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Abstrakt: Ramanova optická aktivita je moderní spektroskopická metoda se značným 
aplikačním potenciálem. Jedná se o techniku diferenční spektroskopie, spočívající 
v měření rozdílu odezvy chirální molekuly na pravo- a levotočivě kruhově 
polarizované záření. Metoda umožňuje díky značné citlivosti a vysokému 
spektrálnímu rozlišení získat bohatou strukturní informaci a konformační detaily. 
Cílem bakalářské práce bylo změřit Ramanovu optickou aktivitu vybraných malých 
organických molekul v některých organických rozpouštědlech při různých 
koncentracích. Pro měření byly použity oba enantiomery dvou chirálních molekul -
kafru a fenchonu, rozpuštěné ve třech organických rozpouštědlech - 
tetrachlormethanu, chloroformu a acetonitrilu. Koncentrace roztoků byly 0,25 M, 
0,5 M, 1,0 M a 1,2 M. Ze získaných výsledků bylo vyhodnoceno, která z daných 
rozpouštědel jsou pro měření vhodná a která naopak nikoliv a jaké koncentrace jsou 
pro získání kvalitních spekter dostačující. 
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Abstract: Raman optical activity is a modern spectroscopic method applicable to a 
huge range of molecules. It measures a difference in the scattered light from chiral 
molecules with respect to right- and left-circularly polarized light. Raman optical 
activity is a very sensitive method that can provide more detailed stereochemical 
information than the standard techniques. In this work we measured Raman optical 
activity of small chiral molecules (camphor, fenchone) in selected standard organic 
solvents (carbon tetrachloride, chloroform, acetonitrile) at different concentrations 
(0.25 M, 0.5 M, 1.0 M and 1.2 M). From obtained results we can decide which 
solvents and which sample concentrations are suitable for obtaining ROA spectra of 
sufficient quality. 
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1 Úvod 
 

Mezi moderní spektroskopické techniky, které se v dnešní době dostávají do 

popředí zájmů řady biofyziků, patří i Ramanova optická aktivita. Tato metoda v sobě 

spojuje stereochemickou citlivost konvenční optické aktivity s konformační citlivostí 

vibrační spektroskopie a přináší do oblasti studia biologických molekul řadu nových 

a užitečných informací.  

Vzhledem k tomu, že je Ramanova optická aktivita (ROA) poměrně nová a 

ve světě zatím nepříliš rozšířená technika, nebyly dosud řádně prozkoumány všechny 

oblasti, ve kterých může být úspěšně využívána.  

Mezi doposud neprozkoumané oblasti využití ROA spadá také měření 

chirálních molekul rozpuštěných v běžných organických rozpouštědlech. Problém 

použití organických rozpouštědel spočívá ve velikosti intenzity jejich signálu oproti 

intenzitě signálu rozpuštěných látek. Protože intenzita signálu rozpouštědla je často 

řádově větší než intenzita signálu zkoumané látky, může se zdát, že při měření 

dochází k částečnému, ne-li úplnému překrytí informace o studované látce.  

V této práci jsme se zaměřili na měření ROA malých chirálních molekul 

v organických rozpouštědlech. Cílem bylo v prvé řadě prozkoumat vhodnost použití 

některých běžných organických rozpouštědel. Pokusili jsme se najít spektrální 

oblasti, ve kterých při použití daných rozpouštědel nedochází ke ztrátě kvality 

spekter. V případě problematických oblastí jsme se snažili nepříznivý vliv 

rozpouštědel eliminovat volbou vhodných experimentálních podmínek a pokročilými 

metodami zpracování experimentálních dat. 

Pro měření jsme použili roztoky o různých koncentracích. Z naměřených dat 

jsme se pokusili vyhodnotit, které koncentrace jsou pro získání kvalitních spekter 

ještě dostačující. 
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2 Ramanova optická aktivita molekul 
 

2.1 Využití metod vibrační spektroskopie v biofyzice 
 

Studium struktury biologických molekul je jedním ze základních problémů 

biofyziky a existuje řada fyzikálních metod, které se tímto problémem zabývají. 

Vedle základních metod (nukleární magnetická rezonance, rentgenová difrakce) se 

s úspěchem využívá i metod vibrační spektroskopie (infračervená spektroskopie a 

Ramanův rozptyl). Vibrační spektroskopie má ve srovnání s jinými metodami 

některé výhody. Umožňuje studovat širokou škálu molekul v různém skupenství 

(pevná fáze, kapalina či roztok a plynná fáze). Navíc je to technika nedestruktivní. 

 

2.2 Optická aktivita molekul 
 

Ukazuje se, že podstatná část živých systémů je složena z látek, které jsou 

opticky aktivní. Opticky aktivní molekuly jsou takové molekuly, které se mohou 

vyskytovat ve dvou formách, majících se k sobě jako navzájem se nepřekrývající 

zrcadlové obrazy. Pro molekuly téže látky nazýváme dvě zrcadlově symetrické 

formy enantiomery (viz obr. 1). Takovéto molekuly označujeme jako molekuly 

chirální. 

 

 

 
Obr. 1: Dva enantiomery molekuly alaninu, nejjednodušší opticky aktivní aminokyseliny 

(vlevo L-alanin, vpravo D-alanin). 
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Jednou ze základních vlastností opticky aktivních molekul je schopnost stáčet 

rovinu polarizovaného světla. Podle toho, zda opticky aktivní molekuly stáčejí 

rovinu lineárně polarizovaného světla ve směru nebo proti směru hodinových 

ručiček, dělíme je na molekuly pravotočivé (D) a levotočivé (L).  

Dělení molekul na L- a D- formu (podle tzv. Fischerova systému) není 

jediným způsobem označování molekulárních konfigurací. Zvláště pro molekuly 

s více asymetrickými centry se používá systém Cahn-Ingold-Prelogův, který 

v závislosti na pořadí skupin obklopujících chirální centrum rozděluje molekuly na 

(S) a (R) formu. Ve většině případů je (S) konfigurace totožná s L-formou a (R) 

konfigurace s D-formou. 

Základní úlohou stereochemie je rozpoznat, o který z enantiomerů dané látky 

se jedná. Pomocí běžných metod vibrační spektroskopie není možné jednotlivé 

formy rozlišit, je proto nutné použít metody enantiomerně selektivní. Klasickou a 

široce rozšířenou enantiomerně selektivní spektroskopickou metodou je elektronový 

cirkulární dichroismus (ECD), studující elektronové přechody. V posledních třiceti 

letech došlo k prudkému rozvoji metod vibrační optické aktivity (VOA). VOA tvoří 

dvě komplementární metody - vibrační cirkulární dichroismus (VCD), měřící rozdíl 

v absorpci levo- a pravotočivě kruhově polarizovaného infračerveného záření, a 

Ramanova optická aktivita (ROA), měřící rozdíl v intenzitě Ramanova rozptylu pro 

pravo- a levotočivě kruhově polarizované záření. Spektra získaná měřením vibrační 

optické aktivity molekul obsahují mnohem více pásů citlivých na detaily molekulární 

struktury než ECD spektra a poskytují tak detailnější a spolehlivější stereochemickou 

informaci. [2]. 

 

2.3 Ramanova optická aktivita 
 

Ramanova optická aktivita vychází z měření malých rozdílů v intenzitě 

Ramanova rozptylu na chirálních molekulách pro pravotočivě (R) a levotočivě (L) 

kruhově polarizované záření. Ze zrcadlové symetrie vyplývá, že spektra optické 

aktivity dvou enantiomerů jsou navzájem opačná (viz obr. 2). 
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Obr. 2: Ramanovo a ROA spektrum pro dva enantiomery alanyl-alaninu. Převzato z [3]. 
 

ROA umožňuje měřit vibrační spektra molekul v širokém spektrálním 

rozsahu (cca 100-4000 cm–1), což je velká výhoda oproti metodě VCD, která se 

zpravidla omezuje na oblast nad 600 cm–1. Pomocí ROA lze navíc bez problémů 

studovat látky i v jejich přirozeném prostředí - ve vodných roztocích. Metodu ROA 

je možné aplikovat na mnohé chirální molekuly, jejichž absolutní konfiguraci by 

bylo buď obtížné, nebo dokonce nemožné získat pomocí jiných doposud 

používaných fyzikálních technik. ROA poskytuje velmi detailní informace o malých 

molekulách, avšak s úspěchem se dá využít i pro zkoumání rozsáhlých chirálních 

molekulárních struktur, jako jsou cukry, proteiny, nukleové kyseliny nebo dokonce 

viry [4]. 

Vzhledem k tomu, že metoda ROA je založena na odečtu blízkých hodnot, je 

zapotřebí provádět měření s velmi vysokou přesností. Díky poměrně velké náročnosti 

experimentu i výpočtů ROA dosud není, i přes velký aplikační potenciál, běžně 

používanou technikou. Po celém světě existuje jen několik laboratoří, které se ROA 

spektroskopií systematicky zabývají. Od doby prvního měření ROA, které bylo v 

roce 1973 publikováno Barronem, Bogaardem a Buckinghamem [5], byla 

publikována spektra mnohých chirálních molekul. Spektra řady proteinů, sacharidů, 

nukleových kyselin a virů mohou být měřena rutinním způsobem v široké spektrální 

oblasti [4]. Naproti tomu mnohé molekuly na své prozkoumání teprve čekají. 
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2.4 Malé chirální molekuly 
 

Malé chirální molekuly byly jedny z prvních molekul, které byly pomocí 

ROA zkoumány. Molekuly byly studovány buď ve formě čistých kapalin, nebo 

koncentrovaných – nejčastěji vodných - roztoků [2]. Porovnáním získaných ROA 

spekter se spektry podobných molekul známé struktury pak byla získána hledaná 

stereochemická informace. Některé z malých chirálních molekul se dnes díky 

všeobecně známým a dobře proměřeným spektrům používají pro ověření správnosti 

nastavení ROA spektrometrů (jako např. α-pinen, trans-pinan).  

 

2.5 Použití organických rozpouštědel pro měření ROA 
 

Zcela běžným rozpouštědlem používaným pro měření ROA spekter je voda, a 

to především díky tomu, že její signál v Ramanově spektru, alespoň v oblasti pod 

2000 cm–1, je velmi slabý. Organická rozpouštědla byla doposud používána jen 

výjimečně vzhledem k tomu, že jejich signál je v Ramanově spektru zpravidla 

mnohonásobně silnější než signál rozpouštěných látek a měření je zvláště v místech 

nejintenzivnějších pásů rozpouštědla problematické. Ukazuje se však, že nepříznivé 

vlivy rozpouštědla lze uspokojivým způsobem eliminovat.  

Na obr. 3a  je uveden standardizovaný postup při zpracování Ramanova a 

ROA spektra poly(L-prolinu) ve vodném roztoku [3]. V případě Ramanova spektra 

je nejprve odečten signál rozpouštědla, poté se provádí korekce pozadí. V případě 

ROA spektra je nejprve provedena Fourierova filtrace a poté je toto spektrum 

korigováno pomocí vyhlazeného spektra rozpouštědla. Stejným způsobem, jaký je 

naznačen na obr. 3a pro vodný roztok, se dá postupovat i v případě organických 

rozpouštědel. Zpracování výsledků měření na roztoku poly(L-prolinu) 

v trifluoroetanolu (TFE) je znázorněno na obr. 3b. Je patrné, že jak měření ve 

vodném roztoku, tak měření v organickém rozpouštědle je proveditelné a dává 

uspokojivý výsledek. 
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Obr. 3a: Postup při zpracování Ramanova (graf A) a ROA spektra (graf B) poly(L-prolinu) 
ve vodném roztoku. V případě Ramanova spektra značí fialová barva původně naměřené 
spektrum vzorku, světle modrá spektrum rozpouštědla a tmavě modrá spektrum vzorku po 
odečtení spektra rozpouštědla. Červeně je označeno výsledné spektrum vzorku po korekci 
pozadí. V případě ROA spektra jsou zdola znázorněna původně naměřené nezpracované 
spektrum, spektrum po provedení Fourierovy filtrace, spektrum rozpouštědla a výsledné 
spektrum po odečtení signálu rozpouštědla. Převzato z [3]. 
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Obr. 3b: Postup při zpracování Ramanova (graf A) a ROA spektra (graf B) poly(L-prolinu) 
v TFE. Je použit stejný postup i značení jako na obrázku 3a. Převzato z [3]. 
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3 Experimentální uspořádání pro měření ROA 
 

Při měření ROA spekter je možno zvolit jak geometrii rozptylu, tak tzv. 

modulační schéma, to jest způsob získávání diference vzhledem k pravo- a 

levotočivě kruhově polarizovanému záření. Geometrie rozptylu je dána úhlem mezi 

dopadajícím a rozptýleným zářením. Pro rutinní měření se nejčastěji využívá 

geometrie zpětného rozptylu (úhel 180°), neboť v tomto případě je poměr ROA 

signálu k mateřskému Ramanovu signálu maximální [2]. Lze však použít i rozptyl 

přímý (úhel 0°) či rozptyl pravoúhlý (úhel 90°).  

Modulační schémata rozlišujeme podle toho, ve které části rozptylového 

procesu se vytváří nebo analyzuje kruhová polarizace [1]. Základní modulační 

schémata jsou čtyři - ICP (incident circular polarization), SCP (scattered circular 

polarization), DCPI a DCPII (dual circular polarization). V našem experimentu je 

použita metoda ICP, spočívající v modulaci polarizace budícího záření (viz obr. 4).  

 

 
Obr. 4: Modulační schéma ICP (převzato z [3]). 

 

3.1 ROA spektrometr  
 

ROA spektrometr použitý pro naše měření byl sestaven podle aparatury 

vybudované skupinou L. D. Barrona na Univerzitě v Glasgow. Spektrometr využívá 

geometrii zpětného rozptylu a ICP modulační schéma. Optické schéma ROA 

spektrometru je znázorněno na obr. 5. 
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Obr. 5: Optické schéma spektrometru pro měření Ramanovy optické aktivity. 

 

Zdrojem lineárně polarizovaného záření je argonový laser Innova 305 

(Coherent). Laserový svazek je veden přes Glan-Taylorův polarizátor, který slouží 

k vylepšení polarizačního poměru budícího záření, do elektrooptického modulátoru 

(EOM). Elektrooptický modulátor (Leysop EM 565) je podélná Pockelsova cela, jež 

v ideálním případě generuje v závislosti na polaritě přiloženého napětí střídavě 

pravotočivě a levotočivě kruhově polarizované záření. Jejím základem je krystal 

dideuterofosforečnanu draselného (KD*P), který je umístěn v teplotně 

stabilizovaném pouzdře udržujícím stálou teplotu 28°C, aby se zabránilo 

dvojlomným posuvům vyvolaným změnami teploty.  

Kruhově polarizované záření, které je modulátorem generováno, je pomocí 

plosko-vypuklé křemenné čočky fokusováno do vzorku. Vzorek je umístěn v držáku 

s mikrometrickými XYZ posuvy. Pro měření byly používány komerční křemenné 

kyvety Hellma pro fluorescenční měření o vnitřních rozměrech 10x10 mm (111-QS) 

nebo 5x5 mm (111.057-QS). Při umisťování kyvety se vzorkem do držáku je nutné 

pečlivě zkontrolovat, zda je umístěna tak, aby nevznikaly nežádoucí artefakty 

způsobené odrazem na čelní stěně kyvety. 

Záření rozptýlené na vzorku pod úhlem 180° vzhledem k šíření budícího 

záření je nejprve depolarizováno pomocí Lyotova depolarizátoru (Leysop), který 

zamezuje vzniku polarizačních artefaktů při odrazu na 45°-zrcadle, a potom 

kolimováno kolimační čočkou (f=25 mm, průměr 25 mm, zaclonění na f/1.2). 

Pomocí rovinného zrcadla natočeného o 45° vůči dopadajícímu paprsku je pak 

svazek odkloněn o 90°. Ve středu Lyotova depolarizátoru, kolimační čočky a 45°-
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zrcadla jsou vzhledem k použité geometrii zpětného rozptylu vyvrtány otvory o 

průměru 2,5 mm, které umožňují průchod budícího svazku. 

Svazek rozptýleného záření odkloněný 45°-zrcadlem prochází holografickým 

SuperNotch-Plus filtrem o průměru 2´´ (Kaiser Optical Systems, OD>6,0, spektrální 

hrana <150 cm–1), který slouží k eliminaci Rayleighova rozptylu. Dále je svazek 

pomocí vysoce světelného fotografického objektivu AF Nikkor 50 mm  f/1,4D 

(Nikon) fokusován na vstupní štěrbinu spektrografu. Mezi objektivem a vstupní 

štěrbinou spektrografu je umístěna elektronická závěrka ovládaná přímo z kontrolní 

jednotky CCD detektoru. Za vyměnitelnou vstupní štěrbinou spektrografu je umístěn 

další fotografický objektiv, jímž je svazek kolimován. Kolimované záření je pak 

difraktováno na výměnné transmisní holografické mřížce (HSG-514.5-LF) a získané 

záření je fokusováno objektivem na CCD detektor, skládající se z 1340 x 100 pixelů 

na ploše 26,8 x 2,0 mm. CCD detektor je chlazen kapalným dusíkem na pracovní 

teplotu -120°C.  

Získaná data z CCD detektoru jsou zpracována pomocí PC. K ovládání 

experimentu se používá program WinSpec/32 a řídící program vytvořený v jazyku 

Visual Basic 6.0 J. Kapitánem [3], který ovládá přepínání napětí přiváděného na 

EOM a umožňuje ukládání a zpracování naměřených dat. Program obsahuje grafické 

rozhranní pro operační systém Windows, ze kterého je možno zadávat potřebné 

parametry.  

 

3.2 Zpracování spekter 
 

Během měření jsou střídavě zaznamenávány intenzity rozptýleného záření 

buzeného pravotočivě kruhově polarizovaným zářením (IR) a levotočivě kruhově 

polarizovaným zářením (IL) v závislosti na polaritě napětí přiloženého na EOM. 

Vzhledem k tomu, že jsou do datových souborů zaznamenávány hodnoty intenzit 

jednotlivých pixelů detektoru, získáváme dvojdimenzionální obraz spektra, 

se kterým je možno dále pracovat v obrazovém módu. Po každém kroku (tj. po každé 

změně polarity napětí) jsou získaná pole dat sečtena (datový soubor CIS) a odečtena 

(datový soubor CID). Měření skončí po dosažení zadaného počtu měřících bloků. 

Nasčítáním všech měřících bloků, které se provádí procedurou „append“, získáme 
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výsledné obrazy CID a CID. Z nich procedurou „binning“ (sečtení přes 100 řádků 

detektoru) vytvoříme jednorozměrná spektra. 

Výsledkem jsou pak jak součtové (CIS) spektrum, dané součtem intenzit 

(IR+IL), tak diferenční spektrum (CID), dané rozdílem intenzit (IR–IL). CIS spektrum 

tedy odpovídá Ramanovu spektru a CID spektrum ROA spektru. Výsledná CID a 

CIS spektra v obrazovém módu jsou znázorněna na obr. 6, tatáž spektra ve 

spektrálním módu jsou uvedena na obr. 7 (záznam měření 1,2 M roztoku (1S)-(–)-

kafru v CCl4). 

 

 
a) 

 
b) 

Obr. 6: a) CID spektrum, b) CIS spektrum 1,2 M roztoku (1S)-(–)-kafru v CCl4 v obrazovém 
módu. 

 
a) 

 
b) 

Obr. 7: a) CID spektrum a b) CIS spektrum 1,2 M roztoku (1S)-(–)-kafru v CCl4 ve 
spektrálním módu. 
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Protože jsou získaná spektra ROA a Ramanova spektra udávána v relativní 

vlnočtové škále, je nutné provést její kalibraci. K tomu se využívá neonová výbojka, 

jejíž spektrum obsahuje velký počet dobře rozlišitelných spektrálních čar, 

vyskytujících se v námi měřené oblasti. Neonové spektrum je zaznamenáno 

v obrazovém módu (celková doba akumulace obvykle 60 s) a procedurou binning je 

převedeno do spektrálního módu. Při procesu kalibrace je pomocí počítačového 

programu aproximován polynomem třetího stupně vztah mezi pořadovým číslem 

pixelu a relativním vlnočtem. Počítačový program z naměřeného 1D spektra neonové 

výbojky po zadání typu použité mřížky vypočítá polynomiální koeficienty a umožní 

tak přepočet pixelové škály na vlnočtovou (v jednotkách [cm–1]). Takto přepočtená 

vlnočtová škála je ale neekvidistantí, jednoduchou rutinou je však možné ji 

linearizovat a získat tak spektra s vlnočtovou škálu s ekvidistantním krokem 

(obvykle se volí krok 1 cm–1). 

Výstupem je pak soubor ve formátu ASCII, obsahující dva sloupce dat, kde 

první sloupec představuje vlnočet a druhý sloupec odpovídající intenzitu. Tuto 

datovou tabulku je pak možno použít pro vykreslení spektra v některém z grafických 

editorů (SigmaPlot) nebo importovat do programu na zpracování spekter, 

GRAMS/AI [3]. 

 

3.3 Zlepšení poměru signál/šum 
 

Vzhledem tomu, že měření Ramanova spektra buzeného pravo- a levotočivě 

kruhově polarizovaným zářením neprobíhá současně, ale střídavě se změnou polarity 

napětí přikládaného na EOM, je naše měření zatíženo složkou šumu označovanou 

jako „flicker noise„, který je důsledkem fluktuací hustoty, výkonu laseru nebo 

pohybem prachových částic ve vzorku. Tyto jevy se mohou ve výsledném CID 

spektru projevit velmi výrazně. K eliminaci šumu může z velké části pomoci zvýšení 

akumulační doby, avšak ani dlouhá doba měření nevyhladí šum úplně.  

Pro získání příznivého poměru signál/šum (S/N) v rozumném čase je vhodné 

používat roztoky s co nejvyšší koncentrací. To ale může být v mnoha případech 

(zvláště u drahých a málo dostupných vzorků) problematické. 

Účinným nástrojem pro eliminaci šumu je Fourierova filtrace, která pro 

filtraci experimentálních dat používá Fourierovu transformaci. Pomocí Fourierovy 
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filtrace je možné odstranit šum z dat (band pass filtr) nebo potlačit určité prostorové 

frekvence (notch filtr) [1]. Hlavní výhodou notch filtru je možnost odfiltrovat 

artefakty, které jsou způsobeny vlivem rozpouštědla případně stěnou kyvety, aniž by 

byl ovlivněn zbytek spektra.  

V případě našeho měření byl používán obdélníkový notch filtr. Jeho aplikace 

je znázorněna na obr. 8. Procedura je prováděna v obrazovém módu. Nejprve je 

nutné z nezpracovaného CID spektra vytvořit pomocí Fourierovy transformace jeho 

Fourierův obraz. Vyskytují-li se ve spektru periodické artefakty, projeví se ve 

Fourierově obraze způsobem znázorněným na obrázku (označeno červenými 

hvězdičkami). Na tyto oblasti aplikujeme obdélníkový notch filtr. Výsledné 

korigované spektrum získáme pomocí zpětné Fourierovy transformace. 

 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

Obr. 8: Fourierova filtrace dat (záznam zpracování spektra 1,2 M roztoku (1S)-(–)-kafru 
v CCl4). a) znázorňuje Fourierův obraz naměřeného CID spektra v obrazovém módu. Na 
hvězdičkami vyznačené oblasti je aplikován obdélníkový notch filtr. b) znázorňuje obraz dat 
po aplikaci filtru. 
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Na obr. 9 je ukázán rozdíl v ROA spektru 1,2 M roztoku (1S)-(–)-kafru 

v CCl4 před a po provedení Fourierovy filtrace. Je vidět, že zvláště v oblasti kolem 

800 cm–1 došlo k poměrně dobrému potlačení periodických artefaktů, vynikajících 

v oblasti intenzivního pásu rozpouštědla. 
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Obr 9: Nahoře nezpracované ROA spektrum pro 1,2 M roztok (1S)-(–)-kafru v CCl4, 
dole ROA spektrum po provedení Fourierovy filtrace. 
 

3.4 Použité vzorky 
 

Pro měření byly použity dvě opticky aktivní molekuly – kafr (CAM) a 

fenchon (FEN). Kafr i fenchon jsou bicyklické [2.2.1] heptanony se shodným 

sumárním vzorcem C10H16O. Molekuly jsou přírodního původu a vyskytují se v obou 

enantiomerech, avšak nejčastěji převládá (1R)-forma. Skupenství CAM a FEN jsou 

za pokojové teploty rozdílná, CAM se vyskytuje v pevném skupenství, zatímco FEN 

ve skupenství kapalném [6]. Strukturní vzorce (1R)-enantiomerů obou molekul jsou 

uvedeny na obr. 10. 
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a) 

 
b) 

Obr. 10.: Strukturní vzorce obou enantiomerů kafru a fenchonu. a) (1R)-(+)-kafr (vlevo) a 
(1S)-(–)-kafr (vpravo). b) (1R)-(–)-fenchon (vlevo) a (1S)-(+)-fenchon (vpravo).  

 

 

Informace o použitých vzorcích jsou uvedeny v Tab. 1. 

 

Vzorek Čistota Katalogové číslo Dodavatel 

(1R)-(+)-kafr 98% 857300 Sigma-Aldrich 

(1S)-(–)-kafr 99% 279676 Sigma-Aldrich 
(1R)-(–)-fenchon ≥ 98% 538515 Sigma-Aldrich 
(1S)-(+)-fenchon ≥ 98% 46515 Sigma-Aldrich 

Tab. 1: Přehled použitých vzorků. 

 

Měření organických molekul v organických rozpouštědlech metodou ROA 

dodnes není běžné a s výjimkou již zmíněného měření v TFE [3] jsme v literatuře 

výsledky takových měření nenalezli. Je to možná dáno i tím, že pomocí ROA jsou 

studovány biologické molekuly ve vodném prostředí a nikoliv v organických 

rozpouštědlech. 

Užitečné informace v tomto směru zatím podávají jiné spektroskopické 

techniky, například metoda VCD. Jmenovitě ve studii [6] byla úspěšně 
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interpretována VCD spektra získaná měřením fenchonu, kafru a jejich olefinových 

derivátů 2-methylenfenchonu (MEFEN) a 2-methylenkafru (MECAM) 

v tetrachlormethanu (CCl4). Ve studii byla měřena absorpční a VCD spektra FEN, 

CAM, MEFEN a MECAM ve třech spektrálních oblastech. V oblasti 900-1500 cm–1 

byla pořízena spektra 1,2 M roztoků v CCl4 pro oba enantiomery FEN i CAM a 3 M 

roztoků v CCl4 pro oba enantiomery MEFEN i MECAM. V oblasti 2800-3000 cm–1 

byly použity koncentrace 0,3 M v CCl4 pro oba enantiomery FEN, 0,4 M v CCl4 pro 

oba enantiomery CAM, 0,3 M v CCl4 pro oba enantiomery MEFEN a 0,33 M v CCl4 

pro oba enantiomery MECAM. V oblasti 7700-9100 cm–1 byla pořízena spektra cca 

6,23M obou čistých enantiomerů FEN a MEFEN, 2,6 M v CCl4 pro oba enantiomery 

CAM, 2,8 M roztoku v CCl4 pro (1S)-MECAM a 3 M pro (1R)-MECAM.  

Na popud prof. P. Stevense z University of Southern California jsme se 

rozhodli otestovat možnost měření ROA spekter ve třech organických 

rozpouštědlech – tetrachlormethanu (CCl4, čistota p. a., dodavatel POCH Polsko), 

chloroformu (CHCl3, čistota p. a., dodavatel LACHEMA) a acetonitrilu (CH3CN, 

čistota 99%, dodavatel ROTISOLV). 

Připravili jsme roztoky o různých koncentracích (0,25 M, 0,5 M, 1 M, 1,2 M). 

Cílem pak bylo zkoumat, která z daných rozpouštědlech jsou pro měření ROA 

spekter vhodná, popřípadě jaké koncentrace jsou ještě dostačující pro získání ROA 

spekter s dobrým poměrem signál/šum.  

Zásadním problémem při měření spekter látek rozpuštěných v organických 

rozpouštědlech je velká intenzita signálu rozpouštědel v Ramanově spektrech, která 

je v oblastech jeho intenzivních pásů (pokud nepracujeme s vysoce koncentrovanými 

roztoky) mnohonásobně vyšší než intenzita signálu zkoumané látky. Tento nepoměr 

se nepříznivě projevuje v příslušných ROA spektrech. V oblastech nejintenzivnějších 

pásů rozpouštědla v Ramanově spektru je odpovídající ROA signál často zkreslený 

natolik, že jej není možné použít. Na druhou stranu ale provedená měření ukazují, že 

mimo tyto oblasti je ROA spektrum dostatečně kvalitní a dá se s ním velmi dobře 

pracovat. 

Oblast kvalitního ROA signálu závisí na volbě použitého rozpouštědla. 

Některá rozpouštědla mají intenzivní pásy po celé délce měřitelného spektra, u 

jiných rozpouštědel jsou naopak pásy soustředěny jen do poměrně úzkých 

spektrálních oblastí. Vhodná volba rozpouštědla tedy umožňuje sledovat právě 

takovou oblast, která nás u daného měření zajímá. 
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3.5 Odstranění intenzivních pásů 
 

V případě nasycení CCD detektoru (signál v pixelu > 216) v místech 

intenzivních pásů rozpouštědla byly ve spektrech ROA v příslušných spektrálních 

oblastech naměřeny intenzivní pásy, které však neodpovídají skutečnému průběhu 

ROA signálu. Tyto pásy byly odstraněny pomocí procedury „clean field“ [3], která 

umožňuje nahradit požadovanou oblast CID spektra (v obrazovém módu) 

zprůměrovanou hodnotou okolního signálu. Postup při odstraňování oblastí v ROA 

spektru příslušejících intenzivním pásům rozpouštědla je znázorněn na obr. 11 

(měření ROA 0,5 M roztoku (1R)-(–)-fenchonu v chloroformu), na obr. 12 jsou 

znázorněna odpovídající spektra ve spektrálním módu. 

 

 

 
a) 

 

b) 

 

Obr. 11: Odstranění ROA signálu v místech intenzivních pásů rozpouštědla, kdy dochází 
k nasycení CCD detektoru (pro měření 0,5 M roztoku (1R)-(–)-fenchonu v chloroformu). a) 
Naměřené CID spektrum v obrazovém módu, b) CID spektrum po odstranění falešného 
signálu. Hvězdičkou jsou označena místa falešného signálu. 
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Obr. 12: Odstranění falešného signálu (pro měření 0,5 M roztoku (1R)-(–)-fenchonu 
v chloroformu) ve spektrálním módu. Nahoře naměřené CID spektrum, dole CID spektrum 
po odstranění falešného signálu. Hvězdičkou jsou označena místa falešného signálu. 
 

3.6 Příprava měření 
 

Namíchané roztoky různých koncentrací byly umístěny podle potřeby do 

křemenných kyvet o rozměrech buď 5x5 mm, nebo 10x10 mm. Kyvetu bylo vždy 

nutné před umístěním vzorku zbavit pokud možno nejen všech nečistot, ale také 

prachových mikročástic, na nichž by mohlo docházet k nežádoucímu rozptylu a 

vzniku artefaktů ve spektrech. Proto byly kyvety před každým měřením nejprve 

pečlivě vyčištěny pomocí ethanolu a destilované vody, poté byly vysušeny a 

v případě potřeby byly nově usazené prachové částice odstraněny pomocí stlačeného 

vzduchu. Bylo také zapotřebí dbát na to, aby při přípravě roztoku a jeho přenášení do 

kyvety nebyl nečistotami kontaminován samotný vzorek. V případě roztoků kafru 

bylo navíc nutné vzorky přefiltrovat přes mikrofiltry Millipore (velikost póru 

0,22 μm). 

Po umístění kyvety s roztokem do mechanického držáku je nutno na PC 

připojeném k aparatuře nastavit potřebné parametry měření. Expoziční doba 
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detektoru je volena v závislosti na velikosti snímaného signálu tak, aby detektor 

pokud možno nebyl přehlcen, popřípadě aby byl přesycen jen v oblasti, ve které jsou 

nejintenzivnější pásy rozpouštědla, a která je tudíž pro naše měření obtížně přístupná. 

Expoziční doba se v našem případě pohybovala v typickém rozmezí cca 0,4 – 2 s. 

Počet akumulací a bloků měření (tzv. frame) byl volen obvykle tak, aby za rozumný 

čas bylo dosaženo co nejlepšího poměru S/N. Počet akumulací v jednom bloku 

měření byl nastaven tak, aby měření jednoho bloku trvalo cca 60 minut. Pro měření 

spekter organických molekul v rozpouštědlech bylo voleno cca 15 bloků o 1000 

akumulacích, v případě měření spekter samotných rozpouštědel stačily pro naše 

účely obvykle 2-3 bloky. Dalším nastavitelným parametrem je oblast detektoru, 

kterou využíváme pro měření. Na CCD detektoru je možno zaznamenat (při použití 

mřížky HSG-514.5-LF a excitaci 514,5 nm) oblast od cca -200 do 2400 cm–1. 

V některých případech jsme měřili spektra v co možná nejširším rozsahu (cca 100-

2000 cm–1), jindy jsme se omezili na oblast, do níž nespadají nejintenzivnější pásy 

rozpouštědla. 
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4 Výsledky měření 
 

4.1 Měření signálu samotných rozpouštědel 
 

Byla změřena Ramanova spektra a ROA signál všech použitých rozpouštědel 

(viz obr. 13). Spektra acetonitrilu a chloroformu byla změřena v oblasti 100 – 

1900 cm–1. Spektrum CCl4 bylo změřeno pouze v oblasti 500 - 1900 cm–1 vzhledem 

k tomu, že v oblasti nižších vlnočtů se v Ramanově spektru vyskytuje několik vysoce 

intenzivních pásů a tato oblast tedy není pro naše měření vhodná. 

Ramanova spektra rozpouštědel naznačují, které spektrální oblasti jsou 

v případě jejich použití pro měření ROA dobře využitelné a které naopak 

problematické.  
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Obr. 13: V levém sloupci změřená ROA spektra, v pravém sloupci Ramanova spektra tří 
organických rozpouštědel. Shora dolů: spektra CCl4, chloroformu a acetonitrilu. V případě 
chloroformu a acetronitrilu byl při zvolené akumulační době CCD detektor v oblasti 
nejintenzivnějších pásů rozpouštědla přesycen. Díky tomu jsou v ROA spektrech patrné 
výrazné artefakty na pásech chloroformu 366 a 668 cm–1 a pásu acetonitrilu 920 cm–1. 
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4.2 Srovnání spekter dvou enantiomerů kafru v CCl4 

 

Změřili jsme spektra obou enantiomerů kafru o koncentraci 1,2 M v CCl4. 

Naměřená data jsou znázorněna na obr. 14. V grafu je velmi dobře patrná zrcadlová 

symetrie ROA spekter obou enantiomerů, která je porušena pouze v oblasti silných 

pásů rozpouštědla (oblast u 780 cm–1 a 1550 cm–1) a v oblasti kolem 650 cm–1, kde se 

nachází silně polarizovaný pás kafru (silně polarizované Ramanovy pásy jsou 

k artefaktům nejnáchylnější). Je tedy zřejmé, že mimo uvedené oblasti (tj. v rozmezí 

900-1450 cm–1) bylo dosaženo i přes použití organického rozpouštědla dobrých 

výsledků. 
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Obr. 14: Nahoře: ROA spektrum 1,2 M roztoků (1S)-(–)-kafru (červeně) a (1R)-(+)-kafru 
(modře) v CCl4. Dole: Ramanovo spektrum (1S)-(–)-kafru (černě) porovnané se spektrem 
rozpouštědla (fialově). Jedná se o nezpracovaná (raw) data. 
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4.3 Měření ROA (1R)-(+)-kafru při různých koncentracích 
 

Jedním z cílů práce bylo zjistit, jaké koncentrace vzorku v rozpouštědle jsou 

pro měření ještě vhodné. Proměřili jsme proto ROA a Ramanova spektra (1R)-(+)-

kafru rozpuštěného v CCl4 při třech různých koncentracích (1,2 M, 0,5 M a 0,25 M). 

Výsledná spektra jsou uvedena na obr. 15. 
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Obr. 15: V levém sloupci ROA spektra, v pravém sloupci Ramanova spektra (1R)-(+)-kafru 
v CCl4 při koncentracích (shora) 1,2 M, 0,5 M a 0,25 M. 

 

 

Při koncentraci 1,2 M jsou jednotlivé vibrační pásy velmi dobře rozlišitelné, 

rozlišitelnost je dostačující i při koncentraci 0,5 M. Při snižování koncentrace 

dochází k potlačení ROA signálu zkoumané látky. Při koncentraci 0,25 M lze ještě 

měřit, ale pro dosažení lepšího poměru S/N by bylo vhodné prodloužit dobu 

akumulace. Při 0,25 M koncentraci se také výrazněji projevují artefakty způsobené 

rozpouštědlem v oblasti Fermiho dubletu CCl4 kolem 780 cm–1. V dalších měřeních 

jsme proto používali minimální koncentraci 0,5 M. 
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4.4 Srovnání spekter dvou enantiomerů fenchonu  
 

Fenchon se za normálních podmínek vyskytuje v kapalném skupenství, pro 

měření tedy není nutné použít rozpouštědlo. Z tohoto důvodu byla pro srovnání 

změřena ROA i Ramanova spektra obou čistých enantiomerů. Naměřená 

(nezpracovaná) spektra jsou uvedena na obr. 16. 
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Obr. 16: Ramanova (dole) a ROA spektra (nahoře) (1S)-(+)-fenchonu (červeně) a (1R)-(–)-
fenchonu (modře). Jedná se o nezpracovaná (raw) spektra. 
 

Vzorek (1S)-(+)-fenchonu vykazoval mírnou fluorescenci způsobenou 

příměsmi, která se v průběhu měření postupně vybělovala. Proto je základní linie 

ROA spektra (1S)-(+)-fenchonu mírně posunutá vůči očekávané nulové linii. 

Relativní velikost fluorescence příměsí vůči Ramanovu spektru je zřejmá z obr. 16 

(červené spektrum ve spodní části obrázku).  
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Dále byla změřena spektra obou enantiomerů fenchonu v acetonitrilu při 

koncentraci 1 M. ROA spektra obou enantiomerů a Ramanovo spektrum (1S)-(+)-

fenchonu jsou uvedena na obr. 17. Pro názornost je v Ramanově spektru vyznačen 

také signál rozpouštědla. Naměřená data byla zpracována pomocí Fourierovy filtrace 

a v místech intenzivních pásů byl odstraněn signál procedurou clean feald. 
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Obr. 17: Nahoře: ROA spektrum (1S)-(+)-fenchonu (červeně) a (1R)-(–)-fenchonu (modře). 
Dole: Ramanovo spektrum (1S)-(+)-fenchonu (černě) a acetonitrilu (fialově) 
 

Srovnáme-li ROA spektra čistých enantiomerů a enantiomerů rozpuštěných 

v acetonitrilu, vidíme, že mimo oblast výrazných pásů rozpouštědla u 380 cm–1 a 

920 cm–1 se naměřená spektra shodují velmi dobře. V oblasti pásu rozpouštědla u 

380 cm–1 sice v ROA spektrech obou enantiomerů pozorujeme zrcadlovou symetrii 

signálu, ale tvar pásu a šum naznačují, že se jedná o artefakt, jak lze jasně potvrdit 

porovnáním s ROA spektry čistých enantiomerů (obr. 16). Proto je třeba v oblastech 

intenzivního signálu rozpouštědla zachovat značnou opatrnost a reálnost 

pozorovaných rysů případně potvrdit měřením v jiném rozpouštědle. Kombinací 

několika vhodně zvolených rozpouštědel je potom možné zrekonstruovat kompletní 
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ROA spektrum studované látky. Na druhou stranu se ale ukazuje, že měření 

v bezprostředním okolí pásů rozpouštědla možné je, jak dosvědčují spolehlivě 

změřené ROA pásy v oblasti těsně pod i nad intenzivním pásem acetonitrilu u 

920 cm–1. 

 

 

4.5 Měření ROA (1R)-(–)-fenchonu při dvou různých koncentracích 
 

Změřili jsme ROA a Ramanova spektra (1R)-(–)-fenchonu rozpuštěného 

v chloroformu při koncentracích 1 M a 0,5 M. Naměřená data byla upravena pomocí 

Fourierovy filtrace. Získaná spektra jsou znázorněna na obr. 18. Červenými 

úsečkami jsou v ROA spektrech vyznačeny oblasti silných pásů rozpouštědla. 

V grafu je pro srovnání uvedeno také Ramanovo spektrum acetonitrilu. 
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Obr. 18: V levém sloupci ROA spektra, v pravém sloupci Ramanova spektra (1R)-(–)-
fenchonu v acetonitrilu při koncentracích 1 M (dole) a 0,5 M (nahoře). Fialově je vyznačeno 
Ramanovo spektrum acetonitrilu. 
 

Při koncentraci 1 M jsou vibrační pásy v ROA spektru dobře pozorovatelné, při 

koncentraci 0,5 M je sice získaný ROA signál slabší, pozorovatelnost jednotlivých 

pásů je však stále dostačující. Spolehlivě lze identifikovat ROA pásy v těsném 

sousedství pásů rozpouštědla u 1216 i 1498 cm–1. 
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4.6 Měření ROA spektra (1R)-(–)-fenchonu ve dvou různých rozpouštědlech 
 

Změřili jsme ROA a Ramanova spektra (1R)-(–)-fenchonu rozpuštěného 

v acetonitrilu a chloroformu. Při měření v chloroformu byla použita koncentrace 

0,5 M, při měření v acetonitrilu byla zvolena koncentrace 1 M. Z naměřeného ROA 

spektra v acetonitrilu byla procedurou „clean field“ odstraněna místa intenzivních 

pásů, obě spektra byla navíc vyhlazena pomocí Fourierovy filtrace. Zpracovaná data 

jsou uvedena na obr. 19. Červenými úsečkami jsou v ROA spektrech vyznačena 

místa silných pásů rozpouštědel. Pro srovnání je uvedeno také spektrum čistého 

enantiomeru (1R)-(–)-fenchonu. 
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Obr. 19: V levém sloupci ROA spektra, v pravém sloupci Ramanova spektra čistého 
enantiomeru (1R)-(–)-fenchonu (nahoře), (1R)-(–)-fenchonu rozpuštěného v acetonitrilu 
(uprostřed) a v chloroformu (dole). 
 

I přes použití různých typů organických rozpouštědel dochází ve značné části 

spektrální oblasti (vyjma míst intenzivních pásů rozpouštědel) k dobré shodě ROA 

spekter s ROA spektrem čistého enantiomeru.  
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5 Závěr 
 

V práci jsme se zabývali měřením Ramanovy optické aktivity malých chirálních 

molekul. Pro měření jsme vybrali oba enantiomery dvou opticky aktivních látek, 

kafru a fenchonu, které byly rozpuštěny ve třech běžně používaných organických 

rozpouštědlech – tetrachlormethanu, chloroformu a acetonitrilu.  

Připravili jsme roztoky o různých koncentracích a sledovali jsme vliv 

koncentrace na výsledná ROA spektra. Pro měření koncentrační závislosti (1R)-(+)-

kafru rozpuštěného v CCl4 byly použity koncentrace 1,2 M, 0,5 M a 0,25 M. Ukázalo 

se, že i při koncentraci 0,25 M lze ROA spektrum měřit, pro dosažení lepšího 

poměru signál/šum by však bylo vhodné s klesající koncentrací odpovídajícím 

způsobem prodlužovat dobu akumulace. To však v našem případě nebylo z časových 

důvodů možné, a proto jsme v dalších měřeních zvolili jako spodní limit koncentraci 

0,5 M.  

Porovnávali jsme Ramanova a ROA spektra molekul rozpuštěných v různých 

rozpouštědlech. Z naměřených dat jsme určili, ve kterých spektrálních oblastech jsou 

daná rozpouštědla dobře využitelná a které oblasti jsou naopak nepříznivě ovlivněny 

intenzivními pásy rozpouštědel. Vliv intenzivního signálu rozpouštědla v Ramanově 

spektru na příslušné oblasti v ROA spektru jsme se snažili eliminovat pomocí 

Fourierovy filtrace nebo odstraněním falešného signálu v dané oblasti. 

Z výsledků měření vyplývá, že organická rozpouštědla mohou být pro měření 

Ramanovy optické aktivity dobře využitelná. Vhodnou kombinací různých typů 

rozpouštědel je možno pokrýt prakticky celou měřitelnou spektrální oblast a při 

vhodně zvolené koncentraci studovaných roztoků lze získat i v organických 

rozpouštědlech kvalitní ROA spektra. 
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