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Abstrakt: Elastický rozptyl představuje poměrně jednoduchou a neinvazivní 
techniku, kterou je možno získat úhlové závislosti intenzit rozptýleného záření 
obsahující důležité informace o objektech, na nichž dochází k rozptylu. Získaná data 
v rámci této diplomové práce byla naměřena upraveným počítačem řízeným 
přístrojem „Photo-gonio-diffusometre model 42.000“. Aparatura byla dále inovována 
pro experimenty se vzorky o malém objemu. Byly proměřeny jak modelové systémy, 
polymerní a latexové suspenze, tak i reálné systémy, tvořené suspenzemi liposomů o 
různých velikostech. Z experimentálních dat byl proveden odhad velikostí metodou 
Guinierova diagramu. Odhadnuté velikosti modelových systémů se velmi dobře 
shodují s jejich definovanými hodnotami. U liposomálních suspenzí nastala také 
poměrně dobrá shoda s předpokládanými hodnotami. Pro stříbrný borohydridový 
koloid byl sledován průběh jeho agregace a následná sedimentace po přidání 
porfyrinu CuTMPyP4. Naměřené úhlové a časové závislosti byly zpracovány 
faktorovou analýzou, která dokáže oba tyto procesy od sebe kvalitativně a časově 
oddělit. 
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Abstract: Elastic light scattering represents relatively simple and noninvasive 
technique to study angular dependencies of the scattered light intensity that contains 
important information about scattering objects. In the frame of this thesis the data 
from adapted computer controlled apparatus Photo-gonio-diffusometre type 42.000 
were collected. Experimental set-up was upgraded to use it for small sample 
volumes. Two model systems were studied: polymer and latex suspensions and real 
systems: liposomal suspension of various sizes, as well. The size estimation by using 
of Guinier plot was performed from experimental data. This estimation is in good 
agreement with the defined sizes in case of model systems. For suspensions of 
liposomes the results are also in relatively good agreement with expected values. 
Aggregation process and subsequent sedimentation after addition of porphyrin 
CuTMPyP4 was observed for silver borohydrid colloid. Acquired time and angular 
dependencies were processed by factor analysis that is able to make a qualitative and 
temporal separation of both processes. 
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1 Předmluva 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem časových a úhlových 

charakteristik suspenzních systémů měřených metodou elastického rozptylu světla na 

přestavěné aparatuře Photo-gonio-diffusometre 42.000 (A.R.L. - FICA, France). Její 

součástí byla úprava aparatury i pro experimenty o malém objemu vzorků a 

vypracování rešerše na téma praktického využití dynamického rozptylu světla při 

studiu biologických systémů. 

První část práce je teoretická. Úvod stručně nastiňuje historii vedoucí až 

k vypracování komplexní teorie elastického rozptylu a uvádí její teoretické základy. 

Následně je popsána měřící aparatura a programové vybavení sloužící k její obsluze. 

V této části je uvedena motivace vedoucí k  vypracování diplomové práce s výčtem 

jejich hlavních cílů. 

Druhá část je věnována vlastním výsledkům. Je zde uvedena rešerše využití 

dynamického rozptylu světla a jsou zde popsány provedené inovace aparatury. Další 

kapitoly popisují vybrané studované systémy (polymerní a latexové suspenze, 

liposomy a kovové koloidy), jejich přípravu, vyhodnocení naměřených závislostí a 

diskusi výsledků. V závěru jsou shrnuty hlavní dosažené výsledky diplomové práce. 
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2 Teoretický úvod 
 

2.1 Úvod 

 

Rozptyl světla představuje přírodní jev pozorovaný od nepaměti. Nejen 

modrá barva oblohy, ale i polární záře, koróna, halové jevy, či neobyčejné barevné 

soumrakové jevy při východu a západu slunce jsou důsledkem rozptylu světla. Právě 

studium zbarvení oblohy bylo hybnou silou k vypracování teorie rozptylu světla. 

Dopadá-li světlo, neboli elektromagnetické záření, na látku, část se odrazí, 

část se pohltí a část látkou projde beze změny. Pokud látka obsahuje nějaké 

nehomogenity, dochází na nich k rozptylu světla, což znamená, že se změní směr 

šíření světelných paprsků v látce. Tyto nehomogenity se nazývají rozptylová centra a 

můžou jimi být jak makromolekuly rozpuštěné v rozpouštědle, kovové koloidy, 

buňky suspendované ve vodě, tak optické nehomogenity jako mikroskopické 

termodynamické fluktuace dielektrické konstanty, nebo hustotní fluktuace dané 

tepelným pohybem molekul [1]. 

Již v raném 11. století arabský filozof a přírodovědec Alhazen z Basry 

formuloval teorii, podle níž je barva oblohy způsobena odrazem slunečního záření na 

částicích obsažených ve vzduchu. Tuto problematikou studoval i Leonardo da Vinci, 

který se kolem roku 1500 zabýval experimenty s čistou vodní mlhou. 

V 19. století se pak fyzikové zabývali tvorbou umělé oblohy. Brücke v roce 

1853 připravil umělou oblohu ve formě alkoholové suspenze mastixu. O sedm let 

později ji Govi vyrobil z tabákového a alkoholového kouře. Významným 

experimentátorem v tomto období byl Tyndall. Proslavil se pokusy s aerosoly 

připravenými kondenzací produktů plynných reakcí. Výsledkem jeho práce bylo 

zjištění, že rozptýlené světlo je polarizované, dokonce světlo rozptýlené v pravém 

úhlu k dopadajícímu svazku je po dopadu na nejmenší částice zcela lineárně 

polarizované. Ovšem tento efekt není závislý na povaze používaného média, ale 

pouze na velikosti rozptylových center, která musí být dostatečně malá. Stejně tak 

barva rozptýleného světla je dána velikostí rozptylujících částic [1]. 

Stěžejní práce, jež položila základy teorie rozptylu světla, byla sepsána 

Lordem Rayleighem a vydána roku 1871. Zabýval se v ní rozptylem na částicích o 

velmi malých rozměrech v porovnání s vlnovou délkou dopadajícího záření. O deset 
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let později se v další publikaci věnoval i aproximacím pro částice různého tvaru a 

velikosti, jako jsou například homogenní kulové a válcové struktury, sférické slupky, 

či radiální nehomogenní sféry. V roce 1915 holandský fyzik a chemik Debye tuto 

teorii výrazně rozšířil a doplnil. Během druhé světové války se zabýval studiem 

syntetické gumy. Na tento výzkum navázal později experimenty na 

makromolekulách se snahou určit jejich velikost a molekulovou hmotnost. 

Teorie analytického řešení Maxwellových rovnic pro rozptyl 

elektromagnetického záření na sféricky symetrických částicích je pojmenována po 

německém fyzikovi Miem. Bývá také označována Lorenz-Mie-Debyeova teorie. 

Moderní formulace Mieova řešení tohoto rozptylového problému byla publikována 

roku 1941 v knize J. A. Strattona Electromagnetic Theory (u nás vydána pod názvem 

Teorie elektromagnetického pole). 

Lord Rayleigh, Peter Debye a Gustav Mie jsou tři hlavní fyzikové, jejž se 

zasloužily o vypracování komplexní teorie rozptylu světla. 
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2.2 Elastický rozptyl světla 

  

 Na molekulu můžeme nahlížet jako na soubor nabitých částic, jejichž 

rozložení, pohyb a vzájemné interakce jsou dány jejím konkrétním elektronově 

vibračním stavem. Dopadající elektromagnetické záření vyvolává v molekule nucené 

kmity, které jsou v prvním přiblížení synchronní s budícím zářením. Tyto vynucené 

kmity aproximujeme kmity elementárního dipólu. Elementární dipól je sám o sobě 

zdrojem sekundárního záření o stejné frekvenci jako primární záření [2-4]. 

Pokud uvažujeme dokonale homogenní prostředí, mají kmity blízkých 

molekul definovaný fázový posuv, který je dán dráhovým zpožděním budícího záření 

a jím vysílané vlny. V takovém případě dochází k interferenci záření. Pokud je 

budícím zářením rovinná vlna, tato interference je destruktivní ve všech směrech 

kromě směru šíření primárního záření [1, 4]. 

 V reálných vzorcích jsou obsaženy nehomogenity neboli rozptylová centra, 

jejichž velikosti nemusí být zanedbatelné vůči vlnové délce světla. Tyto 

nehomogenity mají za následek narušení superpozice sekundárních vln, přičemž 

dochází k odklonu směru části záření od směru daného Snellovým zákonem. Nastává 

tak elastický rozptyl světla, tedy rozptyl, při němž nedochází ke změně vnitřního 

stavu molekul. Ovšem například ideální krystaly světlo nerozptylují, protože jejich 

jednotlivé částice jsou pravidelně uspořádány a nachází se blízko sebe, tudíž dochází 

k významné interferenci. Jednotlivé částice si můžeme představit jako subsystémy o 

menších rozměrech, tak aby mohly být považovány za bodové zdroje. Příspěvky 

z jednotlivých objemů se vyruší interferencí, tudíž ideální krystal nerozptyluje světlo. 

Rozptyl způsobený reálnými krystaly je velmi slabý a záleží na počtu a rozsahu 

poruch v dokonalém uspořádání částic v krystalové mříži [5]. 

 Teorie elastického rozptylu je složitá a využívá mnoha aproximací. Určujícím 

faktorem pro správnou volbu použitelných aproximací je bezrozměrná veličina α 

daná vztahem: 

,
2

λ

π
α

r
=       (2.1) 

kde r je poloměr nehomogenity a λ je vlnová délka dopadajícího záření v médiu. 

Podle velikosti parametru α se rozlišují tři hlavní teorie elastického rozptylu světla, o 

nichž bude stručně pojednáno v následujícím textu. 
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Jsou-li rozptylová centra nesférická, pak se do vztahu (2.1) místo poloměru r 

dosazuje poloměr hydrodynamický RH, což je poloměr homogenní koule, jejíž 

hydrodynamické chování je při dané teplotě a ve stejném disperzním prostředí stejné 

jako chování sledované disperzní částice, tedy vykazuje stejný koeficient translační 

difúze D jako zvolené rozptylové centrum. Translační difúze je dána Stokes-

Einsteinovým vztahem: 

H

B

R

Tk
D

πη6
= ,      (2.2) 

kde kB je Boltzmanova konstanta, T je absolutní teplota, η je viskozita. 

Úhlové rozložení intenzity a polarizace rozptýleného záření závisí nejen na 

velikosti nehomogenit, ale také na jejich hustotě a tvaru. Z naměřených charakteristik 

rozptylového záření je možné studovat vlastnosti rozptylových center [4]. 

 

 

Rayleighova teorie 
 

 Pro velmi malá rozptylová centra splňující přibližně nerovnost 3,0≤α  platí 

Rayleighova teorie. Vychází ze základního předpokladu, že rozptylová centra jsou 

elementárními dipóly [1]. 

 Dopadá-li rovnoběžný svazek lineárně polarizovaného záření na izolovanou 

sféru, stává se polarizovanou. Polarizace je způsobena pohybem elektronů a 

částečným zorientováním jakýchkoli přítomných permanentních dipólů. Jsou-li 

částice dostatečně malé ve srovnání s vlnovou délkou světla, je okamžité pole 

homogenní. Jediným uplatňujícím se efektem je vliv vektoru elektrické intenzity. 

Uvnitř částice je pole homogenní a rovnoběžné s vnějším polem. Můžeme tedy říci, 

že se jedná o standardní elektrostatický problém isotropní dielektrické sféry 

v homogenním poli. 

Na Obr. 2.1 je zobrazena geometrie Rayleighova rozptylu. Mimo sféru se 

nachází budící a indukované pole. Budící pole existuje nezávisle na výskytu částice a 

indukované pole je shodné s polem vyzařující elementární dipól orientovaný 

rovnoběžně k budícímu poli. Osciluje-li budící pole harmonicky, je v první 

aproximaci indukované pole s ním synchronní. Tedy sférická částice se chová jako 
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oscilující elektrický dipól vyzařující sekundární, neboli rozptýlené záření, do všech 

směrů. 

 Lineárně polarizovaná budící vlna se šíří podél kladného směru osy z, vektor 

její elektrické intenzity je rovnoběžný s osou x a indukovaný dipól, který je umístěn 

v počátku soustavy souřadné, je také orientován podél osy x. Rozptýlené vlny se šíří 

z počátku soustavy souřadné do bodu, který je definován sférickými souřadnicemi ρ, 

θ a φ určenými vztahy: 

;cossin ϕθρ=x  ;sinsin ϕθρ=y  θρ cos=z   (2.3) 

Pro dopadající vlnu jednotkové intenzity je intenzita rozptýlené vlny rovna: 

ψ
λρ

π 2

2

2

2

42

64

sin
2

116









+

−
=

n

nr
I ,   (2.4) 

kde r je poloměr sféry a n je relativní index lomu a λ je vlnová délka v médiu. 

Absorbující rozptylové centrum je charakterizováno komplexním indexem lomu m, 

který nahradí ve vztahu (2.4) relativní index lomu n [6]. Rovina, do které je záření 

rozptylováno, se nazývá rovinou rozptylu. Zde vystupuje významná závislost 

intenzity na obrácené hodnotě λ4, která má za následek modré zbarvení oblohy. 

Krátkovlnná (modrá) složka je rozptylována molekulami atmosféry intenzivněji než 

záření o delších vlnových délkách. Při západu slunce ovšem pozorujeme červené 

zabarvení, protože dráha slunečního světla v zemské atmosféře je mnohem delší, 

takže se modré světlo rozptylem odfiltruje a pozorujeme rozptyl zbylé dlouhovlnné 

červené složky [5, 7-8]. 

 

 

Obr. 2.1: Geometrie Rayleighova rozptylu. ψ je úhel měřený mezi směrem rozptylu 
a elementárním dipólem umístěným v počátku podél osy x a θ je úhel pozorování. 
Překresleno a upraveno z [1]. 

E ρ 

y 

x 

z 

r 

 φ 
 

θ
 

  ψ 

H 
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Nyní popíšu dva zajímavé případy, jež mohou nastat. 1. případ: rovinou 

rozptylu je rovina yz a úhel ψ je roven 90°. Dopadající svazek je kolmo polarizovaný 

k rovině rozptylu. Rozptýlené záření je také kolmo polarizované a má intenzitu:  

2

2

2

42

64

1
2

116









+

−
=

n

nr
I

λρ

π
,    (2.5) 

která je nezávislá na směru pozorování. 

 2. případ: záření je rozptylováno do roviny xz. Polarizace dopadajícího 

svazku je rovnoběžná s rovinou rozptylu a úhel ψ závisí na úhlu θ vztahem: 

θ
π

ψ −=
2

      (2.6) 

a intenzita je dána: 

.cos
2

116 2

2

2

2

42

64

2 θ
λρ

π









+

−
=

n

nr
I    (2.7) 

 Často se také používá jiný geometrický náhled zobrazený na Obr. 2.2. Rovina 

rozptylu je fixována do roviny yz a indukovaný dipól se nachází v rovině xy. Z Obr. 

2.2 je vidět, že χ je úhel mezi indukovaným dipólem a osou y. 

Dopadá-li lineárně polarizované záření jednotkové intenzity na látku pod 

úhlem χ, pak rozptýlené záření je možné rozložit na dvě komponenty, a to 

horizontálně a vertikálně lineárně polarizované dané vztahy:  

θχ
λρ

π
χ 22

2

2

2

42

64

coscos
2

116
)( 









+

−
=

n

nr
I H ,  (2.8) 

χ
λρ

π
χ 2

2

2

2

42

64

sin
2

116
)( 









+

−
=

n

nr
IV .   (2.9) 

 Mezi oběmi komponentami nevzniká žádný fázový rozdíl, proto lze snadno 

určit úhel χ´, svíraný rovinou polarizace a rovinou rozptylu, z poměru: 

θ

χ

χ

χ
χ

cos

tg

)(

)(
'tg ==

H

V

I

I
.    (2.10) 

Z tohoto vztahu vyplývá, že v případě θ=90°, je pravá strana výrazu nekonečná, a to 

odpovídá úplné polarizaci rozptýleného světla. 

Také nepolarizované budící záření je možno rozložit do dvou nekoherentních 

lineárně polarizovaných komponent, kde jedna je rovnoběžná a druhá kolmá na 

rovinu rozptylu. Pak pro intenzitu nepolarizovaného záření platí: 
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)cos1(
2

18 2

2

2

2

42

64

θ
λρ

π
+









+

−
=

n

nr
I N    (2.11) 

 

 

Obr. 2.2: Alternativní geometrický náhled Rayleighova rozptylu. Lineárně 
polarizovaná dopadající vlna se šíří v kladném směru osy z a její polarizace svírá 
s rovinou rozptylu yz úhel χ. V počátku soustavy souřadné je umístěno rozptylové 
centrum, ze kterého se šíří indukované záření. Indukovaný dipól D osciluje ve směru 
polarizace budícího záření. Upraveno a překresleno z [1]. 
  

 

Obr. 2.3: Vyzařovací diagram pro Rayleighův rozptyl. Křivka I. odpovídá 1. případu 
diskutovanému v textu, křivka II. pro 2. případ a křivka III. odpovídá jejich 
superpozicí a také nepolarizovanému budícímu záření, nebo budícímu záření lineárně 
polarizovanému pod úhlem χ=45°. Překresleno z [1]. 
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Polarizace je často názorně popisována pomocí vyzařovacího diagramu 

rozptýlené intenzity (Obr. 2.3). Stupeň polarizace P rozptýleného záření buzeného 

dopadajícím nepolarizovaným zářením je dán: 

θ

θ
2

2

21

21

cos1

cos1

+

−
=

+

−
=

II

II
P .    (2.12) 

Pro úhel 
2

π
θ =  je P=1, což znamená, že rozptýlené záření je zcela lineárně 

polarizované v rovině kolmé na rovinu rozptylu. 

 Intenzita rozptýleného světla je dána: 

)cos1(
2

1

2

9 2

2

2

2

42

22

θ
λρ

π
+









+

−
=

n

nV
I R .   (2.13) 

 
 

Rayleighova-Debeyova teorie  
 

 Fyzikální podstata Rayleighovy-Debeyovy teorie spočívá v rozdělení částice 

libovolného tvaru a velikosti na elementy o menším objemu tak, aby každý z těchto 

elementů bylo možno vyšetřit samostatně, přičemž zbylé části na něj nemají vliv. 

Budící záření excituje všechny objemové elementy dané částice. 

 Hlavním předpokladem této teorie je, že fázový posuv odpovídající 

jakémukoliv bodu částice je zanedbatelný a platí pro něj nerovnost: 

( ) 112 <<−mkd ,     (2.14) 

kde d je nejdelší rozměr daného rozptylového centra, k je vlnový vektor daný 

vztahem k=2π/λ a m je komplexní index lomu. Důsledkem je, že částice nemůže být 

příliš velká a její index lomu musí být blízký jedné. Pak je fáze každé vlny určena 

pouze polohou jednotlivého objemového elementu a je nezávislá na struktuře částice 

[1]. 

 Intenzita rozptýleného záření je dána vztahem: 

( ) ),(1
4

2

22

24

1 θ
ρπ

Pm
Vk

I −=     (2.15) 

kde k je vlnový vektor a P(θ) je funkce zvaná form factor. 

2

2
d)exp(

1
)( ∫= Vi

V
P δθ ,     (2.16) 
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kde δ je fáze libovolného objemového elementu a V je objem částice. Form factor 

reprezentuje změnu intenzity rozptýleného záření vzniklé díky vzájemné 

interferenci vln, jež emitují jednotlivé objemové elementy. Také vystihuje odchylku 

částice od sférického tvaru. Pro různé tvary rozptylových center se liší, např. pro 

kouli o poloměru r je roven: 

2

3

)cos(sin3
)( 




 −
=

u

uu
P θ ,    (2.17) 

kde 
2

sin2
θ

rku = . 

 Jak již bylo řečeno δ je fáze vlny každého objemového elementu a může být 

popsána na základě Obr. 2.4. Na tomto obrázku jsou nakresleny dvě vlny záření 

vycházející z počátku a z bodu A, které se rozptylují pod úhlem θ. Je vidět, že fáze 

rozptýlené vlny v bodě Q je opožděná oproti vlně procházející bodem P. Fázový 

posuv je dán vztahem: 

2
sin2

θ
δ sk=       (2.18) 

 

 

Obr. 2.4: Geometrie Rayleigh-Debeyova rozptylu. Upraveno a překresleno z [1]. 

 

Pro budící záření polarizované rovnoběžně s rovinou rozptylu je intenzita 

rozptýleného záření dána: 

( ) ).(cos1
4
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24

2 θθ
ρπ
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I −=    (2.19) 
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Rozptýlené záření tedy není depolarizované ani pro nesférické částice. Bez 

ohledu na velikost částice se neobjevuje ani fázové zpoždění mezi kolmou a 

rovnoběžnou komponentou [1]. 

 

 

Mieova teorie 
 
 Tato teorie se snaží zobecnit řešení pro sféricky symetrická rozptylová centra 

libovolné velikosti a tvaru, pokouší se o univerzální popis, čímž se stává mimořádně 

komplikovanou. Pokud jsou daná rozptylová centra velmi malá ve srovnání 

s vlnovou délkou světla, řešení nás dovede k výsledkům Rayleighovy teorie. Jsou-li 

rozptylová centra velká, využívá se výsledků teorie lomu, odrazu i difrakce záření, 

proto je tato teorie složitá a její výsledky obsahují nekonečné řady a speciální funkce 

[1]. 

Pro další popis je vhodné zavést intenzitní funkce: 

( )[ ]
2

1

2

11 )(coscos
)1(

12
∑

∞

=

+
+

+
==

n
nnnn ba

nn

n
Si θτθπ ,  (2.20) 

  ( )[ ]
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2

22 )(coscos
)1(

12
∑

∞

=

+
+

+
==

n
nnnn ba

nn

n
Si θπθτ ,  (2.21) 

kde S1 a S2 jsou amplitudové funkce a an a bn jsou koeficienty tvořené Besselovými 

funkcemi a jsou dány výpočtem Debeyeových potenciálů, podrobně jsou rozepsány v 

[1]. Zavedeme také úhlové funkce: 

( )
θ

θ
π

sin

cos)1(
n

n

P
= ,     (2.22) 

θ

θ
τ

d

)(cosd )1(
n

n

P
= ,     (2.23) 

kde )(cos)1( θnP je přidružený Legendreův polynom řádu n a stupně 1. 

 Nyní použijeme Poyntingův teorém. Tok energie rozptýlené vlny je dán 

výrazem: 

( ),
2

1 **
θϕϕθ HEHES −=     (2.24) 
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kde θϕϕθ HHEE ,,,  jsou složky vektorů elektrické a magnetické intenzity daného 

pole, v případě hvězdičky komplexně sdružené. Intenzita rozptýleného záření 

polarizovaného ve směru úhlů θ a φ je dána vztahy: 

   ϕ
ρπ

λ
ϕ

2
122

2

sin
4

iI = ,     (2.25) 

ϕ
ρπ

λ
θ

2
222

2

cos
4

iI = ,    (2.26) 

kde i1 a i2 jsou již zmíněné intenzitní funkce. Iφ je kolmá a Iθ je rovnoběžná s rovinou 

rozptylu. Obě složky rozptýleného světla vznikly ze složek dopadajícího záření, jež 

je polarizované ve stejném smyslu. Tedy Iφ vzniká z dopadajícího svazku 

polarizovaného kolmo k rovině rozptylu, zatímco Iθ z polarizovaného rovnoběžně 

s rovinou rozptylu. Mezi složkami vzniká fázový rozdíl daný: 

)Im()Im()Re()Re(

)Im()Re()Im()Re(
tg

2121

1221

SSSS

SSSS

−

−
=δ ,  (2.27) 

kde Re značí reálnou a Im imaginární část amplitudové funkce [1]. 

 Stejně jako u Rayleighovy teorie i zde můžeme uvažovat ony dva speciální 

případy vycházející z geometrie dané Obr. 2.1: 1. případ: světlo bude rozptylováno 

do roviny yz, tedy směr vektoru elektrické intenzity dopadajícího záření je kolmý na 

tuto rovinu (φ=90°) a intenzita je dána vztahem: 

122

2

1
4

iII
ρπ

λ
ϕ ==      (2.28) 

2. případ: rovina rozptylu je dána rovinou xz, tedy vektor elektrické intenzity je s ní 

rovnoběžný (φ=0°) a intenzita je rovna: 

222

2

2
4

iII
ρπ

λ
θ ==      (2.29) 

 Pokud se vrátíme ke geometrii na Obr. 2.2, na němž je rovina rozptylu 

fixována do roviny yz a směr polarizace budícího záření je definován úhlem χ, pak je 

vertikální a horizontální složka intenzity rozptýleného záření buzená polarizovaným 

zářením ve směru χ dána: 

( ) χ
ρπ

λ
χ 2

122

2

1 sin
4

iII V == ,   (2.30) 

( ) χ
ρπ

λ
χ 2

222

2

2 cos
4

iII H == ,   (2.31) 
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Pro nepolarizované budící záření jednotkové intenzity je intenzita 

rozptýleného záření vyjádřena vztahem: 

).(
48 2122

2

iiIN +=
ρπ

λ
     (2.32) 

 

Obr. 2.5: Vyzařovací diagram Mieova rozptylu. 

 

Stupeň polarizace lze vypočítat dle výrazu: 

21

21

ii

ii
P

+

−
=       (2.33) 

Vyzařovací diagram pro Mieovu teorii je nakreslen na Obr. (2.5). 

 

Obr. 2.6: Schéma dvojvrstvé koule. 

 

Mieova teorie může být rozšířena i na nehomogenní rozptylová centra, za 

předpokladu, že jejich tvar i rozložení indexu lomu v nich má sférickou symetrii. 

Nejjednodušším případem je koule znázorněná na Obr. 2.6 složená ze dvou vrstev: r1 

je poloměr vnitřní koule z materiálu o indexu lomu m1 pokrytá slupkou o vnějším 

poloměru r2 z materiálu o indexu lomu m2. 

m2 r1 

r2 

m1 

180° 
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Tuto teorii je možné rozšířit i na koule skládající se z libovolného počtu 

koncentrických vrstev. Výrazy pro úhlové rozdělení intenzity rozptýleného záření 

budou platit stejné, ale koeficienty an a bn budou složitější ve formě determinantů [1]. 

 

 

Rozptyl na více centrech 
 

 Záření emitované různými náhodně orientovanými rozptylovými centry je 

nekoherentní a výsledná intenzita rozptýleného záření na více částicích je dána 

součtem jednotlivých emitovaných záření. Toto však platí pouze tehdy, jsou-li 

jednotlivá rozptylová centra v dostatečné vzdálenosti od sebe. Je-li toto splněno, pak 

platí následující: 

1. Vícenásobný rozptyl je možné zanedbat, tedy pravděpodobnost dopadu 

rozptýleného záření na další rozptylové centrum je dostatečně malá. Toto je splněno, 

když platí následující nerovnost: 

fld << ,  
sca

f NC
l

1
=    (2.34) 

kde d je dráha, kterou světlo urazí ve vzorku, N je počet rozptylových center 

v jednotkovém objemu vzorku, Csca je účinný průřez rozptylu a lf je střední volná 

dráha světla v daném vzorku. 

Vícenásobný rozptyl by měl za následek nelineární závislost intenzity 

rozptýleného záření na koncentraci rozptylových center ve vzorku a také změnu 

úhlového rozložení intenzity rozptýleného záření [9]. 

2. Dipólové momenty jednotlivých rozptylových center spolu navzájem 

neinteragují. Výjimku tvoří velmi malá rozptylová centra, pro něž je parametr α 

<<1, nebo dráha d, kterou urazí světlo v daném vzorku, je extrémně krátká [10]. 

 Pokud jsou výše zmíněné podmínky splněny, pak pro intenzitu rozptýleného 

záření platí následující vztah: 

),()()( 1 θθθ NVII =      (2.35) 

kde I1(θ) je intenzita rozptýleného záření pod úhlem θ pouze na jednom rozptylovém 

centru, V(θ) je objem vzorku, do kterého dopadá záření pod úhlem θ, a N je počet 

identických náhodně orientovaných rozptylových center v jednotkovém objemu 

vzorku. Za I1(θ) se dosazují vztahy podle charakteru rozptylových center a dané 
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polarizace dopadajícího záření. Objem V(θ) je dán průnikem budícího svazku a 

svazku vstupujícího do detektoru pod rozptylovým úhlem θ. Na Obr. 2.5 je 

znázorněna závislost objemu V(θ) na úhlu θ, je dána vztahem: 

   ( ) .
sin

2
θ

π

θ









=

V
V      (2.36) 

Pro úhly 0=θ  a πθ =  nabývá výraz (2.36) singulární hodnoty, což nevadí, protože 

v těchto úhlech není možné měřit intenzitu elastického rozptylu [5, 11]. 

 Jak je vidět z Obr. 2.5, V(θ) je úměrný obsahu S průniku průmětů obou 

svazků. 

,
sinθ

ab
S =       (2.37) 

kde význam a a b je patrný z Obr. 2.5. V případě 
2

π
θ =  je abS = . 

Vztah (2.35) platí bohužel pouze pro vzorky, v nichž jsou rozptylová centra 

rovnoměrně rozmístěna, tedy jejich počet v objemu V(θ) je konstantní. V reálných 

vzorcích není nikdy rozmístění rozptylových center rovnoměrné, protože částice 

neustále vykonávají pohyb daný tepelnými fluktuacemi, či sedimentací vzorku, 

nemluvě o pohybech způsobených mechanicky při průběhu experimentu. 

 

Obr. 2.5: Korekce na změnu rozptylujícího objemu. Upraveno a překresleno z [5]. 
 

Pokud se jedná o skutečné fluktuace intenzity rozptýleného záření ve 

studovaném objemu vzorku, jedná se o fyzikální jev, který nese informaci o 

vlastnostech rozptylových center. Ostatní fluktuace již ale nenesou tyto informace a 

je proto nutné je co nejvíce potlačit. Jedná se například o fluktuace způsobené 

nestabilním zdrojem záření, odezvou detekčního systému, popř. velkým rozptylovým 

dopadající 
paprsek V(θ) 

b 

a 

θ 

záření vstupující 
do detektoru 
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centrem, což může být vzduchová bublina, nebo se může jednat o projevy způsobené 

mechanickým mícháním daného vzorku [12-14]. 

 

 

Guinierův diagram 
 

 Detailní analýzou rozptylu můžeme dostat informaci o tvaru, velikosti nebo 

pohybu částice. Míru velikosti částice uvádí gyrační poloměr daný vztahem: 

,

2

2

∑

∑
=

i
i

i
ií

m

rm

Rg      (2.38) 

kde mi je hmotnost i-tého myšleného dílku částice o vzdálenosti ri od těžiště částice. 

Gyrační poloměr je vlastně kvadratickým průměrem vzdálenosti všech hmotných 

bodů od těžiště. Je definován pro jakýkoliv tvar částice, tedy i pro nepravidelné 

tvary. Pro nekonečně tenkou kulovou slupku by byl gyrační poloměr roven jejímu 

poloměru [8]. Pro hustotně homogenní kouli o poloměru r platí relace mezi jejím 

gyračním poloměrem a poloměrem r [7, 15]: 

222

5

3

20

3
rdRg == .     (2.39) 

 Pro částice větší než je dvacetina vlnové délky použitého záření už platí 

závislost rozptýlené intenzity na rozptylovém úhlu θ. Proto se zavádí rozptylový 

vektor q [15-16]: 

,
2

sin4

λ

θ
π 









==
→

qq      (2.40) 

kde θ je úhel rozptylu a λ je vlnová délka použitého záření. 

 Je mnoho metod vedoucí k určení gyračního poloměru. Jednou z nich je 

metoda Guinierova diagramu, kdy se vynáší závislost q2 vůči přirozenému logaritmu 

rozptýlené intenzity. Směrnice daného grafu je pak dána: 

,3/2Rga −=       (2.41) 

kde a je směrnice a Rg gyrační poloměr [15,17].  

Pro větší částice je možné gyrační poloměr vypočíst dle vztahu [1]: 

( ).
16

3
2

2
2 aRg −








=

π

λ
     (2.42) 
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2.3 Dynamický rozptyl světla 

 

Dopadá-li světelné záření na hmotné prostředí obsahující nehomogenity, dochází na 

nich k rozptylu světla. V případě, že pozorujeme posun frekvence rozptýleného 

záření νr oproti frekvenci primárního záření νi, nazývá se tento rozptyl světla 

dynamickým, nebo též kvazielastickým [4-5]. Posuny frekvencí jsou způsobeny 

dynamickými změnami tvaru a polohy rozptylových center. Pozorujeme vlastně jev 

obdobný Dopplerovu efektu. Záření rozptýlené částicí pohybující se ve směru šíření 

paprsků má vyšší frekvenci než je frekvence dopadajícího záření. Naopak frekvence 

rozptýleného záření částice pohybující se proti směru šíření je nižší [5, 15]. Většinou 

tyto spektrální posuny nepřevyšují hodnotu frekvence 107 Hz, což běžnými 

spektroskopickými metodami (interferometry, difrakční mřížky) nelze detegovat 

[18]. Spektrální posun lze vypočíst následovně: 









−≅−=∆ 2

sincos
2 θ

α
λ

ννν v
i

ir ,   (2.43) 

kde v je rychlost rozptylového centra, λi je vlnová délka budícího záření, θ je úhel 

pozorování rozptýleného záření a rozptylová centra se pohybují pod úhlem α

 Vzhledem ke spojitému rozdělení rychlostí neuspořádaného pohybu vznikne 

spojité spektrum rozptýleného záření. Čím je větší rychlost částic, tím se spektrum 

stává širším. Z praktického hlediska je podstatný poměr velikosti zkoumaných částic 

vůči vlnové délce použitého záření. Malé objekty, jejichž rozměry nepřesahují 

dvacetinu vlnové délky zdrojového záření, rozptylují světlo jako bodové zdroje 

neboli izolované dipóly. Větší částice se již chovají jako soubory dipólů. Interference 

pak ovlivňuje úhlovou závislost rozptýleného záření, čímž je umožněno určit 

rozměry i tvary rozptylujících nehomogenit. Kratší vlnová délka použitého světla a 

větší rozmezí měřených úhlů umožňuje sledovat menší rozměry částic a rychlejší 

pohyby, zejména translační difúzi rozptylujících částic [5]. 

Nejjednodušší uspořádání experimentu je znázorněno na Obr. 2.6 a jedná se o 

homodynní uspořádání. V takto sestaveném experimentu dochází k analyzování 

záznějů, ke kterým dochází mezi všemi dvojicemi vln o různých frekvencích 

obsažených v rozptýleném záření. Konvolucí spektra rozptýleného záření sama se 

sebou vzniká frekvenční spektrum výkonového signálu. Tento způsob měření je 

vhodný pro studium neuspořádaného pohybu rozptylujících částic, protože z něj 
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nelze určit posuv frekvence v maximu rozptýleného záření, ale pouze rozšíření úzké 

čáry dopadajícího záření [4]. 

Vztah (2.43) platí např. pro jednoduchý případ translačního pohybu 

rozptylových center. Pokud nás zajímá rozptyl světla na souboru částic pohybujících 

se různými směry a rychlostmi, je už situace složitější. Každé rozptylové centrum 

přispívá do celkové intenzity rozptýleného záření a každému přísluší příspěvek ν∆ 

odpovídající jeho okamžitému stavu. Bude-li se jednat o izotropní difúzi, 

předpokládejme kulových rozptylových center, bude mít výsledné spektrum 

rozptýleného záření tvar Lorentzovy křivky: 

( )
( ) ( )

,
222

2

DK

DK
S

i +−
≈

ωω
ω     (2.44) 

kde ω je kruhová frekvence, veličina K  je konstanta definována uspořádáním 

experimentu a D je koeficient translační difúze (2.2). Tento koeficient je také spojen 

s pološířkou spektra rozptýleného záření vztahem: 

2
2/1 2DK=∆ω .     (2.45) 

Pološířkou zde rozumíme rozdíl dvou frekvencí, jejichž intenzita záření je rovna 

polovině maximální intenzity.  

K je definované vztahem [5,15,18]:  









≈
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4 θ

λ

π

i

K .     (2.46) 

 

 

Obr. 2.6: Geometrie dynamického rozptylu. Čerchovaná čára v obrázku je osou úhlu 
mezi směrem budícího záření a směrem snímání rozptýleného záření. Úhel θ je 
rozptylový úhel, pod kterým vstupuje rozptýlené záření do detektoru. Překresleno z 
[4]. 
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 Pokud se nejedná o sféricky symetrické, můžeme poloměr nahradit 

hydrodynamickým poloměrem Rh. Tedy hydrodynamický poloměr a s ním i spojený 

difúzní koeficient jsou základem pro určení velikostí rozptylových center obsažených 

ve vzorku [19]. 

 Pro nesféricky symetrická rozptylová centra je intenzita rozptýleného záření 

závislá na okamžitém natočení centra vůči dopadajícímu svazku. Částice mohou ve 

vzorku vykonávat i rotační pohyb, což vyvolává kolísání intenzity rozptýleného 

záření. Rotační a vnitřní pohyby nesférických rozptylových center vnáší do 

studovaného systému rušivý signál, který je nutno při studiu translačních pohybů 

eliminovat, což lze snadno provést vhodnou volbou experimentálních podmínek, 

např. měřením v malých rozptylových úhlech. 

 Spektra dynamického rozptylu světla jsou analyzována díky 

spektroskopickým metodám založeným na směšování frekvencí. Periodické změny 

intenzity světla jsou dány směšováním dvou světelných vln o různých frekvencích. 

Analýza směšování vln se v principu převádí na analýzu elektrického signálu, jež se 

objeví na výstupu fotodetektoru [18]. 

 Existují tři základní geometrie měření dynamického rozptylu světla, a to 

metoda homodynní (Obr. 2.6), heterodynní detekce (Obr. 2.7) a metoda reálných 

interferenčních proužků (Obr. 2.8). 

 

 

Obr. 2.7: Geometrie heterodynní detekce. Překresleno z [4]. 

 

 V heterodynní konfiguraci (Obr. 2.7) se využívá směšování rozptýleného 

záření s částí primárního záření tzv. referenční paprsek. Detegovaný signál je pak 

dán součtem tří příspěvků, a to intenzitou referenčního paprsku, který je konstantní 
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v čase, intenzitou homodynního signálu a záznějů mezi referenčním a rozptýleným 

zářením (heterodynní signál), jejichž spektrum odpovídá frekvenčnímu spektru 

rozptýleného záření posunutému o hodnotu frekvence referenčního paprsku. Tato 

metoda dává přímý obraz frekvenčních změn, ale je experimentálně náročnější [4]. 

 

 

Obr. 2.8: Geometrie dvoupaprskového uspořádání. Překresleno z [4]. 
 

Dvouparsková konfigurace, neboli metoda reálných interferenčních proužků 

(Obr. 2.8) je variantou heterodynní metody. Zde jsou detegovány zázněje mezi 

rozptýleným zářením dvou primárních paprsků. Paprsky se protínají a vytváří 

soustavu paralelních interferenčních proužků s ekvidistantními vzdálenostmi. 

Částice, jež prolétají těmito proužky, prochází místy s nižší a vyšší hustotou 

světelného pole. Intenzita rozptýleného záření se proto periodicky mění se stejnou 

frekvencí. Tato metoda je vhodná pro pozorování makroskopických translačních 

proudění částic o malé hustotě [4]. 
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2.4 Absorpční spektroskopie 

 

Elektronová absorpční spektroskopie je metoda využívající poklesu intenzity 

optického záření procházejícího absorbujícím prostředím. Je-li záření absorbováno 

molekulou, dojde k jejímu přechodu ze základního stavu do excitovaného stavu, tedy 

k přechodu na její vyšší energetickou hladinu. Pravděpodobnost tohoto přechodu i 

velikost intenzity absorbovaného záření je dána velikostí dipólového momentu 

daného přechodu. Struktura elektronově-vibračních přechodů formuje absorpční 

spektrum [4]. 

Definuje se veličina absorbance vztahem: 

( ) ,log
0

ν

νν
I

I
A =      (2.47) 

kde 0
νI  je původní intenzita a Iν je intenzita svazku prošlého vzorkem. Pokud u 

zkoumané látky známe extinkční koeficient, jsme schopni z naměřené absorpce 

zjistit její koncentraci dle Lambert-Beerova vztahu: 

( ) ( ) ,lcA ⋅⋅= νεν      (2.48) 

kde ε(ν) je extinkční koeficient, l je délka dráhy svazku v absorbujícím prostředí a c 

je hledaná molární koncentrace vzorku [4]. 

 

 

UV/VIS absorpční spektrometr 
 

Pro měření absorpčních spekter jsem využila UV/VIS absorpční spektrometr 

Perkin Elmer Lambda 12. Jedná se o dvoupaprskový spektrometr. Jeden paprsek 

prochází referencí přímo do detektoru a druhý prochází měřenou kyvetou. Pro UV 

oblast slouží jako zdroj záření deuteriová výbojka a pro viditelnou oblast halogenová 

lampa. Největší měřitelný spektrální rozsah je 190-1100 nm se spektrálním 

rozlišením 2 nm.  

Absorpčním spektrometrem jsem ověřila koncentraci používaného porfyrinu 

CuTMPyP4 a sledovala jsem agregaci koloidní suspenze po přidání porfyrinu. 
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2.5 Faktorová analýza 

 

Faktorová analýza je statistická metoda využívající algoritmus SVD (singular 

value decomposition) umožňující charakterizovat série dat díky několika málo 

společným faktorům, čímž se sníží dimenze experimentálních dat bez ztráty 

podstatné informace. Výstupem je sada vzájemně ortogonálních spektrálních 

průběhů, neboli subspekter, které jsou seřazeny podle statistické váhy. Původní 

spektra lze rekonstruovat podle vzorce:  

( ) ( )∑
=

=
N

j
jijji SVWY

1

,νν     (2.49) 

kde Yi jsou původní spektra, Wj jsou singulární čísla udávající statistickou váhu 

subspektra, Sj a Vij jsou unitární matice koeficientů, jejichž prvky vystihují relativní 

podíl subspekter v původních spektrech. Hodnoty W, V a S jsou výsledkem algoritmu 

SVD. 

 Tato metoda je hojně využívána, protože podle klesajících hodnot Wj lze určit 

faktorovou dimenzi sady spekter, tedy zjistit kolik nezávislých složek se ve spektrech 

uplatňuje. Malá hodnota Wj a zašuměné příslušné subspektrum znamená, že tento 

příspěvek nenese žádnou významnou informaci a ve spektrech se téměř neuplatňuje. 

Naměřená spektra lze rekonstruovat dle: 

   ( ) ( )∑
=

≈
M

j
jijji SVWY

1

,νν      (2.50) 

kde M < N udává faktorovou dimenzi. Obsahují-li spektra nějaké artefakty, např. 

změny spektrálního pozadí, stopy nečistot atd. pak dochází ke zvýšení faktorové 

dimenze. 

Detailní popis faktorové analýzy lze nalézt v [20]. 
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3 Aparatura pro měření elastického rozptylu světla 
 
3.1 Základní popis aparatury 
 
 Pro studium elastického rozptylu světla je k dispozici aparatura přestavěná 

z původního přístroje Photo-gonio-diffusometre model 42.000 (A.R.L.-FICA, 

France) z roku 1967. V rámci diplomové práce Radka Macháně [11] byla tato 

původní aparatura rekonstruována a testována. Schéma a fotografie současného stavu 

jsou zobrazeny na Obr. 3.1.  

  

 

 

Obr. 3.1: Nahoře - schéma aparatury pro měření elastického rozptylu světla 
upravené z [11]. Dole - fotografie aparatury. Označení je vysvětleno v textu. 
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 V nastavitelném držáku (Precision Laser Positioner, Melles-Griot, USA) 

(A) je umístěn nepolarizovaný Helium-Neonový laser (B) emitující záření o vlnové 

délce 632,8 nm a o výkonu 50 mW (Lasos, Jena, Germany). Svazek laserového 

záření prochází přes dva otočné karusely obsahující 10 kruhových šedých filtrů (C) o 

různých hodnotách optické hustoty OD (z anglického výrazu optical density), jimiž 

se dle potřeby reguluje intenzita procházejícího laserového záření. Přesnější popis 

filtrů je podán v kapitole 6. 

 Vystupující laserový svazek pokračuje do jádra aparatury přes držák 

s otočnými polarizátory (1). Držák lze natočit do tří poloh. První, kdy paprsek 

prochází prázdným otvorem, zůstává nepolarizovaný a v dalších dvou polohách jsou 

umístěny polarizátory s navzájem kolmými rovinami polarizace, jednou horizontální 

a druhou vertikální. 

 Planárně-konvexní čočka (2) fokusuje laserový svazek do středu kyvety se 

vzorkem (3). Kyveta je umístěna ve středu otočného stolku (4) s vynesenou 

goniometrickou stupnicí, z níž lze odečíst úhel natočení detektoru. 

 Pod otočným stolkem je válcová kovová nádoba (5) s imerzní kapalinou - 

dodekanem. Byl vybrán pro svůj index lomu, který je blízký indexu lomu skla. Jsou 

tak eliminovány nežádoucí odrazy a lomy na stěně kyvety. Dodekan se vyznačuje 

vysokým bodem varu, čímž se minimalizuje jeho odpar. Vnitřní stěna kovové 

nádoby má černý povrch, aby na ní nedocházelo k reflexím. Pod dnem nádoby je 

umístěna magnetická míchačka využívaná při měření sedimentujících vzorků (9). Je 

ovládaná řídící jednotkou (10), do níž je možno napojit multimetr (Keithley 2000), 

kterým je možné sledovat počet otáček a vhodně je volit tak, aby se ve vzorku 

nevytvářel vír. 

 Na otočném stolku je umístěn držák fotodetektoru (6). Přes štěrbinu 

opatřenou ruční závěrkou do něj vstupuje rozptýlené záření. Fotodetektor tvoří 

velkoplošná křemíková fotodioda (typ IPL10050CW, EEV, 41 mm2). Výstupní 

fotoproud z detektoru je zesílen detekčním zesilovačem s vysokou vstupní impedancí 

pracujícím v zapojení převodník napětí/proud (7). Napětí na výstupu zesilovače je 

zavedeno na vstup 16-bitového A/D převodníku, kde je signál digitalizován a 

vzorkován ve zvolených časových intervalech. Převodník je součástí měřicí karty pro 

řízení aparatury, která je zabudována v řídícím počítači aparatury. 

 Otočný stolek je ovládán krokovým motorkem (typ M 1486, Microcon, 

Praha) (8) připojeným přes desku s řídící elektronikou k počítači.  
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3.2 Program pro obsluhu a zpracování dat 

 
 Program sloužící k obsluze aparatury byl vypracován Doc. RNDr. Jiřím 

Bokem, CSc. Používaná verze programu je ELSA 5 s poslední revizí 14. 3. 2007 

[21]. Na Obr. 3.2 je zobrazeno ovládací okno programu. 

 

Obr. 3.2: Ovládací okno programu ELSA 5.   

  
 Program ovládá pohyb otočného stolku, nastavuje úhel, pod kterým je 

detegováno rozptýlené záření, zajišťuje sběr dat a výpočet základních charakteristik. 

Ty zaznamenává v okně programu a ukládá do výstupních souborů na disku D 

v adresáři ELR data. 

Před každým experimentem se přímo do okna programu zadávají vstupní 

údaje pro následné měření. Do políčka Interval [ms] se zadává vzorkovací interval 

v ms. Nejmenší možná hodnota vzorkovacího intervalu je 10 µs, což odpovídá 

maximální rychlosti vzorkovací karty načítající data. Všechny zadané hodnoty se 

proto zaokrouhlují na celistvé násobky 10 µs. Z posuvného menu Počet hodnot je 

možné vybrat hodnoty celočíselných mocnin dvou od 64 do 16 384. Součin 

A B 

C D 
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vzorkovacího intervalu a počtu hodnot udává políčko Doba měření umístěné pod 

nimi. 

 Následující blok v okně programu slouží pro testovací měření a nese název 

Testování. Po vyplnění políčka Úhel a stisknutí tlačítka Go program natočí otočný 

stolek do požadovaného úhlu a naměří všechny základní charakteristiky. Ty následně 

vykreslí v okně programu a spočítá průměrnou intenzitu pro daný úhel, která se 

zobrazí v políčku Prům. hodnota a je spočítána dle: 

   ,
1

1
∑

=

=
SN

i
i

S

x
N

X      (3.1) 

kde je Ns je posloupnost hodnot xi naměřených v diskrétních časových okamžicích 

[9]. Takto získaná data ale program neukládá do výstupních souborů.  

 Další část okna programu slouží k nastavení vlastního experimentu. Do 

políčka Kmen. jméno se zadává název, kterým všechny zapsané výstupní soubory 

daného měření budou začínat. V políčku Úhlový soubor je zobrazen název souboru 

obsahující posloupnost měřených úhlů. Změnu vstupního souboru lze provést 

kliknutím na tlačítko Change, kde se z posuvného menu vybere zvolený textový 

soubor, jehož název začíná vždy písmenem „U“. Úhlové soubory musí být uloženy 

na disku D v adresáři ELR data. Vedlejší posuvné menu obsahuje zvolenou úhlovou 

posloupnost a zobrazuje aktuálně měřený úhel.  

 Dále se programu zadává Počet cyklů, kdy jedním cyklem rozumíme 

naměření celé posloupnosti zadaných úhlů. Počet těchto cyklů může být libovolný a 

můžeme tak sledovat, zda dochází ke změnám ve vzorku. Pořadí aktuálního cyklu je 

zobrazeno v políčku Číslo cyklu. Měření se spouští stiskem tlačítka Start a je ho 

možno ukončit i během sběru dat tlačítkem Konec. Vzhledem k tomu, že data se 

ukládají až po proběhnutí cyklu, uzavřením programu nedojde k jejich uložení. 

 Časový průběh intenzity rozptýleného záření v závislosti na čase sběru dat je 

vykreslen v grafu (A) na Obr. 3.2. Intenzita je vynesena v poměrných jednotkách a 

její velikost je číselně rovna napětí na výstupu zesilovače ve voltech. Čas je vynesen 

v sekundách. Naměřená data jsou uložena ve výstupním souboru, jehož označení 

začíná kmenovým jménem souboru a je zakončeno „_U00“, kde čísla znamenají 

daný naměřený cyklus. Do výstupního souboru jsou uloženy i hodnoty průměrných 

intenzit z jednotlivých měření daného cyklu. V jednom souboru označeném 

kmenovým jménem a koncovkou „_P“ jsou uloženy naměřené průměrné intenzity ze 

všech cyklů daného měření.  
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Další vypočítanou charakteristikou je statistický histogram (B). Ten je uložen 

pod názvem skládajícím se z kmenového jména a koncovky „_H00“. Počet kategorií, 

neboli binů, do nichž jsou hodnoty zařazeny, se řídí Scotovým pravidlem [22]: 

   ,5,3
3

SN
k

σ
=       (3.2) 

kde Ns  je počet vzorků a σ je směrodatná odchylka vypočtená dle vztahu: 

   ( )∑
=

−
−

=
SN

i
i

S

Xx
N 1

22

1

1
σ .    (3.3) 

 Zde je opět na vodorovné ose vynesena intenzita v poměrných jednotkách. 

Na svislé ose je relativní četnost zastoupení dané kategorie v procentech. 1% 

největších hodnot je programem ignorováno a 3% největších hodnot přidáno do 

poslední kategorie. Šířka kategorie je vypsána přímo v okně programu v políčku 

Šířka binu.  

 V grafu (C) je vynesena závislost logaritmu spektrální hustoty 

vzorkovaného časového průběhu intenzity, která je spočítána dle: 

   ( )
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ω
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kde S(ω) je spektrální hustota náhodného procesu, též někdy zvaná Fourierovým 

výkonovým spektrem a ( )[ ]tXFω  je Fourierova transformace procesu. 

   ( )[ ] ( ) .)exp( dttitXtXF ∫
∞

∞−

−= ωω    (3.5) 

 Fourierova transformace je počítána algoritmem rychlé Fourierovy 

transformace, proto se musí počet vzorků volit z celočíselných mocnin dvou [13]. 

Soubor, v němž jsou uložena data naměřené závislosti logaritmu spektrální hustoty, 

nese označení skládající se z kmenového jména a „_F00“. Program ELSA 5 také 

provádí Fourierovskou filtraci dat, čímž odstraňuje z průběhu intenzity periodické 

složky o frekvencích rovných násobkům síťové frekvence, tedy 50 Hz. 

 Poslední graf (D) znázorňuje autokorelační funkci průběhu intenzity jako 

funkci časové prodlevy τ vypočtenou ze spektrální hustoty podle Wienerova-

Chinčinova teorému [13]: 

   ( ) ( ) ( ) ( )[ ]∫
∞

∞−

−== .cos
1 1 ωωωτω
π

τ τ SFdSR   (3.6) 

Soubor obsahující tyto data se skládá opět z kmenového jména a koncovky „_A00“. 

 Podrobnější informace o programu lze nalézt v [11]. 
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4 Motivace 

 

Původní přistroj Photo-gonio-diffusometre model 42.000 z roku 1967 byl 

přestavěn v rámci diplomové práce Radka Macháně tak, aby umožňoval 

automatizované měření úhlových a časových závislostí elastického rozptylu [11]. 

Vzhledem k tomu, že na Oddělení fyziky biomolekul Fyzikálního ústavu Univerzity 

Karlovy probíhá dlouhodobě studium různých systémů s biologickými molekulami, 

byl zájem o provedení dalších úprav aparatury elastického rozptylu, které by vedly k 

rozšíření její použitelnosti na rozsáhlou škálu objektů od biomolekul až po buňky a 

koloidní roztoky, a to i v případě vzorků, u kterých je k dispozici jen malé množství. 

Mezi systémy zkoumané na tomto oddělení patří například: 

- liposomy, jejichž strukturní podobnosti s biologickými membránami se 

využívá pro sledování transportu molekul skrz membránovou strukturu. Například 

použití modifikovaných oligonukleotidů, které představují potenciální léčiva 

virových, nádorových, respektive geneticky podmíněných onemocnění v rámci 

antisensní strategie, vyžaduje jejich efektivní průchod buněčnou membránou dovnitř 

buňky. Liposomy tak mohou sloužit jako modelový membránový systém pro 

studium pronikání látek do buňky. 

- kovové koloidy, které jsou využívány jako SERS aktivní povrchy (z 

anglického Surface Enhanced Raman Scattering – povrchem zesílený Ramanův 

rozptyl) pro různé látky, například i porfyriny. 

  

Diplomová práce měla tyto hlavní cíle: 

1. Vypracování základní rešerše na téma praktického využití dynamického 

rozptylu světla při studiu biologických systémů. 

2. Adaptace aparatury pro experimenty s malými objemy vzorků, navržení 

upevnění a uložení speciálních nově zakoupených kyvet pro malé objemy ve 

vzorkovém prostoru. 

3. Testování a ověřování úhlových a časových parametrů elastického rozptylu 

na vybraných vzorcích suspenzí (latexy, liposomy, kovové koloidy). Určení 

detekčních limitů, pokus o odhad velikostí rozptylových center z naměřených 

úhlových závislostí vyhodnocení a diskuze výsledků. 
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5 Praktické využití dynamického rozptylu světla 

 

Metoda elastického rozptylu je neinvazivní a poměrně jednoduchý postup 

získávání úhlových a časových charakteristik látek, umožňující určit molekulovou 

váhu rozptylových center, zaznamenat přítomnost agregátů, nebo nežádoucích 

příměsí ve vzorku. Dynamickým rozptylem lze studovat nejrůznější formy pohybu a 

změny probíhající v daném vzorku [18-19 a 23]. 

Jedním ze základních nastavení pro měření rozptylu světla je jednoúhlový 

rozptyl světla sbírající intenzitu rozptýleného světla z jednoho úhlu. Základní 

součástí aparatury bývá goniometr umožňující nastavení zvoleného úhlu. Pro dobře 

definované monodisperzní systémy je možné měřením dynamického rozptylu světla 

získat spolehlivé a přesné výsledky. Pro polydisperzní systém je třeba proměřit 

úhlovou závislost rozptýlené intenzity. Nevýhodou této metody tedy je její časová 

náročnost při měření úhlových závislostí [16, 24]. 

Mnohoúhlový rozptyl světla (Multi Angle Light Scattering – MALS) měří 

rozptýlenou intenzitu z více úhlů v jednom časovém okamžiku. Jako alternativa ke 

konvenčním detektorům (často užívaný fotonásobič nebo citlivá fotodioda) slouží 

CCD čip, jenž se používá jako plošný detektor zachycující 2D obraz rozptýlené 

intenzity. Interference různých částic pohybujících se Brownovým pohybem vytváří 

na CCD detektoru světlé a tmavé skvrny fluktuující v čase. Světlé oblasti odpovídají 

vnitřní interferenci trochu rozdílných rozptylových vektorů a nazývají se koherentní 

plochy [16, 25]. V současnosti je již MALS díky možnosti kvalitního nastavení 

vhodnou technikou jak pro měření statického, tak i dynamického rozptylu světla. 

V dnešní době existuje řada komerčních společnosti zabývajících se 

konstrukcí a vývojem přístrojů měřících dynamický rozptyl světla, jakými jsou 

například Wyatt Technologies, ALV Company a Brookhaven Company [16]. Pro 

vědecké účely se často přiklání ke zkombinování komerčně dostupných prvků 

k sestavení vlastní aparatury. Výhodou pak je, že se nemusíme omezovat na tzv. 

„černou skříňku“, ale známe podrobně nastavení jednotlivých částí a všechny 

aspekty získávání dat. Aparatura se tak stává flexibilní pro řešení různých problémů. 

Na druhé straně, pro rutinní měření, kdy je známa topologie a není známá velikost 

rozptylujících objektů, je výhodnější využít komerční přístroj, který dává 

důvěryhodný výsledek [16]. K těmto účelům slouží přístroje označované jako 
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„particle sizers“, kde výstupem je přímo hydrodynamický poloměr rozptylového 

centra, např. 90Plus Particle Sizer [26], Nicomp Particle Sizer [27] Malvern 4700c 

QLS spectrometer [28-30]. Nebo přístroje analyzující autokorelační funkci pomocí 

metody kumulací [31], nebo programem CONTIN [32], popřípadě aparatury jejichž 

výstupem jsou difúzní konstanty měřených systémů, z nichž se jednoduše pomocí 

Stokes-Einsteinova vztahu (2.2) vypočítá hydrodynamický poloměr částic. např. 

QELS (Wyatt Technologies, Santa Barbara, California) [33], ALV/DLS/SLS 5722 

QLS spectrometer [34]. 

Dnešní MALS aparatury se často nepoužívají pouze jako samostatná zařízení, 

ale mohou se kombinovat s analytickými dělícími technikami, jako například gelová 

chromatografie [16]. Měření velikosti rozptylových center tak probíhá při běhu 

oddělovací techniky, kdy vymytá fáze kane do prostoru, kde je možno měřit přímo 

dynamický rozptyl, sledovat přechod jednotlivých fází o různých velikostech částic a 

určovat jejich charakteristiky [25]. 

Velikosti rozptylových center se určují u celé řady vzorků počínaje 

liposomálními či micelárními suspenzemi, kde se výsledky často ověřují ještě 

snímky z transmisního elektronového mikroskopu a pro obě techniky nastává velmi 

dobrá shoda ve výsledcích [30]. Hojně se sledují reakce léčiv a liposomů, jež jsou 

tvořeny fosfolipidy, protože ty jsou valnou součástí membrán živých buněk, např. 

fosfatidylcholin obsažený ve vaječném žloutku [28, 35]. Liposomy jsou 

připravovány také ze synteticky vyrobených fosfolipidů [36]. 

Proměřují se i proteiny, např. RNAsa [37], nebo makromolekuly, např. 

červené krvinky [38], atd. Mnoho biologických vlastností imunitních komplexů 

závisí na jejich velikosti, jak tomu je např. u hovězího sérového albuminu u něhož je 

možné sledovat navázání protilátek k jednotlivým epitopům, neboli vazebným 

místům, v závislosti na koncentraci protilátek ve vzorku [39]. S velikostí je také 

spojeno sledování tvorby agregátů [40], popřípadě rozpad nebo degradace vzorku. 

Nejen agregace, ale také krystalový růst proteinů je vhodným dějem k monitorování, 

např. sledování seskupování molekul koňského sérového albuminu od jeho 

monomerů až k 3D strukturám se síranem amonným jako krystalizujícím činidlem 

[41]. Je důležité, aby protein vykrystalizoval snadno ve stabilní strukturu, tedy je 

možné najít i optimální podmínky pro jeho růst, např. teplotu [42], nebo tlak [43]. 

Porovnávání změn velikostí ve vzorcích může nést také velmi cenné 

informace, např. při studiu tenkých srdečních filament [44], nebo desminových 
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filament [45], popřípadě kosterních svalů [46], kdy můžeme sledovat jejich změnu 

v přítomnosti a nepřítomnosti určitých prvků, např. vápníku. Častou charakteristikou, 

která se u filament pomocí dynamického rozptylu sleduje je jejich „persistence 

lenght“, neboli jejich tuhost. 

Byly pozorovány i tvorby komplexů DNA a makromolekul (aplikace v 

genové terapii) při různých hodnotách pH, což ovlivňuje velikost komplexu a jeho 

stabilitu [47]. 

Pohybující se systémy jsou vhodným objektem ke studiu pomocí 

dynamického rozptylu světla, např. proudění buněk, cytoplasmy, nebo krve. První 

měření na živých organismech byla provedena na proudící cytoplazmě v buňkách 

chaluh a plazmoidních hlenek. Nežádoucím vedlejším efektem ovšem bylo zahřátí 

cytoplazmy, kvůli silné fokusaci laserového svazku, ale vhodnou volbou záření je 

možné tento jev eliminovat [48].  

Sledování proudění toku krve lze provádět in vivo v cévách a vlásečnicích, 

kdy je laserový svazek zaváděn do krevního toku pomocí speciálního světlovodu a 

rozptýlené záření je odváděno týmž světlovodem, ten je uzpůsoben k měření pouze 

ve zpětném směru [49]. Krev je možno studovat i ex vivo, např. jak s rostoucí 

koncentrací membránového cholesterolu a vnitrobuněčného kalcia klesá flexibilita 

červených krvinek [50]. 

Dalšími studovanými makromolekulami mohou být např. kolagen a hyaluron 

vyskytující se ve sklivci, v jehož různých místech mají různou koncentraci 

v závislosti na stáří a zdraví oka [51]. 

I kvasinkové systémy mohou být studovány dynamickým rozptylem světla 

např. chemotaxické pohyby bakterie Escherichia coli v závislosti na množství 

rozpouštěného kyslíku v suspenzi [52]. 

Lokalizovaný dynamický rozptyl světla (Localized Dynamic Light Scattering 

- LDLS) je metoda založená na sondování dynamiky jedné částice z lokalizované 

oblasti ve vzorku. Rozptylem fokusovaného laserového svazku na jedné mikronové 

částici se měří prostorové fluktuace prostřednictvím časové autokorelace rozptýlené 

intenzity. Tato technika byla navržena pro studium dynamických vlastností 

jednotlivých objektů na nanometrových úrovních [53]. 

Jednou z dalších metod je elektrorotační rozptyl světla (Elektrorotational 

Light Scattering - ERLS). Běžným dynamickým rozptylem můžeme určit velikost 

částic a ζ-potenciál analyzováním pohybu vycházejícího z termálního šumu nebo 
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elektroforetickými silami. Běžná mikroskopická elektrorotace měří frekvenční 

závislost polem indukované rotace jediné částice k získání její dielektrické struktury. 

ERLS je spojením obou metod, kdy je mikroskopická elektrorotace měřená 

homodynním uspořádáním experimentu (viz. Obr. 2.6). Tato metoda byla testována 

na lidských červených krvinkách, u nichž se sledovaly změny charakteristické 

frekvence membránové disperze [54]. 

Dynamický rozptyl našel široké uplatnění, a to nejen v chemii, biologii, 

medicíně, potravinářství, kosmetice, ale i v meteorologii a astrofyzice. Literatura 

uvádí i jeho možné využití při pozorování in situ při studiu vzniku, růstu a spojování 

krystalových zrn v krystalové síti, např. NaA zeolitu, což je prvohorní kámen, neboli 

krystalický hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin 

[55–56]. 

Archivářství také využívá metody dynamického rozptylu při vývoji nových 

čistících emulsí s nízkým poměrem olej/voda, kde se sledují velikosti olejových 

kapiček ve vodě [57]. 

Dynamický rozptyl je neinvazivní technika, proto je snahou ji využít i 

v potravinářství. Vyvstává zde ale problém s velkým zředěním, které je pro měření 

nutné. Nelze ho proto využít u potravin, které zředěním ztratí své strukturní 

vlastnosti. Je ho ale možno použít při měření mléka a dalších emulsí. U mléka se 

například studuje velikostní distribuce micel kaseinu [58]. 

Využití dynamického rozptylu světla ke studiu systémů bylo možné až 

s vývojem pokročilé laserové techniky a s rozvojem experimentálních metod 

založených na interferenci světelných vln, které našly široké uplatnění v řadě oborů. 
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6 Inovace aparatury 

 

 K původní aparatuře byly dodány dva typy skleněných kyvet o objemu 20 

ml spolu s kovovými držáky, které přesně zapadají do kyvetového prostoru ve středu 

otočného stolku, viz schéma na Obr. 3.1. Uchycení jedné kyvety je vyfotografováno 

na Obr. 6.1. Minimální objem potřebný k měření je 10 ml. 

 

     

Obr. 6.1: Původní kyveta s držákem pro upevnění do vzorkového prostoru.  
 

 Snaha využít aparaturu elastického rozptylu světla pro měření 

biologických vzorků vedla k její adaptaci na malé objemy měřeného materiálu. 

Z tohoto důvodu byly zakoupeny nové speciální kyvety (Hellma GmbH & Co) viz 

fotografie na Obr. 6.2. 

 

   A    B 

Obr. 6.2: Nově zakoupené kyvety. V dalším textu je pro přehlednost použito 
označení kyveta A (katalogové číslo 105.251-QS) a kyveta B (katalogové číslo 
540.110-QS) (http://www.hellma-worldwide.com/). 
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 Kyveta A má objem potřebný k měření jen 45 µl, proto je vhodná např. pro 

studium proteinů, u nichž jsou většinou k dispozici opravdu jen velmi malé objemy 

vzorku. Původní držák nemohl být k jejímu uchycení využit, protože laserový svazek 

může do kyvety vstupovat jen třemi okénky o velikostech 3×5 mm, jak je vidět 

z Obr. 6.2. Bylo tedy nutné ji v kyvetovém prostoru fixovat tak, aby se neotáčela 

zároveň s otočným stolkem. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí navrhnout nový držák. 

Na Obr. 6.4 se nachází vypracovaný nákres, na jehož základě byl vyroben. Upevnění 

k aparatuře je vyfotografováno na Obr. 6.3. 

 

 
 

 

Obr. 6.3: Držák kyvety A 
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Obr. 6.4: Nákres držáku kyvety A. 

 

 Kyveta B má objem 2800 µl, minimální objem potřebný k měření je 1000 

µl. K jejímu upevnění byl využit původní kovový držák, do něhož se zasouvá nový 

teflonový přídavek opatřený šroubkem k fixaci kyvety proti vyklouznutí. Schéma 

držáku a jeho fotografie jsou zobrazeny na Obr. 6.5. 

 Oba dva držáky byly vyrobeny v mechanické dílně Fyzikálního ústavu 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 
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Obr. 6.5: Nahoře - A: Teflonový držák. B: Kyveta B s původním kovovým a novým 
teflonovým držákem. Dole - nákres teflonového držáku kyvety B. 

A B 
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 Součástí původní aparatury byl i kruhový neutrální absorpční filtr se 

spojitě proměnlivou optickou hustotou OD. Ta je definovaná jako absorbance 

optického elementu při dané vlnové délce na jednotku vzdálenosti: 
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kde A je absorbance naměřená při dané vlnové délce, T je transmitance, I je intenzita 

prošlého světla, I0 je intenzita dopadajícího světla a l je tloušťka vzorku. 

 Vzhledem k tomu, že tento šedý filtr byl absorpční, mohlo u něj časem 

dojít k poškození vlivem vyššího výkonu laserového paprsku. Také z něj již nebylo 

možné odečítat hodnotu OD. Z těchto důvodu byl zakoupen otočný karusel se dvěma 

kotouči a sadou nových neutrálních reflexních filtrů (Thorlabs), viz Obr. 6.6. Každý 

kotouč obsahuje 6 míst pro filtry, ty jsou v něm osazeny tak, aby v každém zůstalo 

jedno volné místo pro volný průchod laserového paprsku. Do karuselu bylo umístěno 

10 filtrů o hodnotách OD: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 1; 2; 3 a 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.6: Otočný karusel na filtry (http://www.thorlabs.com/). 
  

 Došlo i k vylepšení detekční části aparatury. U detekčního zesilovače 

křemíkové fotodiody s vysokým vstupním odporem byl zvýšen konstrukční úpravou 

cca 30 násobně jeho zisk na hodnotu v současnosti řádově dosahující 106. 
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7 Měřené vzorky a jejich příprava 
 
7.1 Polymerní a latexové suspenze 
 
 Pro měření byl k dispozici polymerní prášek (nekomerční vzorek poskytnutý 

Ing. Danielem Horákem z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České 

republiky) tvořený kopolymery GMA (glycidylmethakrylát) a EDMA 

(ethylenglykoldimethakrylát) o definovaném průměru polymeru 8 µm a 2,18 µm. 

Proměřovány byly i latexové suspenze (Sigma - Aldrich) o definovaném průměru 

částic 100 nm (zásobní roztok o hmotnostní koncentraci 0,1%) a 400 nm (zásobní 

roztok o hmotnostní koncentraci 0,01%). 

 Polymerní částice byly rozpouštěny a ředěny v roztoku detergentu SDS 

(sodium dodecyl sulfát) o koncentraci 10 mM. Bylo nutné použít detergent, protože 

při ředění deionizovanou vodou docházelo k slepení částic a následně k tvorbě 

stabilních agregátů. Suspenzi polymerních částic rozpuštěných v SDS byla ponořena 

na půl hodiny v ultrazvukové lázni (typ UC005 AJ1, Tesla), aby se částice dokonale 

oddělily. 

Zásobní roztok polymerní suspenze o průměru polymeru 8 µm byl připraven 

o koncentraci 8 mg/ml. Zásobní suspenze pro polymery o průměru 2,18 µm byla 

připravena o koncentraci 0,5 mg/ml. 
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7.2 Liposomy 

 

Liposomy jsou syntetické váčky tvořené dvojitou vrstvou lipidů, 

amfipatických molekul, které obsahují hydrofilní i hydrofobní část (Obr. 7.1). 

Uspořádání do dvojvrstvy je pro ně energeticky výhodné, hydrofilní hlavičky jsou 

natočeny vždy do vodného prostředí, zatímco uhlovodíkové hydrofobní konce leží ve 

vnitřním prostoru [59, 60], jak je vidět na Obr. 7.1. 

 Membrány živých buněk jsou složeny z různých druhů lipidů, nejhojněji však 

fosfolipidů, do nichž jsou inkorporovány glykolipidy, proteiny, steroly (převážně 

cholesterol) a další příměsi. 

 

 
Obr. 7.1: Liposom [59]. 

 

Lipidy rozptýlené ve vodné fázi mají tendenci vytvářet lipidové dvojvrstvy, 

jako důsledek minimalizace interakcí mezi hydrofobními částmi molekul a vodným 

prostředím, které je obklopuje. Mohou vzniknout také micely, jež obsahují pouze 

jednu vrstvu lipidů [59]. 

Synteticky lze liposomy připravit různými způsoby, např. hydratováním 

lipidového filmu, dehydratací a následnou rehydratací, zmrazováním a 

rozmrazováním, lyofilizací, protlačováním přes membránové filtry a dalšími 

metodami. Způsobem přípravy je možné ovlivnit počet lamel, množství uzavřené 

látky v liposomu i jeho velikost. O tom, jestli vznikne micela nebo liposom, 

rozhoduje velikost a struktura použitých lipidů [61]. 

Strukturně se liposomy dělí podle velikosti a počtu lamel na malé 

unilamelární (SUVs - small unilamellar vesicles) s velikostí 15-25 nm, střední 

unilamelární (IUVs - intermediate-sizes unilamellar vesicles) jež mají stovky nm a 

velké unilamelární (LUVs - large unilamellar vesicles) s průměrem nad 1000 nm. 

Velikost multilamelárních liposomů (MUVs - multilamellar vesicles) se obvykle 
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pohybuje kolem 100-1000 nm. Oligovesikulární liposomy (OVVs - oligovesikular 

vesicles) jsou složeny z více menších liposomů uzavřených v jednom velkém [62]. 

Schématické znázornění struktur ukazuje Obr. 7.3. 

 
Obr. 7.3: Liposomy dělené podle velikosti a počtu lamel. 

 

 Liposomy měřené v rámci této diplomové práce byly připraveny 

protlačováním přes polykarbonátové filtry o definovaných velikostech pórů. 

K přípravě byl použit asolectin (Fluka) extrahovaný ze sójových bobů, který 

představuje směs přibližně stejného množství lecitinu, cefalinu a fosfatidylinositolu 

spolu s menším množstvím dalších fosfolipidů (minimálně 25% fosfatidylcholinu) 

(Obr. 7.4 A) a polárních lipidů. 

 

 A     B 
Obr. 7.4: A - molekula fosfatidylcholinu, B - molekula cholesterolu [59]. 

 

Navážené množství asolectinu ve formě prášku bylo rozpuštěno v malém 

množství chloroformu tak, aby výsledná koncentrace byla 0,5 mg/ml. Po krátkém 
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protřepání se všechen asolectin rozpustil. Aby vznikl na stěně baňky tenký lipidový 

film, je nutné odpařit všechen chloroform a to tak, že se baňka vyfukuje stlačeným 

dusíkem. S baňkou je třeba neustále otáčet, aby se nevytvářely shluky, ale jen tenký 

film. Následně byl do baňky přidán ústojný roztok (pufr), pro všechna měření byl 

použit 50 mM TRIS (C4H11NO3 - 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol) o pH 

7,37. Vzniklá směs byla důkladně promíchána třepačkou a ponořena na čtvrt hodiny 

do ultrazvukové lázně, kde došlo k uvolnění zbylých agregátů. 

 

 

Obr. 7.5: Zařízení Liposofast-Basic (Avestin, Inc.). A – dva bílé teflonové válečky 
s gumovými O-kroužky, dva šroubové uzávěry a pouzdro, B - celkový pohled.  

 

Liposomální suspenze o požadované velikosti liposomů byly připraveny 

pomocí zařízení Liposofast-Basic (Avestin, Inc.) vyfoceného na Obr. 7.5. Je tvořeno 

dvěma teflonovými válečky s gumovými O-kroužky, mezi něž se vkládá 

polykarbonátová membrána o definovaných velikostech pórů. Průzorem v kovovém 

pouzdře válečku se lze přesvědčit, že je membrána umístěna uprostřed. Dvěma 

šroubovými uzávěry se oba válečky uzavřou v kovovém pouzdře. 

Směs lipidů je dále nasáta do jedné z Hamiltonových stříkaček o objemu 500 

µl, kterou je protlačována přes membránu do druhé Hamiltonovy stříkačky. Výrobce 

doporučuje alespoň 19× protlačit k dosažení homogenní suspenze liposomů. Při 

šroubování je nutno dávat pozor, aby nedošlo k protržení membrány pohybem 

válečků. Membrána se také může protrhnout, pokud se bude směs protlačovat velmi 

prudce. K dispozici jsou polykarbonátové membrány o velikostech pórů 50, 100, 

200, 400, 800, 1000 a 5000 nm.  

Takto byly připraveny liposomální suspenze o velikostech liposomů 200, 400 

a 800 nm v průměru. Byly připraveny i vzorky o stejných velikostech liposomů a 

stejné koncentraci ale s 10% příměsí cholesterolu (Obr. 7.4 B). 

A B 



 46 

7.3 Koloidy 

 

Koloidní roztok je disperzní soustava, jejíž vlastnosti jsou blízké heterogenní 

směsi (suspenze). Skládá se z velmi malých částic (1-100 nm), jejichž pohyb je 

ovlivněn především kinetickou energií, gravitace je téměř neovlivňuje. Koloidy lze 

charakterizovat podle různých hledisek, např. podle skupenství dispergované látky a 

disperzního prostředí, nebo podle struktury dispergované látky, jedná-li se o tuhou 

látku [63]. 

 

   

Obr. 7.6: Obrázek čistého stříbrného koloidu (A) a po přidání agregačního činidla 
(B) z transmisního elektronového mikroskopu [64]. 
 

Koloidní částice způsobují rozptyl světla, což koloidní soustavy odlišuje od 

pravých roztoků. Také vykazují malé koligativní vlastnosti, tedy mají snížený bod 

tuhnutí a zvýšený bod varu [63]. 

 Koloidy, které se studují na Oddělení fyziky biomolekul Fyzikálního ústavu, 

se připravují jak chemickou cestou, tak pomocí laserové ablace. Chemická příprava 

je založena na redukci kovové soli. Nejčastější používanou solí při přípravě 

stříbrných koloidů je AgNO3. Redukčním činidlem může být tetrahydridoboritan 

sodný, nebo citronan sodný. Největší výhodou této přípravy je rychlost a 

jednoduchost, i když dochází ke kontaminaci povrchu nanočástic reziduálními ionty 

z použitých chemikálií. Při použití citronanu sodného vzniká koloidní suspenze se 

širokou distribucí velikosti částic. Příprava pomocí laserové ablace poskytuje částice 

s nekontaminovaným povrchem. Suspenze nanočástic se vytváří přímým působením 

vysokoenergetických laserových pulsů na kovový plíšek ve vodném prostředí [65]. 

V SERS experimentech se koloidy používají jako SERS aktivní povrchy. 

Vytváří tenkou vrstvu, na kterou se adsorbují molekuly měřené látky. Touto adsorpcí 

dochází k zesílení Ramanova signálu faktorem min. 106, protože interakce 

A B 
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elektromagnetického pole povrchového plazmonu a molekuly adsorbátu zesiluje 

signál [65]. 

 Přidá-li se do koloidu vhodné činidlo, částice se začnou okamžitě 

shromažďovat a vytvářet větší útvary (agregáty) (Obr 7.6) a následně po dosažení 

určité velikosti dochází k jejich sedimentaci. Takovýmto činidlem (adsorbátem) 

může být např. porfyrin 5,10,15,20-tetrakis (1-methyl-4-pyridyl)-porphine 

(H2TMPyP4) zobrazený na Obr. 7.8. 

 

Obr. 7.7: Borohydridový stříbrný koloid. 

 

 
Obr. 7.8: Porfyrin H2TMPyP4. 
 

 K dispozici byl stříbrný borohydridový koloid připravený  Doc. RNDr. 

Markem Procházkou, Dr. Jako adsorbát byl použit metalovaný porfyrin CuTMPyP4 

(Cu2+ 5,10,15,20-tetrakis(1-methyl-4-pyridyl) porphine), v němž je uprostřed 

porfyrinového kruhu (Obr. 7.8) inkorporována měď, o koncentraci 1,47×10-3M. 
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8 Vyhodnocení a diskuse výsledků 
 

Před začátkem a i během vypracovávání diplomové práce se z důvodu 

přítomnosti částic prachu v kovové nádobě (5 na Obr. 3.1) imersní kapalina 

(dodekan) pravidelně kontrolovala. Dodekan byl vysán a přefiltrován přes filtr 

Millipore 0,22 µm (Ultrafree-MC, Amicon), čímž se v něm minimalizoval výskyt 

prachových částic. V případě potřeby byl dolit nový dodekan tak, aby jeho hladina 

byla v dostatečné vzdálenosti nad procházejícím laserovým paprskem v kyvetě. 

Rovněž veškerá deionizovaná voda používaná v experimentech byla filtrována přes 

filtr Millipore 0,1 µm (Ultrafree-MC, Amicon), aby se eliminovaly vlákna 

uvolňované z filtru deionizačního přístroje. 

 Před každým vlastním experimentem byla kyveta důkladně vymyta a bylo 

dbáno na to, aby se ve vzorku neobjevily viditelné vzduchové bublinky a prachové 

částice, které jsou značně velké a svým rozptylem by přispěly k celkové intenzitě 

měřeného signálu. Výsledek může být prachovými částicemi značně ovlivněn 

především v úhlech blízkých směru primárního paprsku záření. 

 Při měření agregace stříbrného koloidu se vyskytl problém s čištěním kyvety 

B (Obr. 6.2 B). I po důkladném vymytí zůstal na její stěně viditelný tenký povlak 

tvořen částicemi koloidu. Jako účinné se projevilo až čištění kyvety roztokem 

Hellmanex II ®, speciální roztok na čištění kyvet od firmy Hellma, kterým se 

podařilo povlak odstranit. 

 Upevnění nových kyvet v nově vyrobených držácích bylo testováno na 

liposomální suspenzi. Laserový svazek může do kyvety A vstupovat jen třemi 

okénky (Obr. 6.2 A). Zjištěné intervaly možných měřených úhlů odpovídající 

umístění okének byly: 2°-24° a 66°-114°. 

 Vstupní údaje zadávané do programu ELSA 5 pro nastavení experimentu 

byly pro všechna měření jednotné. Vzorkovací interval byl 100 ms, počet 

vzorkovaných hodnot 1024, byly měřeny 3 cykly, v případě sledování časového 

vývoje agregace koloidu bylo proměřeno 5 cyklů. Hodnoty OD použitého šedého 

filtru a použité intervaly měřených úhlů zmiňuji vždy u jednotlivých měření. 

Míchání studovaných vzorků magnetickou míchačkou bylo využito pouze při měření 

polymerních suspenzí a agregace koloidů, které měly tendenci se usazovat. Latexové 

a liposomální suspenze nebylo třeba míchat. 



 49 

Polymerní suspenze 
 
 Připravená zásobní polymerní suspenze o velikostech částic 4 µm v poloměru 

měla koncentraci 8mg/ml. Měřila se její 10×, 100× a 1000× zředěná koncentrace. 

Filtr byl nastaven na hodnotu OD 2,2 pro všechny měřené koncentrace. Hodnota OD 

byla zvolena tak, aby v menších úhlech nedošlo k přesycení detektoru. Interval 

proměřovaných úhlů byl 10°-140° s krokem 5°. Suspenze byla během měření 

míchána magnetickou míchačkou, protože vzhledem k hmotnosti částic docházelo 

velmi rychle k jejich sedimentaci. Polymerní suspenze byly měřeny v kyvetě B. 
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Obr. 8.1: Graf úhlové závislosti průměrné intenzity elastického rozptylu pro 
suspenze polymerních částic o různém zředění, použité rozpouštědlo (SDS) a 
deionizovanou vodu. 
 

Na Obr. 8.1 je vynesena úhlová závislost průměrné intenzity elastického 

rozptylu pro všechna měřená ředění, použité rozpouštědlo (SDS) a deionizovanou 

vodu. Tento graf a všechny další grafy uvedené v této diplomové práci byly 

vykresleny programem SigmaPlot 8.0. 

Jak je vidět z Obr. 8.1 pro velké rozptylové úhly je intenzita velmi malá, 

srovnatelná s pozadím tvořeným temnotním signálem detektoru a rozptylem 

způsobeným na nehomogenitách ve vzorku. Úroveň pozadí je dána měřením úhlové 

závislosti intenzity rozptylu na čistém suspendujícím médiu, v našem případě na 

SDS. Do grafu byly také přidány naměřené hodnoty průměrné intenzity elastického 

rozptylu pro deionizovanou vodu, jejíž signál odpovídá úrovni pozadí. Průběh úhlové 

závislosti průměrné intenzity elastického rozptylu pro rozpouštědlo SDS není v grafu 
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na Obr. 8.1 patrný, protože se v tomto měřítku překrývá se signálem vody. Proto je 

na Obr 8.2 zobrazen detail oblasti o nízké intenzitě pro interval úhlů 20°-120°. Podle 

něj se úroveň intenzity pozadí pohybuje kolem hodnoty intenzity 4 mV. Stejná 

hodnota byla naměřena při nastavení rozptylového úhlu 0° se zavřenou ruční 

závěrkou fotodetektoru. 
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Obr. 8.2: Graf úhlové závislosti průměrné intenzity elastického rozptylu pro 
suspenze polymerních částic o různém zředění, použité rozpouštědlo (SDS) a 
deionizovanou vodu. 
 

V úhlové závislosti suspenze polymerních částic pro větší ředění je možné 

pozorovat v intervalu 80°-100° dva “zuby“ (Obr. 8.2). Tato změna se objevila i u 

naměřených závislostí pro deionizovanou vodu a SDS, tudíž nemůže být způsobena 

samotným vzorkem. Menší graf v Obr. 8.2 ukazuje detailnější výřez dané oblasti, ze 

kterého je vidět, že se „zuby“ přesně kopírují ve stejných úhlech. Bylo provedeno 

testovací měření s deionizovanou vodou v původní („velké“) kyvetě s krokem 1° v 

oblasti 70°–100° a s nastavením šedého filtru na hodnoty OD: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 a 

3. Výsledek je vynesen v grafu na Obr. 8.3. Úhlová závislost průměrné intenzity bez 

použití šedého filtru nevykazuje žádné pravidelné změny. Při nastavení šedého filtru 

na hodnotu OD 0,5 se už začínají formovat oba dva „zuby“, i když ještě nejsou tak 

přesné. Při vyšší hodnotě OD jsou již „zuby“ velmi zřetelné. Můžeme říci, že pro 

silně zředěné vzorky je oblast mezi 80° až 100° ovlivněna použitým šedým filtrem. 
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Obr. 8.3: Graf úhlové závislosti průměrné intenzity elastického rozptylu pro 
deionizovanou vodu při různých hodnotách OD šedých filtrů v oblasti 70°-100°. 
 

 

Liposomomální suspenze 

 

 Liposomální suspenze o koncentraci 0,5 mg/ml byla proměřována v intervalu 

úhlů od 10° do 140° s krokem 5°. Hodnota OD šedého filtru byla volena opět tak, 

aby nedocházelo k přesycení detektoru pro malé úhly rozptylu. Pro měření suspenze 

liposomů o průměru 200 nm byla hodnota OD šedého filtru nastavena na 1, pro 

liposomy o průměru 400 nm na 1,5 a pro liposomy o průměru 800 nm na 2. Pro 

vzorky obsahující 10% příměs cholesterolu byly tyto hodnoty zachovány pro další 

srovnání intenzit. Liposomální suspenze byly měřeny v kyvetě B. 

Při měření liposomů o průměru 200 nm se u větších rozptylových úhlů 

objevovaly bimodální histogramy (Obr. 8.4), které u vzorku obsahující příměs 

cholesterolu pozorovány nebyly. Vzhledem k podezření, že došlo k pochybení při 

přípravě vzorku (mohlo dojít k záměně Hamiltonových stříkaček, či k přetržení 

polykarbonátové membrány), byl připraven a proměřen nový vzorek. U něj se již 

histogramy bimodálního charakteru neobjevily. S největší pravděpodobností tedy u 

původního vzorku nastala v přípravě chyba, která vedla k vytvoření výrazně 
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nehomogenní suspenze. Při měření dalších liposomálních suspenzí se bimodální 

histogramy neobjevily, a to ani ve vzorcích obsahujících 10% příměs cholesterolu. 
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Obr. 8.4: Statistický histogram pro suspenzi liposomů o průměru 200 nm z 2. cyklu 
měření, úhel 80° 
 

 

Latexová suspenze 
 

 Latexová suspenze částic s poloměrem 50 nm byla proměřována 

v hmotnostní koncentraci 0,1% (původní), a dále její 10× a 100× ředěná koncentrace. 

Ve výsledných histogramech pro původní koncentraci latexové suspenze se objevily 

bimodální histogramy, stejně tak se objevily i pro 10× ředěnou koncentraci, i když v 

menším počtu úhlů. Pro 100× ředěnou koncentraci se již žádné bimodální histogramy 

neobjevily. 

 Tabulka 8.1 uvádí počty částic v měřených suspenzích. Počet částic byl 

stanoven výpočtem z jejich velikosti a připravené koncentrace. Tabulka ukazuje, že 

nejvíce koncentrovaný byl vzorek latexové suspenze s poloměry částic 50 nm 

v původní dodané koncentraci. Můžeme tedy říci, když při jejím 100× ředění se již 

neobjevily bimodální histogramy, že přibližně 1013 částic obsažených ve vzorku je 

mezní pro jeho měření na aparatuře elastického rozptylu. Jak uvádí i literatura je 

potřeba, aby koncentrace měřených vzorků byla natolik vysoká, aby výsledná 

intenzita rozptylu byla dostatečná pro celou oblast měřených úhlů, ale na druhé 

straně natolik zředěná (nízká), aby rozptylová centra vzájemně neinteragovala a 

nevytvářela příspěvek vedoucí ke změně úhlového rozložení [16]. 
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vzorek koncentrace počet částic v 1l 

latexová suspenze 0,1% (hmot. kon.) 1,909.10
15

 

50 nm   

latexová suspenze 0,1% (hmot. kon.) 1,909.10
14

 
50 nm 10x ředěná  

latexová suspenze 0,1% (hmot. kon.) 1,909.10
13

 
50 nm 100x ředěná  

latexová suspenze 0,01% (hmot. kon.) 2,985.10
12

 
200 nm   

latexová suspenze 0,01% (hmot. kon.) 1,493.10
10

 
200 nm 200x ředěná  

polymerní suspenze 0,8 mg/ml 5,876.10
8
 

4 µm   

polymerní suspenze 0,5 mg/ml 1,843.10
9
 

1,09 µm   

 
Tabulka 8.1:Počty částic v měřených suspenzích 

 

 

Odhad velikostí částic 
 

 Jedním z cílů této diplomové práce bylo určení velikosti rozptylových center 

(částic) z naměřených úhlových závislostí. Jako možný přístup byla zvolena metoda 

Guinierova diagramu (viz kapitola 2.2). Do Guinierova diagramu se vynáší závislost 

kvadrátu rozptylového vektoru (2.40) na logaritmu intenzity rozptylu, která byla 

vypočtena z naměřené podle vztahu (2.35). Objem V(θ) byl vypočten dle (2.37), kde 

se za a dosadilo 0,5 mm a za b 2 mm, což odpovídá šířce laserového svazku a šířce 

štěrbiny v systému sbírajícím rozptýlené záření [11]. Počet částic v jednotkovém 

objemu (1l) byl určen z velikosti částic a jejich připravené koncentrace (viz Tabulka 

8.1). Naměřená intenzita dělená počtem částic v objemu V(θ) udává hodnotu I1(θ), 

tedy intenzitu světla rozptýlenou na jednom rozptylovém centru. 

 Vynesení závislosti Guinierova diagramu včetně určení směrnice pro výpočet 

gyračního poloměru částic bylo provedeno programem Gnuplot 4.4.0. Velikost částic 

byla spočtena ze směrnice dle vztahu (2.41) pro latexové a liposomální suspenze a 

dle vztahu (2.42) pro polymerní suspenze. Chyba určení jejich velikosti (dále 

uváděna v následujících tabulkách s vypočtenými poloměry) byla určena dle vztahu: 

,
)(

ax

xf
σσ

∂

∂
=      (8.1) 

kde σa je tzv. nejistota parametru a (směrnice přímky). 
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 Pro odhady velikostí byly zvoleny dva modelové systémy, polymerní a 

latexové suspenze, s definovanými poloměry částic. Výpočet byl proveden i na 

reálném systému, liposomech, připravovaných protlačováním přes polykarbonátovou 

membránu. Pokud není zmíněno jinak, byly suspenze měřeny v kyvetě B. 

 Latexová suspenze o velikostech částic 200 nm byla proměřována v intervalu 

10°-140° s krokem 5° při nastavení šedého filtru na OD 2 v případě měření neředěné 

koncentrace. Latexová suspenze ředěná 200× byla proměřována v intervalu 10°-140° 

s krokem 1° bez šedého filtru. Tato koncentrace byla měřena i v kyvetě A, a to 

v intervalu 60°-120° opět s krokem 1° bez šedého filtru. 

 Pokus o odhad velikosti částic byl proveden v intervalu úhlů 20°-40°. 

Výsledky z této oblasti neodpovídaly definovaným velikostem latexových a 

polymerních částic. Ani výběr jiného intervalu úhlů v oblasti menších rozptylových 

úhlů nevede k lepšímu výsledku. Tento odhad velikosti pro latexovou suspenzi 200× 

ředěnou měřenou v kyvetě B je uveden v Tabulce 8.2 a příslušný Guinierův diagram 

je na Obr. 8.5. Značně zkreslený výsledek může být způsoben přítomností 

prachových částic, či bublinek vzduchu obsažených ve vzorku, které se výrazně 

projevují a zkreslují intenzitní závislost především v oblasti malých rozptylových 

úhlů, přestože byly podniknuty kroky k zabránění jejich výskytu. 

 
Tabulka 8.2: Výsledek odhadu velikosti pro latexovou suspenzi o poloměru částic 
200 nm pro neředěnou koncentraci v intervalu 20°-140°.  

q
2

 [nm
-2

]

1e-5 2e-5 2e-5 3e-5 3e-5 4e-5 4e-5 5e-5 5e-5

ln
 (

I)

-5,6

-5,4

-5,2

-5,0

-4,8

-4,6

-4,4

-4,2

-4,0

-3,8

-3,6

-3,4

 
Obr. 8.5: Guinierův diagram pro neředěnou latexovou suspenzi o poloměru částic 
200 nm s proloženou regresní přímkou v intervalu 20°-40° 

 

vzorek poloměr směrnice a σa vypočtený poloměr 

latexová 200 nm -44670,1 944,8 (366 ± 4) nm 

suspenze     
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Proto byl hledán jiný interval úhlů, kde by byl Guinierův diagram lineární a 

bylo by možné provést odhad velikosti částic. Takovýto interval se nacházel 

symetricky kolem úhlu 90°. U všech měřených suspenzí se ukázal nejvhodnější 

interval 80°-100°. U některých vzorků je možno brát i větší interval, ale byl zvolen 

tento, aby jej bylo možno použít pro všechna měření. Pro měření v kyvetě A byl 

použit interval 82°-102°. 

A 

vzorek poloměr směrnice a σa vypočtený poloměr 

latexová 200 nm -11147,3 581,6 (183 ± 5) nm 

suspenze     

B 

vzorek poloměr směrnice a σa vypočtený poloměr 

latexová 200 nm -17665,6 310,1 (230 ± 2) nm 

suspenze     

C 

vzorek poloměr směrnice a σa vypočtený poloměr 

latexová 200 nm -16532,0 281,0 (223 ± 2) nm 

suspenze     

 
Tabulka 8.3: Výsledky výpočtů pro latexovou suspenzi o poloměru částic 200 nm. 
A - pro neředěnou koncentraci. B - pro 200× ředěnou koncentraci. C - pro 200× 
ředěnou koncentraci v kyvetě A. A

q
2 

[nm
-2

]

0,00014 0,00016 0,00018 0,00020 0,00022 0,00024

ln
 (

I)

-8,2

-8,0

-7,8

-7,6

-7,4

-7,2

-7,0

-6,8

q
2

 [nm
-2

]

0,00014 0,00016 0,00018 0,00020 0,00022 0,00024

ln
 (

I)

-10,2

-10,0

-9,8

-9,6

-9,4

-9,2

-9,0

-8,8

-8,6

-8,4

-8,2

-8,0

q
2

 [nm
-2

]

0,00016 0,00018 0,00020 0,00022 0,00024 0,00026

ln
 (

I)

-10,4

-10,2

-10,0

-9,8

-9,6

-9,4

-9,2

-9,0

-8,8

-8,6

-8,4

 
Obr. 8.6: Guinierův diagram pro latexovou suspenzi o poloměru částic 200 nm 
s proloženou regresní přímkou. A – pro neředěnou koncentraci. B - pro 200× ředěnou 
koncentraci. C - pro 200× ředěnou koncentraci v kyvetě A. 

A B 

C 
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Odhad velikosti pro latexovou suspenzi o velikostech částic 200 nm v 

poloměru ukazuje Tabulka 8.3 a Guinierovy diagramy s proloženou regresní 

závislostí jsou ukázány na Obr. 8.6. Jak je vidět z Tabulky 8.3 jsou vypočtená data 

v dobré shodě s definovanými velikostmi. Nejlepší shoda nastala pro neředěnou 

latexovou suspenzi. 

Latexová suspenze o velikostech částic 50 nm byla proměřována v intervalu 

úhlů 10°-140° s krokem 5° při nastavení šedého filtru na hodnotu OD 0,5 při měření 

10× zředěného vzorku a bez šedého filtru při měření 100× zředěné suspenze. Protože 

jak již bylo zmíněno výše, neředěný vzorek byl příliš koncentrovaný a u vyšších úhlů 

se objevovaly bimodální histogramy, naměřená data již nebyla dále zpracována. U 

vzorku 10× ředěné suspenze se sice také u některých úhlů objevily bimodální 

histogramy, ale ne v tak velké míře, proto pro něj velikosti byly spočteny a všechny 

výsledky jsou uvedeny v Tabulce 8.4. Na Obr. 8.7 jsou pak grafy Guinierova 

diagramu spolu s vynesenou regresní přímkou. Jak je vidět z Tabulky 8.4 je 

vypočtený výsledek pro 100× ředěnou suspenzi mnohem lepší než pro 10× ředěnou 

suspenzi. 

A 

vzorek poloměr směrnice a σa vypočtený poloměr 

latexová 50 nm -1199,9 329,5 (60 ± 8) nm 

suspenze     

B 

vzorek poloměr směrnice a σa vypočtený poloměr 

latexová 50 nm -772,8 249,1 (48 ± 8) nm 

suspenze     

 
Tabulka 8.4: Výsledky výpočtů pro latexovou suspenzi o poloměru částic 50 nm. A 
- pro 10× ředěnou koncentraci. B - pro 100× ředěnou koncentraci. 

q
2
 [nm

-2
]

0,00014 0,00016 0,00018 0,00020 0,00022 0,00024

ln
 (

I)

-7,16

-7,14

-7,12

-7,10

-7,08

-7,06

-7,04

-7,02

-7,00

q
2

 [nm
-2

]

0,00014 0,00016 0,00018 0,00020 0,00022 0,00024

ln
 (

I)

-8,44

-8,42

-8,40

-8,38

-8,36

-8,34

 
Obr. 8.7: Guinierův diagram pro latexovou suspenzi o poloměru částic 50 nm. A – 
pro 10× ředěnou koncentraci. B - pro 100× ředěnou koncentraci. 

 

A B 
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Polymerní suspenze o průměru částic 2,18 µm byla proměřována v intervalu 

úhlů 10°-140° s krokem 5° při nastavení šedého filtru na OD 2, 5. Výsledek je 

uvedený v Tabulce 8.5 a graf s proloženou lineární regresí je na Obr. 8.8. Vypočtená 

velikost se velmi dobře shoduje s definovanou velikostí. 

 

vzorek poloměr směrnice a σa vypočtený poloměr 

polymerní 1,09 µm -149,1 24,4 (1,07 ± 0,09) µm 

suspenze     

 
Tabulka 8.5: Výsledek výpočtu pro polymerní suspenzi o poloměru částic 1,09 µm. 

q
2

 [nm
-2

]

0,00014 0,00016 0,00018 0,00020 0,00022 0,00024

ln
 (

I)

-11,080

-11,078

-11,076

-11,074

-11,072

-11,070

-11,068

-11,066

-11,064

 

Obr. 8.8: Guinierův diagram pro polymerní suspenzi o poloměru částic 1,09 µm. 
 

Liposomální suspenze byly také měřeny v intervalu úhlů 10°-140° s krokem 

5° při nastavení šedého filtru na OD 1 pro liposomy s poloměrem 100 nm, na OD 1,5 

při měření liposomů s poloměrem 200 nm a na OD 2,5 pro liposomy o poloměru 400 

nm. Spočtené velikosti jsou uvedeny v Tabulce 8.6. Na Obr. 8.9 jsou pak grafy 

Guinierova diagramu spolu s vynesenou regresní přímkou. 

Výsledky pro liposomy o poloměru 100 nm a 200 nm vcelku odpovídají 

velikostem pórů použitých polykarbonátových membránových filtrů, ale výsledek 

pro liposomy o poloměru 400 nm se značně liší. Může to být způsobeno 

nedokonalou tvorbou liposomální suspenze, kdy póry dané velikosti mohou fungovat 

jako „síto“, kterými mohou propadnout i menší částice s různými rozměry. Vznikne 

takto suspenze, ve které jsou zastoupeny částice odlišných velikostí, přičemž 

všechny přispívají k výsledné intenzitě rozptylu. 

Byla připravena i liposomální suspenze, u níž nebyla známa velikost pórů 

polykarbonátové membrány, která sloužila jako testovací vzorek pro zjištění 

vhodného měřitelného intervalu úhlů pro kyvetu A. Výsledky odhadnuté velikosti a 
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Guinierův diagram uvádí Tabulka 8.7 a Obr. 8.10. Z Tabulky 8.7 vyplývá, že 

vybraná membrána měla póry o velikosti 400 nm. 

A 

vzorek poloměr směrnice a σa vypočtený poloměr 

liposomální 100 nm -4524,2 606,1 (117 ± 8) nm 

suspenze     

B 

vzorek poloměr směrnice a σa vypočtený poloměr 

liposomální 200 nm -9887,0 1237,0 (172 ± 11) nm 

suspenze     

C 
vzorek poloměr směrnice a σa vypočtený poloměr 

liposomální 400 nm -26842,5 1308,0 (284 ± 7) nm 

suspenze     

 
Tabulka 8.6: Výsledky výpočtů pro liposomální suspenze o velikostech poloměrů 
liposomů A – 100 nm, B - 200 nm a C - 400 nm. 
 

q
2
 [nm

-2
]

0,00014 0,00016 0,00018 0,00020 0,00022 0,00024

ln
 (

I)

-8,1

-8,0

-7,9

-7,8

-7,7

-7,6

-7,5

q
2
 [nm

-2
]

0,00022 0,00023 0,00024 0,00025

ln
 (

I)

-7,60

-7,55

-7,50

-7,45

-7,40

-7,35

-7,30

-7,25

-7,20

q2 [nm-2]

0,00014 0,00016 0,00018 0,00020 0,00022 0,00024

ln
 (

I)

-5,5

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

 
Obr. 8.9: Guinierův diagram s proloženou regresní přímkou pro liposomy A - o 
poloměru 100 nm. B - o poloměru 200 nm. C - o poloměru 400 nm. 
 

vzorek směrnice a σa vypočtený poloměr 

liposomální -12691,6 1310,0 (195 ± 10) nm 

suspenze    

 
Tabulka 8.7: Výsledek vypočtené velikosti pro liposomální suspenzi o neznámé 
velikosti liposomů. 

A B 

C 
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q2 [nm-2]

0,00018 0,00019 0,00020 0,00021 0,00022

ln
 (

I)

-1,1

-1,0

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

 
Obr. 8.10: Guinierův diagram s vynesenou regresní závislostí pro liposomální 
suspenzi o neznámé velikosti liposomů. 

 

Předchozí výpočet poloměrů pomocí Guinierova diagramu může být 

podpořen i metodou dissymetrie uváděnou v literatuře [66]. Jejím základem je 

měření poměru intensit rozptýleného světla ve dvou úhlech symetrických kolem 90°, 

většinou se volí úhly 45° a 135°. Poměr intenzit v těchto dvou úhlech je označován 

jako disymetrie rozptylu světla: 

,
180 θ

θ

−°

=
I

I
z       (8.2) 

kde Iθ je intenzita rozptýleného světla pod úhlem θ a I180°- θ je intenzita rozptýleného 

světla pod úhlem 180°-θ. Tyto hodnoty jsou charakteristické pro různé velikosti a 

tvary částic, a jsou tabelovány jako funkce poměru L/λ, kde L je nejdelší rozměr 

částice. Možnosti této metody jsou omezené pouze na některé tvary částic (koule, 

tyčinka a klubko) a na monodisperzní vzorky. Bližší informace spolu s tabelovanými 

hodnotami jsou uvedeny například v [66]. 

V Tabulce 8.8 jsou uvedeny výsledky dissymetrie a z ní spočtená velikost 

částic pro latexové a liposomální suspenze. Pro větší částice hodnoty dissymetrie 

nebyly tabelovány, ale vypočtený poměr intenzit v 45° a 135° roste se zvětšujícím se 

poloměrem částic. Jak je vidět určení velikosti na základě metody dissymetrie se 

poměrně shoduje s předpokládanou velikostí a odpovídá určeným velikostem 

z Guinierova diagramu. 

 
název poloměr intenzita v 45 ° intenzita v 135 ° z L/λ L [nm] 

latex 10x 50 nm 0,56 0,45 1,23 0,22 133 

latex 100x 50 nm 0,14 0,11 1,30 0,22 139 

liposomy 100 nm 0,43 0,19 2,23 0,37 234 

 
Tabulka 8.8: Získaná dissymetrie z z naměřených hodnot intenzit při 45° a 135° a 
vypočtený nejdelší rozměr částice L. 
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Metoda Guinierova diagramu je aplikovatelná pro větší částice a nemůže být 

použita k určení rozměrů rozptylových center systémů, jako jsou proteiny, jejichž 

velikosti odpovídají jednotkám nm. Vzhledem k tomu, že na Oddělení fyziky 

biomolekul probíhá studium proteinů, je zájem o provedení dalších úprav aparatury 

elastického rozptylu, tak aby bylo možné měření charakteristik dynamického 

rozptylu světla. 

 

 

Studium agregace koloidů 

 

 Studován byl stříbrný borohydridový koloid měřen v rozmezí úhlů 10°-140° 

s krokem 5° při nastavení neutrálního filtru na hodnotu OD 1. Samotný koloid nemá 

tendenci sedimentovat, a proto nebylo zapotřebí ho míchat. Po přidání adsorbátu, 

porfyrinu CuTMPyP4 (výsledná koncentrace porfyrinu ve vzorku byla 9,2×10-6M), 

intenzita měřeného signálu prudce narostla, což bylo způsobeno velmi rychlou 

tvorbou agregátů, které se vzápětí začaly usazovat. Současně provedené absorpční 

měření potvrdilo rychlý průběh agregace, protože ve spektru hned po přidání 

porfyrinu byly vidět jen jeho pásy (Soretův a Q-band). Znamená to, že zvolená 

koncentrace porfyrinu v koloidu byla příliš vysoká a agregace proběhla natolik 

rychle, že její průběh nebylo možné v tak krátké době elastickým rozptylem světla 

sledovat. 

 Tento koloid byl změřen ještě jednou a to ve stejném intervalu úhlů 10°-140°, 

s krokem 5° jen v intervalu 10°-60°, dále pak už s krokem 10°. Tímto se zmenšil 

počet měřených úhlů a doba měření jednoho cyklu se zkrátila na půl hodiny. Šedý 

filtr byl opět nastaven na hodnotu OD 1. Výsledná koncentrace porfyrinu ve vzorku 

koloidu v tomto případě byla 8,8×10-8M. Naměřené závislosti pro toto měření jsou 

vyneseny v grafu na Obr. 8.11. I u tohoto vzorku byly změřeny absorpční spektra, 

která jsou vynesena na Obr. 8.12. 

Na Obr. 8.11 je v oblasti 25° vidět „zub“, předpokládáme, že byl způsoben 

agregátem nalepeným na skle kyvety, protože po proběhnutí všech cyklů měření se 

kyveta v kyvetovém prostoru pootočila a „zub“ pak již v této oblasti nebyl vidět. 

Z úhlových závislostí elastického rozptylu můžeme soudit, že ihned po 

přidání porfyrinu začal koloid agregovat, ale agregace neproběhla tak rychle jako u 
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předcházejícího měření, protože úhlová závislost po 30 minutách vykazuje růst 

intenzity. V dalších cyklech je už patrný intenzitní pokles, což by vypovídalo o 

sedimentaci. Z absorpčních měření je také vidět pozvolná agregace koloidu. Při 

posledních třech cyklech se už absorbce ani intenzita nemění, což ukazuje na 

ukončení kinetiky agregace. 
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Obr. 8.11: Časová závislost průměrné intenzity elastického rozptylu světla změřené 
pro čistý stříbrný borohydridový koloid, po přidání porfyrinu CuTMPyP4 o výsledné 
koncentraci 8,8×10-8M a dále po 30, 60, 90, 120 a 150 minutách od přidání. 
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Obr. 8.12: Absorbční spektra čistého koloidu, po přidání CuTMPyP4 o výsledné 
koncentraci 8,8×10-8M, po 30, 60, 90, 120 a 150 minutách od přidání. 
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Pro další představu co se děje se vzorkem byla provedena faktorová analýza 

zobrazena na Obr. 8.13 a 8.14. Na Obr. 8.13 jsou výsledky faktorové analýzy pro 

čistý koloid a 6 cyklů měření s porfyrinem, na Obr. 8.14 je výsledek faktorové 

analýzy, kdy je vynechána úhlová závislost pro čistý koloid. Přestože se v tomto 

případě nejedná o spektra, ale o „úhlové závislosti rozptýleného záření“, používáme 

pro zjednodušení pojmy „subspektrum“ a „subspektra“ zavedené výše v kapitole o 

faktorové analýze. 
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Obr 8.13: Faktorová analýza úhlových závislostí elastického rozptylu pro čistý 
koloid (prázdné kolečko) a pro 5 cyklů s porfyrinem (růžové kolečko). Zobrazena 
jsou první čtyři subspektra. 

 

Z reziduální chyby lze určit, jaké chyby se dopustíme, pokud vezeme v úvahu 

pouze jedno subspektrum, resp. 2, 3 atd. Z hodnot singulárního čísla a reziduální 
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chyby lze usoudit, že faktorová dimenze série úhlových závislostí je rovna třem, 

protože hodnota čtvrtého singulárního čísla je už prakticky nulová. Pro ilustraci je na 

Obr. 8.13 uvedeno i čtvrté subspektrum. 

První subspektrum představuje průměrný profil vyskytující se ve všech 

úhlových závislostech. Hodnoty koeficientů V1 určují zastoupení tohoto subspektra 

v sérii změřených úhlových závislostí. Je v něm zaznamenán i „zub“ v oblasti 25°, 

ale z subspektra je vidět, že se jedná pouze o malou změnu, která velmi neovlivňuje 

tvar závislosti. Druhé subspektrum má diferenční charakter a propisují se do něj 

nejvýraznější změny. Jak je vidět největší změna nastala ihned po přidání porfyrinu, 

potom dále po 30 minutách. Váha třetího subspektra je oproti prvním dvěma 

podstatně menší, tedy změny zaznamenané tímto subspektrem nejsou velmi 

podstatné. Faktorová analýza zachytila dvě velké změny, a to hned po přidání 

porfyrinu a 30 minut po přidání porfyrinu. 
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Obr 8.14: Faktorová analýza úhlových závislostí elastického rozptylu pro 5 cyklů 
s porfyrinem (růžové kolečko) a s vynechanou úhlovou závislostí čistého koloidu. 
Zobrazena jsou první tři subspektra. 
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Abychom si ověřili, zda je největší změna mezi čistým koloidem a po přidání, 

či mezi cykly po přidání porfyrinu, byla udělána ještě faktorová analýza, v níž byla 

vynechána úhlová závislost čistého stříbrného koloidu, zobrazená na Obr. 8.14. 

Z hodnot singulárního čísla a reziduální chyby lze soudit, že faktorová dimenze série 

úhlových závislostí je rovna dvěma, protože hodnota třetího singulárního čísla je už 

prakticky nulová.  

Průběhy koeficientů V1 (změna celkové intenzity) a V2 (výskyt „zubů“ u 15 a 

30 stupňů, odpovídajících tvorbě agregátů) ukazují strmý nárůst mezi prvním a 

druhým měřením (časový odstup 30 minut) a následně pozvolný pokles. Průběhy lze 

interpretovat tak, že v systému probíhají dva nezávislé procesy: (1) tvorba agregátů 

během prvních 30 minut, (2) po 30 minutách postupná sedimentace velkých 

agregátů. Zatímco tvar první závislosti nelze z pouhých dvou bodů určit, druhá 

vykazuje exponenciální průběh, což odpovídá výsledkům na podobných systémech 

publikovaných např. v [67]. Výhoda faktorové analýzy tkví v tom, že dokáže oba 

tyto procesy od sebe kvalitativně a časově oddělit. Změny, které ukazuje třetí 

subspektum, vzhledem k jeho nízké váze, zanedbáváme. 
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9 Závěr 

 

Metody rozptylu světla si vzhledem ke své relativní nenáročnosti a 

neinvazivnosti našly své místo v řadě oborů ke studiu nejrůznějších vzorků. 

Dynamický rozptyl má mnoho aplikací při sledování nejrůznějších forem pohybu a 

změn probíhajících v daných systémech, např. v proteinech, DNA, či v buňkách.  

Data elastického rozptylu světla získaná v průběhu této diplomové práce byla 

naměřena na přestavěné aparatuře Photo-gonio-diffusometre model 42.000. 

V průběhu práce byla tato aparatura inovována na měření vzorků o malém objemu, 

díky usazení nových kyvet o malých objemech do navrhnutých držáků. Byl osazen 

nový karusel se sadou nových neutrálních reflexních filtrů a byla vylepšena detekční 

část aparatury zvýšením vstupního odporu. 

V průběhu měření diplomové práce byly vysledovány vhodné parametry 

nastavení experimentů. Byly změřeny úhlové závislosti intenzity elastického rozptylu 

světla pro latexové, polymerní a liposomální suspenze, z nichž byla metodou 

Guinierova diagramu odhadnuta velikost částic. Odhadnuté výsledky pro latexové a 

polymerní suspenze se velmi dobře shodují s definovanými velikostmi. Odhadnuté 

velikosti liposomů o poloměrech 100 a 200 nm se také velmi dobře shodují 

s předpokládanými velikostmi. U liposomů s poloměrem 400 nm není odhadnutý 

výsledek ve velmi dobré shodě s předpokládanou velikostí, což může být způsobeno 

nedokonalým vytvořením liposomů. 

Byla sledována i agregace koloidů po přidání CuTMPyP4, a to nejen pomocí 

elastického rozptylu, ale i UV absorpcí a faktorovou analýzou. Data zpracovaná 

faktorovou analýzou ukazují, že technikou elastického rozptylu lze sledovat agregaci 

a následnou sedimentaci koloidních systémů, pokud je koncentrace adsorbátu 

přiměřená a následná agregace neprobíhá moc rychle. 

Současný stav umožňuje odhadnout velikosti větších rozptylových center, 

rozpoznat nedokonalou přípravu liposomů, či sledovat dostatečně pomalou agregaci 

koloidů. Neumožňuje však studium rozptylových center srovnatelných s rozměry 

proteinů, proto je nutné aparaturu dále rozvíjet. Žádoucí směr rozvoje se jeví 

rozšíření o možnost měření charakteristik dynamického rozptylu světla. V době 

ukončování této práce je již připraveno vylepšení detekční části aparatury osazením 

nové fotodiody s vestavěným předzesilovačem pro dosažení vyšší citlivosti detekce. 
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