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Abstrakt: Při experimentech s kvasinkami Saccharomyces cerevisiae, sloužícími jako
modelový eukaryotní organismus je často důležité stanovit počet buněk v suspenzi. Jednou
z často užívaných metod studia buněčných suspenzí je měření elastického rozptylu světla
procházejícího suspenzí. Obvyklým výstupem těchto měření je úhlová závislost intenzity
rozptýleného záření, která nese informaci o velikosti buněk, na kterých k rozptylu dochází.
V této diplomové práci jsou studovány časové závislosti intenzity elastického rozptylu a
souvislost jejich statistických vlastností s počtem rozptylových center v jednotkovém
objemu. Za tím účelem byl navržen jednoduchý model popisující jak tato veličina pro
monodisperzní suspenzi souvisí se závislostí směrodatné odchylky časového průběhu
intenzity elastického rozptylu na střední hodnotě tohoto průběhu.
K získání experimentálních dat byl zkompletován přístroj na počítačem řízené
měření úhlových a časových závislostí intenzity elastického rozptylu. Měření bylo
prováděno na suspenzích kvasinek Saccharomyces cerevisiae a na modelovém systému
(suspenze polymerních částic o průměru 8m). Naměřená data byla interpretována v rámci
navrženého modelu. Přestože suspenze kvasinek nelze považovat za monodisperzní,
naměřená data byla v dobré shodě s předpověďmi navrženého modelu. To ukazuje, že
efekt polydisperzity kvasinek na naměřená data je dostatečně malý, aby k jejich
interpretaci bylo možné použít navržený jednoduchý model.
Klíčová slova: elastický rozptyl, statistické vlastnosti, buněčné suspenze
Title: Complex Characterization of Cell Suspensions by the Means of Elastic Scattering of
Light
Author: Radek Macháň
Department: Institute of Physics of Charles University
Supervisor: Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Supervisor's e-mail address: stepjos@karlov.mff.cuni.cz
Abstract: Studies of yeast Saccharomyces cerevisiae – a model eukaryot organism – often
require determining the number of cells in a suspension. One of the methods often used for
studying cell suspensions is the measuring of elastic scattering of light passing through the
suspensions. Usual output of those measurements is the angular dependency of the
intensity of scattered light, which bears information about the size of scatterers. This thesis
studies time-dependencies of the intensity of scattered light and relationship of their
statistical properties to the number of scatterers in a unit volume. For this purpose a simple
model was proposed, which describes the connection between this quantity for a
monodisperse suspension and the dependency of standard deviation of time-behaviour of
the scattered intensity on the mean value of the same time-behaviour.
An apparatus for computer controlled measurements of angular and timedependencies of scattered light intensity was completed for carrying out the experiments.
Elastic scattering was measured on suspensions of yeast Saccharomyces cerevisiae and a
model system (suspensions of 8m polymer particles). Experimental data were interpreted
within the proposed model. Although yeast suspensions cannot be regarded as
monodisperse, experimental data were in a good agreement with the predictions of
proposed model. This indicates that the effects of polydispersity of yeast on measured data
are small enough to allow for their interpretation within the proposed simple model.
Keywords: scattering of light, statistical properties, cell suspensions
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1 Předmluva
Předkládaná práce se zabývá studiem možností využití časových průběhů elastického
rozptylu světla na buněčných suspenzích k určování počtu buněk v jednotkovém objemu
suspenze. Její součástí je i kompletace a testování přístroje umožňujícího měření úhlových
i časových závislostí intenzity elastického rozptylu.
První část práce shrnuje východiska diplomové práce. Teorie elastického rozptylu
světla a základy statistického zpracování navzorkovaných časových průběhů měřených
veličin jsou vyloženy v následující kapitole. Třetí kapitola pak stručně nastiňuje hlavní cíle
práce a objasňuje motivaci pro jejich stanovení.
Druhá část práce je věnována postupu řešení diplomového úkolu a prezentuje
dosažené výsledky. Čtvrtá kapitola popisuje postup kompletace a výsledný stav aparatury.
V páté kapitole je popsán počítačový program sloužící k řízení experimentu a vyhodnocení
dat. Testování aparatury, zejména šumu, který vnáší do naměřených dat, je věnována šestá
kapitola. Následují kapitoly zabývající se provedenými experimenty a jejich
vyhodnocením. V sedmé kapitole je popsána příprava vzorků a měření, která byla na nich
prováděna; vyhodnocování naměřených dat je věnována kapitola osmá. V té je představen
i jednoduchý model, na jehož základě jsou interpretovány výsledky měření časových
průběhů intenzity elastického rozptylu. V závěrečné deváté kapitole jsou shrnuty hlavní
výsledky práce.
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2 Teoretický úvod
2.1 ELASTICKÝ ROZPTYL SVĚTLA
Šíří-li se elektromagnetické záření hmotným prostředím, oscilující elektrické pole
vyvolává v molekulách nucené oscilace nábojové hustoty, které jsou v prvním přiblížení
synchronní s budícím polem. Kmity nábojové hustoty v molekule, které je možné
aproximovat kmity elementárního dipólu, jsou zdrojem sekundárního elektromagnetického
záření o stejné frekvenci. V dokonale homogenním prostředí, jakým je například ideální
krystal, má záření emitované blízkými molekulami definovaný fázový rozdíl, a proto
navzájem interferuje. Tato interference je, jak uvádí Kerker (1969) či Prosser a kol. (1989),
v případě buzení rovinnou vlnou destruktivní ve všech směrech kromě směru šíření
budícího záření. Složením rozptýlené a budící vlny vzniká rovinná vlna, jejíž fázová
rychlost je
v=

c
,
n

(2.1)

kde c je rychlost světla ve vakuu a n je index lomu daného prostředí. V anizotropním
prostředí je fázová rychlost světla závislá na směru jeho šíření a k popisu nestačí skalár n;
taková prostředí však nejsou předmětem studia této práce. Světlo může s prostředím
interagovat též neelasticky, tedy tak, že dochází k předávání energie mezi zářením a
molekulami prostředí. Nejběžnější neelastickou interakcí je absorpce záření molekulami
prostředí, která se projeví poklesem intenzity I procházejícího záření, který je
fenomenologicky popsán Lambertovým zákonem:
I = I 0 exp(−ε d ) ,

(2.2)

kde I0 je původní intenzita, d je dráha uražená světlem ve vzorku a ε je koeficient absorpce.
Změna fázové rychlosti i absorpce mohou být zahrnuty do komplexního indexu lomu m
m = n(1 – iκ),

(2.3)

jehož imaginární část souvisí s koeficientem absorpce:

ε=

4π nκ

λ0

,

(2.4)

kde λ0 je vakuová vlnová délka dopadajícího záření. Neelastická interakce světla s látkou
není hlavním tématem této práce, proto zde neuvádím žádné podrobnosti. O principech a
metodách studia neelastické interakce záření a molekul píše například Prosser a kol.
(1989). Nadále se budeme zabývat převážně látkami dielektrické povahy, pro které je
imaginární část komplexního indexu lomu malá oproti části reálné.
Složitější situace nastává v prostředí obsahujícím nehomogenity o rozměrech
nezanedbatelných vůči vlnové délce procházejícího elektromagnetického záření. Takovými
nehomogenitami mohou být například makromolekuly rozpuštěné v nízkomolekulárním
rozpouštědle, kovové koloidy, buňky suspendované ve vodě, ale také třeba oblasti
v kapalině o odlišné hustotě molekul vzniklé tepelným pohybem, jak uvádí Kerker (1969).
Přítomnost nehomogenit narušuje destruktivní interferenci sekundárních vln, které se poté
šíří vzorkem v jiných směrech než udává zákon odrazu a lomu, který je uveden například
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v Prosser a kol. (1989). Dochází k rozptylu světla nazývanému elastický, neboť při něm
nedochází ke změnám vnitřní energie molekul vzorku. Nehomogenity, které jej způsobují,
jsou zvány rozptylovými centry. Polarizační vlastnosti a úhlové rozložení intenzity
rozptýleného záření jsou závislé na velikosti a tvaru rozptylových center. Úkolem teorie
elastického rozptylu světla je vyšetřovat tyto závislosti, které mohou být potom zpětně
využity ke studiu vlastností rozptylových center z naměřených charakteristik rozptýleného
záření.
Nebudu zde uvádět řešení tohoto problému, které podrobněji diskutuje například
Kerker (1969), ale pouze shrnu některé nejdůležitější výsledky.
Míra použitelných aproximací a tím i složitost výsledných výrazů závisí na poměru
velikosti rozptylujícího centra a vlnové délky dopadajícího záření, k jehož posouzení se
obvykle používá bezrozměrná veličina α definovaná vztahem:

α=

2π r

λ

,

(2.5)

kde r je poloměr rozptylového centra, λ je vlnová délka dopadajícího záření v médiu
obklopujícím rozptylové centrum, tedy

λ=

λ0
m0

,

(2.6)

kde m0 je index lomu okolního média. V případě, že centrum není kulové, uvažuje se
obvykle hydrodynamický poloměr rH, což je poloměr homogenní koule, která vykazuje
stejný koeficient translační difúze D jako rozptylové centrum. Koeficient translační difůze
rozptylového centra je tedy roven

D=

kT
,
6π η rH

(2.7)

kT je Boltzmannův teplotní faktor a η je viskozita media obklopujícího rozptylové
centrum.
Podle velikosti parametru α rozlišujeme tři základní případy:
2.1.1 Rayleighova teorie
je nejjednodušší popis elastického rozptylu, který považuje rozptylová centra za
elementární dipóly. Tato aproximace je evidentně použitelná pouze pro velmi malá
rozptylová centra; hranice její použitelnosti je možné stanovit rozborem vycházejícím
z obecnějšího popisu elastického rozptylu. Výsledky takového rozboru diskutuje Kerker
(1969); chyba vzniklá použitím Rayleighovy teorie závisí nejen na velikosti parametru α,
ale také na relativním indexu lomu m rozptylového centra vůči okolnímu mediu, přičemž
jako obvykle volený obor použitelnosti Rayleighovy teorie uvádí α ≤ 0,3. Mattison a
Kaszuba (2003) uvádějí, že při rozptylu červeného světla na proteinech je chyba daná
použitím Rayleighovy teorie menší než 5% přibližně pro parametr α ≤ 0,4, což odpovídá
globulárním proteinům o relativních molekulových hmotnostech do 19.106.
Na obrázku 2.1 je znázorněna geometrie elastického rozptylu. Lineárně
polarizovaná budící vlna se šíří v kladném směru osy z a rovina její polarizace svírá úhel χ
s rovinou yz, ve které je snímáno rozptýlené záření ve vzdálenosti ρ od rozptylového
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centra, které je umístěno v počátku souřadné soustavy. Indukovaný dipól D osciluje též ve
směru polarizace budícího záření a emituje rozptýlené záření, které je možné rozložit do
dvou lineárně polarizovaných komponent s navzájem kolmými rovinami polarizace. Jednu
rovinu polarizace zvolíme totožnou s rovinou yz, ta bývá nazývána horizontální polarizací
a označována indexem H, neboť v rozptylovém experimentu bývá rovina yz, nazývaná
rovinou rozptylu, orientována obvykle vodorovně tak jako na obrázku 2.1. Polarizace
kolmá na rovinu yz bývá nazývána vertikální a značena indexem V. Při ozáření
rozptylového centra světlem intenzity I0 bude intenzita horizontálně polarizované
komponenty rozptýleného záření IH(χ), respektive vertikálně polarizované komponenty
IV(χ), rovna:
2

16π 4 r 6 m 2 − 1
I H (χ ) = I 0
cos 2 χ cos 2 θ ,
ρ 2 λ4 m 2 + 2

(2.8a)

2

16π 4 r 6 m 2 − 1
IV (χ ) = I 0
sin 2 χ .
2 4
2
ρ λ m +2

(2.8b)

Významná je závislost intenzity rozptýleného záření na převrácené čtvrté mocnině vlnové
délky, která je zodpovědná za modrou barvu oblohy, neboť modrá, krátkovlnná, část
spektra slunečního záření je více rozptylována molekulami vzduchu.
x

Dy
D

Dx

dopadající svazek

χ
θ

z

rozptýlený svazek
y
Obr. 2.1: Geometrie elastického rozptylu. Lineárně dopadající vlna se šíří v kladném směru osy z a
rovina její polarizace svírá úhel χ s rovinou rozptylu yz; rozptylové centrum je umístěno v počátku;
indukovaný dipól D osciluje ve směru polarizace dopadajícího záření.

Mezi obě komponenty rozptýleného záření není procesem rozptylu vnesen žádný
fázový rozdíl, takže úhel χ’ svíraný rovinou jeho polarizace a rovinou rozptylu může být
určen ze vztahu:

8

IV (χ )
tgχ
.
=
I H ( χ ) cosθ

tgχ ' =

(2.9)

Nepolarizované budící světlo intenzity I0 lze rozložit do dvou nekoherentních
lineárně polarizovaných komponent, z nichž jedna je opět polarizována rovnoběžně a
druhá kolmo na rovinu rozptylu. Intenzitu rovnoběžně polarizované komponenty označme
I
IH a kolmo polarizované komponenty IV; platí I H = I V = 0 . Zavedeme označení
2
π 
π 
I H (0) = I HH , IV =   = IVV , a protože I H   = IV (0) = 0 , intenzita rozptýleného záření IR
 2
 2
je
2

IR = I

8π 4 r 6 m 2 − 1
+ I = I0 2 4
(1 + cos 2 θ ) .
2
ρ λ m +2

H
H

V
V

(2.10)
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Výraz (2.10) můžeme upravit s využitím vztahu pro objem koule o poloměru r: v = π r 3 a
3
velikost vlnového vektoru dopadajícího záření
k=

2π

λ

:

(2.11)
2

9k 4 v 2  m 2 − 1 

 (1 + cos 2 θ ) .
I R = I0
32π 2 ρ 2  m 2 + 2 

(2.12)

Na obrázku 2.2 je vynesen průmět vyzařovacího diagramu rayleighovského
rozptylového centra do roviny rozptylu (rovina yz v obrázku 2.1). Jsou zde vyneseny
vyzařovací diagramy komponent I HH a I VV a jejich součet IR. Stupeň polarizace PR
rozptýleného záření IR buzeného nepolarizovaným zářením je
PR =

I VV − I HH
I VV + I HH

=

1 − cos 2 θ
.
1 + cos 2 θ

(2.13)

Pro úhel θ = π

je PR = 1 a rozptýlené záření je tedy úplně lineárně polarizováno v rovině
2
kolmé k rovině rozptylu, tedy ve směru vertikálním.
Účinný průřez Rayleighova rozptylu Csca, tedy celkovou energii odebranou
rozptylem z dopadajícího svazku dělenou intenzitou dopadajícího záření I0, získáme
integrací poměru rozptýlené a dopadající intenzity I přes povrch koule:
I0
2

Csca

3k 4 v 2 m 2 − 1
=
.
2π m 2 + 2

(2.14)
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I HH

cos(t)**2
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IVV
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Obr. 2.2: Průmět vyzařovacího diagramu rayleighovského rozptylového centra do roviny rozptylu.

2.1.2 Rayleighova-Debyeova teorie
Při tomto přístupu k řešení problému elastického rozptylu je rozptylové centrum
libovolného tvaru rozděleno na elementy o objemu v, které jsou dostatečně malé, aby
rozptyl na nich mohl být popsán Rayleighovou teorií. Základní aproximací v RayleighověDebyeově teorii je předpoklad, že fáze dílčí vlny emitované libovolným objemovým
elementem, na které je rozděleno rozptylové centrum, je závislá pouze na poloze daného
elementu vůči bodu pozorování, nikoliv na vzdálenosti, po kterou se vlna šíří v objemu
rozptylového centra. Všechny objemové elementy tedy uvažujeme excitované původní
dopadající vlnou. Aby byl uvedený předpoklad splněn, musí podle Kerkera (1969) platit
nerovnost
2k d (m − 1) << 1 ,

(2.15)

kde d je nejdelší rozměr rozptylového centra. Z toho důvodu nemůže být rozptylové
centrum příliš velké a jeho index lomu m relativní vůči okolnímu mediu musí být blízký 1,
tedy index lomu m1 rozptylového centra musí být blízký indexu lomu media m0.
Podrobnější analýzu přesnosti Rayleighovy-Debyeovy teorie v závislosti na hodnotě
indexu lomu m a velikosti rozptylového centra provádí například Kerker (1969).
Uvažujme opět geometrii znázorněnou obrázkem (2.1). Využijeme-li předpokladu,
že hodnota indexu lomu m se málo liší od 1, vztahů (2.8a,b) a (2.11), můžeme pro intenzitu
komponenty rozptýleného záření polarizované kolmo respektive rovnoběžně vzhledem
k rovině rozptylu psát:
k 4v 2
2
IV ( χ ) = I 0 2 2 m − 1 sin 2 χ P (θ ) ,
4π ρ
I H (χ ) = I0

k 4v 2
2
m − 1 cos 2 χ cos 2 θ P (θ ) .
2 2
4π ρ
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(2.16a)

(2.16b)

Úhlová závislost intenzity rozptýleného záření je působena vzájemnou interferencí vln
emitovaných jednotlivými objemovými elementy, na které je rozděleno rozptylové
centrum, a je popsána funkcí P(θ) zvanou form factor.
P (θ ) =

1
v2

2

∫ exp(iδ )dV ,

(2.17)

kde integrace probíhá přes objem rozptylového centra a δ je fáze každé elementární vlny.

P

θ

Q

O
A

N

R

Obr. 2.3: Geometrie k Rayleighově-Debyeově teorii elastického rozptylu.

Obrázek 2.3 ilustruje výpočet fáze δ libovolného objemového elementu. Paprsek
procházející počátkem O a rozptýlený pod úhlem θ urazil do roviny pozorování vzdálenost
NOP, zatímco paprsek procházející bodem A a rozptýlený pod týmž úhlem vzdálenost
RAQ. Paprsek v bodě Q je oproti paprsku v bodě P fázově zpožděn o

θ
δ = 2k s sin .

(2.18)

2

Kerker (1969) uvádí form factory P(θ) pro různé tvary rozptylových center.
Například pro kouli o poloměru r nabývá tvaru:

 3(sin u − cos u ) 
P (θ ) = 
 ,
u3

2

kde u = 2k r sin

θ
2

(2.19)

. Pro elipsoid s poloosami délek a, b, c platí též výraz (2.19), ve kterém

se za u dosadí:

11

u = 2k sin

θ
2

(a 2 cos 2 α + b 2 cos 2 β + c 2 cos 2 γ ),

(2.20)

kde α, β, γ jsou úhly svírané poloosami a, b, c s rovinou rozptylu.
2.1.3 Mieova teorie
je obecná teorie pro sféricky symetrická rozptylová centra o libovolné velikosti. Výsledky
této teorie směřují pro malá rozptylová centra k výsledkům teorie Rayleighovy a na druhé
straně pro velká rozptylová centra k výsledkům daným lomem, odrazem a difrakcí záření
na rozptylovém centru. Obecná platnost této teorie pro libovolně velká rozptylová centra je
vykoupena její složitostí, výsledky obsahují nekonečné řady a speciální funkce.
problematice numerických výpočtů Mieových funkcí se věnují například Boll (1958) či Du
(2004).
Opět uvažujeme základní geometrii rozptylového experimentu, jak je znázorněna
obrázkem 2.1.

λ2
2
IV (χ ) = I 0
i sin 2 χ ,
2 2 1
4π ρ
I H (χ ) = I 0

(2.21a)

λ2
2
i2 cos 2 χ .
4π 2 ρ 2

(2.21b)

Intenzitní funkce i1 respektive i2 jsou čtverce absolutních hodnot amplitudových funkcí S1
respektive S2, a platí pro ně:
i1 = S1

i2 = S 2

2

2

[

]

2

2n + 1
=∑
a n π n (cos θ ) + bn τ n (cos θ ) ,
n =1 n ( n + 1)
∞

[

]

2

2n + 1
=∑
a n τ n (cos θ ) + bn π n (cos θ ) .
n =1 n ( n + 1)
∞

(2.22a)

(2.22b)

Úhlově závislé funkce πn a τn jsou definovány:

πn =

Pn(1) (cos θ )
,
sin θ

(2.23a)

d Pn(1) (cosθ )
τn =
.
dθ

(2.23b)

Pn(1) (cos θ ) je přidružený Legendreův polynom řádu n a stupně 1, pro nějž platí
Pn(1) (cos θ ) =

d Pn (cosθ )
,
dθ

kde Pn (cos θ) je Legendreův polynom řádu n.
12

Pro koeficienty an a bn vystupující v rovnicích (2.22a,b) platí:
Ψn (α )Ψn(1) (mα ) − mΨn (mα ) Ψn(1) (α )
an =
,
Ξ n (α )Ψn(1) (mα ) − mΨn (mα )Ξ (n1) (α )

(2.24a)

mΨn (α ) Ψn(1) (mα ) − Ψn (mα )Ψn(1) (α )
,
mΞ n (α )Ψn(1) (mα ) − Ψn (mα )Ξ (n1) (α )

(2.24b)

bn =

kde horní index (1) značí první derivaci:
Ψn(1) ( x) =

d Ψn ( x)
,
dx

Ξ (n1) ( x) =

d Ξ n ( x)
.
dx

Funkce Ψn a Ξn jsou definovány pomocí Besselových funkcí:

Ψn ( x) =

πx

J 1 ( x) ,
2 n+ 2
πx
π x
Ξ n ( x) = Ψn ( x) − i
Yn+ 1 ( x) =
 J n + 1 ( x) − i Yn + 1 ( x)  .
2
2
2

2
2 

(2.25a)
(2.25b)

J n+ 1 ( x) je Besselova funkce prvního druhu řádu n + 1 , Yn+ 1 ( x) je Besselova funkce
2
2
2
1
druhého druhu řádu n +
. Kerker (1969) shrnuje definice a některé vlastnosti
2
Besselových funkcí a Legendreových polynomů.
Mezi komponentu polarizovanou vertikálně a komponentu polarizovanou
horizontálně je při rozptylu vnášen fázový rozdíl δ, pro nějž Kerker (1969) uvádí
tg δ =

Re( S1 ) Im(S 2 ) − Re( S 2 ) Im(S1 )
,
Re( S1 ) Re( S 2 ) − Im(S1 ) Im(S 2 )

(2.26)

kde symbol Re respektive Im značí reálnou respektive imaginární část komplexní funkce.
Rozptylem lineárně polarizovaného záření vzniká tedy obecně záření s eliptickou
polarizací. Pouze v případech, kdy je dopadající záření lineárně polarizováno ve
vertikálním nebo horizontálním směru, je i rozptýlené záření lineárně polarizováno v témže
π 
směru, neboť, jak plyne ze vztahů (22.21a,b), I H   = IV (0) = 0 . Při rozptylu na sféricky
 2
symetrických rozptylových centrech tedy nedochází k depolarizaci lineárně polarizovaného
záření. Pokud je depolarizace při rozptylovém experimentu pozorována, je to podle
Kerkera (1969) známkou odchylky tvaru rozptylových center od sférické symetrie.
Pro intenzitu rozptylu nepolarizovaného záření platí vztah analogický (2.10)
I R = I0

λ2
(i1 + i2 )
8π 2 ρ 2

a pro stupeň polarizace rozptýleného záření platí
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(2.27)

P=

i1 − i 2
.
i1 + i 2

(2.28)

Jak je patrné ze vztahů (2.21a,b - 2.24a,b), je závislost intenzity rozptýleného záření
na vlnové délce podstatně složitější než v Rayleighově teorii, neboť vlnová délka λ
vystupuje i ve vztahu (2.5) pro bezrozměrný parametr α, který je argumentem funkcí Ψ a
Ξ ve vztazích (2.24a,b) pro výpočet koeficientů an a bn.
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Obr. 2.4: Úhlové závislosti elastického rozptylu spočítané podle Mieovy teorie programem Mie
Calculator [Prahl (2000)]. V obrázku A jsou vyneseny průměty vyzařovacích diagramů pro dvě
různé velikosti rozptylových center o relativním indexu lomu vůči mediu m = 1,13. Hodnota
parametru α = 1,32 odpovídá při použití Helium-Neonového laseru o vlnové délce λ = 632,8nm
centrům o průměru 200nm a hodnota parametru α = 33 odpovídá centrům o průměru 5µm.
V obrázku B je vynesena úhlová závislost intenzity rozptylu na větších z obou center. Intenzita je
vynesena v logaritmické škále, jak bývá obvyklé.

S rostoucí velikostí rozptylových center roste i podíl záření rozptýleného do úzkého
rozmezí úhlů kolem dopředného směru θ = 0 a zároveň mizí rozdíly v úhlových
závislostech intenzit I HH a I VV rozptýleného záření o různých polarizacích. Vliv velikosti
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rozptylových center na úhlovou závislost intenzity elastického rozptylu je ilustrován
obrázkem 2.4.
Opět můžeme zavést účinný průřez rozptylu Csca, tedy celkovou energii odebranou
rozptylem z dopadajícího svazku dělenou intenzitou dopadajícího záření I0. Pro rozptylová
centra s nenulovou imaginární částí indexu lomu můžeme analogicky zavést účinný průřez
absorpce Cabs. Celková energie odebraná z dopadajícího svazku důsledkem interakce
s rozptylovým centrem dělená intenzitou dopadajícího záření I0 je účinným průřezem
extinkce Cext, který je součtem účinných průřezů rozptylu a absorpce Cext = Csca + Cabs .
Kerker (1969) uvádí pro účinné průřezy tyto výrazy
C sca =

λ2
2π

C ext =

λ2
2π

∑ (2n + 1)[ a
∞

n =1
∞

∑ (2n + 1)[Re(a
n =1

],

(2.29)

+ bn )] .

(2.30)

+ bn

2
n

n

2

Mievu teorii je možné rozšířit i na nehomogenní rozptylová centra, pokud však
celkový tvar rozptylového centra i rozložení indexu lomu v něm vykazují sférickou
symetrii. Nejjednodušší případ takového rozptylového centra je koule složená ze dvou
vrstev, jak je znázorněna na obrázku 2.5. Vnitřní koule o poloměru r1 je z materiálu o
indexu lomu m1 a je pokryta slupkou z materiálu o indexu lomu m2 a vnějším poloměru r2.
Médium obklopující rozptylové centrum má index lomu m0. Relativní index lomu vnitřní
m
koule vůči médiu označíme m = 1 a relativní index slupky vůči médiu označíme
m0
m
m′ = 2 . Dále zavedeme označení:
m0
2π r1
2π r2
α=
β=
,
.

λ

λ

Pro intenzitu rozptýleného záření platí vztahy (2.21a,b – 2.23a,b) s tím rozdílem, že
koeficienty an, bn je nutné namísto vztahů (2.24a,b) počítat podle následujících vzorců:

[Ψ Ψ ]n,α [Χ Ψ ]n, β − [Χ Ψ ]n,α [Ψ Ψ ]n,β
[Ψ Ψ ]n,α [ΧΞ ]n, β − [Χ Ψ ]n,α [Ψ Ξ]n, β

,

(2.31a)

[Ψ Ψ ]×n,α [Χ Ψ ]×n, β − [Χ Ψ ]×n,α [Ψ Ψ ]×n, β
bn =
[Ψ Ψ ]×n,α [ΧΞ]×n, β − [Χ Ψ ]×n,α [Ψ Ξ ]×n, β

,

(2.31b)

an =

ve kterých vystupují operátory:

[Χ Ψ ]n, β

= Χ (n1) (m' β )Ψn ( β ) − m' Χ n (m'β )Ψn(1) ( β ) ,

(2.32a)

[Χ Ψ ]×n, β

= m' Χ (n1) (m' β ) Ψn ( β ) − Χ n (m'β )Ψn(1) ( β ) ,

(2.32b)

[Χ Ψ ]n,α

= m Χ (n1) (m'α )Ψn (mα ) − m' Χ n (m'α )Ψn(1) (mα ) ,

(2.32c)
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[Χ Ψ ]×n,α

= m' Χ (n1) (m'α ) Ψn (mα ) − m Χ n (m'α )Ψn(1) (mα ) .

(2.32d)

Do operátorů definovaných vztahy (2.32a-d) můžeme dosazovat libovolné kombinace
funkcí Χ, Ψ, Ξ, které je potřeba pro výpočet koeficientů an, bn podle (2.31a,b). Funkce Χn
je definována:

Χ n ( x) = −

πx
2

Yn+ 1 ( x) ,

(2.33)

2

kde Yn+ 1 ( x) je Besselova funkce druhého druhu řádu n + 1 ; funkce Ψn, Ξn jsou
2
2
definovány vztahy (2.25a,b). Horní index (1) značí první derivaci funkce podle jejího
argumentu.

m2

m1

r2

r1

Obr. 2.5: Schéma dvojvrstevné koule. Vnitřní koule o poloměru r1 má index lomu m1, vnější kulová
slupka o poloměru r2 má index lomu m2.

Teorii pro dvojvrstevnou kouli je možné přímočaře rozšířit i na případ koule
složené z libovolného počtu koncentrických vrstev. Výrazy (2.21a,b – 2.23a,b) pro úhlové
rozdělení intenzity rozptýleného záření zůstávají v platnosti, pouze přibudou další členy do
výrazů pro výpočet koeficientů an, bn. Kerker (1969) uvádí tyto výrazy ve formě
determinantů.
Quirantes a kol. (2001) uvádí některé základní vztahy obecné teorie rozptylu na
rozptylových centrech libovolné velikosti a libovolného tvaru, která pro sféricky
symetrická rozptylová centra přechází v teorii Mieovu. Obecná teorie je však v praxi
zřídka používána pro svou složitost a místo ní bývá dávána přednost Mieově teorii i pro
rozptylová centra, která nejsou přesně kulová, jak činí například Wilson a kol (2005) nebo
Wilson a Foster (2005).
2.1.4 Rozptyl na více centrech
Rozptýlené záření emitované různými, náhodně orientovanými, rozptylovými centry je
navzájem nekoherentní, a tudíž výslednou intenzitu záření rozptýleného na více
rozptylových centrech získáme jako součet intenzit záření emitovaného jednotlivými
rozptylovými centry. To však platí pouze tehdy, jsou-li jednotlivá rozptylová centra
rozmístěna dostatečně daleko od sebe, aby byly splněny následující podmínky:
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1) Můžeme zanedbat vícenásobný rozptyl. Tedy pravděpodobnost toho, že rozptýlené
záření dopadne na další rozptylové centrum, kterým bude opětovně rozptylováno, je
dostatečně malá. Tato podmínka je podle Latimera (1982) splněna pokud platí nerovnost
lf >> d, kde l f =

1
N C sca

(2.34)

je střední volná dráha světla ve vzorku, d je dráha světla ve vzorku a N je počet
rozptylových center v jednotkovém objemu vzorku.
Vícenásobný rozptyl se projevuje nelineární závislostí intenzity rozptýleného záření
na koncentraci rozptylových center a změnou úhlového rozložení intenzity rozptýleného
záření. Pro malé rozptylové úhly θ může docházet k poklesu intenzity rozptýleného záření
s rostoucí koncentrací rozptylových center, zatímco pro velké úhly θ se zrychlí nárůst
intenzity rozptýleného záření s koncentrací center, jak ukazují experimentální výsledky
Colbyho a kol. (1975). Změn tvaru vyzařovacího diagramu s koncentrací rozptylových
center v oblasti vysokých koncentrací je možné využít k určování koncentrace
rozptylových center, jak uvádí Jones a kol. (1998).
Latimer (1982) uvádí experimentální výsledky, které odpovídají předpovědím na
základě nerovnosti (2.34). Colby a kol. (1975) zjišťoval experimentálně, při jakých
koncentracích rozptylových center velikosti řádu desetin mikrometru se začíná projevovat
vícenásobný rozptyl a došel k výsledkům, které nejsou v rozporu s nerovností (2.34).
2) Rozptylová centra se navzájem neovlivňují interakcí mezi svými dipólovými momenty.
Hranice platnosti této podmínky teoreticky studoval Quirantes a kol. (2001) porovnáváním
účinného průřezu rozptylu na dvojici blízkých center se součtem účinných průřezů dvou
samostatných rozptylových center. Tato podmínka je obvykle méně restriktivní, než
předchozí podmínka vyjádřená nerovností (2.34). Výjimkou jsou malá rozptylová centra,
jejichž bezrozměrný velikostní parametr α << 1, nebo situace s extrémně krátkou dráhou d
světla ve vzorku; více podrobností uvádí Quirantes a kol. (2001).
V případě, že platí obě uvedené podmínky a vzorek obsahuje N identických
náhodně orientovaných rozptylových center v jednotkovém objemu, intenzita I(θ) záření
rozptýleného pod úhlem θ je rovna

I (θ ) = I1 (θ ) N V (θ ) ,

(2.35)

kde I1(θ) je intenzita záření rozptýleného pod úhlem θ na jednom rozptylovém centru a
V(θ) je objem vzorku, ze kterého je sbíráno záření rozptýlené pod úhlem θ. Za I1(θ) je
možné dosadit některý z výrazů (2.8a,b), (2.10), (2.12), (2.16a,b), (2.21a,b), (2.27) podle
charakteru rozptylových center a polarizace dopadajícího záření. Objem V(θ), ze kterého je
sbíráno rozptýlené záření, je definován jako průnik budícího svazku a svazku, který
vstupuje do detektoru pod rozptylovým úhlem θ. Závislost objemu V(θ) na úhlu θ je
znázorněna na obrázku 2.6 a popsána přibližně vztahem (2.36)

π 
V 
2
V (θ ) =   .
sin θ

(2.36)
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Výraz (2.36) nabývá singulární hodnoty pro úhly θ = 0 a θ = π, ve kterých však stejně není
možné měřit intenzitu elastického rozptylu, neboť v daných směrech není možné oddělit
záření rozptýlené od dopadajícího.
záření vstupující
do detektoru

b

θ
dopadající svazek

V(θ)

a

Obr. 2.6: Geometrie k nalezení závislosti objemu V na úhlu θ. Znázorněn je průmět dopadajícího a
rozptýleného svazku do roviny rozptylu. Objem V(θ) je úměrný obsahu S průniku průmětů obou
svazků

S=

ab
,
sin(θ )

kde význam šířek svazků a, b je patrný z obrázku. V případě θ =

π

je S = ab.

2
Pod úhlem θ = 0 je možné měřit intenzitu prošlého záření It, která je menší než
intenzita I0 záření dopadajícího o energii, která byla ve vzorku absorbována a rozptýlena
vzorkem do ostatních směrů. Platí:

It
= exp(− N C ext d ) = exp(−τ d ) = 10 -O. D. ,
I0

(2.37)

kde d je dráha světla ve vzorku; rovnice (2.37) zároveň zavádí veličiny turbiditu τ a
optickou hustotu O.D. často používané při měření intenzity záření prošlého vzorkem.
V případě, že nejsou všechna rozptylová centra ve vzorku stejná, zavedeme
symbolický vektor ζ, jehož složkami jsou libovolné relevantní charakteristiky
rozptylového centra (například index lomu, velikost či tvar). Počet rozptylových center
popsaných stejným vektorem ζ označíme N(ζ). Pro intenzitu záření rozptýleného pod
úhlem θ potom platí
I (θ ) = V (θ )∑ N (ζ ) I1 (θ ,ζ ) ,

(2.38)

ζ

kde I1(θ, ζ) je intenzita záření rozptýleného jedním centrem charakterizovaným vektorem ζ
pod úhlem θ.
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Vztah (2.35) platí přesně pouze za předpokladu, že rozptylová centra jsou
rozmístěna ve vzorku ideálně rovnoměrně a jejich počet v objemu V(θ) je tedy konstantní a
roven NV(θ) (vztah (2.38) vyžaduje, že výše uvedený předpoklad je splněn pro každou
hodnotu ζ a v objemu V(θ) je N(ζ)V(θ) center popsaných vektorem ζ). Rozptylová centra
však ve skutečnosti nikdy nejsou rozmístěna dokonale rovnoměrně a navíc nejsou nehybná
(konají tepelný pohyb, či pohyb vynucený mícháním vzorku) a jejich počet v objemu V(θ)
se mění v čase, což se projevuje změnami intenzity rozptýleného záření. K přesnějšímu
popisu elastického rozptylu na více rozptylových centrech je nutné použít statistický
přístup, kterému je věnována pozornost v následujícím textu.
2.2 STATISTICKÝ POPIS ROZPTYLU SVĚTLA
V tomto oddíle uvádím základy statistického přístupu, který je možné použít k popisu
fluktuací intenzity elastického rozptylu světla. Podrobnější výklad statistických metod je
možné nalézt v Cooper a McGillem (1986) či Mark a Workman (1991); Praus (1993) se
podrobněji zabývá statistickými vlastnostmi signálu detegovaného v rozptylových
experimentech. Existují dvě základní příčiny fluktuací velikosti signálu detegovaného
v rozptylovém experimentu.
1) Skutečné fluktuace intenzity záření rozptýleného studovaným objemem vzorku V(θ). Jak
bylo řečeno výše, jejich příčinou jsou změny počtu rozptylových center přítomných ve
studovaném objemu V(θ) v čase. Jedná se o fyzikální jev, který přímo souvisí s vlastnostmi
vzorku a může být využit k získání informace o počtu a vlastnostech rozptylových center
přítomných ve vzorku.
2) Fluktuace způsobené měřící aparaturou. Do této kategorie zahrnuji všechny ostatní
zdroje fluktuací signálu, které nemají souvislost s vlastnostmi studovaného objemu vzorku.
Jedné se zejména o fluktuace v odezvě detekčního systému na záření o stejné intenzitě.
Dále sem patří i fluktuace intenzity dopadajícího záření, které mohou mít původ jak
v nestabilitě zdroje záření, tak v zeslabení budícího svazku rozptylem mimo objem V(θ), ze
kterého je sbíráno rozptýlené záření. Zeslabení intenzity rozptylem bude výrazné zejména,
pokud k němu dojde na velkém rozptylovém centru, jakým je například vzduchové
bublina. Podobným principem může být zeslabeno i rozptýlené záření na cestě z objemu
V(θ) k detektoru.
Fluktuace signálu, jejichž příčiny patří do této kategorie, nenesou užitečnou
informaci o vzorku, a proto je dobré je potlačit na minimum zejména použitím stabilního
zdroje záření, detektoru s příznivým poměrem signálu a šumu a snahou o eliminací silně
rozptylujících nečistot z dráhy dopadajícího a rozptýleného paprsku. Přesto není možné
tyto příčiny fluktuací úplně odstranit a je nutné mít jejich existenci na paměti při
interpretaci fluktuací velikosti detegovaného signálu.
Z výše řečeného plyne, že velikost signálu detegovaného v rozptylovém
experimentu v určitém čase t’ má charakter náhodné proměnné. Analogicky má charakter
náhodné proměnné i intenzita záření rozptýleného určitým objemem vzorku a počet
rozptylových center přítomných v daném objemu vzorku v čase t’. Nyní budu diskutovat
obecné vlastnosti, které se týkají libovolné z těchto náhodných proměnných, zvolme tedy
jednu a označme ji X(t’). Tato náhodná proměnná může nabývat hodnot x; soubor všech
možných časových průběhů {x(t)} má charakter náhodného procesu, který označíme X(t).
Nejčastěji používaným popisem náhodných proměnných je jejich hustota
pravděpodobnosti p(x), která je definována tak, že výraz p(x)dx je roven pravděpodobnosti,
že pro hodnotu náhodné proměnné X platí x < X ≤ x + dx. Pravděpodobnost, že náhodná
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proměnná X nabývá hodnotu z intervalu (x1; x2], získáme integrací funkce p(x) v mezích x1
a x2.
Mezi nejdůležitější statistické charakteristiky náhodné proměnné X patří střední
hodnota
X =

∞

∫ x p( x) d x ;

(2.39)

−∞

střední hodnotu libovolné funkce f náhodné proměnné spočítáme podle následujícího
vztahu
f (X ) =

∞

∫ f ( x) p( x) d x .

(2.40)

−∞

Další důležitou charakteristikou je druhý centrální moment čili variance

σ2 =

(X −

X

)

2

= X2 − X ,
2

(2.41)

jejíž odmocnina σ je nazývána směrodatnou odchylkou.
Vzájemnou závislost dvou náhodných proměnných X a Y popisuje jejich korelace,
která je definováno jako střední hodnota součinu náhodných proměnných X Y . Jako míra
vzájemné závislosti náhodných proměnných, která je nezávislá na velikosti daných
proměnných, se zavádí jejich korelační koeficient ρ:

ρ=

X− X

Y− Y

σX

σY

.

(2.42)

Jsou-li náhodné proměnné X a Y statisticky nezávislé, je jejich korelační koeficient roven
nule.
Pro varianci součtu či rozdílu dvou náhodných proměnných platí následující vztah:

σ X ±Y 2 = σ X 2 + σ Y 2 ± 2 ρσ X σ Y .

(2.43)

Variance součtu či rozdílu nezávislých náhodných proměnných je rovna součtu jejich
variancí. Variance obecné funkce N nezávislých náhodných proměnných
Y = f ( X 1 , X 2 ,..., X N ) je dána následujícím předpisem
N

df
σ Xi 2 .
i =1 d X i

σY2 = ∑

(2.44)

2.2.1 Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti
Počet rozptylových center přítomných v určitém objemu vzorku nebo četnost výskytu
nezávislých dějů v určitém časovém intervalu se obvykle, jak uvádí Praus (1993), řídí
Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti. Podle tohoto rozdělení je pravděpodobnost P,
že náhodná proměnná X nabývá hodnoty x, rovna
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P( X = x) = exp(− µ )

µx

(2.45)

x!

pro x z oboru nezáporných celých čísel a µ > 0. Parametr µ má význam střední hodnoty
náhodné proměnné X (například střední hodnoty počtu rozptylových center ve studovaném
objemu). Variance poissonovské náhodné proměnné X je rovna její střední hodnotě, tedy
také parametru µ.
Poissonovo rozdělení je diskrétní, ale často bývá aproximováno spojitým
rozdělením; pro dostatečně velké hodnoty parametru µ je vhodnou spojitou aproximací
Poissonova rozdělení Gaussovo (normální) rozdělení hustoty pravděpodobnosti, které je
definováno výrazem (2.46)
p( x) =

 ( x − µ )2 
1
exp −

2σ 2 
σ 2π


(2.46)

pro -∞ < x < ∞. Parametr µ má opět význam střední hodnoty náhodné proměnné X a
parametr σ má význam její směrodatné odchylky. Obrázek 2.7 ilustruje přechod
Poissonova rozdělení v Gaussovo rozdělení se stejně velkou střední hodnotou µ a variancí
σ 2 rovnou střední hodnotě µ.
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Obr. 2.7: Porovnání Poissonova rozdělení o střední hodnotě µ s Gaussovým rozdělením, které má
střední hodnotu i varianci rovny µ, pro dvě různé hodnoty µ. Z grafu napravo je zřejmé, že pro
µ = 100 je Gaussovo rozdělení dobrou aproximací rozdělení Poissonova.

2.2.2 Základní charakteristiky náhodných procesů
Náhodný proces X(t) máme výše definován jako soubor {x(t)} všech možných časových
průběhů náhodné proměnné X. Během experimentu můžeme vždy ze všech možných
průběhů pozorovat pouze jeden průběh x(t), tedy pouze jednu z možných realizací
náhodného procesu X(t). Další realizace bychom mohli pozorovat, kdybychom opakovali
přesně stejný experiment.
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Nyní shrnu nejdůležitější vlastnosti, podle kterých je možné dělit náhodné procesy
do různých kategorií. První možné dělení náhodných procesů je na spojité a diskrétní.
Spojitý náhodný proces může nabývat libovolných hodnot x náležejících do spojitého
intervalu; takovým procesem je například časový průběh intenzity rozptýleného záření.
Naproti tomu diskrétní proces může nabývat pouze hodnot x, které jsou prvky spočetné
množiny, jako je tomu například v případě počtu rozptylových center v určitém objemu.
Dále můžeme náhodné procesy dělit na stacionární a nestacionární. Veškeré
statistické charakteristiky stacionárního procesu X(t) jsou konstantní v čase a tedy
nezávislé na volbě časového počátku. Při vyhodnocování naměřeného signálu se obvykle
zajímáme pouze o jeho stacionaritu v širším smyslu. Ta požaduje, aby střední hodnota
náhodné proměnné X(t1) byla nezávislá na volbě času t1 a korelace X (t1 ) X (t2 ) byla
závislá pouze na časovém rozdílu t2 – t1. Potom i variance náhodné proměnné X(t1) je
nezávislá na volbě t1. O časových průbězích veličin měřených při rozptylovém
experimentu předpokládáme, že mají charakter stacionárních procesů. Nestacionární
charakter mají pouze tehdy, když se mění vlastnosti vzorku během experimentu (dochází
v něm například k sedimentaci či agregaci rozptylových center); v takových případech se
však nebudeme snažit získat informaci o vzorku statistickou analýzou fluktuací
naměřených veličin.
Stacionární náhodný proces X(t) je navíc ergodický, pokud skoro všechny jeho
realizace x(t) vykazují stejné statistické vlastnosti jako celý proces. Tento předpoklad
umožňuje určovat parametry náhodného procesu pouze ze znalosti jedné jeho realizace,
což je užitečné, neboť při každém experimentu pozorujeme pouze jednu realizaci
náhodného procesu. Střední hodnota libovolné funkce takového procesu f ( X ) může být
určena časovým středováním f ( X ) T , kdy počítáme střední hodnotu dané veličiny
v průběhu dostatečně dlouhého časového úseku jedné realizace náhodného procesu, místo
souborovým středováním f ( X ) s , kdy bychom určovali střední hodnotu dané veličiny v
každém čase přes jednotlivé realizace náhodného procesu. Platí:
f (X ) = f (X ) s =

∞

∫

−∞

1
T → ∞ 2T

f ( x) p ( x) d x = f ( X ) T = lim

T

∫ x(t ) dt .

(2.47)

−T

O časových průbězích měřených veličin budeme předpokládat, že, jsou-li stacionární, jsou
též ergodické.
Další významnou charakteristikou náhodného procesu je jeho autokorelační funkce
R(t1, t1 + τ), která je definována následujícím vztahem

R(t1 , t1 + τ ) = X (t1 ) X (t1 + τ ) .

(2.48)

Je tedy mírou vzájemné podobnosti průběhu náhodného procesu v čase t1 a v čase
posunutém o interval τ. Autokorelační funkce stacionárního procesu závisí pouze na
intervalu τ : R(τ ) = X (t ) X (t + τ ) . Je-li proces X(t) ergodický platí navíc:
1
T → ∞ 2T

R (τ ) = X (t ) X (t + τ ) = lim

T

∫ x(t ) x(t + τ ) dt .

−T

Autokorelační funkce je vždy nezáporná a pro její limitu platí

22

(2.49)

lim R(τ ) = X .
2

(2.50)

τ →∞

Obsahuje-li náhodný proces periodickou složku, obsahuje jeho autokorelační funkce
periodickou složku o téže frekvenci.
Frekvence periodických složek náhodného procesu a váhu, s jakou jsou v procesu
zastoupeny je možné určit ze spektrální hustoty náhodného procesu S(ω) nazývané někdy
též Fourierovým výkonovým spektrem.
Fω [ X (t )]

S (ω ) = lim

T →∞

2T

2

,

(2.51)

kde Fω [X (t )] značí Fourierovu transformaci procesu Fω [X (t )] =

∞

∫ X (t ) exp(−iω t ) d t . Ze

−∞

spektrální hustoty je možné určit například frekvence výrazných periodických složek šumu
(například násobků síťové frekvence 50Hz). Po odstranění jim odpovídajících maxim ze
spektrální hustoty je možné získat zpět opravený časový průběh náhodného procesu
zbavený nejvýraznějších periodických složek šumu. Tato procedura se nazývá
fourierovskou filtrací signálu.
Spektrální hustota stacionárního náhodného procesu je podle WienerovaChinčinova teorému Fourierovým obrazem jeho autokorelační funkce. Platí:
S (ω ) =

∞

∫ R(τ ) exp(−iωτ ) dτ = Fω [R(τ )] ,

(2.52a)

−∞

R (τ ) =

∞

∫ S (ω ) cos(ωτ ) d ω = Fτ [S (ω )] .

1

π

−1

(2.52b)

−∞

2.2.3 Určování statistických parametrů náhodných procesů
Při zpracovávání výsledků experimentu je náhodný proces obvykle reprezentován
posloupností Ns hodnot {xi} naměřených v diskrétních časových okamžicích (obvykle
ekvidistantních). Na základě těchto hodnot budeme činit odhady statistických
charakteristik studovaného procesu. Tyto odhady mají ve skutečnosti též povahu
náhodných proměnných; je snaha, aby jejich střední hodnoty byly rovny parametrům, které
odhadují (nepředpojatý odhad), a jejich variance byly minimální. Odhad střední hodnoty:
E

X =

1
Ns

Ns

∑x
i =1

(2.53)

i

je nepředpojatý a jeho variance je rovna:
var

(

E

)

X =

σ2
Ns

,

(2.54)

kde σ2 je variance studovaného náhodného procesu. Její nepředpojatý odhad je
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E

σ2 =

(

1 Ns
∑ xi −
N s − 1 i=1

E

X

).
2

(2.55)

K určení autokorelační funkce navzorkovaného procesu je nejvhodnější použít
Wienerův-Chinčinův teorém (2.52b). Na jeho základě je možné spočítat autokorelační
funkci jako diskrétní zpětnou Fourierovu transformaci spektrální hustoty, kterou lze určit
podle vzorce (2.51) s využitím diskrétní Fourierovy transformace navzorkovaného signálu.
Více uvádí například Praus (1993).
Časová perioda Ts, se kterou je náhodný proces vzorkován, ovlivňuje tvar
spektrální hustoty náhodného procesu. Maximální frekvence fmax, kterou je možné ve
spektrální hustotě pozorovat při použití vzorkovací doby Ts, je udána Nyquistovou
podmínkou
f max =

1
.
2 Ts

(2.56)

Pokud jsou v časovém průběhu signálu složky s vyšší frekvencí nežli fmax, projeví se jako
falešné složky o nižší frekvenci. Praus (1993) uvádí více o této problematice.
2.3 ROZPTYL SVĚTLA NA BUŇKÁCH
Existuje řada prací, které se zabývají elastickým rozptylem světla na suspenzích buněk.
Většina prací studuje živočišné buňky [například Drezek a kol. (1999), Mourant a kol.
(1998), Wilson a Foster (2005), Wilson a kol. (2005)], v jejichž suspenzích vystupují jako
rozptylová centra jednotlivé organely (zejména jádra a mitochondrie), jak uvádějí Mourant
a kol. (1998) či Wilson a kol. (2005). Naproti tomu v suspenzích kvasinek, které budou
studovány též v rámci této práce (a jejichž buňky jsou vyobrazeny v obrázku 2.8),
vystupují jako rozptylová centra celé buňky [Beauvoit a kol. (1993)]. Tato skutečnost
souvisí s přítomností buněčné stěny u kvasinek a umožňuje využít měření elastického
rozptylu světla k určování počtu kvasinkových buněk v suspenzi a jejich velikosti.

Obr. 2.8: Buňky kvasinek Saccharomyces cerevisiae kmene 95. Snímek pořízen mikroskopem
Olympus IX70 s 60x zvětšujícím imersním objektivem Olympus UPlanApo.
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Elastický rozptyl světla na buněčných suspenzích bývá obvykle, vzhledem
k velikosti buněk a jejich organel, interpretován v rámci Mieovy teorie. Pouze k popisu
úhlové závislosti rozptylu na bakteriích bývá někdy používána Rayleighova-Debyeova
teorie [Berkman a Wyatt (1970), Robertson a kol. (1998)]. Pro Eukaryotické buňky však
bývá používána výhradně teorie Mieova. Ta ovšem platí přesně pouze pro koule
s homogenně (v obecnějším případě sféricky symetricky) rozloženým indexem lomu.
Buňky však mají různé tvary a zejména mají velmi složitou vnitřní strukturu a jejich
jednotlivé částí mají odlišné indexy lomu. Přibližné hodnoty indexu lomu jednotlivých
buněčných struktur uvádějí Beuthan a kol. (1996), Dunn (1997) nebo Drezek a kol. (1999).
Navzdory těmto problémům a velké složitosti výrazů pro úhlové závislosti intenzity
rozptýleného světla plynoucích z Mieovy teorie, existuje velké množství prací, které se
zabývají určováním velikostí rozptylových center v buněčných suspenzích na
základě úhlových závislostí elastického rozptylu [Wilson a kol. (2005), Wilson a Foster
(2005)]. Některé práce se ovšem omezují pouze na využití změn ve tvaru úhlové závislosti
intenzity elastického rozptylu jako kvalitativního indikátoru změn ve vlastnostech
rozptylových center [Murray a kol. (1979)]. Při určování velikosti buněk pomocí
proudového cytometru [Rieseberg a kol. (2001)] bývá využívána závislost intenzity
elastického rozptylu pod jedním vybraným úhlem na velikosti rozptylového centra. Tato
závislost bývá kalibrována pomocí polymerních částic o známé velikosti. Taková kalibrace
je ovšem zatížena chybou plynoucí z rozdílného indexu lomu buněk a kalibračních
polymerních částic.
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3 Cíle práce
Diplomová práce byla zadána v době, kdy na Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy byly
provedené první kroky v modernizaci a přestavbě přístroje Photo-gonio-diffusometre
model 42.000 z roku 1967. Cílem přestavby bylo vytvořit přístroj, který by umožňoval
automatizované měření úhlových i časových závislostí elastického rozptylu s perspektivou
použitelnosti na rozsáhlou škálu rozptylujících objektů od biomolekul až po buňky. Jako
vhodné typy vzorků pro počáteční etapu výstavby aparatury byly vybrány kvasinkové
suspenze, neboť na jedné straně silně rozptylují světlo a na druhé straně se očekávalo, že se
podaří vyvinout originální přístupy k jejich charakterizaci.
Na Oddělení biofyziky Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy probíhá dlouhodobě
studium kvasinek zejména druhu Saccharomyces cerevisiae. Tento výzkum je motivován
zejména skutečností, že kvasinky představují nejjednodušší eukaryotické buňky, které je
možné snadno a rychle pěstovat. Přesto se základní biologické pochody v kvasinkách neliší
od jiných eukaryontních buněk; kvasinky proto představují vhodný modelový organismus.
Při experimentech s kvasinkami je potřebná co nejúplnější charakterizace
studovaných kultur. Mezi často měřené charakteristiky patří růstová křivka, což je
závislost počtu buněk v kultuře na době kultivace. V současnosti je běžně růst kvasinek
v suspenzi charakterizován optickou hustotou. Tato veličina (definovaná vztahem 2.37) je
dominantně dána zeslabením optického záření procházejícího suspenzí elastickým
rozptylem a závisí proto jak na četnosti tak na velikosti (a dalších parametrech
ovlivňujících účinný průřez elastického rozptylu) buněk v suspenzi. Určování počtu buněk
na základě optické hustoty je tedy nutně zatížené chybou, způsobenou rozdíly ve
velikostech buněk mezi jednotlivými kulturami kvasinek i mezi buňkami téže kultury
v různých růstových fázích.
Tento problém by mohlo pomoci vyřešit získání další informace z časových
závislostí fluktuací elastického rozptylu. Zatímco určováním velikosti rozptylových center
z úhlových závislostí elastického rozptylu je věnováno velké množství prací, možnosti
využití časových závislostí ještě nebyly plně prostudovány. Diplomová práce se proto měla
zaměřit zejména na časové závislosti intenzity elastického rozptylu a jejich využití při
charakterizaci suspenzí kvasinek.
Diplomová práce měla tedy následující hlavní cíle:
1) Dokončení výstavby, testování a optimalizace aparatury včetně návrhu a prověření
režimů měření a obslužného softwaru s cílem vytvořit zařízení pro automatizovaná měření
úhlových a časových závislostí intenzity elastického rozptylu.
2) Návrh modelu, který by poskytl vztah mezi objemovou koncentrací buněk v suspenzi a
statistickými charakteristikami fluktuací intenzity elastického rozptylu.
3) Ověření použitelnosti navrženého modelu k interpretaci výsledků a kvantitativnímu
určení počtů rozptylových center na vhodných modelových systémech.
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4 Kompletace aparatury na měření elastického rozptylu
4.1 ZÁKLADNÍ POPIS APARATURY
Aparatura na měření elastického rozptylu vznikla přestavbou a zásadní modernizací
přístroje Photo-gonio-diffusometre model 42.000 (A.R.L. – FICA, France) z roku 1967.
Název diffusometre, používaný pro původní přístroj pochází z francouzského výrazu
“diffusion“, který znamená rozptyl. Přestože výraz difúze má v češtině jiný význam, budu
z důvodů stručnosti a jednoznačnosti v dalším textu používat pro aparaturu na měření
elastického rozptylu název difusiometr. Ani v původních pracích [Kaye a Ludlow (1979),
Kratohvil a Wallace (1969), Wilson a kol. (2005)] zabývajících se měřením na
analogických přístrojích jsem nenašel vhodné a stručné označení pro takový přístroj. Dříve
než v následujícím oddíle 4.2 pojednám podrobněji o průběhu kompletace difusiometru,
popíši stručně jeho uspořádání ve výsledném stavu. Ten je schématicky znázorněn na
obrázku 4.1 a fotograficky zdokumentován obrázkem 4.3.
Celá aparatura je umístěna na optické desce (UltraLite Optical Breadboard, MellesGriot, USA) o rozměrech 900 x 600mm. Jako zdroj záření slouží nepolarizovaný HeliumNeonový laser (vlnová délka λ = 632,8nm) o výkonu 50mW (Lasos, Jena, Germany)
umístěný v nastavitelném držáku (Precision Laser Positioner, Melles-Griot, USA).
Laserové záření prochází přes kruhový neutrální absorpční filtr s proměnlivou optickou
hustotou, kterým je možné podle potřeby regulovat intenzitu laserového svazku
vstupujícího do vlastního difusiometru. Zde nejprve prochází přes otočný držák
s polarizátory (v obrázku 4.1 označen číslem 1). Držák je možné natočit do tří poloh;
v jedné prochází svazek prázdným otvorem, a zůstává tedy nepolarizovaný, v dalších dvou
polohách jsou umístěny polarizátory s navzájem kolmými rovinami polarizace, z nichž
jedna je horizontální (ta je v použitém experimentálním uspořádání rovnoběžná s rovinou
rozptylu) a druhá vertikální.
Dále je svazek fokusován planárně-konvexní čočkou (číslo 2 v obrázku 4.1)
přibližně do středu válcové kyvety se vzorkem (číslo 4 v obrázku 4.1). Kyveta je umístěna
ve středu otočného stolku s goniometrickou stupnicí (číslo 5 v obrázku 3.1) a ponořena do
kovové válcové nádoby (číslo 3 v obrázku 4.1) naplněné imersní kapalinou o indexu lomu
blízkém indexu lomu skla. Blízkost hodnoty indexu lomu imersní kapaliny a skla pomáhá
eliminovat nežádoucí odrazy a lom světla na stěnách kyvety. Používány jsou skleněné
kyvety dodávané k původnímu přístroji ve třech velikostech: kyvety o objemu 10ml a
průměru 20mm a dva druhy kyvet o objemu 20ml – jeden o průměru 23mm a druhý o
průměru 27mm. Kyvety jsou uchyceny v kovových držácích, které přesně zapadají do
otvoru ve středu otočného stolku a jsou vybaveny kovovými víčky zabraňujícími průniku
světla z místnosti do kyvety.
V plášti nádoby s imersní kapalinou jsou dvě skleněná okénka, směřující do dvou
navzájem kolmých směrů. Jedním z nich vstupuje do nádoby laserový svazek; druhé je
určeno k pozorování stopy laserového svazku v kyvetě se vzorkem. U pozorovacího
okénka je umístěno zrcátko, které odráží obraz okénka do průzoru v horní desce přístroje
(číslo 6 v obrázku 4.1). Aby touto cestou nepronikalo ke vzorku světlo z místnosti, je
zrcátko otočné a vybavené pružinou, která jej udržuje v poloze, kdy je jeho odrazná plocha
odvrácená od okénka. Povrch vnitřních stěn nádoby na imersní kapalinu je černě
anodizován, aby se minimalizovaly nežádoucí reflexe světla na jejích stěnách. Dno nádoby
je dvojité a prostor mezi vnitřním a vnějším dnem je opatřen dvěma vývody, kterými je
možné spojit prostor s externím termostatem, a regulovat tak teplotu lázně a tím i teplotu
vzorku v kyvetě.
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Obr. 4.1: Schéma zkompletované aparatury na měření elastického rozptylu (difusiometru). Na
obrázku A je pohled shora a na obrázku B pohled zboku. Legenda: 1 – otočný držák s polarizátory;
2 – fokusující čočka; 3 – nádoba s imersní kapalinou; 4 – kyveta se vzorkem; 5 – otočný stolek; 6 –
průzor pro pozorování vzorku; 7 – držák detektoru; 8 – zesilovač; 9 – krokový motor; 10 – řídící
deska krokového motoru; 11 – stejnosměrný napěťový zdroj pro krokový motor; 12 – stejnosměrný
motor magnetické míchačky; 13 – řídící jednotka magnetické míchačky.

V otočném stolku (číslo 5 v obrázku 4.1) je zabudován držák detektoru světla (číslo
7 v obrázku 4.1), do kterého v závislosti na natočení stolku vstupuje záření rozptýlené pod
různými rozptylovými úhly. Uspořádání držáku detektoru je podrobněji znázorněno
obrázkem 4.2. Do imersní kapaliny je ponořen totálně reflektující skleněný hranol (číslo 1
v obrázku 4.2), který odráží rozptýlené záření kolmo vzhůru. Na odrážející stěně hranolu je
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vzduchová mezera (číslo 2 v obrázku 4.2), která je potřebná pro splnění podmínky úplného
odrazu vzhledem k blízkosti indexů lomu skla a imersní kapaliny. Dalším totálně
reflektujícím hranolem (číslo 3 v obrázku 4.2) je rozptýlené záření odráženo směrem na
optický detektor (číslo 6 v obrázku 4.2), který je možné uzavřít ruční uzávěrkou (číslo 5
v obrázku 4.2). K detekci světla je použita velkoplošná křemíková fotodioda (typ
IPL10050CW, 41mm2). Objem vzorku, ze kterého je záření rozptýlené pod daným úhlem
sbíráno je vymezen obdélníkovými štěrbinami (číslo 4 v obrázku 4.2), jejichž horizontální
rozměr je 2mm a vertikální 10mm.
3

6

5

4
1

2
Obr. 4.2: Schéma uspořádání ramena pro sběr rozptýleného záření. Legenda: 1 – totálně
odrážející hranol ponořený v imersní kapalině; 2 – vzduchová mezera na odrážející stěně; 3 –
totálně odrážející hranol; 4 – štěrbiny o šířce 2mm; 5 – uzávěrka detektoru; 6 – detektor
(velkoplošná dioda).

Signál z detektoru je veden do zesilovače s velmi vysokým vstupním odporem
(číslo 8 v obrázku 4.1). Detekční obvod je zapojen jako převodník proudu na napětí a
zesílený signál na jeho výstupu je veden do počítače, kde je digitalizován PCI vsuvnou
kartou (typ KPCI – 3107 Data Acquisition Board, Keithley Instruments, Cleveland, USA),
která ve zvolených časových intervalech vzorkuje průběh napětí na výstupu zesilovače.
Vzorkovaný signál je digitalizován 16-bitovým analogově digitálním převodníkem
s minimálním vzorkovacím intervalem 10µs.
Pohyb otočného stolku (číslo 5 v obrázku 4.1) je zajišťován krokovým motorem
(typ M 1486, Microcon, Praha) v obrázku 4.1 označeným číslem 9. Krokový motor je řízen
deskou CD 20 M (Microcon, Praha) v obrázku 4.1 označenou číslem 10, která je připojena
sériovou komunikační linkou RS 232 C k řídícímu počítači. Úhel natočení stolku lze
odečítat z goniometrické stupnice vyryté po obvodu stolku proti rysce vyryté v obrubě
pevně spojené s horní deskou difusiometru.
K zabránění sedimentace vzorku v kyvetě je přístroj vybaven magnetickou
míchačkou (číslo 12 v obrázku 4.1). Stejnosměrný motor (typ 26BC-6A-110.1, Escap,
Switzerland) napájený řídící jednotkou označenou v obrázku 4.1 číslem 13 otáčí magnetem
umístěným pode dnem nádoby na imersní kapalinu, které je vyrobeno z
neferomagnetického materiálu. Motor při každé otáčce vysílá pravoúhlý napěťový impuls
do řídící jednotky. Zde je napětí impulsů upraveno tak, aby nezáviselo na aktuálním napětí
na motoru, tedy na rychlosti míchání. Impulsy s upraveným napětím jsou vedeny do
digitálního multimetru (typ 2000, Keithley Instruments, Cleveland, USA), který pracuje
v režimu čítání impulsů a zobrazuje rychlost míchání v počtu otáček míchačky za sekundu.
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A
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Obr. 4.3: Fotografie (difusiometru). A - pohled zboku, B - pohled shora na otočný stolek
s ramenem detektoru.

4.2 POSTUP KOMPLETACE APARATURY
4.2.1 Původní stav aparatury
Podrobnosti o původním přístroji Photo-gonio-diffusometre model 42.000 je možné nalézt
v uživatelské příručce A.R.L. – FICA (1967). Zdrojem záření v původním uspořádání byla
rtuťová výbojka a k detekci rozptýleného záření sloužil fotonásobič. Otočný stolek byl
otáčen kontinuálním motorem a v jedenácti úhlových pozicích byly zarážky, které
zastavovaly pohyb otočného stolku.
V době, kdy jsem začal pracovat na kompletaci difusiometru, byla z původního
přístroje vyjmuta ústřední část tvořená otočným stolkem s držákem detektoru zasazeném v
horní desce (o rozměrech 450mm x 320mm), ke které je zespodu uchycena nádoba na
imersní kapalinu a otočný držák s polarizátory. K desce byly v rozích připevněny hliníkové
sloupky vysoké 200mm, aby mohla samostatně stát. Místo fotonásobiče byla v držáku
detektoru umístěna křemíková fotodioda a k zesílení jejího výstupu byl postaven zesilovač.
Tím byl vytvořen základ současného difusiometru, na jehož další kompletaci jsem se
podílel.
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4.2.2 Kompletace mechanických částí aparatury
K výše popsanému jádru aparatury bylo nutné přidat zdroj světla, za který byl zvolen
Helium-Neonový laser o výkonu 50mW (Lasos, Jena, Germany). K uchycení laseru byl
vybrán držák (Precision Laser Positioner, Melles-Griot, USA), který umožňuje velmi
přesné seřízení polohy laseru. Držák umožňuje nastavit polohu laseru v horizontálním a
vertikálním směru pomocí mikrometrických šroubů a zafixovat aretačními šrouby; další
dvojicí šroubů lze seřídit otočení laseru podle svislé a vodorovné osy. Současně s držákem
laseru byla pořízena voštinová optické deska o rozměrech 900mm x 600mm (UltraLite
Optical Breadboard, Melles-Griot, USA). Celý difusiometr je tedy umístěn na jedné desce
a je možné jej přenášet, aniž by bylo porušeno nastavení vzájemné polohy součástí
aparatury.
Ke sloupkům, na kterých stojí vrchní deska difusiometru byla v mechanické dílně
Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy (FÚ UK) připevněna hliníková deska (450 x 390 x
5mm). Ta tvoří dno aparatury, které je upevněno k optické desce. Ke dnu je připevněna
deska řízení krokového motoru, jeho stejnosměrný napájecí zdroj a vodič uzemnění kostry
přístroje.
Ovládání pohybu otočného stolku s detektorem v původním přístroji bylo shledáno
jako nevyhovující, neboť jej nebylo možné počítačově řídit. Původní kontinuální motor byl
proto nahrazen krokovým motorem (typ M 1486, Microcon, Praha). Parametry motoru a
podrobnosti o možnostech jeho ovládání jsou uvedeny v manuálech Microcon (2002a,b);
konkrétní řešení řízení motoru použité v difusiometru je popsáno v oddíle 5.2. Převody
pohybu motoru na pohyb otočného stolku byly vyčištěny a promazány. Mechanické díly
sloužící k uchycení krokového motoru k přístroji a jeho spojení s výše zmíněnými převody
byly vyrobeny v mechanických dílnách FÚ UK.
V původním přístroji byl pohyb motoru magnetické míchačky na pohyb vlastního
magnetu zajišťován převodovkou. Z důvodů opotřebení této převodovky byl původní
motor nahrazen novým (typ 26BC-6A-110.1, Escap, Switzerland), který má i při malých
otáčkách dostatečný kroutivý moment, aby mohl otáčet magnetem i bez převodů. Zapojení
motoru bylo provedeno podle příručky Escap (2000). V provedeném zapojení vysílá motor
při každé otáčce do řídící jednotky pravoúhlý napěťový puls, které umožňují čítání počtu
otáček, jak je uvedeno v oddíle 4.1.
4.2.3 Volba imersní kapaliny
Imersními kapalinami doporučovanými v manuálu A.R.L. – FICA (1967) pro použití
v původním přístroji jsou benzen a toluen. Velkou nevýhodou obou doporučovaných
kapalin je jejich těkavost. Na základě doporučení Dr. Petra Štěpánka z Ústavu
makromolekulární chemie Akademie věd České republiky byl zvolen dodekan (technická
čistota, Fluka Chemie), jehož index lomu je také poměrně blízký indexu lomu skla a jehož
velkou předností je vysoký bod varu zajišťující minimální odpar. Index lomu dodekanu při
teplotě 20°C uvádí Bell (1995) pro spektrální čáru D (589nm) nD(20) = 1,4216 a bod varu za
normálního tlaku je podle téhož zdroje tB = 216,3°C.
4.2.4 Kompletace optických částí aparatury
Původní čočka fokusující paprsek do kyvety se vzorkem, byla navržena k fokusování
divergentního paprsku ze rtuťové výbojky. Nahrazení výbojky laserem, jehož svazek je
kolimován, si vynutilo také výměnu fokusující čočky (číslo 2 v obrázku 4.1). Nová čočka
byla vyrobena v optických dílnách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
(MFF UK) z optického skla BK7. Index lomu tohoto skla pro záření Helium-Neonového
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laseru (vlnová délka λ = 632,8nm) je podle katalogu Melles Griot (1999) roven
BK 7
n632
,8 = 1,51509 . Ohnisková délka F tenké planárně konvexní čočky je rovna
F=

R
,
n −1

(4.1)

kde R je poloměr křivosti kulové plochy čočky.
Vzdálenost čočky od středu kyvety se vzorkem je rovna přibližně 115mm.
Vybroušena byla čočka o poloměru křivosti R = 55mm.
Současně bylo vyčištěno okénko, kterým vstupuje paprsek do nádoby s imersní
kapalinou, a hranol, který sbírá rozptýlené záření (číslo 1 v obrázku 4.2) byl přeleštěn
v optických dílnách MFF UK. Polarizátory byly ponechány původní, ale v žádném
z prováděných experimentů nebyly použity.
Výkon laseru je dosti velký (50mW) a pro většinu vzorků je nutné snížit intenzitu
dopadajícího (a tím i rozptýleného) záření, aby nedocházelo k přesycení detektoru (viz
oddíl 6.1.1 ). Z toho důvodu byl před laser zařazen kruhový neutrální absorpční filtr.
Optická hustota filtru se plynule mění podél jeho obvodu; informaci o aktuální
propustnosti filtru lze odečítat ze stupnice nalepené na obvodu filtru.
4.3 ÚHLOVÉ SEŘÍZENÍ APARATURY
Dříve než bylo možné začít na difusiometru měřit, bylo nutné přesně seřídit jeho geometrii.
To zahrnovalo jednak seřizování polohy laseru, ale také nastavení správného úhlu natočení
ramene pro sběr rozptýleného záření (číslo 7 v obrázku 4.1) kolem jeho svislé osy. Aby
úhel, pod kterým je rozptýleno záření dopadající na detektor, byl roven úhlu natočení
stolku odečítaného z goniometrické stupnice, je nutné splnit následující podmínky:
1) Laserový svazek musí procházet středem kyvety, který leží v ose otáčení stolku.
2) Stěna, kterou do hranolu ponořeného v imersní kapalině (číslo 1 v obrázku 4.2) vstupuje
rozptýlené záření musí být kolmá na rovinu tvořenou osami rotace otočného stolku a
držáku detektoru.
K ověřování, zda laserový svazek prochází středem kyvety, byla v mechanických
dílnách FÚ UK vyrobena pomůcka skládající se z kovového disku, který přesně zapadá do
otvoru pro držák kyvety ve střední části otočného stolku, a tenké jehly, která míří svisle
dolů ze středu disku. Jehla tedy kopíruje směr osy rotace otočného stolku. Pokud laserový
svazek prochází středem kyvety, dopadá na jehlu, od které se odráží do všech směrů, což je
možné pozorovat průzorem v horní desce přístroje (číslo 6 v obrázku 4.1).
Současně bylo nutné dbát na správné otočení ramene pro sběr rozptýleného světla
kolem jeho osy. Otočný stolek byl natočen do polohy, kdy goniometrická stupnice
ukazovala údaj 0° a z držáku detektoru byl odmontován horní díl, ve kterém jsou umístěny
součásti označené na obrázku 4.2 čísly 3, 5 a 6. Při správném nastavení procházel laserový
svazek středem horní štěrbiny a dopadal na strop nad držákem detektoru. Dále byl
sledován odraz laserového paprsku na čelní stěně hranolu ponořeného v imersní kapalině;
ten při správném nastavení dopadal zpět na výstupní otvor laseru.
Seřízení bylo provedeno nejprve při vymontovaném držáku polarizátorů a
fokusující čočky. Potom byl držák namontován zpět a jeho poloha seřízena tak, aby
nenarušoval předchozí nastavení. Testování úhlového seřízení difusiometru je věnován
oddíl 6.1.2.
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4.3.1 Rozbor úhlové závislosti velikosti objemu,v němž je detegován rozptyl
V oddíle 2.1.4 je uveden přibližný vztah popisující závislost objemu, z něhož je sbíráno
rozptýlené záření, na rozptylovém úhlu. Nyní se na tuto závislost podíváme podrobněji a
uvážíme, že v každé poloze detektoru na něj dopadá záření rozptýlené nikoliv pod jedním
úhlem, ale pod celým konečným intervalem úhlů. Budeme přitom vycházet z konkrétního
geometrického uspořádání difusiometru.
Oblast vzorku, ze které je sbíráno rozptýlené záření, je vymezena obdélníkovými
štěrbinami v držáku detektoru (číslo 4 v obrázku 4.2). Fakticky se uplatňují pouze přední a
zadní štěrbina; jejich geometrie je schématicky znázorněna obrázkem 4.4. Rozbor
provádíme pouze pro rovinu rozptylu (horizontální rovina); vertikální rozměr objemu,
z nějž je sbírán rozptyl, je očividně nezávislý na rozptylovém úhlu. S rozptylovým úhlem
se mění pouze délka laserového paprsku ve směru jeho šíření, podle které je sbírán rozptyl,
nazývejme ji například aktivní délka a zabývejme se její úhlovou závislostí.
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Obr. 4.4: A - Geometrie štěrbin v systému sbírajícím rozptýlené záření, B – polohy krajních bodů
aktivní délky paprsku.

V rovině rozptylu zavedeme pravoúhlé souřadnice, jejichž počátek položíme do
středu kyvety se vzorkem a kladný směr osy x volíme totožný se směrem šíření laserového
paprsku. Konkrétní hodnoty délek vyznačených v obrázku 4.4 jsou: šířka štěrbin d = 1mm,
vzdálenost přední štěrbiny od středu kyvety l1 = 25mm, vzdálenost zadní štěrbiny od středu
kyvety l2 = 125mm. Pro polohy krajních bodů štěrbin označených v obrázku 4.4 písmeny
A, B, C, D platí:
A = {l1 cosθ + d sinθ; l1 sinθ – d cosθ},
B = {l1 cosθ – d sinθ; l1 sinθ + d cosθ},
C = {l2 cosθ + d sinθ; l2 sinθ – d cosθ},
D = {l2 cosθ – d sinθ; l2 sinθ + d cosθ}.

(4.2a)
(4.2b)
(4.2c)
(4.2d)

Jak již bylo výše řečeno, projde soustavou obou štěrbin i světlo rozptýlené pod
jinými úhly než je úhel θ; označme jejich velikost θ + ∆θ. Pro danou velikost θ se bude
lišit velikost aktivní délky paprsku v závislosti na ∆θ. V obrázku 4.4 jsou vyznačeny krajní
body aktivních délek pro dvě hodnoty ∆θ. Pro ∆θ < 0 jsou jejich souřadnice v ose x rovny
x1 a x2, pro ∆θ > 0 x3 a x4. Hodnoty těchto souřadnic je možné snadno vypočítat:

33

x1 =

− yB − tan(θ + ∆θ ) xB
,
tan(θ + ∆θ )

x3 =

− y D − tan(θ + ∆θ ) xD
,
tan(θ + ∆θ )

x2 =

− yC − tan(θ + ∆θ ) xC
,
tan(θ + ∆θ )

x4 =

− y A − tan(θ + ∆θ ) x A
,
tan(θ + ∆θ )

kde xB respektive yB je souřadnice bodu B v ose x respektive y a podobně pro další body.
Aktivní délka pro ∆θ záporné je rovna ∆x- = x2 – x1, pro ∆θ záporné ∆x+ = x4 – x3.
Přímočarým výpočtem dostaneme:
∆x± =

2d cosθ m l2 sin θ
sin(θ + ∆θ )

(4.3)
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Odchylka rozptylového úhlu ∆θ ve stupních
Obr. 4.5: Závislost aktivní délky ∆x laserového paprsku na odchylce rozptylového úhlu ∆θ pro
několik velikostí rozptylového úhlu θ.

Obrázek 4.5 ukazuje tvar funkcí ∆x±(∆θ) pro několik hodnot θ. Tyto funkce
nabývají v bodě ∆θ = 0 maxima
∆xmax =

2d
,
sin θ

(4.4)

jehož závislost na rozptylovém úhlu θ souhlasí se vzorcem (2.36). Funkce ∆x±(∆θ)
2d
nabývají nulových hodnot pro tan ∆θ max = ±
. Tato hodnota je nezávislá na úhlu θ a
l2 − l1
určuje úhlové rozlišení systému sbírajícího rozptýlené záření. Pro dané hodnoty
geometrických parametrů činí ∆θmax = ± 1,2°.
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Pro rozptylové úhly blízké 0° a 180° dochází k rychlému nárůstu aktivní délky
laserového paprsku. Nemá smysl měřit záření rozptýlené pod úhly, pro které by některý
z krajních bodů aktivních délek ležel mimo vnitřek kyvety. Pro velikosti kyvet, které jsou k
dispozici, byly stanoveny oblasti úhlů θ, pro které aktivní oblasti paprsku leží vždy uvnitř
kyvety: 10° < θ < 170° (pro kyvetu s vnitřním průměrem 20mm), 8,5° < θ < 171,5° (pro
kyvetu s vnitřním průměrem 23mm) a 7,5° < θ < 172,5° (pro kyvetu s vnitřním průměrem
27mm). Horní hranice jsou pouze hypotetické, protože praktická horní hranice
rozptylového úhlu θ je 150°; při větších úhlech dochází k zastínění dopadajícího paprsku
krytem hranolu sbírajícího rozptýlené záření.
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5 Počítačová obsluha aparatury
Měření pomocí difusiometru je v současné době téměř plně automatizováno. K jeho
obsluze slouží speciálně navržený program Elsa [Bok (2006a,b)]. Tento program byl
v průběhu testování přístroje postupně zdokonalován a upravován, aby byly odstraněny
veškeré nedostatky a program splňoval všechny požadavky, které jsou na něj při práci
s difusiometrem kladeny. V současnosti jsou k dispozici dvě funkční verze programu: Elsa
4 [Bok (2006a)] a Elsa 5 [Bok (2006b)]. Obě verze prošly důkladným testováním a fungují
bez problémů; rozdíly mezi nimi budou vysvětleny později, nejprve popíši hlavní části
programu Elsa, které jsou pro obě verze společné.
Na obrázku 5.1 je okno programu Elsa (jedná se konkrétně o verzi Elsa 5, okno
předchozí verze Elsa 4 je v umístění veškerých ovládacích prvků identické). Hlavními
úkoly programu je řízení pohybu otočného stolku (a tím nastavení rozptylového úhlu), sběr
dat, výpočet základních statistických charakteristik souboru navzorkovaných hodnot
(průměr, směrodatná odchylka, statistický histogram, spektrální hustota a autokorelační
funkce) a jejich zápis do výstupních souborů. Nyní o jednotlivých činnostech programu
podrobněji.
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Obr. 5.1: Okno programu Elsa 5. Číselná označení se vztahují k textu v oddílech 5.1 a 5.3. V grafu
vlevo nahoře je časový průběh navzorkované intenzity, vpravo nahoře je jeho statistický histogram,
vlevo dole jeho spektrální hustota a vpravo dole jeho autokorelační funkce.
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5.1 VSTUPNÍ DATA PROGRAMU A PRŮBĚH MĚŘENÍ
Jaké vstupní údaje je nutné zadat před začátkem měření, je možné zjistit z okna programu
Elsa (obrázek 5.1). Do políčka “Interval [ms]“ (číslo 1 v obrázku 5.1) je nutné zadat
číselnou hodnotu, která je rovna požadovanému vzorkovacímu intervalu v ms. Nejmenší
hodnota vzorkovacího intervalu je dána maximální vzorkovací rychlostí karty načítající
data (viz oddíl 4.1) a činí 10µs. Program proto všechny zadávané hodnoty zaokrouhlí na
celistvé násobky 10µs. Z ohledem na další zpracování naměřených dat (viz oddíl 5.3) je
nutné, aby počet vzorků, které budou při každém dílčím měření načteny, byl roven
celočíselné mocnině dvou. Do políčka “Počet hodnot“ (číslo 2 v obrázku 5.1) se proto
vybírá z výsuvného menu některá z celočíselných mocnin dvou počínaje 64 a konče
16 384. V políčku “Doba měření“ (číslo 3 v obrázku 5.1) potom program zobrazí součin
vzorkovacího intervalu a počtu vzorků.
Posloupnost úhlů, v nichž bude probíhat měření intenzity rozptýleného záření se
zadává programu ve formě textového souboru obsahujícího posloupnost nezáporných
celých čísel, která jsou rovna velikostem požadovaných úhlů ve stupních. Tyto soubory
musejí být uloženy v adresáři “ELRdata“, umístěném na disku “D“ řídícího počítače, a
jejich jména musejí začínat písmenem “U“. V okénku “Úhlový soubor“ (číslo 6 v obrázku
5.1) je vypsán název aktuálně zvoleného úhlového souboru; jiný z výše specifikovaných
souborů je možné vybrat z menu, které se zobrazí tlačítkem “Change“. Sled kroků, při
kterém difusiometr provede postupně po jednom měření intenzity záření rozptýleného pod
každým z úhlů zadaných v úhlovém souboru, nazýváme jedním cyklem měření. Do políčka
“Počet cyklů“ (číslo 6 v obrázku 5.1) můžeme zadat, kolikrát chceme, aby se tento cyklus
měření opakoval. Necháme-li proběhnout více cyklů měření, můžeme porovnat hodnoty
naměřené pro stejné úhly v různých cyklech, a zjistit tak, zda během měření nedocházelo
ke změnám ve vzorku (například k sedimentaci rozptylových center).
Řetězec znaků zadaný do políčka “Kmen. jméno“ (číslo 5 v obrázku 5.1) bude
tvořit začátek názvů všech výstupních souborů, jejichž struktura je popsána v oddíle 5.3, a
slouží k určení příslušnosti naměřených dat k danému vzorku. Pokud je opakovaně zadáno
stejné kmenové jméno, otáže se program, zda mají být původní data přepsána.
Po zadání všech vstupních údajů je možno spustit měření tlačítkem “Start“. Po
spuštění měření dojde k uzamčení políček pro zadávání vstupních údajů a zadané hodnoty
nelze po dobu měření měnit. Krokový motor natočí otočný stolek do polohy, ve které svírá
osa držáku detektoru se směrem dopadajícího paprsku úhel jehož velikost je rovna prvnímu
číslu úhlové souboru. Potom proběhne sběr dat, při kterém jsou v paměti počítače ukládány
navzorkované hodnoty napětí na výstupu zesilovače. Po načtení zvoleného počtu vzorků se
zvoleným vzorkovacím časem se stolek otočí, aby na detektor dopadalo záření rozptýlené
pod dalším úhlem zadaným v úhlovém souboru. Po načtení dat pro poslední úhel
v úhlovém souboru se stolek otočí zpět do polohy, ve které na detektor dopadá záření
rozptýlené pod prvním úhlem v úhlovém souboru, a cyklus se opakuje dokud není dosažen
požadovaný počet cyklů. Po skončení posledního cyklu zůstane stolek v poloze
odpovídající poslednímu úhlu úhlovém souboru a je možné opět měnit vstupní údaje
programu (vzorkovací interval, počet vzorků, úhlový soubor, počet cyklů a kmenové
jméno). Číslo právě probíhajícího cyklu se zobrazuje v políčku Číslo cyklu (číslo 9 v
obrázku 5.1). Velikost úhlu, ve kterém právě probíhá měření je vypsána v políčku
označeném v obrázku 5.1 číslem 8; rozvinutím výsuvného menu z daného políčka je
možné zobrazit všechny úhly tvořící aktuální úhlový soubor.
Po stisknutí tlačítka “Go“ se otočný stolek natočí do pozice, ve které na detektor
dopadá záření rozptýlené pod úhlem zadaným v políčku “Úhel“ označeném v obrázku 5.1
číslem 4, a proběhne sběr dat. Načtená data a z nich spočítané statistické charakteristiky
však nejsou zapsány do výstupních souborů. Tato funkce slouží převážně k testování
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úrovně intenzity záření rozptýleného pod určitým úhlem. Intenzitu je možné korigovat
změnami intenzity dopadajícího záření otočným neutrálním filtrem a nastavit ji tak na
vhodnou úroveň před spuštěním celého měření tlačítkem “Start“.
5.2 ŘÍZENÍ KROKOVÉHO MOTORU
Deska CD 20 M ovládající krokový motor je s řídícím počítačem spojena sériovou
komunikační linkou RS 232 C, po které jsou posílány programem Elsa povely pro pohyb
motoru. Přehled a struktura příkazů, kterými je možné řídit krokový motor jsou uvedeny
v příručce Microcon (2002b).
Úhlová pozice, ve které se nachází otočný stolek v okamžiku spuštění řídícího
programu, slouží jako referenční poloha, kterou program položí rovnu úhlu 0°. Proto se při
spouštění programu Elsa zobrazí dialogové okno s dotazem, zda je stolek nastaven v
poloze, ve které svírá osa držáku detektoru s dopadajícím laserovým svazkem úhel 0°.
K načtení referenční polohy dojde, až po potvrzení souhlasu ve zmíněném dialogovém
okně. Potom při průchodu zadanou posloupností úhlů snímá detektor záření rozptýlené pod
úhly, jejichž velikost je rovna hodnotám tvořícím úhlový soubor.
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Obr. 5.2: Ilustrace vlivu nepřesnosti v určení úhlové pozice detektoru na naměřená data. V grafech
je vynesena závislost intenzity rozptýleného záření na úhlu, který by měl podle natočení krokového
motoru svírat detektor s dopadajícím laserovým svazkem (nazývaný nominální rozptylový úhel).
V levém grafu je situace před přidáním a v pravém po přidání korekce do řídícího programu.
(Zakreslená přímka je proložená těžišti hodnot naměřených při 2. a 3. rozptylovém úhlu a slouží jen
pro vedení zraku.)
Před prvním měřícím cyklem (průchodem posloupností úhlů zadanou v úhlovém souboru)
byl detektor v referenční poloze, kde svíral nulový úhel se směrem dopadajícího laserového
paprsku. Při prvním průchodu úhlovou posloupností se tedy pohyboval ve směru rostoucího úhlu.
Před přidáním korekce při všech dalších průchodech přijížděl detektor do první polohy (8°) ve
směru opačném. Následkem vůle v převodech svíral v této poloze úhel větší, než 8° a naměřená
intenzita rozptýleného záření byla menší než při měření v první poloze prvního cyklu, kdy detektor
svíral s dopadajícím paprskem skutečně úhel 8°. Po zavedení korekce, kdy se detektor před
začátkem každého cyklu vrátí do polohy, kde svírá s paprskem úhel 3°, již není patrný výrazný
rozdíl v hodnotách naměřené intenzity mezi prvním cyklem a cykly následujícími.
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Poloha, do které se má natočit stolek, je zadávána desce řídící krokový motor ve
formě čísla, které je rovno počtu elementárních kroků, které by musel motor vykonat, aby
otočil stolkem z referenční polohy (0°) do polohy požadované. Deska uchovává v paměti
aktuální úhel natočení stolku a z rozdílu aktuální a požadované pozice určí směr a počet
kroků, které musí motor vykonat. Jedna otáčka motoru je podle příručky Microcon (2002a)
rozdělena do 12 800 elementárních kroků; malá velikost elementárního kroku zaručuje
plynulost a dostatečnou přesnost řízení pohybu otočného stolku s detektorem. Počet
elementárních kroků motoru, který odpovídá otočení stolku o 1°, byl určen experimentálně.
Nalezená optimální hodnota, která je použita v programu Elsa, činí 492,22 elementárních
kroků. Nevadí, že nalezená hodnota není celočíselná, neboť deska CD 20 M zaokrouhlí
požadovanou hodnotu na celistvý násobek elementárních kroků. Tím, že se zaokrouhluje
až součin požadovaného úhlu ve stupních a počtu elementárních kroků na jeden stupeň, je
zajištěna minimální chyba v úhlové pozici stolku i při otočení o velký úhel (při pokusném
přetáčení stolku o několik celých otáček byla vždy menší než 1°).
Nejvýznamnějším zdrojem nepřesností v určení úhlu, do kterého je natočen držák
detektoru, je vůle v převodech pohybu krokového motoru na pohyb otočného stolku. Ta se
projevuje při změně směru otáčení krokového motoru; úhel otočení stolku je v takových
případech menší než úhel otočení krokového motoru. Přestože rozdíl v úhlech otočení
nečiní více než jeden stupeň, může mít vliv na naměřená data, což je ilustrováno obrázkem
5.2. Pro reprodukovatelnost měření je nutné, aby do všech poloh, ve kterých probíhá sběr
dat, přijížděl stolek ze stejného směru. Z toho důvodu byly velikosti úhlů ve všech
používaných úhlových souborech řazeny vzestupně, aby nebylo nutné při jejich procházení
měnit směr otáčení stolku. Jediným úhlem, do kterého by mohl detektor dorazit z opačného
směru, tak zůstával první úhel posloupnosti.
Tento problém byl ošetřen následující korekcí v programu Elsa. Před začátkem
průchodu každou posloupností úhlů se stolek natočí do polohy, ve které svírá držák
detektoru s dopadajícím paprskem úhel, jehož velikost je o pět stupňů menší než první
hodnota uvedená v úhlovém souboru. V této poloze neprobíhá sběr dat a stolek z ní ihned
pokračuje (tentokrát již ve správném smyslu) do první polohy zadané v úhlovém souboru.
5.3 ZPRACOVÁNÍ DAT A VÝSTUPNÍ SOUBORY
Po skončení každého sběru dat dojde k výpočtu základních statistických charakteristik
souboru nevzorkovaných hodnot a k překreslení grafů v okně programu Elsa; příklad grafů
zobrazovaných v okně program je vidět na obrázku 5.1. Po skončení každého cyklu
dochází navíc k uložení výstupních souborů.
V levém horním grafu je vynesen časový průběh intenzity rozptýleného záření
během doby sběru dat. Čas je vynesen v sekundách, intenzita v poměrných jednotkách a
její velikost je číselně rovna napětí na výstupu zesilovače ve voltech. Z navzorkovaných
hodnot intenzity je spočítán průměr podle vzorce (2.53) a vypsán v políčku “Prům.
hodnota“ (číslo 10 v obrázku 5.1); ve verzi Elsa 5 je spočítána i směrodatná odchylka
podle vzorce (2.55). (Další rozdíly mezi verzemi Elsa 5 a Elsa 4 budou zmíněny později).
Dále je z navzorkovaných hodnot intenzity zkonstruován statistický histogram,
který je vynesen v pravém horním grafu. Počet kategorií k, do kterých jsou rozděleny
navzorkované hodnoty se určuje Scottovým pravidlem [Scott (1979)]:

k = 3,5

σ
3

Ns

,

(5.1)

kde Ns je počet vzorků a σ je směrodatná odchylka souboru navzorkovaných dat spočítaná
podle (2.55). Šířka kategorie je vypsána v okénku označeném v obrázku 5.1 číslem 11. Na
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vodorovné ose je vynesena intenzita ve stejných jednotkách jako v předchozím grafu
(napětí na výstupu zesilovače ve voltech) a na svislé ose relativní četnost obsazení dané
kategorie v procentech. Program Elsa 5 ignoruje 1% největších vzorků, další 3% vzorků,
jejichž hodnota je největší, přidá do poslední kategorie.
V levém dolním grafu je vynesen logaritmus spektrální hustoty navzorkovaného
časového průběhu intenzity spočítané podle vzorce (2.51). Diskrétní Fourierova
transformace navzorkovaného průběhu je počítána algoritmem rychlé Fourierovy
transformace (FFT); z toho důvodu je požadováno, aby počet vzorků byl roven celočíselné
mocnině dvou. Ve verzi programu Elsa 5 je navíc prováděna Fourierovská filtrace, kterou
jsou z navzorkovaného průběhu intenzity odstraňovány periodické složky o frekvencích
rovných násobkům síťové frekvence 50Hz. Tomuto problému se podrobně věnuje
následující oddíl.
V posledním grafu (vpravo dole) je vynesena autokorelační funkce navzorkovaného
časového průběhu intenzity jako funkce časové prodlevy τ [její význam je zřejmý
z definice autokorelační funkce ergodického procesu (2.49)]. Autokorelační funkce je
počítána ze spektrální hustoty podle Wienerova-Chinčinova teorému (2.52b).
Po skončení každého cyklu jsou uloženy soubory obsahující navzorkované hodnoty
intenzity, její spektrální hustoty a autokorelační funkce; verze Elsa 5 navíc ukládá i data
statistického histogramu. Po skončení posledního cyklu měření je uložen ještě soubor
obsahující průměrné hodnoty a v případě verze Elsa 5 i směrodatné odchylky intenzity.
Všechny výstupní soubory jsou ukládány do adresáře “ELRdata“, umístěného na disku “D“
řídícího počítače. Názvy všech výstupních souborů začínají řetězcem znaků, který byl
vyplněn do políčka “Kmenové jméno“; v následujícím textu, při uvádění tvaru jmen
výstupních souborů, jej budu nahrazovat řetězcem “kmen“. Poslední dva znaky jmen
výstupních souborů, které se zapisují po skončení každého cyklu, představují pořadové
číslo cyklu (“01“ pro první cyklus, “02“ pro druhý atd.); v dalším textu je budu nahrazovat
znaky “CC“. Všechny výstupní soubory verze Elsa 5 obsahují na rozdíl od výstupních
souborů verze Elsa 4 i hlavičku, která obsahuje informace o počtu měřených vzorků,
vzorkovacím intervalu, počtu úhlů v použitém úhlovém souboru, počtu měřených cyklů a
číslo cyklu, ke kterému se daný soubor vztahuje. Hlavička tvoří první řádku souboru a je
uvedena znakem “#“.
Soubor obsahující navzorkované časové závislosti intenzity je uložen pod jménem
“kmen_UCC.txt“. Počet řádků souboru je roven počtu načtených vzorků (v případě
souborů vytvořených verzí Elsa 5 jim předchází ještě řádek s hlavičkou); první sloupec
obsahuje pořadové číslo vzorku a další sloupce, jejichž počet je roven počtu úhlů
v použitém úhlovém souboru, obsahují navzorkované hodnoty napětí na výstupu
zesilovače ve voltech pro jednotlivé úhly.
Spektrální hustota je zaznamenána v souboru “kmen_FCC.txt“. První sloupec
obsahuje frekvence, které jsou celočíselnými násobky frekvence f0 určené předpisem:
f0 =

1
,
N s Ts

(5.2)

kde Ns je počet vzorků a Ts je vzorkovací interval. Maximální frekvence fmax, pro kterou je
počítána spektrální hustota je určena Nyquistovou podmínkou (2.56). V dalších sloupcích
jsou vypsány hodnoty spektrální hustoty pro jednotlivé úhly z použitého úhlového souboru.
Obdobně je strukturován soubor “kmen_ACC.txt“, který obsahuje hodnoty
autokorelační funkce. Hodnoty pro jednotlivé úhly jsou opět vypsány ve sloupcích a první
sloupec obsahuje příslušné velikosti časové prodlevy τ. Ty jsou uváděny s krokem rovným
vzorkovacímu intervalu Ts a jejich počet je roven polovině počtu vzorků.

40

V souboru “kmen_HCC.txt“ (který je ukládán pouze verzí Elsa 5) jsou zapsána data
statistického histogramu. Soubor je tvořen dvěma sloupci; v prvním jsou zapsány střední
hodnoty jednotlivých kategorií a ve druhém relativní četnosti obsazení příslušné kategorie
v procentech. Datům pro každý úhel předchází řádek uvedený znakem “#“ a obsahující
velikost daného úhlu ve stupních.
Po skončení celého měření se zapisuje soubor “kmen_P.txt“. V prvním sloupci
tohoto souboru jsou vypsány velikosti úhlů, ve kterých probíhalo měření. Potom následují
sloupce pro jednotlivé cykly, ve kterých jsou uvedeny střední hodnoty z navzorkovaných
dat pro každý úhel. Soubory vytvořené verzí Elsa 5 obsahují pro každý cyklus dva sloupce,
v prvním jsou střední hodnoty navzorkovaných dat a ve druhém jejich směrodatné
odchylky. Poslední sloupec je tvořen průměry přes všechny cykly ze středních hodnot
navzorkovaných dat pro jednotlivé úhly.

5.4 FOURIEROVSKÁ FILTRACE DAT
Při analýze šumu detekčního systému difusiometru (která je popsána v oddíle 6.2) bylo
zjištěno, že navzorkovaný průběh signálu obsahuje výrazně zastoupené periodické složky o
frekvencích rovných násobkům síťové frekvence 50Hz. Tyto periodické složky šumu se
projevují nejen ve výkonovém spektru, ale i v autokorelační funkci a na celkové úrovni
šumu navzorkovaného průběhu signálu (viz obrázek 5.3). K jejich potlačení byla do verze
řídícího programu Elsa 5 začleněna fourierovská filtrace dat.
Program načte navzorkovaný časový průběh signálu a vypočítá jeho spektrální
hustotu. Ze spektrální hustoty odstraní maxima odpovídající frekvencím periodických
složek šumu, z opravené spektrální hustoty potom spočítá autokorelační funkci a opravený
časový průběh navzorkovaného signálu, ze kterého se teprve konstruuje statistický
histogram.
Analýzou tvarů spektrální hustoty signálu naměřeného při použití různých
vzorkovacích časů (od nejkratšího 10µs po 20ms) byly určeny čtyři frekvence fn, které jsou
ve spektru šumu nejvíce zastoupeny. Jsou jimi 50Hz, 150Hz, 250Hz a 450Hz. Pokud pro
některou z těchto frekvencí není splněna Nyquistova podmínka (2.56), může se projevit ve
spektrální hustotě signálu jako zdánlivá periodická složka o frekvenci fvirt:
fvirt = fn – K fmax, pro K sudé nebo
fvirt = (K + 1) fmax – fn, pro K liché.
fn značí frekvenci periodické složky šumu a K je celá část zlomku

(5.3a)
(5.3b)
fn

. Program
f max
vyhledává postupně ve spektrální hustotě oblasti kolem výše zmíněných čtyř frekvencí
periodických složek šumu, případně jim příslušných zdánlivých frekvencí určených vztahy
(5.3a,b). Pokud je hodnota spektrální hustoty v dané oblasti výrazně větší, než v jejím
okolí, nahradí ji průměrem spektrální hustoty z jejího levého a pravého okolí.
Aby mohla být provedena fourierovská filtrace dat naměřených programem Elsa 4,
byl vytvořen program Repair [Bok (2006c)]. Ten po svém spuštění vyhledá v aktuálním
adresáři výstupní soubory programu Elsa 4, vytvoří podadresář “Opr“ a do něj uloží
upravené výstupní soubory, které mají tvar výstupních souborů zapisovaných programem
Elsa5.
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Obr. 5.3: Ilustrace vlivu periodických složek šumu na navzorkovanou časovou závislost intenzity,
její spektrální hustotu a autokorelační funkci. Zároveň jsou porovnána tato původní data se situací
po aplikaci fourierovské filtrace, odstraňující periodické složky šumu.
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6 Optimalizace a testování aparatury
6.1 TESTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ APARATURY
6.1.1 Nalezení oblasti linearity optického detektoru
Dříve než mohla být prováděna jakákoliv měření bylo nutné stanovit jaké hodnoty napětí
na výstupu zesilovače odpovídají lineární oblasti detektoru a jaká hodnota odpovídá
nasycení detektoru. Za tím účelem bylo provedeno měření závislosti napětí na výstupu
detektoru na zeslabení dopadajícího svazku kotoučovým neutrálním filtrem. Otočný stolek
byl natočen do pozice 0°, dopadající paprsek tedy vstupoval přímo do hranolu sbírajícího
záření přiváděné k detektoru, a ve vzorkovém prostoru byla kyveta s destilovanou vodou.
Kruhový neutrální filtr nestačil ani v poloze, kdy je jeho propustnost minimální, ke snížení
intenzity dopadajícího svazku natolik, aby v daném uspořádání nedocházelo k nasycení
detektoru. Proto byl dopadající svazek ještě zeslaben přidáním matnice za neutrální filtr.
Výsledky měření jsou vyneseny v obrázku 6.1. Z grafu je zřejmé, že nasycení
detekční dráhy odpovídá výstupnímu napěťovému signálu 8V. Bylo odhadnuto, že hodnoty
napětí na výstupu zesilovače menší než 6V odpovídají lineární oblasti detektoru. Při všech
následujících měřeních byla intenzita dopadajícího záření regulována absorpčním filtrem
tak, aby naměřené hodnoty napětí na výstupu zesilovače byly menší než 6V.
Dále bylo zjištěno, že při daném uspořádání je možné závislost výstupního signálu
detektoru (v oblasti < 6V) na nastavení kotouče neutrálního filtru vyjádřit vztahem
U = 1,7 10-2V exp(2,41 T)

,

(6.1)

kde T je údaj na stupnici kotouče. Tuto závislost je možné využít k přibližnému přepočtu
dat naměřených při různém nastavení absorpčního filtru.

Napětí na výstupu zesilovače (U [V])
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Obr. 6.1: Závislost výstupního napětí na nastavení neutrálního filtru. Detektor byl v poloze 0° a při
každém měření bylo načteno 1024 vzorků s intervalem 4ms. Plná čára odpovídá průběhu
popsanému rovnicí (6.1).
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6.1.2 Testování úhlového nastavení aparatury
Postup, kterým bylo provedeno seřízení geometrie difusiometru je popsán v oddíle 4.3.
K ověření správnosti získaného nastavení bylo provedeno měření úhlové závislosti
fluorescence roztoku barviva LDS698 (Exciton) v ethanolu. Vzhledem k malé molekulární
hmotnosti použitého barviva (M = 378,86) je možné zanedbat rozptyl světla na molekulách
barviva. Vyzařovací diagram fluorescence je úhlově symetrický, takže naměřená úhlová
závislost intenzity by měla být dána pouze vztahem (2.36). Výsledky měření jsou vyneseny
v obrázku 6.2 a naměřenými daty je proložena křivka popsaná rovnicí (2.36). Hodnoty
intenzity naměřené pod úhly ± 20° jsou větší, než předpovídá rovnice (2.36), rozdíl by
mohl být způsoben rozptylem na nečistotách přítomných v roztoku.
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Obr. 6.2: Výsledky testování úhlového seřízení difusiometru pomocí fluorescenčního barviva
LDS698. V kyvetě byl 0,1mM roztok barviva LDS698 v ethanolu, při každém měření bylo načteno
8192 vzorků s intervalem 21ms. Naměřená data byla proložena křivkou popsanou rovnicí (2.36).

6.2 STUDIUM ŠUMU APARATURY
Abychom mohli interpretovat časové průběhy fluktuací intenzity elastického rozptylu, je
nutné, jak je uvedeno v oddíle 2.2, kvantitativně postihnout vliv, jaký na ně má šum
vyvolaný měřící aparaturou. Předpokládáme, že vliv měřící aparatury na naměřené časové
průběhy napětí na výstupu zesilovače U(t) lze popsat jako aditivní ergodický náhodný
proces F(t) o nulové střední hodnotě a směrodatné odchylce σF, pro kterou platí:

σ F = σ F 0 + A U (t ) − U 0 .

(6.2)

Parametry σF0 a U0 v rovnici (6.2) mají význam hodnoty napětí a jeho směrodatné
odchylky, které by byly naměřeny v případě, kdy by napětí na výstupu zesilovače bylo
přesně rovno nule; postihují tedy vliv karty sbírající data na výsledky měření. K jejich
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určení bylo provedeno měření se zkratovanými vstupy karty, jehož výsledky budou
zmíněny později.
Parametr A byl určen měřením odezvy aparatury na signál, o němž jsme
předpokládali, že obsahuje právě všechny složky šumu vnášené aparaturou do naměřených
dat, ale není zatížen žádnými jinými fluktuacemi. Takové měření bylo experimentálně
realizováno v identickém uspořádání jako určování oblasti linearity detektoru popsané
v oddíle 6.1.1. Otočný stolek byl v poloze 0°, ve vzorkovém prostoru byla kyveta
s destilovanou vodou a laserový svazek byl kromě kruhového neutrálního absorpčního
filtru zeslabován ještě matnicí. Otáčením kruhového absorpčního filtru byla regulována
intenzita dopadajícího paprsku a při různých polohách kruhového absorpčního filtru byly
měřeny navzorkované časové závislosti napětí na výstupu zesilovače. Z navzorkovaných
časových závislostí byly spočítány střední hodnoty a směrodatné odchylky. Nalezená
závislost směrodatné odchylky na střední hodnotě je vynesena v obrázku 6.3.

Směrodatná odchylka napětí (σF [V])
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Obr. 6.3.: Závislost směrodatné odchylky napětí na výstupu zesilovače na její střední hodnotě.
Hodnoty byly určeny z 4096 vzorků načtených se vzorkovacími časy Ts = 4ms a Ts = 8ms.
Naměřenými daty byla proložena křivka popsaná rovnicí (6.2).

Hodnoty v obrázku 6.3 mají značný rozptyl. Jejich porovnání s níže uvedenými
výsledky měření vlivu vzorkovacího intervalu na šum aparatury ukázalo, že se jedná patrně
o kolísání šumu zesilovače. Rozbor spektrální hustoty dat po Fourierovské filtraci potvrdil,
že vliv periodických složek šumu na toto kolísání byl zanedbatelný.
Dále byly studovány závislosti střední hodnoty naměřeného napětí a jeho
směrodatné odchylky na vzorkovacím čase. V obrázku 6.4 jsou shrnuty výsledky měření
pro tři různé případy: A – vstupy karty načítající data byly zkratovány, B – detektor byl
uzavřen manuální uzávěrkou a laser byl vypnut, C – detektor byl otevřen a laserový svazek
byl zeslaben matnicí a neutrálním absorpčním filtrem.
Z obrázku 6.4 je zřejmé, že při velmi krátkých vzorkovacích časech jsou hodnoty
naměřených charakteristik jiné než při delších. Předpokládáme, že rozdíly jsou působeny
kartou sbírající data a že věrohodné jsou výsledky naměřené při delších časových
intervalech. Jako dolní hranici spolehlivě použitelných vzorkovacích intervalů jsme z grafů
v obrázku 6.4 určili Ts = 500µs.

45

A
310x10-6

Směrodatná odchylka napětí (σF [V])

-500x10

-6

Průměrné napětí (U [V])

-550x10-6

-600x10-6

-650x10-6

-700x10-6

300x10-6

290x10-6

280x10-6

-750x10-6

0

2

4

6

8

0

10

2

4

6

8

10

Vzorkovací interval (Ts [ms])

Vzorkovací interval (Ts [ms])

B
420x10-6

Směrodatná odchylka napětí (σF [V])

260x10-6

Průměrné napětí (U [V])

240x10-6

220x10-6

200x10-6

180x10-6

160x10-6

415x10-6

410x10-6

405x10-6

400x10-6

395x10-6

390x10-6

140x10-6

0

2

4

6

8

0

10

2

4

6

8

10

8

10

Vzorkovací interval (Ts [ms])

Vzorkovací interval (Ts [ms])

C
8.0x10-3

Směrodatná odchylka napětí (σF [V])

5.73x100

Průměrné napětí (U [V])

5.73x100

5.72x100

5.72x100

5.71x100

5.71x100

7.5x10-3

7.0x10-3

6.5x10-3

6.0x10-3

5.5x10-3

5.0x10-3

4.5x10-3

5.70x100

0

2

4

6

8

0

10

2

4

6

Vzorkovací interval (Ts [ms])

Vzorkovací interval (Ts [ms])

Obr. 6.4: Závislosti průměrného napětí a jeho směrodatné odchylky na vzorkovacím čase. A –
zkratované vstupy karty načítající data; B – Temnotní signál detektoru; C – na detektor dopadá
záření zeslabené matnicí a kruhovým absorpčním filtrem.
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Ze středních hodnot respektive směrodatných odchylek dat naměřených se vzorkovacími
intervaly Ts ≥ 500µs byly určeny průměrné hodnoty. Ty jsou v případě měření se
zkratovanými vstupy karty načítající data rovny parametrům U0 respektive σF0
vystupujícím v rovnici (6.2); jejich velikosti (s chybami stanovenými jako směrodatné
odchylky aritmetických průměrů) jsou:
U0 = -(6,5 ± 0,1).10-4V,
σF0 = (2,98 ± 0,08).10-4V.
Průměr ze středních hodnot napětí naměřených s uzavřeným detektorem a vypnutým
laserem označíme UB a jeho velikost činí:
UB = (1,8 ± 0,1).10-4V.
Parametr UB má význam temnotního signálu detektoru. Nevystupuje sice v rovnici (6.2),
ale jeho velikost bude využita při korekci naměřený dat podle předpisu (8.1) popsané
v oddíle 8.1.
Když známe hodnoty parametrů U0 a σF0, můžeme je dosadit do rovnice (6.2) a
poslední neznámý parametr A určit metodou nejmenších čtverců z dat vynesených v grafu
6.3. Takto nalezená hodnota parametru A činí (s chybou stanovenou na základě metody
nejmenších čtverců):
A = (2,7 ± 0,3).10-3.
Nyní máme určeny velikosti všech parametrů vystupujících v rovnici (6.2) a budeme je
moci využít při korekci naměřených dat popsané v oddíle 8.1.
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7 Příprava vzorků a měřené závislosti
7.1 PŘÍPRAVA SUSPENZÍ
7.1.1 Suspenze polymerních částic
Jako modelový systém byly použity polymerní částice o deklarovaném průměru 8µm
tvořené kopolymerem GMA (glycidylmethakrylát) a EDMA (ethylenglykoldimethakrylát).
Jednalo se o nekomerční vzorky poskytnuté Ing. Danielem Horákem z Ústavu
makromolekulární chemie Akademie věd České republiky.
Vzorky pro měření elastického rozptylu jsem připravil suspendováním polymerních
částic 10mM roztokem detergentu SDS (sodium dodecylsulfát, Jersey lab supply). Použití
detergentu bylo nezbytné, neboť povrch polymerních částic byl hydrofobní a při styku
s vodou tvořily velmi stabilní agregáty. Připravené suspenze byly vloženy na 20min do
ultrazvukové lázně (typ UC005 AJ1, Tesla), aby došlo k dokonalému oddělení částic.
(Agregáty, které vznikaly při přímém kontaktu částic s vodou byly natolik stabilní, že ani
po dodatečném přidání roztoku detergentu a následném působení ultrazvukem nedocházelo
k jejich rozvolnění.)
Polymerní částice byly naváženy tak, že jejich koncentrace ve výchozí suspenzi
byla 8mg.ml-1. Další suspenze byly připraveny postupným ředěním výchozí suspenze 10x,
100x a 1000x.
7.1.2 Suspenze kvasinkových buněk
Měření jsem prováděl na buňkách kvasinek Saccharomyces cerevisiae kmene IL 125 2B
pěstovaných na Oddělení biofyziky FÚ UK. a kmene 95 dodaných z pivovaru ve Velkých
Popovicích. Kvasinky kmene IL 125 2B byly pěstovány v růstovém mediu YEPG
[Gášková (1993), Gášková a kol. (1996)]. Ze zásobní kultury pěstované na agaru byly
očkovací kličkou zaočkovány kvasinky do sterilního růstového média a kultivovány
aerobně v třepací lázni při teplotě 30°C po dobu přibližně 24 hodin. Z této kultury
(inokula) byl poté odebrán vzorek a zaočkován do sterilního růstového média. V něm byly
kvasinky opět aerobně kultivovány v třepací lázni při teplotě 30°C po dobu přibližně 24
hodin a takto získané buňky byly použity k měření elastického rozptylu.
Aby byly podmínky kultivace kvasinek používaných pro měření reprodukovatelné,
bylo množství inokula přidávaného k novému mediu určováno tak, aby optická hustota
media po přidání inokula byla přibližně rovna 0,2. Optická hustota byla měřena na
spektrofotometru (Novaspec II, Amersham pharmacia biotech) pro vlnovou délku 578nm.
Vlnová délka je zvolena tak, aby při ní byla minimální absorpce světla růstovým mediem a
k zeslabení procházejícího záření docházelo převážně v důsledku interakce s kvasinkami.
Optická hustota je potom přibližně úměrná objemové koncentraci buněk; pro daný kmen
kvasinek a kyvetu délky 1cm je při O.D.578nm = 0,2 koncentrace buněk přibližně 107ml-1
[Doc. Dana Gášková – ústní sdělení]. Optická hustota inokula byla stanovena změřením
optické hustoty vzorku 10x zředěného destilovanou vodou a na jejím základě bylo
spočítáno, kolik inukula je třeba zaočkovat do nového růstového média, aby bylo dosaženo
požadované optické hustoty.
Kvasinky byly z růstového média odstředěny centrifugou (Megafuge 1.0, Heraeus
Instruments) rychlostí 3000 otáček za minutu po dobu 4 minut. Poté byly resuspendovány
v destilované vodě a znovu odstředěny; tato procedura byla opakována dvakrát, aby byly
buňky zbaveny možných zbytků růstového média. Po posledním odstředění byly buňky
činidla
EDTA
(kyselina
resuspendovány
v 5mM
roztoku
chelatačního
ethylendiamintetraoctová, Serva), které váže vápenaté ionty, jež iniciují shlukování
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kvasinkových buněk. Odstraněním vápenatých iontů pomocí chelatačního činidla tedy
předejdeme vzniku shluků buněk ve studované suspenzi. Z takto získané zásobní suspenze
byly odebírány vzorky pro měření elastického rozptylu. Podle potřeby byly dále ředěny
5mM roztokem EDTA. Optická hustota zásobní suspenze byla určena měřením optické
hustoty 10x zředěného vzorku.
Kultivace buněk byla provedena dvakrát. Poprvé byla optická hustota zásobní
suspenze 6,8 a z té byly připraveny suspenze zředěné 50x, 100x, 200x, a 1000x. Podruhé
byly ze zásobní suspenze o optické hustotě 6,7 připraveny suspenze zředěné 50x, 100x,
200x, 400x, 800x, 2000x, 4000x a 8000x.
Kvasinky kmene 95 byly promyty stejným, výše popsaným, způsobem a poté
resuspendovány v 0,5mM roztoku chelatačního činidla EDTA. Optická hustota vzniklé
zásobní suspenze (určená měřením optické hustoty 10x zředěného vzorku) byla 7,3. Pro
měření elastického rozptylu byly připraveny suspenze zředěné 100x, 200x, 400x, 500x,
800x, 1000x, 1600x, 2000x a 5000x.
7.2 MĚŘENÉ ZÁVISLOSTI
Pro všechny vzorky byla měřena intenzita záření rozptýleného pod 45 různými úhly.
Suspenze polymerních částic byly měřeny v kyvetách o objemu 10ml a průměru 20mm.
Nejmenší úhel, pod kterým byl na nich měřen elastický rozptyl, byl proto zvolen 10° (viz
oddíl 4.3.1), největší úhel byl 150°. K měření suspenzí kvasinek byly používány kyvety o
průměru 27mm; nejmenší úhel byl proto 8° a největší opět 150°. V každém úhlu bylo
načteno 4096 vzorků napětí na výstupu zesilovače a měření byla opakována ve třech nebo
čtyřech cyklech. Vzorkovací interval pro suspenze polymerních částic byl roven 21ms, pro
suspenze kvasinek 8ms (suspenze kvasinek kmene IL 125 2B získaných při první kultivaci,
připravené ředěním zásobní suspenze o optické hustotě 6,8), 4ms (suspenze kvasinek
kmene IL 125 2B získaných z druhé kultivace, připravené ze zásobní suspenze o optické
hustotě 6,7) a 0,5ms (suspenze kvasinek kmene 95).
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Obr. 7.1: Výsledky měření elastického rozptylu na suspenzích polymerních částic. Graf A ukazuje
úhlové závislosti průměrné intenzity elastického rozptylu (vynásobené úhlovým faktorem sinθ) pro
suspenze o různém stupni zředění a čisté suspendující médium (přerušovanou čarou je vyznačen
odhad úrovně pozadí; části úhlových závislostí ležící pod ní nepovažujeme za věrohodné). Graf B
ukazuje závislost intenzity rozptylu do úhlu 10° na převrácené hodnotě stupně zředění suspenze.
Daty v grafu B je proložena přímka pro vedení oka procházející počátkem.
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Použité polymerní částice i kvasinky, vzhledem ke své hmotnosti, v suspenzi
sedimentují. K uchování rovnoměrného rozložení rozptylových center v objemu vzorku je
nutné použít míchání. Rychlost míchání je nutné volit dostatečně velkou, aby zabránila
sedimentaci rozptylových center, zároveň nesmí být příliš velká, aby nevyvolávala
v kyvetě se vzorkem vír. Při měření byly používány rychlosti míchání v rozmezí od 2 do 6
otáček za sekundu. O tom, že ve vzorku nedocházelo k sedimentaci, jsem se přesvědčoval
porovnáním intenzit naměřených pro stejné úhly v různých cyklech.
V obrázku 7.1 jsou ukázány některé výsledky měření na suspenzích polymerních
částic. V grafu A jsou vyneseny úhlové závislosti průměrné intenzity elastického rozptylu
pro suspenze o různém stupni zředění. Intenzita je udávána v poměrných jednotkách
číselně rovných napětí na výstupu zesilovače ve voltech. Hodnoty jsou pro jednotlivé
rozptylové úhly θ vynásobeny faktorem sinθ plynoucím ze vztahu (2.36), který koriguje
rozdíly v objemech vzorku, ze kterých je pod různými úhly sbíráno rozptýlené záření. Graf
B ukazuje závislost intenzity rozptylu do úhlu 10° na převrácené hodnotě stupně zředění
suspenze, tady na veličině úměrné objemové koncentraci rozptylových center.
Pro velké rozptylové úhly je intenzita rozptýleného záření velmi malá a
srovnatelná s pozadím tvořeným temnotním signálem detektoru a rozptylem na nečistotách
ve vzorku. Úroveň tohoto pozadí jsme odhadli na základě měření úhlové závislosti
intenzity rozptylu na čistém suspendujícím médiu (viz graf A v obrázku 7.1) jako 10-3
v poměrných jednotkách, ve kterých byla intenzita měřena. Tato úroveň je vyznačena
v grafech A obrázků 7.1-4 přerušovanou čarou. Z úhlových závislostí intenzity elastického
rozptylu (grafy A v obrázcích 7.1-4) je patrné, jak s rostoucím stupněm zředění suspenze
se zmenšuje úhel, při kterém dosahuje intenzita elastického rozptylu hodnot srovnatelných
s pozadím a přestává být věrohodnou.
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Obr. 7.2: Výsledky měření elastického rozptylu na suspenzích kvasinek Saccharomyces cerevisiae
kmene IL 125 2B získaných první kultivací. Graf A ukazuje úhlové závislosti průměrné intenzity
elastického rozptylu (vynásobené úhlovým faktorem sinθ) pro suspenze o různém stupni zředění
(výchozí suspenze měla optickou hustotu 6,8). Přerušovanou čarou je vyznačen odhad úrovně
pozadí; části úhlových závislostí ležící pod ní nepovažujeme za věrohodné. Graf B ukazuje
závislost intenzity rozptylu do úhlu 10° na převrácené hodnotě stupně zředění suspenze. Daty
v grafu B (kromě nejmenšího ředění) je proložena přímka pro vedení oka procházející počátkem.
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Stejné charakteristiky naměřené pro suspenze kvasinek získaných při první
kultivaci jsou ukázány v obrázku 7.2., pro suspenze kvasinek získaných při druhé kultivaci
v obrázku 7.3. a pro suspenze kvasinek kmene 95 v obrázku 7.4.
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Obr. 7.3: Výsledky měření elastického rozptylu na suspenzích kvasinek Saccharomyces cerevisiae
kmene IL 125 2B získaných druhou kultivací. Graf A ukazuje úhlové závislosti průměrné intenzity
elastického rozptylu (vynásobené úhlovým faktorem sinθ) pro suspenze o různém stupni zředění
(výchozí suspenze měla optickou hustotu 6,7). Přerušovanou čarou je vyznačen odhad úrovně
pozadí; části úhlových závislostí ležící pod ní nepovažujeme za věrohodné. Graf B ukazuje
závislost intenzity rozptylu do úhlu 10° na převrácené hodnotě stupně zředění suspenze. Daty
v grafu B (kromě nejmenšího ředění) je proložena přímka pro vedení oka procházející počátkem.

Podle vztahu (2.35) je intenzita elastického rozptylu pod libovolným úhlem přímo
úměrná objemové koncentraci rozptylových center (a tedy i převrácené hodnotě stupně
ředění suspenze). Z grafů B v obrázcích 7.2 a 7.3 je zřejmé, že pro nejkoncentrovanější
měřené suspenze kvasinek již není intenzita rozptylu úměrná koncentraci. To je patrně
důsledek vícenásobného rozptylu. Z naměřených závislostí intenzity na stupni ředění
můžeme soudit, že pro suspenze o optické hustotě rovné přibližně 0,07 (100x zředěné
výchozí suspenze) již nedochází k vícenásobnému rozptylu. Podle výše zmiňovaného
odhadu je objemová koncentrace buněčné suspenze o optické hustotě 0,2 přibližně 107ml-1,
potom můžeme říci, že pro suspenzi o objemové koncentraci přibližně 5.106ml-1 již nebude
docházet k vícenásobnému rozptylu, což je v souladu s výsledky Latimera (1982).

51

A

B
3.0

100x
200x
400x
500x
800x
1000x
1600x
2000x

100

10

-1

2.5

Intenzita rozptylu pod úhlem 10°

Intenzita (v poměrných jednotkách)

101

10-2

10-3

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
10-4
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Rozptylový úhel ve stupních

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

Převrácená hodnota stupně ředění

Obr. 7.4: Výsledky měření elastického rozptylu na suspenzích kvasinek Saccharomyces cerevisiae
kmene 95. Graf A ukazuje úhlové závislosti průměrné intenzity elastického rozptylu (vynásobené
úhlovým faktorem sinθ) pro suspenze o různém stupni zředění (výchozí suspenze měla optickou
hustotu 7,3). Přerušovanou čarou je vyznačen odhad úrovně pozadí; části úhlových závislostí ležící
pod ní nepovažujeme za věrohodné. Graf B ukazuje závislost intenzity rozptylu do úhlu 10° na
převrácené hodnotě stupně zředění suspenze. Daty v grafu B je proložena přímka pro vedení oka
procházející počátkem.
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8 Vyhodnocení časových průběhů elastického rozptylu
Naměřené časové průběhy napětí na výstupu zesilovače U(t) považujeme za ergodický
náhodný proces, který je v souladu s oddílem 2.1.4 výsledkem působení dvou náhodných
procesů. Prvním z nich jsou fluktuace intenzity elastického rozptylu I(t) vyvolané
kolísáním počtu W rozptylových center v objemu V, z nějž je sbíráno rozptýlené záření;
druhým je šum působený experimentální aparaturou F(t). Uvažujeme, že všechny náhodné
procesy W(t), I(t) i F(t) jsou nezávislé a ergodické a platí
U(t) = UB + I(t) + F(t),

(8.1)

kde UB je temnotní signál, jehož velikost byla určena v oddíle 6.2.
Pokud bychom pod označením I(t) rozuměli veličinu o rozměru intenzity světla,
museli bychom ji v rovnici (8.1) vynásobit ještě rozměrovou konstantou, neboť ostatní
veličiny vystupující v dané rovnici mají rozměr napětí. Pro jednoduchost však nebudeme
tuto konstantu zavádět a spíše než intenzitu světla budeme pod označením I(t) rozumět
složku odezvy aparatury, která je přímo úměrná skutečné intenzitě rozptýleného záření,
tedy veličinu mající rozměr napětí. Přesto budeme z důvodů stručnosti a jednoduchosti pro
danou veličinu běžně užívat pojem “intenzita“.
V následujícím oddíle je navržen jednoduchý model popisující vliv objemové
koncentrace N rozptylových center v monodisperzní suspenzi na statistické vlastnosti
náhodných procesů I(t) a U(t) a poté jsou v rámci tohoto modelu interpretována data
získaná experimenty popsanými v předešlé kapitole.
8.1 MODEL PRO MONODISPERZNÍ SUSPENZI
Navržený model je jednoduchý, neboť pro monodisperzní suspenzi existuje triviální vztah
mezi intenzitou I záření rozptýleného pod úhlem θ a počtem W rozptylových center
v objemu, z nějž je toto záření sbíráno.
I(θ,t) = I1(θ) W(t),

(8.2)

kde I1(θ) je intenzita záření rozptýleného pod úhlem θ na jednom rozptylovém centru. Pro
časovou střední hodnotu intenzity tedy bude platit rovnice (2.35), do které za objem V(θ)
π 
dosadíme z výrazu (2.36) (objem V   budeme pro jednoduchost označovat V0).
2
I (t ) (θ ) = I1 (θ ) W (t ) (θ ) = I1 (θ )

N V0
.
sin θ

(8.3)

Střední hodnotu napětí na výstupu zesilovače při měření pod úhlem θ dostaneme
časovým středováním rovnice (8.1). Využijeme při tom toho, že střední hodnota součtu
nezávislých náhodných proměnných je součtem jejich středních hodnot a že střední
hodnota šumu F(t) byla v oddíle 6.2 položena rovná nule. Dostaneme

U (t ) (θ ) = U B + I (t ) (θ ) .
Zavedeme opravenou střední hodnotu intenzity
objemu V na rozptylovém úhlu θ:
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(8.4)
C

I (t ) , ze které vyloučíme závislost

C

I (t ) (θ ) = [ U (t ) (θ ) − U B ]sin θ = I1 (θ ) N V0 .

(8.5)

Rovnice (8.5) ukazuje zároveň, jakým způsobem je možné spočítat opravenou intenzitu
z naměřených hodnot napětí na výstupu zesilovače.
Nyní odvodíme vztahy pro směrodatné odchylky náhodných procesů. V souladu
s oddílem 2.2.1 předpokládáme, že počet W rozptylových center ve studovaném objemu
V podléhá Poissonovu rozdělení pravděpodobnosti definovanému výrazem (2.46). Z toho
pro směrodatnou odchylku σW procesu W(t) plyne:

σ W (θ ) =

W (t ) (θ ) =

N V0
.
sin θ

(8.6)

Směrodatná odchylka σI intenzity rozptýleného záření I(t) je potom rovna
σ I (θ ) = I1 (θ )σ W (θ ) .
Podle vztahu (2.43) je směrodatná odchylka součtu nezávislých náhodných procesů
rovna odmocnině součtu čtverců směrodatných odchylek jednotlivých procesů. Z rovnice
(8.1) tak plyne pro směrodatnou odchylku napětí na výstupu zesilovače:

σ U (θ ) = σ F 2 ( U (t ) (θ ) ) + I12 (θ )σ W 2 (θ ) .

(8.7)

Závislost směrodatné odchylky σF šumu aparatury na střední hodnotě napětí na výstupu
zesilovače je popsána rovnicí (6.2) do které dosadíme hodnoty parametrů σF0, U0, A určené
v oddíle 6.3. Podobně, jako byla vztahem (8.5) zavedena opravená střední hodnota
intenzity, zavedeme také opravenou směrodatnou odchylku intenzity CσI:
C

σ I (θ ) = σ U 2 (θ ) − σ F 2 ( U (t ) (θ ) ) sin θ = I1 (θ ) N V0 .

(8.8)

Porovnáním výrazů (8.5) a (8.8) nalezneme jednoduchý vztah mezi opravenou
střední hodnotou intenzity a její opravenou směrodatnou odchylkou (pro jednoduchost
budeme nadále vynechávat slovo “opravené“ v názvech veličin C I (t ) a CσI definovaných
vztahy (8.5) a (8.8) a budeme je nazývat pouze střední hodnotou respektive směrodatnou
odchylkou intenzity):
C

σ I (θ ) =

1
N V0

C

I (t ) (θ ) .

(8.9)

Tento vztah představuje přímou úměrnost s konstantou úměrnou převrácené hodnotě
odmocniny z objemové koncentrace rozptylových center N. Pokud tedy z experimentálních
dat zkonstruujeme závislost popsanou vztahem (8.9) a touto závislostí proložíme přímku,
mohli bychom, při znalosti objemu V0, určit ze směrnice proložené přímky objemovou
koncentraci N rozptylových center ve vzorku.
Pro polydisperzní systémy neplatí jednoduchý vztah (8.9) a závislost směrodatné
odchylky intenzity na její střední hodnotě nebude lineární (nevymizela by z nich závislost
na rozptylovém úhlu θ). Interpretace naměřených časových průběhů napětí na výstupu
zesilovače by pak byla mnohonásobně obtížnější. Pokud však závislost směrodatné
odchylky intenzity na její střední hodnotě zkonstruovaná z experimentálních dat má

54

lineární tvar, je rozumné předpokládat, že efekt polydisperzity rozptylových center
v suspenzi není velký a naměřená data lze interpretovat v rámci navrženého modelu.
8.2 VÝSLEDKY PRO SUSPENZE POLYMERNÍCH ČÁSTIC
Programem Elsa byly pro každý úhel spočítány střední hodnoty U (t ) a směrodatné
odchylky σU navzorkovaných časových průběhů napětí na výstupu zesilovače. Z nich byly
podle vztahů (8.5) a (8.8) spočítány střední hodnoty intenzity C I (t ) a její směrodatné
odchylky CσI.
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Obr. 8.1: Závislosti směrodatných odchylek intenzity
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V obrázku 8.1 jsou ukázány nalezené závislosti směrodatných odchylek intenzity
na příslušných středních hodnotách pro suspenze polymerních částic o různém stupni
ředění. Těmito závislostmi byly proloženy přímky procházející počátkem, jejichž směrnice
κ byly určeny metodou nejmenších čtverců. S rostoucím stupněm ředění klesá poměr
signálu k šumu a s tím se zhoršuje shoda experimentálních dat s proloženými přímkami.
Obrázek 8.2 ukazuje závislost směrnic κ těchto přímek na stupni ředění s. Ze
vztahu (8.9) plyne:

κ=

1
.
N V0

(8.10)

Stupeň ředění je úměrný převrácené hodnotě objemové koncentrace N rozptylových center,
proto byly body v obrázku 8.2 proloženy křivkou tvaru κ = B s 0,5 s multiplikativní
konstantou B určenou metodou nejmenších čtverců.
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Obr. 8.2: Závislost směrnice κ na stupni zředění suspenze polymerních částic. Daty je proložena
křivka tvaru

κ = B s 0, 5

s koeficientem B určeným metodou nejmenších čtverců.

8.3 VÝSLEDKY PRO SUSPENZE KVASINEK
Data naměřená na suspenzích kvasinek Saccharomyces cerevisiae kmenů IL 125 2B a 95
byla zpracována stejným způsobem jako data naměřená na suspenzích polymerních částic
(jejichž zpracování je věnován předcházející oddíl). V obrázku 8.3 závislosti směrodatných
odchylek CσI na středních hodnotách intenzity jsou ukázány pro suspenze kvasinek kmene
IL 125 2B připravené ředěním výchozí suspenze o optické hustotě 6,7 (druhá kultivace).
Závislosti jsou opět proloženy přímkami procházejícími počátkem, jejichž směrnice κ byla
spočítána metodou nejmenších čtverců. S rostoucím stupněm ředění je opět patrné
zhoršování shody experimentálních dat s teoretickou předpovědí způsobené klesajícím
poměrem signálu k šumu.
Opět byla nalezena závislost směrnic κ na stupni zředění s, znázorněna obrázkem
8.4. a aproximována křivkou tvaru κ = B s 0,5 s koeficientem B určeným metodou
nejmenších čtverců.
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Obr. 8.3: Závislosti směrodatných odchylek intenzity
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na příslušných středních hodnotách

I (t ) pro suspenze kvasinek Saccharomyces cerevisiae kmene IL 125 2B. Suspenze byly

připraveny ředěním (50x, 100x, 200x a 400x) zásobní suspenze o optické hustotě 6,7.
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Obr. 8.3 (pokračování): Závislosti směrodatných odchylek intenzity
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pro suspenze kvasinek Saccharomyces cerevisiae kmene IL 125 2B.

Suspenze byly připraveny ředěním (800x, 2000x, 4000x a 8000x) zásobní suspenze o optické
hustotě 6,7.

Analogické výsledky pro suspenze kvasinek kmene 95 jsou ukázány v obrázcích
8.5 a 8.6.
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Obr. 8.4: Závislost směrnice κ na stupni zředění suspenze kvasinek Saccharomyces cerevisiae
kmene IL 125 2B. Výchozí suspenze měla optickou hustotu O.D. = 6,7. Daty je proložena křivka
tvaru

κ = B s 0,5 s koeficientem B určeným metodou nejmenších čtverců.
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Obr. 8.5: Závislost směrnice κ na stupni zředění suspenze kvasinek Saccharomyces cerevisiae
kmene 95. Výchozí suspenze měla optickou hustotu O.D. = 6,7. Daty je proložena křivka tvaru

κ = B s 0,5 s koeficientem B určeným metodou nejmenších čtverců.
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Obr. 8.6: Závislosti směrodatných odchylek intenzity
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ředěním (200x, 400x, 500x a 800x) zásobní suspenze o optické hustotě 7,3.
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Obr. 8.6 (pokračování): Závislosti směrodatných odchylek intenzity
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I (t ) pro suspenze kvasinek Saccharomyces cerevisiae kmene 95. Suspenze byly

připraveny ředěním (1000x, 1600x, 2000x a 5000x) zásobní suspenze o optické hustotě 7,3.

V některých grafech v obrázcích 8.1, 8.3, 8.6 je možné pozorovat ojedinělé body,
které jsou vzdálené od teoretické přímkové závislosti. Jejich přítomnost je patrně
důsledkem velké směrodatné odchylky fluktuací intenzity rozptylu při daném měření, která
byla patrně způsobena průchodem většího shluku rozptylových center či vzduchové
bublinky efektivním objemem, z nějž je sbíráno rozptýlené záření. Tento problém bude
zajisté možné eliminovat úpravou řídícího programu, která z navzorkovaných časových
průběhů intenzity vyloučí vzorky, které jsou příliš vzdálené od střední hodnoty.
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Suspenze kvasinkových buněk nemůžeme považovat za monodisperzní. To
potvrzují i výsledky mikroskopického stanovení velikosti kvasinek kmene 95. Ty byly
snímány mikroskopem Olympus IX70 s objektivem Olympus UplanApo s
šedesátinásobným zvětšením a snímky byly vyhodnoceny programem ImageJ.
Vyhodnocením snímků 360 buněk byl určen průměrný průřez kvasinky, který je roven
72µm2, a jeho směrodatná odchylka, jež činí 14µm2. Směrodatná odchylka průřezu tedy
činí přibližně 19% jeho průměrné hodnoty.
Přesto pozorujeme, že se závislosti směrodatných odchylek CσI navzorkovaných
časových průběhů intenzity na středních hodnotách C I (t ) těchto průběhů dobře shodují
s předpověďmi na základě navrženého modelu pro monodisperzní suspenze. Tato shoda
pravděpodobně svědčí o tom, že efekt polydisperzity kvasinek v suspenzích na naměřená
data je dostatečně malý, abychom k interpretaci experimentálních výsledků mohli použít
navržený jednoduchý model.
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9 Shrnutí
V průběhu práce byla provedena kompletace, seřízení a testování aparatury na měření
elastického rozptylu (difusiometru), která umožňuje provádět počítačem řízená měření
úhlových a časových závislostí intenzity elastického rozptylu. K počítačové obsluze
aparatury slouží speciálně navržený program Elsa [Bok (2006a,b)]. Tento program ovládá
pohyb mechanických částí difusiometru, které nastavují úhel, pod kterým je měřena
intenzita rozptýleného záření; dále řídí sběr dat, kterými jsou navzorkované časové
průběhy napětí na výstupu zesilovače signálu z optického detektoru, a počítá základní
statistické charakteristiky souborů navzorkovaných dat.
Použití difusiometru pro charakterizaci buněčných suspenzí bylo vyzkoušeno na
suspenzích kvasinek Saccharomyces cerevisiae a modelovém systému polymerních částic
o deklarovaném průměru 8µm. Pro různě koncentrované suspenze kvasinek a polymerních
kuliček byly změřeny časové a úhlové závislosti intenzity elastického rozptylu.
Interpretace výsledků měření byla zaměřena na časové závislosti a jejich statistické
charakteristiky spočítané programem Elsa, neboť od nich se očekávala kvalitativně nová
informace o hustotě rozptylových center. Byl navržen jednoduchý model popisující
souvislost statistických charakteristik časového průběhu intenzity rozptylu s objemovou
koncentrací rozptylových center v monodisperzní suspenzi se započtením vlivu šumových
vlastností aparatury. Tento model ukazuje, že opravená směrodatná odchylka časového
průběhu intenzity je přímo úměrná jeho střední hodnotě s koeficientem úměrnosti κ daným
výrazem (8.10). Koeficient κ je nepřímo úměrný odmocnině z objemové koncentrace
rozptylových center.
Platnost modelu byla potvrzena vyhodnocením výsledků měření rozptylu na různě
zředěných suspenzích. Ačkoliv nemůžeme suspenze kvasinek považovat za monodisperzní
systém, výsledky měření (zejména tvary závislostí směrodatné odchylky intenzity na její
střední hodnotě) ukazují, že efekt polydisperzity těchto suspenzí na statistické vlastnosti
časových průběhů intenzity elastického rozptylu je dostatečně malý na to, aby mohla být
data interpretována v rámci navrženého jednoduchého modelu.
Aby mohla být z naměřených dat určována absolutní velikost objemové hustoty
rozptylových center, bude nutné provést sérii kalibračních měření, jejichž výsledkem bude
určení efektivního objemu, z něhož je sbíráno rozptýlené záření; neboť ten je jediným
zatím neurčeným parametrem ve výrazu (8.10) pro koeficient κ. Současný stav však již
umožňuje relativní porovnávání četností kvasinek v různých suspenzích.
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