů a uvažovala se buď intenzita v jejich maximu nebo plocha pod pásem a pro ně 

se spočítala bezrozměrná veličina Δ jako podíl intenzity pásu v ROA a v Ramanově 

spektru. Poté byla pro každý vzorek určena veličina ΣΔ  jako součet Δ všech 

vybraných pásů. Do grafu byla vynesena závislost ΣΔ  na enantiomerním přebytku, 

která by samozřejmě měla být lineární. Při faktorové analýze využíváme u všech 19 

ROA spekter celou změřenou spektrální oblast a nikoli jen jednotlivé vybrané pásy, 

jak bývá běžné. 

Předkládaná bakalářská práce je členěna do dvou základních kapitol. První část 

je teoretická. Jsou v ní popsány enantiomery, enantiomerní čistota a metody jejího 

měření, detailněji je popsána ROA jako metoda, kterou jsme použili, a faktorová 

analýza, kterou jsme využili k vyhodnocení experimentálních dat. Druhá, 

experimentální část práce, obsahuje nezbytné detaily experimentu, dosažené 

výsledky, jejich analýzu a diskusi. V závěru jsou stručně shrnuty dosažené výsledky. 
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1. Teoretická část 
 

1.1. Opticky aktivní látky 
 

Schopnost některých látek specificky interagovat s polarizovaným zářením se 

nazývá optická aktivita nebo také chiralita. Dva stavy kruhově polarizovaného záření 

(pravotočivě a levotočivě kruhově polarizované záření) jsou také navzájem chirální, 

a proto je možné kruhově polarizované záření využít ke studiu chirality látek.  Jako 

první představil pojem chiralita lord Kelvin. Jeho původní definice je ve 

stereochemii stále používána [1]: „Geometrický útvar nebo skupinu bodů nazveme 

chirálním, pokud jeho obraz v rovinném zrcadle není možné natočit tak, aby se 

shodoval se vzorem.“ Opticky aktivní látky se vyskytují ve dvou prostorových 

formách, které jsou chemicky totožné, ale strukturně odlišné, a které se vůči sobě se 

mají jako zrcadlové obrazy podobně jako levá a pravá ruka. Obsahují asymetrický 

(chirální) uhlík, tedy čtyřvazný uhlíkový atom, na kterém jsou navázány čtyři různé 

substituenty. Příslušné prostorové formy se nazývají optické antipody nebo 

enantiomery.  

 

1.2. Enantiomerní čistota 
 

Racemická směs, která obsahuje stejné množství obou enantiomerů, je opticky 

neaktivní. Optická aktivita se projevuje pouze tehdy, je-li v měřeném roztoku 

přítomna čistá enantiomerní forma nebo přebytek jedné z enantiomerních forem.  

Sledování enantiomerní čistoty EE (enantiomeric excess nebo také 

enantiomeric purity či chiral purity) je analytická aplikace, která je velmi zajímavá a 

perspektivní zejména pro farmaceutický průmysl. Je potřeba znát přesné 

enantiomerní složení léčiv, protože u opticky aktivních léčiv je zpravidla pouze jedna 

z enantiomerních forem účinná. V posledních letech došlo k výraznému rozvoji 

metod chirální chromatografie, které umožňují velmi přesnou separaci a určení 

chirálních produktů [2]. Někdy je však nutné znát přesné složení směsi, aniž by se 

prováděla separace. Potřebujeme tedy mít k dispozici dostatečně citlivé 

spektroskopické metody, pomocí kterých dokážeme poměr enantiomerů ve směsi 

stanovit . 
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Tradiční techniky měření optické aktivity jako optická rotační disperze (ORD) 

a cirkulární dichroismus (CD) nám umožňují zjistit pouze omezené strukturní 

informace. Navíc je prakticky nemožné použít je v případě, kdy směs obsahuje více 

enantiomerů několika různých látek. Také získávání vzorků a jejich čištění je časově 

náročné.  

Pro kvantitativní analýzu je proto vhodnější využít metod vibrační optické 

aktivity (VOA, vibrational optical activity), vibrační spektroskopie pracující 

s kruhově polarizovaným světlem. VOA v sobě spojuje stereochemickou citlivost 

konvenční (elektronové) optické aktivity s vyšším spektrálním rozlišením a tedy i 

bohatším strukturním obsahem vibrační spektroskopie [3]. Tato citlivost vibrační 

optické aktivity k zrcadlově symetrickým vztahům mezi enantiomery chirálních 

molekul je také zdrojem její pozoruhodné schopnosti stanovit jejich absolutní 

konfiguraci v roztoku [4].  

Vibrační spektrum každé látky je velmi charakteristické a představuje její 

jednoznačný identifikátor (fingerprint neboli otisk prstu). Pásy vibračního spektra 

mohou tedy sloužit i k detekci a identifikaci nečistot. Z tohoto důvodu je VOA 

možné v zásadě použít i na vzorky obsahující enantiomery více různých látek. 

Vibrační pásy jiné chirální  molekuly jsou zpravidla natolik odlišné, že VOA 

umožňuje provést měření pro všechny chirální molekuly simultánně a v zásadě i určit 

enantiomerní čistotu všech přítomných chirálních složek [5-7]. 

Stejně jako vibrační spektroskopie, i VOA se skládá ze dvou samostatných a 

do značné míry komplementárních metod – vibračního cirkulárního dichroismu 

(VCD) a Ramanovy optické aktivity (ROA). Jsou založeny na dvou fyzikálně 

rozdílných jevech – VCD na absorpci infračerveného záření a ROA na nepružném 

rozptylu zpravidla viditelného světla. Poprvé byly tyto techniky použity ke studiu 

malých chirálních molekul na počátku 70. let 20. století [8]. 
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1.3. Ramanova  optická aktivita 

 
Ramanova spektroskopie je založena na neelastickém rozptylu záření 

molekulou, přičemž rozdíl mezi energií dopadajícího a rozptýleného fotonu odpovídá 

energetickému rozdílu mezi dvěma vibračními hladinami v základním elektronovém 

stavu  molekuly, ( 0 rE h )ν νΔ = − , kde 0hν  je energie dopadajícího fotonu a rhν  je 

energie rozptýleného fotonu. Jedná se tedy o dvoufotonový proces, který se navíc 

vyznačuje poměrně malým účinným průřezem (z 106 rozptýlených fotonů je pouze 

jeden rozptýlen neelasticky). Tento jev byl experimentálně objeven indickým 

fyzikem C. V. Ramanem, ale předpovězen byl již dříve rakouským vědcem 

A.Smekalem, který ve svém modelu vycházel ze změn polarizovatelnosti molekuly 

při vibračním pohybu jader.  

Ramanova optická aktivita (ROA) je ve své podstatě technikou diferenční 

spektroskopie, kdy měříme rozdíl v odezvě chirální molekuly vůči pravo- (R) a 

levotočivě kruhově polarizovanému záření (L). Výsledkem měření ROA jsou vždy 

dvě spektra – zdrojové Ramanovo vibrační spektrum, které je součtem intenzit 

Ramanova rozptylu R LI I+ , a vlastní ROA spektrum, které je dáno jako rozdíl 

intenzit Ramanova rozptylu R LI I− . Tento rozdíl je ve srovnání se součtem 

zdrojových Ramanových spekter o 3 až 5 řádů menší. V ROA experimentu tedy 

měříme rozdíl dvou velmi blízkých signálů. 

Pomocí ROA lze v jednom experimentu zaznamenat vibrační spektra látek 

(rozpuštěných nejčastěji ve vodě) v celém rozsahu fundamentálních vlnočtů (100 - 

4000 cm-1, zpravidla ale pouze oblast 300 - 1800 cm-1). ROA nepatří mezi rutinní a 

rozšířené spektrální techniky. První spektrum ROA bylo publikováno v roce 1973 [8]. 

Rozvoj této metody byl však pomalý zejména kvůli možnosti vzniku polarizačních 

artefaktů, které jsou nejvýraznější v případě silně polarizovaných pásů v Ramanově 

spektru [9]. Ke vzniku artefaktů mohou přispět i mechanické nečistoty přítomné ve 

vzorku, kolísání stability budícího laseru, dvojlomné posuvy vyvolané teplotou a 

podobně. Přestože je od roku 2002 na trhu první komerční ROA spektrometr 

ChiralRAMAN od firmy BioTools Inc., dosud publikované výsledky pocházejí 

pouze z několika málo laboratoří na světě (na univerzitách v  Glasgow (UK), 

Syracuse (USA), Fribourgu (CH) a v Praze) a byly ve velké míře získány na 

nekomerčních spektrometrech. 
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Existuje několik možných experimentálních uspořádání ROA podle zvolené 

geometrie a modulačního schématu. Pokud jde o geometrii rozptylu, která je 

charakterizována úhlem mezi dopadajícím a rozptýleným zářením, zpravidla se volí 

mezi geometrií přímého rozptylu (0°), pravoúhlého rozptylu (90°) a nebo zpětného 

rozptylu (180°). Teoreticky bylo ukázáno a následně i experimentálně potvrzeno, že 

v případě zpětného rozptylu je poměr ROA signálu ke zdrojovému Ramanovu 

signálu čtyřikrát větší než v případě pravoúhlého rozptylu [10].  

 

 

Obr. 1: Modulační schémata pro měření ROA. Převzato z [3]. 

 

Modulační schéma souvisí s polarizací dopadajícího a rozptýleného záření. 

Možná modulační schémata v ROA experimentu jsou znázorněna na obr. 1.  

Metoda ICP (incident circular polarization) je založena na modulaci budícího 

záření a z možných modulačních schémat je nejstarší, neboť první ROA spektra byla 

změřena právě v tomto uspořádání [8,11,12]. Pro obě složky budícího záření   
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(pravo- i levotočivě kruhově polarizovanou) je nezbytné dosáhnout toho, aby 

reziduální elipticita, která je určena vztahem 
max

min

I
Iarctg=η , kde Imin, respektive Imax 

je minimum, respektive maximum funkce I(φ), což je intenzita záření dopadajícího 

na měrku výkonu v závislosti na úhlu φ, který charakterizuje vzájemnou orientaci 

polarizátorů, mezi nimiž je umístěn elektrooptický modulátor, měla hodnotu co 

nejbližší k 45° (45° odpovídá ideálnímu případu dokonale kruhově polarizovaného 

záření) a byla pokud možno stejná pro obě točivosti. V ICP experimentu detekujeme 

buď polarizovaný nebo depolarizovaný rozptyl (zpravidla v pravoúhlé geometrii; 

vybírá se pomocí polarizátoru) případně totální rozptyl (vždy v případě zpětného 

rozptylu).  

Dalším typem modulačního schématu je SCP (scattered circular polarization), 

u kterého je rozptyl buzen lineárně polarizovaným zářením a detekujeme přítomnost 

pravo- a levotočivě kruhově polarizované složky v rozptýleném záření. Výhodou 

SCP je, že umožňuje měřit obě komponenty současně a díky tomu se zbavit jedné 

složky šumu (tzv. flicker noise), která je způsobena průlety prachových částic, 

fluktuacemi hustoty vzorku a intenzity budícího svazku. SCP tedy umožňuje zlepšit 

poměr signál/šum a přitom na polovinu zkrátit dobu měření. Právě toto schéma 

využívá již zmíněný komerční ROA spektrometr. 

Posledním typem jsou duální metody DCPI a DCPII (dual circular polarization), 

při nichž je budící záření kruhově polarizované a v rozptýleném záření detekujeme 

přítomnost kruhově polarizované složky se stejným (DCPI), respektive opačným 

smyslem kruhové polarizace (DCPII).  

Zatímco ROA signál je pro ICP a DCPI stejný, odpovídající Ramanova spektra 

jsou rozdílná [13]. Zatímco v ICP v geometrii zpětného rozptylu měříme totální 

rozptyl, v DCPI měříme pouze anizotropní rozptyl, a proto v Ramanově spektru 

chybí polarizované pásy, jak ilustruje obr. 2 pro trans-pinan, což je molekula, pro 

kterou jsme v této práci sledovali enantiomerní čistotu. Výhoda DCPI tedy spočívá 

v tom, že ROA spektra nejsou tolik náchylná k artefaktům, které se projevují 

zejména u silně polarizovaných pásů. 
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Obr. 2: ROA a Ramanova spektra (1S)-(-)-trans-pinanu v ICP modulaci (vlevo) a DCPI 
modulaci (vpravo). Zatímco ROA spektra jsou totožná, v ICP Ramanově spektru dominují 
na rozdíl od DCPI polarizované pásy. Převzato z [13]. 

 

 

1.4. Pražský ROA spektrometr 
 

Aparatura pro měření ROA vybudovaná v Praze na Fyzikálním ústavu UK 

(obr. 3) je založena na modulaci polarizace budícího záření (metoda ICP) v geometrii 

zpětného rozptylu [14].  

 

Obr. 3: Optické schéma spektrometru pro měření Ramanovy optické aktivity. 
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Zdrojem záření je kontinuální argonový laser (Coherent Innova 305). Jako 

budící záření je používána linie o vlnové délce 514,5 nm. Stupeň lineární polarizace 

budícího záření je zvýšen Glan-Taylorovým polarizátorem. Zařazení 

elektrooptického modulátoru (EOM) za polarizátor umožňuje přepínání mezi pravo- 

a levotočivě kruhově polarizovaným budícím světlem. EOM je podélná Pockelsova 

cela s krystalem dideuterofosforečnanu draselného, který je umístěn v tepelně 

stabilizovaném pouzdře, aby se zabránilo vzniku dvojlomných posuvů vyvolaných 

teplotou, jež by mohly způsobit vznik polarizačních artefaktů. Modulovaný svazek je 

fokusován plosko-vypuklou čočkou, prochází vrtanými prvky (45°–zrcadlem, 

kolimující čočkou a Lyotovým depolarizátorem) a poté dopadá na kyvetu se vzorkem. 

Rozptýlené záření je sbíráno pod úhlem 180° vzhledem k dopadajícímu záření. 

Nejprve je depolarizováno Lyotovým depolarizátorem (Leysop) a poté kolimováno 

dvojvypuklou křemennou čočkou (f = 25 mm, průměr 25 mm, zacloněna na cca 

f/1,2). Depolarizovaný a kolimovaný svazek je rovinným zrcadlem eliptického tvaru 

odkloněn o 90° od původního směru. Do svazku je umístěn holografický 

SuperNotch–Plus filtr (Kaiser Optical Systems, 514,5 nm, optická hustota >6.0, 

spektrální hrana <150 cm–1) pro potlačení pružného Rayleighova rozptylu. Prošlé 

záření je fokusováno na vstupní štěrbinu spektrografu světelným fotografickým 

objektivem AF Nikkor 50 mm f/1.4D (Nikon). Pro spektrální rozklad rozptýleného 

záření je použit stigmatický mřížkový spektrograf s vysokou světelností HoloSpec 

f/1.4 (Kaiser Optical Systems) vybavený holografickou transmisní mřížkou HSG–

514,5–LF (disperze 2.4 cm–1/pixel). Záření nakonec dopadá na zpětně osvětlovaný 

(back–illuminated) kapalným dusíkem chlazený CCD detektor (LN–CCD–

1340/100–EB/1, Roper Scientific) s kvantovou účinností až 80%, 1340×100 pixelů 

na ploše 26,8×2,0 mm, 16–ti bitový A/D převodník, který při excitaci 514,5 nm 

pokrývá Ramanovo spektrum v oblasti mezi cca –200 až 2350 cm–1.  

Experiment je řízen pomocí PC, kterým je ovládáno přepínání napětí 

přikládaného na EOM pro generaci pravo– a levotočivě kruhově polarizovaného 

budícího záření a sběr dat ze CCD detekčního systému. Základem řídícího softwaru 

je programový balík WinSpec32 (verze 2.5.4.4) a knihovny Macro Record Option, 

které umožňují ovládat Winspec z prostředí programu Visual Basic 6. V něm bylo 

vyvinuto grafické rozhraní pro ovládání aparatury, komunikaci s jejími částmi a 

ukládání dat. Podrobnější popis aparatury včetně podrobného postupu jejího 

nastavování je uveden v práci [14]. 
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1.5. Sledování enantiomerní čistoty pomocí VOA 
 

Metodami VOA byla studována enantiomerní čistota některých vybraných 

opticky aktivních látek s cílem demonstrovat použitelnost a meze citlivosti tohoto 

přístupu pro možné aplikace ve farmaceutickém průmyslu.  

Pro vyhodnocení enantiomerní čistoty se používá několik metod zpracování 

naměřených dat. V případě, kdy se ve vzorku vyskytují pouze dva enantiomery téže 

látky o různých koncentracích, je užitečné definovat enantiomerní přebytek (EE) 

jako přebytečné množství jednoho enantiomeru (+) nad druhým (-) vztažené 

k celkovému množství obou enantiomerů ve vzorku: ( )% .100%N NEE
N N

+ −

+ −

−
+ =

+
. 

Obsahuje-li vzorek čistý enantiomer (+), je ( )% 100%EE + = , pro racemickou směs 

je ( )%EE + = 0%  a pro čistý enantiomer (-) je ( )% 100%EE + = − .  

 

1.6. Metody zpracování naměřených dat 
 

Informaci o enantiomerním přebytku je možné z naměřených spekter několika 

vzorků o různém enantiomerním složení získat různými způsoby – zde uvádíme 

4 možné metody. Výsledkem je stanovení závislosti nějaké vhodně vybrané veličiny 

Δ na enantiomerním složení směsi – ta by měla být lineární. U metod 1-3 hraje 

zásadní roli bezrozměrná veličina 
R L

R L

I I CID
I I CI

−
Δ ≈ =

+ S
. Metoda 4, kterou chceme 

vyzkoušet, nebyla dosud ke stanovení enantiomerní čistoty použita. Jsou možné dvě 

metody kontroly naměřených dat : 

a) racemická směs by neměla produkovat žádný ROA signál, a proto by graf 

závislosti ∆ na EE měl procházet počátkem  

b) je možné provést kontrolu pomocí dalšího vzorku o známém složení proměřeného 

za stejných podmínek 

 

Metoda 1. Ve spektru ROA se objevuje několik spektrálních pásů, které jsou 

měřeny zároveň a mohou být využity ke stanovení EE. Vybere se několik ROA pásů 

(s co největší intenzitou ať už kladnou nebo zápornou), ideálně sousední pásy, čímž 

se můžeme vyhnout případné nutnosti korekce základní linie spektra (baseline).  Pro 

každý pás se vypočítá bezrozměrná veličina Δ jako podíl maxima intenzity ROA 
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pásu a maxima intenzity odpovídajícího pásu v Ramanově spektru a poté se pro 

každou směs určí ΣΔ  jako součet  příspěvků od všech uvažovaných pásů [5]. Do 

grafu se vynese závislost ΣΔ  na enantiomerním přebytku [%] , která je lineární. Na 

základě této proměřené závislosti je pak možné určit enantiomerní složení dalších 

vzorků proměřených za stejných podmínek. 

 

Metoda 2. Analogická první metodě, pouze intenzitu v maximu pásu nahradíme 

intenzitou vyjádřenou plochou pásu po případné korekci pozadí. Plocha pásu 

představuje přesnější vyjádření intenzity a tím je možné oproti metodě 1 zvýšit 

přesnost měření. 

 

Metoda 3. Bod po bodu se vypočítají podíly ROA spektrálních oblastí a 

Ramanových spektrálních dat Δ. Integruje se tak vlastně přes celou oblast. Slabší 

ROA signály pocházející od slabších Ramanových pásů však mohou mít srovnatelné 

Δ jako intenzivnější pásy, které však mají lepší poměr signál/ šum a dávají lépe 

reprodukovatelné výsledky. Výraznější pásy by měly být brány s větší statistickou 

vahou. 

 

Metoda 4. Při zpracování dat naměřených pro enantiomerní čistotu vzorků 

připravených ze dvou antipodů je možné využít statistickou analýzu spektrálních 

sérií. Faktorová analýza (FA) je vícerozměrná statistická metoda umožňující 

redukovat soubor experimentálních dat bez ztráty informace v něm obsažené [15]. 

Konkrétně jsme použili algoritmus SVD (singular value decomposition). V tomto 

případě se série naměřených spekter rozkládá do báze ortonormálních komponent 

(subspektra). Obsah jednotlivých subspekter v daném změřeném spektru je vyjádřen 

pomocí matice normovaných koeficientů ijV  a singulárními hodnotami vyjadřujícími 

statistickou váhu jednotlivých subspekter wj. Jestliže tedy máme sérii N spekter Yi(ν), 

i = 1, ..., N, metoda SVD nám poskytne N vzájemně ortonormálních subspekter Sj(ν), 

j = 1, .., N; unitární matici koeficientů ijV  (N×N) a nerostoucí posloupnost 

nezáporných singulárních čísel wj, j = 1, ..., N, které reprezentují danou sadu spekter 

podle vztahu 

( )
1

N

i j ij j
j

Y w V S ν
=

= ∑ .  
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Výsledky SVD umožňují ze série spekter získat hlavní informační obsah tím, 

že se v sumaci omezíme jen na M < N prvních členů. Hodnota M potom udává tzv. 

faktorovou dimenzi analyzovaných dat, která by měla odpovídat počtu nezávislých 

složek ve studovaném systému. Lze ji odhadnout na základě průběhu poklesu 

v posloupnosti singulárních hodnot, nárůstu šumu v subspektrech nebo ztráty 

korelace řádků matice  s parametrem charakterizujícím postupně se měnící 

podmínky v souboru spekter (například koncentrace, teplota, pH, ...). Dalším 

možným kritériem je zlom v poklesu tzv. reziduální chyby, tedy standardní 

odchylky mezi původní sérií spekter a jejich aproximací s užitím prvních 

M subspekter. Velmi často popisují subspektra s nejvyššími pořadovými čísly pouze 

šum, a proto jejich vynechání de facto pomáhá zlepšit poměr signál/šum bez ztráty 

užitečné informace. V případě směsi enantiomerů téže látky lze očekávat faktorovou 

dimenzi M = 1, neboť dva enantiomery sice představují dvě komponenty, jejich 

ROA spektra se ale liší pouze znaménkem. 

ijV
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1.7. Přehled dosud publikovaných měření enantiomerní čistoty pomocí VOA 
 

látka 

proměřená 
oblast    
[cm-1] práce rok 

metoda 
měření metoda zpracování 

udávaná 
chyba 

SCP 
ROA 

 200 - 1700  [16] 1994
90° 

rozptyl 1 

vybrán ROA 
dublet (2pásy na 
776 a 792cm-1) 

→ Δ 3% 

α-pinen Poznámky: 
Proměřeno 8x pro každou ze 3 směsí, doba měření 7,5-75 
min. 

ICP 
ROA 

450 - 1200  [5] 1995
90° 

rozptyl 1 

maxima 4 pásů   
(772, 787, 887 a 

929 cm-1)  0,1% 

α-pinen Poznámky: 

Proměřeno 4x pro každou z 8 směsí o složení               
%EE(+) = (100, 0)%, expoziční doba 2 s, celková doba sběru 
dat 1 h (900 cyklů). U racemické směsi kvůli zlepšení poměru 
signál/šum doba 3 h (2700 cyklů). 

900 - 1400  [6] 2000 VCD 2 

oblast 4 pásů    
(996, 1126, 
1215 a 1329    

cm-1 ),          
OPUS routine < 3% 

α-pinen 
v CCl4 Poznámky: 

Proměřeno 10 směsí v intervalu %EE(+) = (-100, 100)%, 
zveřejněno včetně VCD spekter. Doba měření dvakrát 30 min.

900 – 1350  [7] 2004 VCD 3 

metoda PLS 
(partial least-

squares) 1,2% 

α-pinen 
v CCl4 Poznámky: 

Proměřeno 12 vzorků o složení  %EE(+) = (100, 0)%. Každý 
takto získaný vzorek byl podroben 10 minutovému měření. 
Z toho se 1 min měřila IR absorpce a 9 min VCD spektra. 
Zveřejněno včetně VCD spekter. 

ICP 
ROA 

 300 -1700  [17] 1996
zpětný 
rozptyl 3 

summed chiral 
signal strength 

Δ      - 

menthol Poznámky: 

Ukázána možnost rozlišení směsí enantiomerů mentholu 
100:0% a 99:1% na základě proměřené lineární závislosti. 
Celkem 8 cyklů (po 4,5 h) během 4 dnů. 

 

Tab. 1: Dosud publikovaná měření enantimerní čistoty. 
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2. Experimentální část  
 

2.1. Provedení měření 
 

Připravili jsme dvě série vzorků trans-pinanu. Každá z nich byla proměřena 

během jednoho až dvou dnů na ROA aparatuře na Fyzikálním ústavu UK, která je 

popsána v teoretické části (obr. 3). Pro měření byly použity fluorescenční křemenné 

kyvety od firmy Hellma 10x10 mm typu 111-QS, z nichž některé měly atest pro 

polarizační měření. Po každé manipulaci (přidání vzorku) byly vnější stěny kyvety 

pečlivě očištěny acetonem. V případě potřeby byly vzorky filtrovány přes mikrofiltry 

Millipore o velikosti pórů 0,22 μm. Jakákoliv nečistota nebo prachová částice totiž 

přispívá ke vzniku artefaktů. 

Použit byl kontinuální argonový laser (Coherent Innova 305), vlnová délka 

excitačního záření 514,5 nm. Výkon laseru na vzorku byl 350 mW. Šířka vstupní 

štěrbiny spektrografu byla 50 μm, což znamená, že při budícím záření 514,5 nm je 

spektrální šířka štěrbiny přibližně 6,5 cm-1.  

Zařazení elektrooptického modulátoru (EOM) za polarizátor umožňuje 

přepínání mezi buzením rozptylu pravo- a levotočivě kruhově polarizovaným 

světlem. EOM se nastavuje tak, aby se po přiložení čtvrtvlnného napětí, které je třeba 

spolu s optimální orientací modulátoru nalézt experimentálně, změnila lineární 

polarizace vstupujícího paprsku na kruhovou polarizaci na výstupu z EOM. Pro obě 

složky záření je nutné dosáhnout reziduální elipticity co nejbližší k 45° (jež odpovídá 

ideálně kruhově polarizovanému světlu), v ideálním případě by měly být hodnoty pro 

pravo- a levotočivé záření stejné. Během našich měření byla reziduální elipticita 

v rozsahu 44,3°- 44,4° pro obě složky záření. 

Během vlastního měření program načítá spektra, která odpovídají oběma 

kruhovým polarizacím budícího záření. Je ukládáno spektrum součtové (Ramanovo, 

) a spektrum rozdílové (ROA, RCIS I I= + L LRCID I I= − ) v  obrazovém (image) 

módu v souborech s extenzí .spe. Tato spektra je možné převést do spektrálního 

módu pomocí tzv. binningu, při kterém se sčítají pixely ve vertikálním směru. 

Výstupem jsou soubory s příponou spc.spe. Pixelovou škálu je však ještě třeba 

převést na škálu vlnočtovou (v jednotkách [cm-1]). Ke kalibraci spektrometru se 

používá neonová výbojka, jejíž spektrum v námi využité oblasti obsahuje dostatečný 

počet dobře rozlišených úzkých spektrálních čar.  
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Pro kalibraci je použit počítačový program vytvořený doc. RNDr. Jiřím Bokem, 

CSc., který polynomem třetího stupně aproximuje vztah mezi pořadovým číslem 

pixelu a relativním vlnočtem. Po takovémto přepočtu jsou však spektrální body 

neekvidistantní. Spektra je však možno přepočítat tak, aby výsledná vlnočtová škála 

byla ekvidistantní s krokem 1 cm-1. Výstupem je pak soubor ve formátu ASCII, který 

obsahuje v prvním sloupci vlnočet a ve druhém sloupci příslušnou intenzitu. 

Spektrum s vyhovujícím poměrem signál/šum bylo pro vzorky obou 

enantiomerů trans-pinanu o různém enantiomerním složení získáno po 1000 

akumulacích trvajících 0,4 s. Pro všechny vzorky z obou sérií měření byla použita 

stejná akumulační doba a stejný počet akumulací, aby byl zachován stejný poměr 

signál/šum.  

 

2.2. Příprava vzorků 
 

K měření jsme vybrali terpenovou organickou kapalinu trans-pinan, jejíž 

chemický vzorec je na obr. 4. Je to látka, která je již od počátku používána pro 

kalibraci a ladění ROA aparatur díky tomu, že poskytuje silný ROA signál. Byly 

použity oba enantiomery trans-pinanu: (1R)-(+)-trans-pinan (Fluka katalogové číslo 

80595) a (1S)-(-)-trans-pinan (Fluka 80597) bez dalšího přečištění. Výrobcem je 

uváděna čistota jako praktická, ≥  95%(GC) v případě (1R)-(+)-trans-pinanu, a jako 

p. a., 98,5% (GC, sum of enantiomers) v případě (1S)-(-)-trans-pinanu.  ≥

 
 

 

Obr. 4: Dva enantiomery trans-pinanu. (1R)-(+)-trans-pinan (vlevo)  
a (1S)-(-)-trans-pinan (vpravo). 
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Provedli jsme dvě série měření pro ( ) ( )0,100 %EE + =  a pro 

. Pokryli jsme tak celý interval . 

V první sérii byl výchozím (č. 1) vzorek obsahující čistý enantiomer (1R)-(+)-trans-

pinan, tedy , k němu byl postupně přidáván pipetou opačný 

enantiomer (1S)-(-)-trans-pinan, až jsme získali racemickou směs  

(vzorek č. 10). Jednotlivé vzorky byly postupně proměřovány na ROA spektrometru. 

Ve druhé sérii bylo postupováno opačně postupným přidáváním (1R)-(+)-trans-

pinanu k (1S)-(-)-trans-pinanu.  

( ) ( )100,0 %EE + = − ( ) ( )100,100 %EE + = −

( ) 100%EE + =

( ) 0%EE + =

Pipetování sloužilo pouze k orientačnímu určení složení směsi. Vzorky byly 

váženy na analytických vahách (Mettler Toledo, typ AG245), umožňujících vážení 

s přesností 0,1 mg. Procentuální složení směsi bylo určováno jako hmotnostní 

(hustoty obou enantiomerů jsou stejné ρ = 0,854 g.mol-1 při 20°C). Složení vzorků je 

popsáno v tabulkách č. 2 a 3. Pro každou z proměřovaných směsí byla stanovena její 

enantiomerní čistota podle vztahu: ( ) .100%m mEE
m m

+ −

+ −

−
+ =

+
. Během měření 

docházelo k odpařování vzorků, což muselo být korigováno. Za předpokladu, že se 

oba enantiomery odpařují stejně, je složení vzorku stejné před i po měření a je možné 

dopočítat aktuální hmotnosti obou enantiomerů a z nich vycházet při určování 

složení dalších směsí. 
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hmotnost před 
měřením [mg] 

hmotnost po měření 
[mg] 

procentuální 
složení 

vzorku [%] 

číslo 
vzorku celkem 

(1R)-
(+)-
trans-
pinan 

(1S)- 
(-)-
trans-
pinan celkem

(1R)-
(+)-
trans-
pinan

(1S)- 
(-)-
trans-
pinan 

(1R)-
(+)-
trans-
pinan

(1S)- 
(-)-
trans-
pinan 

enantiomerní 
čistota EE 

[%] 

1 344,4 344,4 0,0 344,2 344,2 0,0 100,0 0,0 100,0 

2 361,6 344,2 17,4 358,3 341,1 17,2 95,2 4,8 90,4 

3 372,3 341,1 31,2 365,5 334,9 30,6 91,6 8,4 83,2 

4 413,1 331,9 81,2 410,1 329,5 80,6 80,3 19,7 60,6 

5 460,5 329,5 131,0 457,8 327,6 130,2 71,5 28,5 43,0 

6 490,6 327,6 163,0 487,6 325,6 162,0 66,7 33,3 33,4 

7 536,4 325,6 210,8 527,4 320,1 207,3 60,7 39,3 21,4 

8 587,0 320,1 266,9 581,7 317,2 264,5 54,5 45,5 9,0 

9 613,5 317,2 296,3 610,8 315,8 295,0 51,7 48,3 3,4 

10 633,5 315,8 317,7  633,5 315,8  317,7 49,8 50,2 -0,4 

Tab. 2: Složení vzorků první série: přidáván (1S)-(-)-trans-pinan k (1R)-(+)-trans-pinanu. 
 

hmotnost před 
měřením [mg] 

hmotnost po měření 
[mg] 

procentuální 
složení 

vzorku [%] 

číslo 
vzorku celkem 

(1S)- 
(-)-
trans-
pinan 

(1R)-
(+)-
trans-
pinan celkem

(1S)- 
(-)-
trans-
pinan

(1R)-
(+)-
trans-
pinan 

(1S)- 
(-)-
trans-
pinan

(1R)-
(+)-
trans-
pinan 

enantiomerní 
čistota EE 

[%] 

1 303,0 303,0 0,0 300,0 300,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 

2 312,5 300,0 12,4 308,7 296,4 12,3 96,0 0,0 -96,0 

3 319,6 296,4 23,2 318,1 295,0 23,1 92,7 7,3 -85,4 

4 354,5 295,0 59,5 341,7 284,3 57,4 83,2 16,8 -66,4 

5 380,5 284,3 96,2 380,4 284,2 96,2 74,7 25,3 -49,4 

6 436,3 284,2 152,1 429,1 279,3 149,8 65,1 34,9 -30,2 

7 459,6 279,3 180,3 459,6 279,4 180,2 60,8 39,2 -21,6 

8 488,0 279,4 208,6 485,5 278,1 207,3 57,3 42,7 -14,6 

9 555,1 278,1 277,0 555,1 278,1 277,0 50,1 49,9 -0,2 

Tab. 3: Složení vzorků druhé série: přidáván (1R)-(+)-trans-pinan k (1S)-(-)-trans-pinanu. 
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2.3. Naměřená Ramanova a ROA spektra 
 

Ve dvou sériích jsme proměřili celkem 19 vzorků obou enantiomerů trans-

pinanu o různé enantiomerní čistotě z intervalu ( ) ( )% 100,100 %EE = − .  

Na obr. 5 je Ramanovo spektrum trans-pinanu. Intenzita naměřených spekter, 

které byly změřeny za stejně nastavených experimentálních parametrů, avšak 

v různých dnech, se poněkud lišila. Bylo zvoleno výchozí Ramanovo spektrum, a to 

jako průměr intenzit Ramanových spekter pro vzorky (1S)-(-)-trans-pinanu a (1R)-

(+)-trans-pinanu, které byly proměřeny před druhou sérií a jejichž intenzita byla 

prakticky stejná. Další naměřená spektra (Ramanova i ROA) byla vynásobena 

vhodným koeficientem tak, aby byla intenzita Ramanových spekter pro všechny 

vzorky totožná. Protože se v oblasti pod 200 cm-1 a nad 1600 cm-1 nevyskytují žádné 

ROA pásy trans-pinanu, jsou na následujících obrázcích zobrazována spektra pouze 

v oblasti 200 – 1600 cm-1. 

Příslušná ROA spektra po provedení popsané korekce Ramanových spekter 

jsou uvedena na obr. 8. 
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Obr. 5: Ramanovo spektrum trans-pinanu. 
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2.4.  Zpracování naměřených dat 
 

2.4.1. Čisté enantiomery trans-pinanu 
 

Před druhou sérií jsme proměřili kromě spektra (1S)-(-)-trans-pinanu (vzorek 

č.1 ve druhé sérii) také čistý (1R)-(+)-trans-pinan. Získali jsme vždy dvě spektra – 

zdrojové Ramanovo spektrum R LI I+  a  ROA spektrum, které je vlastně 

diferenčním spektrem R LI I−  (obr. 6).   

Pokud je pro enantiomer (1R)-(+)-trans-pinan definována ROA jako 

, pak pro enantiomer (1S)-(-)-trans-pinan je vzhledem 

k zrcadlové symetrii dána jako 

( ) ( ) ( )R LI I IΔ + = + − +

( ) ( ) ( ) ( )R LI I I IΔ − = −Δ + = − − − .  Zároveň víme, že 

pro racemickou směs, která není opticky aktivní, je ( )0I 0Δ = . Racemická směs 

trans-pinanu obsahuje 50% (1R)-izomeru a 50% (1S)-izomeru a její enantiomerní 

čistota je 0EE = . 

Na základě těchto faktů je možné v  ROA spektrech identifikovat artefakty. 

Sečtením  spekter  a ( )IΔ + ( )IΔ −  získáme spektrum  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0R L R LI I I I I I IΔ = Δ + + Δ − = + − + + − − − = , 

které by v ideálním případě mělo být rovno 0. Signál pozorovaný v tomto spektru 

tedy odpovídá artefaktům. Podle tohoto spektra na obr. 6 nahoře je na artefakty 

náchylná zejména oblast silně polarizovaného pásu 661 cm-1 v Ramanově spektru, 

kde je nejzřetelnější artefakt, a oblast několika překrývajících se pásů od 1420 do 

1500 cm-1.  

ROA spektrum (1R)-(+)-trans-pinanu bez artefaktů lze získat tak, že od ROA 

spektra (1R)-(+)-trans-pinanu odečteme ROA spektrum (1S)-(-)-trans-pinanu a 

výsledek vydělíme dvěma. Tedy 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),AF 2 2R L R LI I I I I I I⎡ ⎤Δ + = Δ + − Δ − = + − + − − + −⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ .  

Obdobně lze získat i ROA spektrum bez artefaktů i pro čistý (1S)-(-)-trans-pinan, pro 

který bude 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),AF 2 2R L R LI I I I I I I⎡ ⎤Δ − = Δ − − Δ + = − − − − + + +⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ .  

Takto získaná ROA spektra obou enantiomerů trans-pinanu bez artefaktů jsou 

uvedena na obr. 7. 
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Obr. 6: Změřená nezpracovaná (raw) data. Zdola nahoru: Ramanova spektra pro oba 
enantiomery trans-pinanu; ROA spektra – černě pro (1S)-(-)-trans-pinan a červeně pro   
(1R)-(+)-trans-pinan. Součet ROA spekter obou čistých enantiomerů představuje spektrum, 
které odpovídá racemické směsi. Slabý signál nad úrovní šumu v horním spektru ukazuje na 
nízkou úroveň artefaktů v našich experimentech. 
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Obr. 7: Ve spodní části obrázku Ramanova spektra obou enantiomerů trans-pinanu, v horní 
části odpovídající ROA spektra bez artefaktů. Je zřejmá perfektní zrcadlová symetrie obou 
ROA spekter. 
 

2.4.2. Simulování naměřených spekter  
 

Ze získaných ROA spekter čistého (1R)-(+)-trans-pinanu o enantiomerní 

čistotě  ( ) 100%EE + =  a (1S)-(-)-trans-pinanu o ( ) 100%EE + = −  bez artefaktů 

(obr. 7) lze nasimulovat, jak by měla vypadat ROA spektra směsných vzorků pro 

libovolný poměr obou enantiomerů, tedy s ( ) ( )100,100 %EE + = − . Tato 

„teoretická“ ROA spektra, která jsme namodelovali pro EE odpovídající našim 

vzorkům z obou sérií, jsou uvedena na obr. 9.  Je možné je porovnat s obr. 8, na 

kterém jsou uvedena naměřená ROA spektra. Patrné jsou zejména artefakty přibližně  

na 660 a 1500 cm-1, což odpovídá tomu, co jsme zjistili pro ROA spektrum, které by 

měla mít racemická směs podle naměřených dat pro čisté enantiomery (obr. 6.). 

Spektra naměřená a namodelovaná pro jednotlivé vzorky jsou vykreslena přes sebe 

na obr. 10 pro první sérii a na obr. 11 pro druhou sérii měření. 
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Obr. 8: Naměřená ROA spektra pro 19 vzorků trans-pinanu. Shodné pořadí barev je použito 
i v obr. 9, 15, 16 a 17. 
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Obr. 9: Simulovaná  ROA spektra pro všech 19 měřených vzorků trans-pinanu.  
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Obr. 10: Naměřená a simulovaná ROA spektra pro první sérii měření na trans-pinanu. 
Černě jsou spektra naměřená, červeně namodelovaná. U každého vzorku je udána  jeho 
enantiomerní čistota. 
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Obr. 11: Naměřená a simulovaná ROA spektra pro druhou sérii měření na trans-pinanu. 
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2. 5. Statistické zpracování 

2.5.1. Faktorová analýza 
 

Ke statistickému zpracování jsme použili metodu faktorové analýzy (FA), 

konkrétně algoritmus singular value decomposition (SVD), který je popsán v 

teoretické části. Touto statistickou metodou lze zredukovat soubor experimentálních 

dat bez ztráty informace v něm obsažené. Vstupními daty byl soubor 19 naměřených 

ROA spekter pro vzorky o enantiomerním složení ( ) ( )100,100 %EE + = − . Použili 

jsme program FA8, vytvořený doc. RNDr. Jiřím Bokem, CSc. Výstupem tohoto 

programu jsou 4 soubory, ve kterých jsou uloženy výsledky faktorové analýzy. 

Výsledky SVD umožňují ze série spekter získat hlavní informační obsah tím, 

že se v sumaci omezíme jen na prvních 19M <  členů. Hodnota M  udává tzv. 

faktorovou dimenzi analyzovaných dat, která by měla odpovídat počtu nezávislých 

složek ve studovaném systému. V našem případě je očekávaná faktorová dimenze 

1M = , protože ve všech 19 měřeních máme z pohledu chemie tutéž chemickou 

látku, i když s rozdílným zastoupením dvou enantiomerních forem.  

Nejprve jsme metodu FA použili na simulovaná ROA spektra trans-pinanu 

(případ A), abychom otestovali její použitelnost pro zpracování našich měření 

enantiomerní čistoty a ověřili, že příslušná faktorová dimenze je 1M = . Výstupní 

soubory programu FA8 jsme vložili do programu SigmaPlot. Obrazový výstup z něj 

je uveden na obr. 12.  

Poté jsme FA aplikovali na naměřená ROA spektra (případ B). Bylo nutné, aby 

jednotlivá Ramanova spektra měla stejné intenzity pro všechna ROA spektra zadaná 

do programu. Grafické znázornění výsledků FA je uvedeno na obr. 13.  

Nakonec jsme metodu FA použili i na spektra, která byla pro každý z 19 

proměřených vzorků trans-pinanu získána jako podíl ROA a příslušného Ramanova 

spektra (případ C). V tomto případě sice na jedné straně jakoby zhoršíme poměr 

signál/šum, na straně druhé tak ale vyřešíme problém s poněkud kolísající intenzitou 

jednotlivých Ramanových spekter v souboru, což v předchozím případě mohlo 

vnášet do analýzy určitou chybu. Navíc jsme se tak přirozeným způsobem zbavili 

artefaktu na 661 cm-1 díky tomu, že odpovídající silně polarizovaný pás v Ramanově 

spektru v této oblasti je velmi intenzivní. Grafická prezentace výsledků FA pro tento 

případ je uvedena na obr. 14. 
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Obr. 12: Výsledky faktorové analýzy pro soubor 19 simulovaných ROA spekter o různém 
poměru obou enantiomerů trans-pinanu. Z průběhu závislosti směrodatné odchylky na 
počtu subspekter i ze závislosti singulární hodnoty na pořadovém čísle subspektra je zřejmé, 
že faktorová dimenze M = 1, což odpovídá tomu, že máme u všech 19 spekter sice různé 
enantiomerní složení, ale chemicky se jedná o tutéž látku. Subspektra druhé a vyšší obsahují 
pouze šum v oblasti nenulového Ramanova signálu. 
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Obr. 13: Výsledky faktorové analýzy pro soubor 19 naměřených ROA spekter trans-pinanu 
o různém enantiomerním složení . Faktorová dimenze je i v tomto případě M = 1. Ve vyšších 
subspektrech pozorujeme artefakty. 
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Obr. 14: Výsledky faktorové analýzy pro soubor 19 spekter o různém enantiomerním 
složení, které byly získány jako podíl ROA a příslušného Ramanova spektra. Faktorová 
dimenze je i v tomto případě M = 1.  
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Výstupem programu FA8 byly tyto čtyři soubory: 

 

1. V souboru *.e jsou vypočítány směrodatné odchylky v závislosti na počtu 

subspekter použitých pro rekonstrukci experimentálních dat. Podle očekávání se 

jedná o klesající funkci, jak ukazují grafy vpravo dole na obr. 12, 13 a 14.  

 Maximální hodnota směrodatné odchylky je v případě (A) velmi malá, a to 

2.10-9. Je to proto, že jsme jako výchozí použili spektra čistých enantiomerů trans-

pinanu bez artefaktů a z nich namodelovali všechna další. Při použití reálných 

spekter, je možné očekávat, že směrodatná odchylka bude větší. V případě (B) je to  

3.10-2, což je o 7 řádů více než v případě namodelovaných spekter. Pro případ (C) je 

maximální hodnota směrodatné odchylky 9.10-1, tedy již o 8 řádů více . 

 

2. V souboru *.w jsou uvedena singulární čísla wj v závislosti na pořadovém čísle 

subspektra. Grafy této závislosti jsou vlevo dole na obr. 12, 13 a 14. 

 V případě (A) je singulární hodnota prvního subspektra je 14,98,  zatímco další 

hodnoty jsou o 8 řádů nižší. Tedy pouze 1. subspektrum je významné a faktorová 

dimenze je nepochybně rovna jedné.  

V případě B již není tak velký rozdíl mezi prvním subspektrem ( maximální 

hodnota 15,12) a dalšími 4 subspektry jako v případě namodelovaných dat, ale opět  

je singulární hodnota prvního subspektra 4x vyšší než singulární hodnota druhého 

subspektra. Tento výsledek je ve své podstatě mimořádně pozitivní, neboť ukazuje, 

že i z ROA měření zatížených polarizačními artefakty lze při aplikaci faktorové 

analýzy oddělit užitečnou informaci od artefaktů a v dalších krocích pracovat pouze 

s „očištěnými“ spektry, tedy spektry zbavenými artefaktů.  

V případě C se také se o klesající funkci, její hodnota pro první subspektrum je 

w1 = 40,32 , což je 3,5x více než pro druhé subspektrum. 

 

3. V souboru *.u jsou uložena jednotlivá subspektra. Prvních pět subspekter je 

znázorněno v grafech označených S1 až S5. Pro nás je nejdůležitější graf S1, protože 

faktorová dimenze je v našem případě 1. 

V případě (A) je na obr. S1 ROA spektrum odpovídající nyní již naprosto 

čistému (1R)-(+)-trans-pinanu, který byl zvolen jako výchozí vzorek. Další 

subspektra popisují pouze šum, který je největší v nejintenzivnějších pásech. 
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V případě (B) je také nejdůležitější subspektrum S1. Jedná se o ROA spektrum 

čistého (1R)-(+)-trans-pinanu. Na rozdíl od předchozího případu, kdy jsme 

analyzovali simulovaná subspektra a kdy další subspektra obsahovala pouze šum, 

teď další subspektra odhalují artefakty, které jsou v jednotlivých naměřených 

spektrech obsaženy - v grafu S2 jsou nejvíce zvýrazněny artefakty v oblasti 650 a 

780 cm-1 a dále výrazný artefakt na 1450 cm-1, v grafu S3 opět v oblasti  650 cm-1. 

V grafu S4 je opět nejvýraznější oblast 650 cm-1
 a v grafu S5 jednotlivé pásy 

v oblasti 650-1300 cm-1. Ve všech subspektrech S1 až S4 je patrné, že nejnáchylnější 

k artefaktům je oblast okolo 650 cm-1, což víme již z obr. 6, kde je ROA spektrum 

vzniklé jako součet obou ROA spekter čistých enantiomerů, které představuje 

spektrum odpovídající racemické směsi. Vlastností jednotlivých subspekter je, že 

jsou vzájemně ortonormální. 

Případ (C) je podobný případu (B). Na obr. S1 spektrum čistého (1R)-(+)-

trans-pinanu, které je dáno jako podíl ROA a Ramanova spektra. Další subspektra 

odpovídají zejména šumu a artefaktům, které jsou v jednotlivých naměřených 

spektrech obsaženy. Nejvýrazněji je to patrné v okolí silně polarizovaného pásu na 

661 cm-1  v subspektrech S2 („zub“ v jinak šumové složce), S3, S4 i S5. 

 

4. V souboru *.v jsou normalizované koeficienty Vij pro jednotlivá subspektra. Tyto 

koeficienty udávající relativní příspěvek j-tého subspektra Sj(ν) k i-tému 

naměřenému spektru Yi(ν), jsou znázorněny v grafech C1 až C5 v závislosti na 

enantiomerní čistotě vzorků. V grafu C1 vidíme ve všech případech očekávanou 

lineární závislost. 

V případě (A) je z grafů C2 až C5 patrné, že nižší subspektra se nejvíc 

uplatňují tam, kde je enantiomerní čistota EE nejvyšší, protože tam je nejvyšší signál, 

zatímco ve střední oblasti v okolí EE = 0% nabývají tyto koeficienty hodnot blízkých 

nule.  

V případě (B) není v dalších grafech C2 až C5 žádná jednoznačná závislost na 

EE patrná a příslušné grafy odrážejí přítomnost či naopak nepřítomnost artefaktů 

v jednotlivých spektrech. 

Také v případě (C) již v dalších grafech C2 až C5 nenacházíme jednoznačnou 

funkční závislost, koeficienty mají až na výjimky (v okolí nulové hodnoty EE, kdy je 

ROA signál nejslabší) hodnoty blízké nule.  
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Spektra ROA, případně podílová spektra ROA/Raman pro jednotlivé vzorky 

(označeny písmenem i) můžeme zrekonstruovat na základě provedené faktorové 

analýzy podle vztahu )()( 111 νν SVwY ii = . Uvažovali jsme vždy pouze subspektrum 

S1, protože hodnoty singulárních čísel w1 jsou nejvyšší a víme, že faktorová dimenze 

problému je M = 1.  V takto zkonstruovaných spektrech je potlačen šum a artefakty. 

Pro případ (A) dostáváme spektra, která jsou prakticky totožná s namodelovanými 

spektry, která byla vstupem programu (obr. 9). V případě (B) jsou takto 

zkonstruovaná spektra (obr. 15) odlišná od spekter změřených (obr. 8), která jsme ale 

tímto způsobem dokázali zbavit artefaktů i šumu. Podobně v případě (C) jsou takto 

zkonstruovaná spektra (obr. 17) bez artefaktů a šumu, který byl ve změřených 

spektrech (obr. 16) značný díky tomu, že byla použita spektra získaná jako podíl 

ROA/Raman. Zbavení artefaktů a šumu v případě (C) ilustruje obr. 18, na kterém 

jsou přes sebe vykreslena vybraná spektra před a po provedení faktorové analýzy. 
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Obr. 15: ROA spektra pro 19 vzorků trans-pinanu zrekonstruovaná pomocí FA (případ B). 
Srovnej s naměřenými daty na obr. 8 a se simulovanými spektry na obr. 9. 
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Obr. 16: Podílová spektra ROA/Raman pro 19 změřených vzorků trans-pinanu (vstupní data 
pro faktorovou analýzu, jejíž výsledky jsou uvedeny na obr. 17). 
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Obr. 17: Poměrová spektra ROA/Raman zrekonstruovaná pomocí faktorové analýzy a 
zbavená tak artefaktů i šumu (srovnej se vstupními daty uvedenými na obr. 16). 
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Obr. 18: Srovnání poměrových spekter ROA/Raman po a před zrekonstruováním na základě 
faktorové analýzy, při které byla zbavena  artefaktů i šumu, pro vybrané vzorky. 
Vzorek o EE = -100%  (č. 1 ve druhé sérii), červeně před, černě po FA. 
Vzorek o EE = -30,2%  (č. 6 ve druhé sérii), světle modře před, tmavě modře po FA. 
Vzorek o EE = 40,3%  (č. 5 v první sérii), zeleně před, hnědě po FA. 
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2.5.2. Určení enantiomerní čistoty „neznámého“  vzorku 

 
Důležitou aplikací provedeného měření je na základě zjištěné lineární 

závislosti možnost určit enantiomerní složení „neznámého“ vzorku. Nejvhodnější je 

využít poměrových spekter ROA/Raman vzhledem k tomu, že při použití pouze 

ROA spekter je nutné pomocí Ramanových spekter kontrolovat a případně korigovat 

intenzitu. 

Nejdůležitější jsou pro nás grafy C1 z obr.12, 13 a 14, ve kterých je hledaná 

lineární závislost koeficientů Vi1 na enantiomerním složení EE i-tého vzorku. Pro 

tyto grafy, jejichž funkční hodnoty jsou zapsány v tabulce 4,  jsme provedli lineární 

regresi, její výsledky jsou v tabulce 5. Z tabulky 5 je patrné, že v případech B a C 

přímka získaná lineární regresí neprochází přesně počátkem. Tato odchylka může být 

způsobená tím, že výchozí vzorky neobsahovaly naprosto čisté enantiomery.   

EE [%] Vi1 (A) Vi1 (B) Vi1 (C) 

100.0 0.38778 0.38692 0.39397 
90.4 0.35055 0.34983 0.35432 

83.2 0.32263 0.31664 0.32006 

60.6 0.23499 0.25245 0.25472 

43.0 0.16713 0.18009 0.18181 

33.4 0.13029 0.15203 0.14953 

21.4 0.08298 0.10036 0.09997 

9.0 0.03490 0.06183 0.05232 

3.4 0.01318 0.03627 0.03151 

-0.4 -0.00160 0.01520 0.01916 

-0.2 -0.00080 -0.00150 0.00438 

-14.6 -0.05660 -0.05500 -0.04740 

-21.6 -0.08380 -0.06770 -0.07440 

-30.2 -0.11710 -0.10030 -0.10810 

-49.4 -0.19160 -0.18370 -0.17450 

-66.4 -0.25750 -0.25420 -0.24650 

-85.4 -0.33120 -0.32600 -0.33640 

-96.0 -0.35680 -0.35010 -0.34380 

-100.0 -0.38780 -0.38470 -0.37460 

Tab.4: Koeficienty Vi1 pro grafy C1, na základě kterých je provedena lineární regrese. 
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případ A B C 

koeficient k (386 ± 1).10-5 (385 ± 4).10-5 (385 ± 3).10-5 

koeficient q (84 ± 78).10-5~0 (10,77 ± 2,33).10-3 (12,23 ± 1,96).10-3

korelační koeficient R 0,9999 0,99912 0,99938 

 

Tab. 5: Výsledky lineární regrese provedené programem Micronal Origin pro jednotlivé 
případy. Koeficienty k a q jsou definovány vztahem 1 .V k EE q= + . 
 

K určení složení „neznámého“vzorku můžeme využít faktorovou analýzu. K již 

zpracovaným 19 spektrům přidáme 20. spektrum a získáme další bod v grafu C1. Na 

základě provedené lineární regrese (výsledky v tab. 5) určíme enantiomerní čistotu 

„neznámého“vzorku. 

Pro kvalitativní stanovení je však možné využít běžně používaný způsob, kdy 

se ze spektra ROA/Raman vybere několik pásů (s co největší intenzitou ať už 

kladnou nebo zápornou), a pro každý pás se vypočítá bezrozměrná veličina Δ. 

Vybrali jsme tři nejvýraznější ROA pásy na 854, 917 a 1322 cm-1. Lineární závislost 

všech tří Δ na enantiomerní čistotě vzorků z našich 19 měření je znázorněna na           

obr. 19. Poté jsme pro každou směs určili ΣΔ  jako součet příspěvků od všech 

uvažovaných pásů tak, že jsme pro vzorek o enantiomerním složení ( ) 100%EE + =  

uvažovali všechny tři příspěvky Δ v absolutní hodnotě (metoda 1). Na obr. 20 je 

vynesena závislost  na enantiomerním přebytku EE a v programu Micronal 

Origin provedena lineární regrese. Podle vztahu 

ΣΔ

.k EE qΣΔ = +  byly získány 

koeficienty k = (460 ± 6).10-4 a q = (18 ± 4).10-2 , korelační koeficient R = 0,9986. 

Přesnost této metody je o něco menší, ale její výhodou je, že můžeme určit 

enantiomerní čistotu dalšího vzorku přímo jen na základě naměřeného ROA a 

Ramanova spektra bez provádění faktorové analýzy.  
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Obr. 19: Závislost bezrozměrné veličiny Δ na enantiomerní čistotě vzorků. 

 
Obr. 20: Závislost bezrozměrné veličiny ΣΔ  na enantiomerní čistotě vzorků. 
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Závěr 
 

Ramanova optická aktivita představuje jednu ze vhodných metod pro sledování 

enantiomerické čistoty, která má výrazný aplikační potenciál například ve 

farmaceutickém průmyslu.  Proměřili jsme 19 vzorků trans-pinanu o různém 

enantiomerním složení. Navíc byla nasimulována naměřená data tak, že jsme použili 

spektra čistých enantiomerů trans-pinanu zbavená artefaktů.  

Naměřená ROA a Ramanova spektra byla v několika variantách zpracována 

metodou faktorové analýzy, která dosud k tomuto účelu nebyla použita. Použitelnost 

FA pro zpracování našich měření enantiomerní čistoty jsme otestovali na 

simulovaných ROA spektrech trans-pinanu. Poté jsme zpracovali metodou FA 

naměřená ROA spektra, která však musela být normována na poněkud kolísající 

intenzitu Ramanových spekter, a spektra vzniklá jako podíl ROA a Ramanových 

spekter. V obou případech jsme získali lineární závislost s poměrně vysokým 

korelačních koeficientem – lepším než 0,999. Navíc metoda faktorové analýzy 

umožňuje zrekonstruovat jednotlivá spektra tak, že v nich je potlačen jak šum, tak i 

artefakty.  

Ke stanovení enantiomerní čistoty dalšího „neznámého“ vzorku je nejvhodnější 

využít spektrum získané jako podíl naměřeného ROA/Ramanova spektra právě kvůli 

již zmiňovanému kolísání intenzity. Takto získané spektrum můžeme vložit jako 

dvacáté do faktorové analýzy a na základě získané lineární závislosti určit jeho 

enantiomerní složení nebo je možné využít metodu, při které se vyberou tři 

nejvýraznější ROA pásy a určí se bezrozměrná veličina ΣΔ . Pomocí  jsme 

schopni na základě získané lineární závislosti jednoduše stanovit enantiomerní 

čistotu „neznámého“ vzorku. 

ΣΔ
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