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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

CCD   - charge coupled device, součástka pro snímání obrazové informace 

USB - universal serial bus, univerzální sériová sběrnice 

VIS - viditelné světlo 390 – 790 nm 

NIR - near-infrared, blízké infračervené záření 790 – 1400 nm 

UV - ultraviolet, ultrafialové záření 10 – 390 nm 

LED - Light-emitting diode, LED dioda – světlo vyzařující dioda 

PMMA - Poly(methyl methacrylate), materiál pro výrobu optických vláken 

SMA - (SMA 905) Sub Miniature A, konektor pro optická vlákna 
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1. Úvod 

 Světlo a světelné jevy provází lidstvo od nepaměti. Světlem se zabývá věda 

zvaná optika. Optika je jeden z nejstarších oborů fyziky. Lidstvo se při svém 

historickém vývoji postupně učilo využívat světlo a jeho jevy. V současné době se 

světlo v masivní míře využívá jak v telekomunikacích, tak i v nekomunikačních 

aplikacích.  

Tato diplomová práce se zabývá studiem vlastností světla a prakticky ukazuje 

jejich využití. Zabývá se identifikací a stanovením množství barviva v látce. Účelem 

mojí diplomové práce je vytvoření podkladů pro laboratorní měření budoucích studentů 

předmětu „Nekomunikační aplikace optických vláken“. Obsahuje teoretický rozbor a tři 

měření k praktickému osvojení dané problematiky. K řešení jsem použil výukový kufr 

od firmy Safibra, Safibra SpecKit. Jeho hlavní částí je spektrometr Red Tide USB 650 

od firmy Ocean Optics. První měření zkoumá vlastnosti emisních spekter barevných 

diod, absorpčních spekter barevných kapalin a vztahy mezi těmito spektry. Druhé 

měření se zabývá identifikací druhu potravinářského barviva v neznámé cukrovince. 

K této identifikaci se využívá měření absorpčního spektra roztoku získaného z neznámé 

cukrovinky a porovnání tohoto spektra se spektry normálových roztoků vyrobených 

z čistých vzorků různých barviv. V posledním měření se věnuji stanovení přesného 

množství barviva v neznámé cukrovince s využitím Beer-Lambertova zákona. Jedná se 

o analýzu absorpčních spekter normálů barviv o známé koncentraci, sestavení kalibrační 

přímky a určení přesného množství barviva v neznámé cukrovince. 

V následujících kapitolách je nejdříve pojednáno o světle a jeho jevech, 

následuje podrobný popis jednotlivých prvků měřící soustavy a měřícího softwaru 

Safibra DAS 2.0. Dále následuje popis samotného měření. Každé měření bylo 

provedeno desetkrát, jedno vybrané měření je vždy popsáno v kapitole 5 a další jsou 

uvedeny v tabulce v přílohách. Tyto přílohy dále obsahují vypracované návody pro 

měření a specifikační listy potravinářských barviv. 
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2. Světlo a jevy 

2.1 Světlo jako elektromagnetické záření 

Světlo je elektromagnetické vlnění. Světlo v rozsahu vlnových délek 390 nm (fialové 

světlo) do 790 nm (červené světlo) způsobuje v lidském oku vněm zvaný vidění, můžeme tudíž 

použít i pojem viditelné světlo. Světlo má celou řadu společných vlastností s rozsáhlým oborem 

elektromagnetických vlnění, která se obecně označují jako elektromagnetické záření. Mezi tři 

základní charakteristiky světla, potažmo elektromagnetického vlnění patří amplituda, frekvence 

a fáze [1]. 

 

Spektrum elektromagnetického záření [1] 

Přehledně jsou všechny druhy elektromagnetického záření vyznačeny na následujícím 

obrázku. Mezi jednotlivými druhy elektromagnetického záření není ostrá hranice, přechody 

mezi nimi jsou plynulé nebo se oblasti záření i překrývají. 

 

 

 

Obr. 2.1: Rozdělení elektromagnetického spektra 

Rádiové záření 

Rádiové záření využívá oblast vlnových délek v rozmezí řádově 103 m až 10-2 m. Pro 

rozhlasové vysílání se využívají vlny dlouhé (λ≈103 m), střední (λ≈102 m), krátké (λ≈101 m) a 

velmi krátké (λ≈100 m až λ≈10-1 m). Televizní vysílání se uskutečňuje na velmi krátkých vlnách 

a pro družicový příjem se používají centimetrové vlny o frekvencích řádově 10 GHz. 

 

Infračervené záření 

Infračervené záření zaujímá oblast mezi nejkratšími rádiovými vlnami (λ≈10-3 m) a 

světlem (λ˃770 nm). Zdrojem infračerveného záření jsou tělesa zahřátá na vyšší teplotu. Při 

pohlcování infračerveného záření probíhá tepelná výměna a ozářené těleso se zahřívá. Tak je 

tomu např. u infrazářiče, jehož topné těleso hřeje, ale nesvítí.  
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Pro infračervené záření platí stejné zákony jako pro světlo. To umožňuje konstrukci optických 

soustav, v nichž se používají optické prvky (čočky) zhotovené ze speciálních materiálů (např. 

NaCl). Poněvadž infračervené záření vyzařují prakticky všechny tělesa, můžeme použít 

infračervený dalekohled i k pozorování ve tmě. Infračervené záření také snadněji proniká 

zakaleným prostředím (např. mlhou) než světlo viditelné. 

 

Viditelné Světlo 

Světlo zaujímá ve spektru elektromagnetického záření jen úzkou oblast o celkové šířce 

380 nm. Pro člověka má však rozhodující  význam jako zdroj informací o světě. Viditelným 

světlem jsem se zabýval již v dřívější kapitole. 

 

Ultrafialové záření  

Ultrafialové záření je elektromagnetické vlnění o vlnové délce kratší, něž má světlo 

fialové barvy (λ=390 nm). Jeho nejkratší vlnové délky zasahují do oblasti rentgenového záření 

(λ≈10 nm). Zdrojem ultrafialového záření jsou tělesa zahřátá na vysokou teplotu (např. slunce, 

el. oblouk) nebo speciální výbojky naplněné párami rtuti. Obyčejné sklo však ultrafialové záření 

pohlcuje. Proto se výbojky zhotovují ze skla křemenného. Rovněž atmosféra ultrafialové záření 

silně pohlcuje. Ve vysokých vrstvách atmosféry způsobuje ionizaci vzdušného kyslíku a to je 

příčinou vzniku ozonu. 

 

Rentgenové záření 

Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění, jehož vlnové délky leží v intervalu 10-8 

m až 10-12 m. Vzniká při přeměně energie rychle se pohybujících elektronů, které dopadají na 

povrch kovové elektrody, na energii elektromagnetického záření. Podle vlnové délky se 

rozlišuje měkké rentgenové záření, které má větší vlnovou délku, a tvrdé rentgenové záření, 

jehož vlastnosti se blíží záření γ. Podle způsobu vzniku rentgenového záření rozlišujeme jednak 

záření brzdné, jednak záření charakteristické. 
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Záření γ 

Má ještě kratší vlnovou délku než rentgenové záření a jeho zdrojem jsou tělesa, 

v jejichž atomových jádrech probíhají radioaktivní přeměny [1]. 

 

Základní pojmy 

Tělesa vyzařující světlo nazýváme světelné zdroje. Světlo v nich vzniká přeměnami 

energie v elektronových obalech atomů. Prostředím, kterým se světlo šíří, je optické prostředí. 

Může být průhledné (tzn. že v něm nedochází k podstatnému pohlcení světla), neprůhledné (tzn. 

světlo se pohlcuje nebo odráží) a průsvitné (světlo prostředím prochází, ale nepravidelně se 

v něm rozptyluje). Optické prostředí, které má všude stejné optické vlastnosti, je prostředí 

opticky stejnorodé (homogenní). 

Ze světelného zdroje se světlo šíří jako vlnění, které má ve vakuu vlnovou délku : 

                                                                       
f

c
=λ                                                                  (1) 

Frekvence f světla je určena zdrojem a nezávisí na prostředí, kterým se světelné záření šíří. 

Frekvence viditelného světelného vlnění leží v intervalu od 7,7.1014 Hz (fialové světlo) do 

3,8.1014 Hz (červené světlo). 

V jiném optickém prostředí než ve vakuu je fázová rychlost světla v ˂ c a vlnová délka 

světelného vlnění je kratší. Velikost rychlosti světla závisí nejen na fyzikálních vlastnostech 

prostředí, ale i na frekvenci světla. Rychlost světla ve vzduchu je po zaokrouhlení rovna 

rychlosti světla ve vakuu. Průměrná rychlost světla ve vodě je 225 000 km/s, ve skle 200 000 

km/s. Světlo, které má určitou konstantní frekvenci, popř. má v daném prostředí určitou vlnovou 

délku, se nazývá světlo monofrekvenční, nebo také monochromatické [1]. 

Rychlost světla 

Důležitým důkazem, že světlo je elektromagnetickým vlněním, je velikost rychlosti 

světla, která byla v optice zjišťována již před vznikem teorie elektromagnetického pole. 

Rychlost světla byla v historii měřena mnoha metodami. V současné době je rychlost světla ve 

vakuu změřena s velkou přesností a její hodnota je. 

c = 299 792 458 m/s 

po zaokrouhlení c = 300 000 km/s 
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Rychlost světla ve vakuu je největší mezní rychlost, kterou se mohou pohybovat hmotné 

objekty, a její velikost nezávisí na žádné jiné fyzikální veličině, je to univerzální fyzikální 

konstanta [2]. 

 

Barva 

Světelné vlnění je také charakterizováno určitým oborem frekvencí. U zvuku závisí na 

frekvenci výška tónu, u světla barva. Světlo rovněž můžeme charakterizovat vlnovou délkou. 

Modré světlo má kratší vlnovou délku než červené. Frekvence světla je velká (okolo 1014 Hz), 

ale vlnová délka velmi malá (přibližně 550 nm).  

Barvy nám slouží k předání jednoduché informace (např. červená – stůj, zelená – volno). 

Člověk vnímá barvy proto, že se sítnice oka skládá ze tří druhů barevných receptorů. Každý 

druh je citlivý na světlo určitých vlnových délek, které přibližně odpovídají červené, zelené a 

modré. Všechny ostatní barvy vznikají mícháním tří základních barev v různém poměru. Černá 

a bílá barva nejsou barvy ve fyzikálním smyslu. Černá znamená nepřítomnost světla a bílá je 

směsí několika barev [3]. 

 

2.2 Optika [2] 

Světlem se zabývá obor zvaný optika. Optika je vedle mechaniky jeden z nejstarších oborů 

fyziky. Optika se zabývá zákonitostmi šíření světla v různých prostředích a na jejich rozhraních, 

ději při vzájemném působení světla a látky, zkoumá podstatu světla a další jevy, které se 

světlem souvisejí. Podle přístupu ke světelným jevům a metod jejich zkoumání, můžeme optiku 

rozdělit na:  

- optiku paprskovou   

- optiku vlnovou 

- optiku kvantovou  
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Paprsková optika 

Paprsková optika, nebo jiným názvem geometrická optika je nejstarší částí optiky, 

přičemž vychází z předpokladu, že když jsou rozměry předmětů skrze něž, nebo okolo nichž, se 

světlo šíří mnohem větší než je jeho vlnová délka, je vlnová povaha světla jen slabě 

rozeznatelná. Je založena na třech zákonech: zákonu přímočarého šíření světla, zákonu odrazu a 

zákonu lomu světla. Hlavní problematikou paprskové optiky je zobrazování optickými 

soustavami. V tomto oboru se při popisu šíření světla a optického zobrazení používá modelu 

světelného paprsku. Částicový, či vlnový charakter světla se při tom neuvažuje. Geometrická 

optika umožnila konstrukci různých optických systémů, např. dalekohledů.  

  

Vlnová optika 

Vlnová optika se zabývá zejména jevy, které potvrzují vlnovou povahu světla. 

Nejdůležitější jsou disperze světla, ohyb, polarizace a interference. Představa, že světlo je 

vlnění, je výsledkem složitého vývoje poznání a názorů na podstatu světla. První ucelené teorie 

světla vznikly ve 2. polovině 17. století. Byla to Huygensova vlnová teorie a Newtonova teorie, 

podle níž je světlo proudem rychle letících částic. Maxwellova teorie elektromagnetického pole 

prokázala koncem 19. století, že světlo je elektromagnetické vlnění. Počátkem 20. století Planck 

položil základ kvantové teorie, která přisuzuje světlu vedle vlnových vlastností i vlastnosti 

částicové. Většinu úloh optiky lze řešit na základě vlnových vlastností světla, avšak postupy 

např. při řešení úloh na optické zobrazování by byly složité. Zde lze vycházet z předpokladu, že 

je vlnová délka zanedbatelná. To umožňuje řešit úlohy geometrickými postupy, jimiž se zabývá 

paprsková optika. 

 

Kvantová optika 

Kvantová optika se zabývá ději, při nichž se projevuje kvantový ráz 

elektromagnetického záření. Zohledňuje skutečnost, že v oblasti světla existují významné jevy, 

jež nejsou popsatelné klasickou fyzikou a je pro ně třeba použít přístup kvantové fyziky. Mezi 

nejdůležitější jevy patří pohlcování a vyzařování světla a další děje, k nimž dochází při 

vzájemném působení záření a látky. Základem je objev M.Plancka, že zářící těleso vyzařuje 

energii nespojitě a vyzářená energie je celistvým násobkem kvanta energie, E=hf, kde E je 

energie, h=6,625.10-34 J je Planckova konstanta a f je frekvence. Tento poznatek má obecnou 
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platnost: Energie elektromagnetického záření může být vyzařována nebo pohlcována jen po 

celistvých kvantech energie E. Mezi jevy, které ukazují na kvantový charakter záření, lze zařadit 

např. fotoelektrický jev [2]. 

 

Elektromagnetické záření látek 

Vznik elektromagnetického záření způsobují děje v látkách, při nichž částice zdroje 

záření získávají energii, kterou vyzařují v podobě energie různého elektromagnetického záření. 

Vyzařování světla je převážně důsledkem děje, při němž atomy zdroje získávají vlivem 

tepelného pohybu vyšší energii a tu pak vyzařují v podobě energie elektromagnetického záření. 

Záření, které takto vzniká, označujeme jako tepelné záření. Vyzařují ho všechna tělesa a 

rozložení vlnových délek tepelného záření závisí na teplotě tělesa. [1] 

 

2.3 Luminiscence [4] 

Zvláštním druhem záření látek je luminiscence, která je vyvolána různými vnějšími 

vlivy na určité látky. Luminiscence je děj, při němž záření o kratší vlnové délce (tzn. větší 

frekvenci) vyvolává v látce určitého složení vznik záření o delší vlnové délce (nižší frekvenci). 

Rozlišujeme např. působení světla (fotoluminiscence), elektronů (katodoluminiscence), 

elektrického pole (elektroluminiscence), jaderného záření (radioluminiscence), mechanické 

tlakové síly (triboluminiscence) a jiné. Látky, v nichž se luminiscence projevuje, označujeme 

jako luminofory. Jsou to pevné látky, polovodiče nebo izolanty s určitými příměsmi vytvářející 

luminiscenční centra (např. sulfidy ZnS, CdS s příměsí Ag, Cu, Mn a jiné). Luminiscence 

nalezla široké uplatnění zejména v optoelektronice (luminiscenční diody, obrazovky a 

podobně). 

Vlnové délky, popřípadě frekvence elektromagnetického záření, které látky vyzařují, tvoří 

emisní spektrum. Naopak vlnové délky záření, které látky pohlcuje, tvoří absorpční spektrum. 

Luminiscence se dělí na : 

- fluorescenci 

- fosforescenci 

- zpožděnou fluorescenci 
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Fluorescence 

Nastane-li emise záření z excitovaného elektronového stavu jedním či více spontánními 

energetickými přechody jedná se o fluorescenci. Fluorescenci pozorujeme během buzení a po 

jeho vypnutí prakticky ihned vymizí (doba dohasínání je obvykle řádově 10-8 s). Fluorescence je 

jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po ozáření světlem určité vlnové délky 

λemit˃λexcit. Využitím tohoto stavu v mikroskopii se stalo základem fluorescenční mikroskopie, 

která nachází uplatnění zejména v medicíně a přírodních vědách. Doba dohasínání je dána 

dobou života excitovaného stavu, z něhož dochází k emisi a úzce souvisí s pochody vedoucí 

k nezářivé deaktivaci tohoto stavu. Na principy fluorescence se využívají zejména nátěry či 

inkousty, využívané často pro reklamní nápisy. Některé prací prostředky obsahují optické 

zjasňovače, které převádějí ultrafialové záření ze slunečního svitu na modrou barvu a prádlo 

vypadá bělejší.  

 

Fosforescence 

Uplatňuje-li se při emisi záření z excitovaného elektronového stavu metastabilní hladina 

jedná se o fosforescenci. Tento typ luminiscence se liší od fluorescence v době jejího trvání. 

Doba trvání fosforescence je řádově delší než 10-2s až minuty. Tento časově delší jev nastává 

tehdy, když se elektrony po excitaci dostávají do energetických hladin, z kterých se nemohou 

přímo vrátit do základní hladiny. Tyto hladiny se nazývají metastabilní. V metastabilní hladině 

setrvají elektrony do té doby, než vyzáří energii v podobě fotonů, která je udržovala v této 

hladině. Teprve pak přicházejí do základní hladiny. Tento jev lze pozorovat u fosforeskujících 

látek, jako jsou krystaly a sulfidy těžkých kovů. Např. na stínítku obrazovky jsou naneseny 

látky, které září ještě malou chvíli po té co na ně dopadly elektrony, takže můžeme vnímat celý 

televizní obraz najednou. Některé fosforescenční nátěry dovedou hromadit světelnou energii a 

září ve tmě ještě dlouho poté, co na ně světlo přestalo působit. 

 

Zpožděná fluorescence 

Zpožděná fluorescence je zářivý přechod z téhož singletního stavu (S1) jako při 

fluorescenci, ale s delší dobou dohasínání danou časem, po který je molekula v metastabilním 

tripletovém stavu [4]. 
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Emise 

Spontánní emise záření 

Elektron může přejít na nižší energetickou hladinu (jestliže je volná) a při tomto 

přechodu předá rozdílovou energii obou hladin atomu ve formě tepla (fonon) nebo může dojít 

ke vzniku fotonu s energií: 

                                                         E = hν = E2 - E1                                                          (2) 

Tato emise se nazývá spontánní proto, že nemůžeme určit, kdy k tomuto jevu dojde. 

 

Stimulovaná emise záření 

Pokud je v atomu excitován elektron do vyšší hladiny, může průlet fotonu obalem 

atomu způsobit jeho přechod do nižší hladiny tím, že vznikne nový foton s energií rovnou 

dopadajícímu fotonu, dopadající foton nezaniká, ale nově vygenerovaný foton má stejnou 

frekvenci, směr, polarizaci a fázi. Čím více atomů je excitováno na vyšší hladinu, tím je větší 

pravděpodobnost vzniku stimulované emise nad spontánní – podmínka populační inverze 

 

Absorpce 

Prochází-li záření prostředím, např. hranolem, pak dochází k absorpci. Absorpce úzce 

souvisí s disperzí. Dopadá-li záření o určité vlnové délce λ na rozhraní dvou prostředí, tak se 

jistá část záření odrazí a zbytek o intenzitě I0 vniká do druhého prostředí. Nezmění–li se 

intenzita I0 při průchodu prostředím, pak je nazýváme průhledným nebo propustným. Změní-li 

se intenzita I0, pak mluvíme o absorpci. Je jasné, že absorpce roste s tloušťkou prostředí [2]. 

 

Absorbance 

Je míra absorpce. Absorbance se využívá k určení koncentrace látky. Pro stanovení se 

používá Lambert-Beerova zákona, který říká, že absorpce světla dané vlnové délky absorbující 

látkou ve vzorku vyjádřená prostřednictvím veličiny zvané absorbance je v určitém 

koncentračním rozmezí přímo úměrná koncentraci absorbující látky:  

                                                                 clA ⋅⋅=
λ

ε ,                                                            (3) 
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kde A je absorbance, ελ je veličina charakteristická pro danou látku navazující na molární 

absorpční koeficient, l je optická dráha absorbujícího prostředí, kterou světlo prochází (např. 

délka kyvety, c je koncentrace absorbující látky ve vzorku. Absorbance je veličina velmi snadno 

dostupná pomocí spektrálního měření a řada měřících přístrojů ukazuje její hodnotu přímo.  

Vzhledem k tomu, že molární absorpční koeficient není v praxi často dostupný, používá se pro 

určení koncentrace metoda kalibrační přímky [3]. 

 

2.4 Využití vlastností světla 

Spektroskopie 

Spektroskopie je obor fyziky, který se zabývá vlastnostmi a vznikem spekter. Tato 

metoda je založena na interakci elektromagnetického záření se vzorkem. Různé prvky vyzařují 

při zahřátí nebo při umístění do elektrického výboje světlo charakteristické barvy.  Když takové 

světlo projde skleněným hranolem, pozorujeme spektra, která jednoznačně charakterizují zdroj 

světla. Je to velmi užitečné při různých druzích analýz, a při určování prvků a složení různých 

látek. [3] Spektroskopie lze dělit např. z hlediska typu interakce záření a hmoty. Atom či 

molekula mohou záření pohltit, pak mluvíme o absorpci, nebo naopak uvolnit energii formou 

záření, pak mluvíme o emisi, nebo může záření pohltit a po čase jej opět emitovat, pak se jedná 

o fluorescenci a fosforescenci.  Základní vlastností látky je, že se jedná o záření určitých 

specifických vlnových délek. Absorbované nebo emitované spektrum není spojité, ale skládá se 

z mnoha linií, které jsou specifické pro každou látku. V praxi neexistují dvě chemicky odlišné 

látky, které by měli stejné absorpční nebo emisní spektrum. V kapalné a pevné fázi 

pozorujeme spektra pásová. V plynné fázi mají spektra podobu separovaných linií v 

případě molekul sdružených do pásů. Ve vzdálené infračervené oblasti odpovídá každá 

linie změně rotace molekuly. Ve střední a blízké infračervené oblasti změně vibrace a 

rotace molekuly. Ve viditelné a ultrafialové oblasti spekter dochází k elektronovým 

změnám ve vnějších slupkách molekulových a atomových orbitalů, v oblasti 

rentgenového záření ke změnám ve vnitřních slupkách atomů. Radioaktivní záření gama 

vede k přeskokům jaderných částic mezi jednotlivými energetickými hladinami jádra. 

Jak bylo zmíněno, vlnové délky linií odpovídajících těmto změnám v energii molekul a 

atomů jsou specifické podle druhu specie. [9] 
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Optické senzory 

Vlastnosti světla a jeho jevů, lze využít k velké škále aplikací. V dnešní době se 

optických jevů používá v masové míře v telekomunikacích. Neméně důležitým využitím však je 

i nasazení u optických senzorů. Senzorů existuje velká řada a v dnešní době dokáží tyto senzory 

měřit téměř všechny fyzikální veličiny. Tyto senzory pro svoji činnost využívají vnějších vlivů, 

které mohou působit na vlákno, nebo na prostředí kterým prochází světlo. Vnější vlivy 

působícími na optické vlákno jsou například teplota, tlak, vlhkost, síla, záření, různé plyny 

apod. Působení těchto vnějších vlivů na vláknově optický senzor způsobuje modulaci optického 

záření, která je pak vhodným způsobem vyhodnocována. Vliv prostředí si můžeme přestavit tak, 

že světlo přivedeme do vzorkového prostoru ve kterém se můžou nacházet různé látky, např, 

kapaliny nebo plyny a zkoumáním spektrálních změn můžeme analyzovat danou látku.  

Mezi výhody optických senzorů patří např. odolnost vůči elektromagnetickým 

interferencím, nízká hmotnost, menší rozměry, vysoká citlivost, velká šířka pásma [4]. 

 

Dělení senzorů: 

- Dle oboru a používané veličiny existují senzory: mechanické, teplotní, 

elektromagnetické, radiační, chemického složení, toku a vířivosti kapalin nebo 

biomedicínckých veličin. 

- Dle prostorového rozložení měřené veličiny dělíme senzory na: bodové, integrované, 

distribuované a kvazi-distribuované. 

- Dle povahy přeměny převodu veličiny dělíme senzory na:  

o intrinsitní: kde interakce nastává uvnitř vlastního optického vlákna. 

o extrinsitní: kde je optické vlákno použito k vazbě světla, většinou z nebo do 

oblasti, ve které je světelný paprsek ovlivňován měřenou veličinou.  

- Dle modulace měřené veličiny můžeme senzory rozdělit na: amplitudové nebo 

intenzitní, fázové nebo interferometrické, polarometrické a spektroskopické. 

- Poslední dělení může být dle výrobní technologie snímačů a převodníků na: vláknovo 

optickou technologii, integrovanou optickou technologii, integrovanou opto-

elektronickou technologii a hybridní optickou technologii [5]. 
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3. Popis měřící soustavy 

V této diplomové práci jsou vytvořeny návody pro tři laboratorní úlohy, určené pro 

studenty VŠB. U všech tří laboratorních úloh budeme využívat zapojení na obrázku níže, 

případně jeho modifikace. Z tohoto důvodu si jednotlivé části popíšeme podrobněji. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 3.1: Schéma zapojení 

 

Popis obrázku:  1. Spektrometr USB 650 Red Tide 

   2. Zdroj optického signálu 

   3. Držák kyvet 

   4. Optické propojovací vlákno (patchcord) 

   5. Notebook pro vyhodnocení výsledků Toshiba A500 

   6. Vzorky potravinářských barviv 

   7. Laboratorní vybavení 
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3. 1 Spektrometr: 

Princip funkce CCD spektrometru: 

Světlo z optického zdroje je navázáno do optického vlákna, patchcordu. Toto světlo 

vstupuje do spektrometru vstupní štěrbinou. Ve spektrometru světlo dopadá na sférické zrcadlo, 

které vytvoří rovnoběžný světelný svazek. Tento svazek dopadá na difrakční mřížku, která tento 

svazek rozdělí na jednotlivé spektrální složky – jednotlivé vlnové délky. Tyto jednotlivé 

spektrální složky dopadají na další sférické zrcadlo, které je zaostří a nasměruje na lineární 

CCD detektor. Výsledný signál je převeden do digitální podoby a v počítači je vyobrazen 

výsledný spektrální průběh.  

 

 

 

Obr. 3.2: Princip funkce spektrometru 

Je třeba si uvědomit, že pro tento typ aplikací není spektrometr kalibrován a absolutní měřený 

průběh je do jisté míry zkreslen. Toto zkreslení je způsobeno spektrálními charakteristikami 

prvků, které jsou součástí optické trasy procházející od zdroje světla až po detektor. Jedná se 

především o propojovací kabely, kolimační optiku držáku kyvet, difrakční mřížku a CCD 

detektor. V případě kdy je třeba měnit měřící konfiguraci, není spektrometr kalibrován. Pro 

relativní měření, kdy je porovnáno více průběhů, není kalibrace nutná. Pro absolutní měření je 

možné kalibraci za pomoci kalibračního zdroje provést. 

 

Spektrometr USB 650 Red Tide od firmy Ocean Optics [6]: 

Red Tide spektrometr patří mezi levnější, malé laboratorní spektrometry. Tento 

spektrometr je ideální pro všeobecné použití v učebnách nebo pro výuku v laboratořích. Red 

Tide spektrometr má rozsah vlnových délek 350-1000 nm, a využívá detektor s 650 datovými 

body v jednom plném spektru, nebo jeden datový bod na nanometr. Je konfigurován s 25 µm 

vstupní štěrbinou. Nabízí rozlišení 2 nm. Red Tide spektrometr může být použit s různými 

doplňky od firmy Ocean Optics, jedná se o světelný zdroj a doplňkovou optiku. Pomocí těchto 

doplňků můžeme vytvořit specifické aplikace pro měření např. absorbance, reflexe, či emise.  
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Obr. 3.3: Spektrometr Red Tide USB 650 

Tento spektrometr se vyznačuje malými rozměry 90 x 65 x 35 mm, výhodou je 

pohodlné připojení pomocí USB rozhraní a integračním časem menším než 3 milisekundy.   

 

Možné varianty od firmy Ocean Optics: 

Sestava USB 650 VIS NIR se skládá z  Red Tide spektrometru a optického zdroje. 

Slouží zároveň i jako držák kyvet se vzorky s délkou vzorkového prostoru 1 cm. Světelný zdroj 

obsahuje LED diodu posílenou wolframovým zdrojem. Rozsah vlnových délek světelného 

zdroje je 370 až 980 nm, tedy od viditelného po infračervené spektrum. 

Sestava USB 650 UV VIS se skládá z Red Tide spektrometru a deuterium wolframového  

halogenového zdroje světla, rovněž obsahuje držák kyvet pro kyvety s délkou vzorkového 

prostoru 1 cm. Rozsah vlnových délek tohoto optického zdroje je 200 až 850 nm, tedy od 

ultrafialového po viditelné spektrum. 

Pro případ, kdy není k dispozici počítač, nebo pro práci v terénu je doporučován výrobcem 

dataloger Xplorer GLX od firmy Pasco. Tento dataloger umožňuje provádět analýzy a ukládat 

data bez použití PC [6]. 
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Přehled cen: 

Zařízení: Popis: Cena: 

USB 650 Spektrometr $ 1154 

USB 650 VIS NIR Spektrometr včetně zdroje světla 370-980 nm a 
integrovaného držáku kyvet. 

$ 1732 

USB 650 UV VIS Spektrometr včetně zdroje světla 200-850 nm a 
integrovaného držáku kyvet. 

$ 2887 

SPECTRASUITE Softwarová licence $ 199 

SPECTRASUITE-E Softwarová licence pro až 40 kopií pro vzdělávací 
instituce 

$ 2499 

Tabulka 3.1: Přehled cen spektrometrů a příslušenství [6] 

Shrnutí základních vlastností:  

Fyzické vlastnosti: 

Rozměry [mm] 90 x 65 x 35 

Hmotnost: 190 g 

Detektor: 

Typ: lineární CCD křemíkové pole 

Pixely: 650 pixelů 

Velikost pixelu:  14  µm x 200 µm 

Optické vlastnosti: 

Ohnisková vzdálenost:  42 mm vstup, 68 mm výstup 

Vstupní clony: 25 µm široké štěrbiny 

Optický konektor: SMA 905 

Spektroskopické vlastnosti: 

Rozsah vlnových délek: 350 – 1000 nm 

Rozlišení: 2 nm  

Poměr signál/šum: 250:1 (na plný signál) 

A/D rozlišení:  12 bitů 

Integrační čas: 3 ms až 65 s 

PC: 

Operační systémy: Windows 98/Me/2000/XP, Mac OS X a Linux w / USB port 

Tabulka 3.2: Shrnutí základních vlastností spektrometru Red Tide USB 650 [6] 
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3.2 Zdroj optického záření: 

Jedná se o kombinovaný zdroj optického záření. Tento zdroj vyrábí společnost Safibra. 

Tento zdroj obsahuje 10 různých světelných zdrojů, z toho 8 LED diod o konkrétní vyzařované 

vlnové délce, žárovku a bílou diodu. Jednotlivé typy jsou uvedeny v tabulce Tab. 3.3. Tento 

zdroj je napájen pomocí síťového adaptéru, který dodává napětí v intervalu 7 – 12 V.  Konektor 

pro síťový adaptér je umístěn na levé části zdroje. Rozměry zdroje jsou 200 x 80 x 30 mm. 

Vývod každého jednotlivého zdroje světla je opatřen šroubovacím konektorem pro připojení 

optického vlákna. Všechny výstupy ze zdroje jsou opatřeny plastovou krytkou. Důležitým 

prvkem zdroje optického signálu je regulační potenciometr, umístěný na přední části zdroje, 

vlevo. Tento potenciometr slouží k plynulé regulaci intenzity světla [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4: Zdroj optického záření 

 

Označení Barva Označení Barva 

Lamp 2400K  LED 585 nm žlutá 

LED white bílá LED 610 nm oranžová 

UV LED 400 nm UV LED 660 nm červená 

LED 465 nm fialová IR LED 855 nm  

LED 520 nm zelená  IR LED 925 nm  

Tabulka 3.3: Označení a barva jednotlivých zdrojů světla  

 



3. Popis měřící soustavy  17 

3.3 Držák kyvet: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 3.5: Držák kyvet s a bez stínící krytky 

Jedná se o čtyřportový držák kyvet, který slouží pro analýzu kapalných vzorků. Slouží 

k uchycení standardních kyvet s optickou dráhou 1 cm. Tento držák umožňuje vhodným 

připojením optických vláken měřit absorbanci i fluorescenci. Jednotlivé porty držáku jsou 

osazeny kolimační optikou – čočkou, pro fokusaci světelného svazku. Na obrázku vpravo je 

vidět stínící krytka, která slouží k eliminaci rušivého vnějšího světelného záření během pokusů. 

Rozměr držáku je 120 x 120 x 55 mm.  

Kyveta: 

Kyveta je drobná laboratorní nádobka určená pro měření vlastností studovaných vzorků. 

Účelem kyvety je udržení studovaného vzorku (kapaliny, gelu, prášku) v určitém, přesně 

definovaném, prostorovém uspořádání daném tvarem kyvety. V závislosti na užité laboratorní 

technice a charakteru studovaného vzorku se kyvety liší ve svém geometrickém (od 

čtyřhranných, přes hranolové až po válcové kyvety) a technickém provedení (kompaktní 

nádobky, průtočné či volně skládané systémy) i použitém materiálu (od obyčejného skla, přes 

různé soli až po zlato). Nejznámější je užití kyvet v optické spektroskopii, kde se nejčastěji 

setkáme se skleněnými či křemennými kyvetami s optickou dráhou 1 cm určenými pro kapalné 

vzorky. Kyvety se primárně rozdělují dle experimentálních technik, pro něž jsou určeny 

(absorpční, fluorescenční, kalorimetrické kyvety, atd.), avšak i v rámci dané experimentální 

techniky existuje značná variabilita v technickém provedení kyvet. Často se též užívá dělení dle 

objemu vzorku v kyvetě - makro (řádově ml), semimikro (řádově stovky µl), mikrokyvety 

(řádově desítky µl) a ultramikrokyvety (µl a menší objemy). 
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3.4 Propojovací optický kabel: 

Propojovací optické kabely (patchcordy) jsou vyrobeny ze standardních plastových 

optických vláken PMMA, průměr je 1000 µm, délka vlákna je 1 m. Optická vlákna jsou 

zakončena konektorem SMA 905. V sestavě se nachází dva totožné kabely, slouží k propojení 

zdroje optického signálu a držáku kyvet a držáku kyvet a spektrometru [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6: Propojovací optický kabel 

 

3.5 Vyhodnocovací jednotka, počítač 

Jako vyhodnocovací jednotku, jsem použil notebook Toshiba Satellite A500-1C0 

v následující konfiguraci. Procesor Intel Core 2 Duo T7450, 2.13Hz, 4096MB RAM, 500GB 

HDD, NVIDIA GeForce GT 230M , DVD SuperMulti DL, Toshiba TruBrite HD TFT High 

Brightness display 16.0" 1366x768, BT, webová kamera, Windows 7 Home Premium 64-bit 

CZ. Software pro obsluhu spektrometru není určený pro Windows 7, použil jsem virtualizovaně 

operační systém Windows XP na kterém vše pracovalo bez závad.  
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3.6 Vzorky potravinářských barviv: 

V této diplomové práci jsou použity následující vzorky potravinářských barviv. 

Kód Název 

E 110 Žluť SY sunset yellow 

E 120 Červeň CC 500 

E 122 Azorubin carmoisine 

E 124 Pornceau 4R košenilová červeň 

E 127 Erytrozín 

E 129 Červeň allura 

E 132 Indigotin indigocarmin 

E 133 Brilantní modř FCF 

Tabulka. 3.4: Kódy a názvy vzorků barev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7: Vzorky barev 

Tyto vzorky byly získány od firmy Aroco, spol. s.r.o., která je poskytla bezplatně pro účely této 

diplomové práce i pro následující měření. Tyto vzorky byly vybrány z důvodu, že obsahují více 

než 85% čistého barviva ve vzorku. Barviva, která jsou komerčně dostupná v obchodní síti mají 

většinou mnohem nižší koncentraci, zpravidla 7-10% a zbytek obsahu jsou nosiče, zpravidla 

soli. Dalším důvodem je, že  ne všechny barvy uvedené v tabulce 3.4 jsou v obchodní síti 
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k sehnání, nebo balení obsahuje více druhů barviv. Katalogové listy jednotlivých druhů barviv 

jsou umístěny v přílohách. 

 

3.7 Laboratorní vybavení: 

Pro přípravu vzorků a standardů barviv bylo použito následující laboratorní vybavení: 

- zkumavky, kádinky 50 ml 

- odměrný válec, pipety, odměrná baňka 

- laboratorní váhy 

- laboratorní kahan 

- stojánek na zkumavky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Software: popis, ovládání  21 

4. Software: popis, ovládání 

Jako softwarová podpora je použit program DAS 2.0 dodávaný firmou Safibra. 

Instalace softwaru probíhá pomocí instalačního CD dodávaného společně se spektrometrem. 

Spektrometr se připojuje k počítači až po instalaci softwarové aplikace. 

Postup instalace je následující: 

- Instalační CD vložte do mechaniky počítače. Po načtení CD najdete v kořenovém 

adresáři soubor setup.exe, tento soubor spusťte. Postupujte dle pokynů instalačního 

programu. Po ukončení instalace počítač restartujte. 

- Po restartu počítače připojte pomocí USB kabelu spektrometr k počítači. 

- Operační systém počítače detekuje připojený spektrometr jako nový hardware a zobrazí 

dialogové okno pro instalaci nového zařízení. Pokud se dialog dotazuje, zda má 

vyhledat ovladače zařízení z internetu, vyberte možnost „ne“. 

- Z nabízených možností vyberte „Instalovat automaticky“. Operační systém provede 

instalaci a po jejím skončení hlásí že „Nový hardware je nainstalován a připraven 

k použití“. 

- Spektrometr a program DAS 2.0 je tímto nainstalován a připraven k použití. 

 

Spuštění programu: 

Spuštění programu se provádí standardně, buď pomocí zástupce na ploše počítače, nebo 

pomocí volby Start-Programy-Safibra Das 2.0. Při prvním spuštění programu se zobrazí 

konfigurační dialog ovladače spektrometru. V tomto dialogu není potřeba provádět žádné volby, 

protože program si nastaví potřebné parametry automaticky. Dialog ukončete stiskem tlačítka 

„Cancel“.  

 

Základní okno aplikace: 

Po spuštění aplikace se zobrazí základní okno (Data acquisition 2.0). V tabulce tohoto 

základního okna jsou zobrazena připojená měřící zařízení a základní informace o nich.  
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Obr. 4.1: Základní okno 

Mezi tyto základní informace patří: 

- Název (Name): jednoznačně identifikuje konkrétní instanci zařízení. 

- Typ zařízení (Type name): určuje jaký ovladač je zařízení přiřazen. 

- Kód typu zařízení (Type code) 

- Stav zařízení (Status): může mít tři stavy 

- Ready: zřízení je připraveno k použití 

- Query: aplikace právě komunikuje se zařízením a zjišťuje jeho konfiguraci 

- Not ready: zařízení není připojeno, nebo nepracuje správně 

- Popis (Description): specifikuje konkrétní zařízení, zpravidla výrobní číslo zařízení 

Zařízení lze z tabulky odstranit v menu Device, pomocí volby Delete device. Zařízení bude ze 

seznamu odebráno pouze v rámci jednoho spuštění aplikace. Po ukončení a opětovném spuštění  

aplikace bude zřízení opět inicializováno. Seznam zařízení je nečten z konfiguračních souborů  

vždy znovu při startu aplikace. 

 

Pro zobrazení podrobných parametrů zařízení je třeba toto zařízení označit v seznamu. Označení 

se provede myší a položka se zvýrazní. Zobrazení se provede v  menu Device pomocí volby 

Configure device. Zobrazené informace slouží zejména po řešení různých potíží, při měření a 

běžné práci nejsou obvykle potřeba.  

V záložce Input Chanels jsou vypsány všechny vstupní kanály zařízení. Spektrometry mají 

obvykle jen jeden vstupní kanál.  

V záložce Output Chanels jsou vypsány všechny výstupní kanály zařízení. Spektrometry 

obvykle nemají žádný výstupní kanál.  
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V záložce Log se vypisují záznamy o událostech, které jsou specifické pro dané zařízení. Tyto 

záznamy mohou být užitečné pro řešení problémů, k samotnému měření nejsou potřeba. 

Události jsou současně zapisovány do souboru na pevném disku v adresáři INSTALL_DIR/log. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2: Menu Device configuration 

 

4.1 Spectral measurement 

K samotnému měření se dostaneme ze základního okna výběrem menu Measure. 

V tomto menu máme na výběr ze dvou možností, tak jak je to zobrazeno na obrázku 4.3. 

 

 

 

 

Obr. 4.3: Spouštění měření 

 

Při výběru první položky z menu se zobrazí měřící okno Spectral measurement. 
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Obr. 4.4: Měřící okno Spectral measurement 

Nyní popíšu funkci jednotlivých tlačítek. 

- Start a Stop: zahájení a ukončení měření. Po stisknutí tlačítka start se začnou měřená 

data zobrazovat do grafu, ale nejsou ukládána do souboru. 

- Log start a Log Stop: zahájení a ukončení ukládáni dat do souboru. Během ukládání 

dat do souboru lze jednotlivé měřené body zobrazovat do grafů. Vodorovná osa je 

časová, svislá osa představuje intenzitu. Současně lze sledovat až šest grafů a v každém 

grafu je možné zobrazit až osm různých měřených bodů. 

- Set dark: nastavení temné reference spektrometru. Temná reference spektrometru 

koriguje nedostatky snímacího prvku spektrometru a elektronických obvodů 

zpracovávajících jeho signál. Tato reference nuluje ofset, který je tvořen temným 

proudem snímacího prvku. Před nastavením temné reference je nutné uzavřít vstup 

spektrometru tak, aby do něj nedopadalo žádné světlo. Před nastavením reference je 

vhodné nastavit parametry spektrometru, jako jsou integrační čas, počet průměrovaných 

spekter a délku box car vyhlazení křivky, na ty hodnoty, které se budou používat při 

měření. Pokud bude reference nastavena na jiné parametry, než jaké budou použity při 

měření, mohou být výsledky zkresleny. 

- Set ref: nastaví referenci pro výpočet transmitance, absorbance a iridiance. Před 

nastavením měřící reference sestavte systém tak, jak jej budete používat pro měření 
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vzorku, ale nevkládejte měřený vzorek. Nastavte parametry integrační čas, průměrování 

a box car a stiskněte tlačítko Set ref pro uložení reference. 

- Save: uloží aktuální data do souboru. Po stisku se zobrazí menu Save snapshot, kde jde 

vybírat jednotlivé kanály, které chceme uložit a v poli Options lze vybrat uložení 

nezpracovaných dat, uložení temné reference přiřazené kanálu, uložení reference pro 

výpočet transmitace, absorbance apod., uložení kalibrační křivky přiřazené kanálu a 

nebo uložení kalibrační reference přiřazené kanálu. 

- Dark active: určuje zda-li je temná reference aktivní, nebo ne. 

- Data ze spektrometru lze zobrazovat v pěti různých režimech. Režim Scope S, 

zobrazuje data tak jak jsou načtena ze spektrometru, bez jakékoliv matematické úpravy. 

Režim Transmitace T přepočítá data na transmisní spektrum. Režim Absorbance A 

přepočítá data ze spektrometru na absorpční spektrum. Režim Iridiance I. Pro zobrazení 

dat v režimu T a A je nutné nejprve nastavit temnou a měřící referenci spektrometru. 

Pro zobrazení v režimu C je nutné nejprve spektrometr zkalibrovat pomocí zdroje o 

známé spektrální charakteristice, nebo nahrát dříve uloženou kalibrační korekci ze 

souboru. 

- Call Now: provede kalibraci všech kanálů podle zadané kalibrační křivky. 

 

Záložka Spectral graph nabízí následující tlačítka a zobrazení: 

- Idle: přepne kurzor do neaktivního módu. 

- Zoom win: přepne kurzor do módu změny měřítka. Přetažením kurzoru se stisknutým 

levým tlačítkem myši vyznačte v grafu oblast, kterou chcete zobrazit. 

- Horiz. cursor: Přepne kurzor do módu horizontálního kurzoru. Kurzor se vloží 

kliknutím levým tlačítkem myši. Přidržením levého tlačítka myši na vloženém kurzoru 

lze s kurzorem pohybovat a měnit jeho polohu. Stisknutím pravého tlačítka myši lze 

kurzor vymazat. 

- Vert. cursor: Přepne kurzor do módu vertikálního kurzoru. Kurzor se vloží kliknutím 

levým tlačítkem myši. Přidržením levého tlačítka myši na vloženém kurzoru lze 

s kurzorem pohybovat a měnit jeho polohu. Stisknutím pravého tlačítka myši lze kurzor 

vymazat. 
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- Zoom all: nastaví měřítko grafu tak, že zobrazuje celý rozsah spektrometru. 

- Zoom fit: přizpůsobí měřítko vertikální osy grafu tak, aby byla zobrazena všechny 

měřená data. Měřítko horizontální osy se nemění. 

- Zoom in: zmenší měřítko grafu v obou osách. Poloha středového bodu grafu zůstane 

zachována. 

- Zoom out: zvětší měřítko grafu v obou osách. Poloha středového bodu grafu zůstane 

zachována.  

- Move up: posune zobrazovanou oblast grafu směrem nahoru. Měřítko grafu se 

nezmění.  

- Move down: posune zobrazovanou oblast grafu směrem nahoru. Měřítko grafu se 

nezmění.  

- Okno Displayed channels: zobrazuje vstupní kanály. Zobrazují se ty kanály, které jsou 

zaškrtnuty. 

- Okno Stored spectra: zobrazuje uložená spektra. Zobrazují se ty spektra, která jsou 

zaškrtnuta. 

 

Záložka Data graph slouží k zobrazení ukládaných dat a nabízí následující tlačítka a 

zobrazení: 

- Add: přidá nový graf. Může být přidáno až 6 grafů. Aktivní graf je ohraničený 

červenou barvou. 

- Del: odebere aktivní graf. 

- In: zvětší y měřítko aktivního grafu o 10%. 

- Out: zmenší y měřítko aktivního grafu o 10%. 

- Fit: nastaví y měřítko aktivního grafu tak, aby všechna data byla viditelná. 

- Up: posune viditelnou oblast aktivního grafu nahoru o 10%. 

- Down: posune viditelnou oblast aktivního grafu o 10% dolů. 

- V rolovacím menu lze nastavovat časové měřítko aktivního grafu v rozsahu od 1 minuty 

až do 48 hodin. 
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- Set marker: slouží ke vkládání značek do měřených dat. Nejprve se napíše popiska do 

textového pole nalevo a pak stiskem tlačítka Set marker dojde ke vložení popisky a 

popis se zobrazí jako zelený kurzor. 

- Okno Log channels: zobrazuje všechny datové kanály. Kanál se zobrazí tak, že se 

přetáhne myší do grafu ve kterém ho chceme zobrazit. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5: Záložka Data graph 

 

Záložka Data log setup slouží ke konfiguraci ukládání dat a obsahuje následující tlačítka a 

zobrazení. 

- Open: nahraje uloženou konfiguraci ze souboru. 

- Save: uloží vytvořenou konfiguraci do souboru. 

- V okně File name: se zadává název souboru do kterého se data ukládají. Název souboru 

se dá také najít pomocí tlačítka Browse  a název souboru se dá generovat automaticky 

zaškrtnutím volby Generate automatically. 

- Okno Refresh: určuje jak často jsou obnovována data zobrazovaná v datových grafech. 

- Okno Period: určuje jak často jsou data ukládána do souboru. 
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- V okně Channels: se nastavuje ukládání celých spekter. U zaškrtnutých položek se 

ukládají celá spektra. 

- V okně Channel: se mohou vytvářet nové datové kanály. Z menu vyberte příslušný 

spektrální kanál a vyplňte požadovanou vlnovou délku. Pro přidání kanálu slouží 

tlačítko Add. 

- V okně Data points: jsou zobrazeny již vytvořené datové kanály. Vymazání kanálu se 

provádí po označení příslušného kanálu pomocí tlačítka Remove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6: Záložka Data log setup 

 

Záložka Spectrometer setup slouží k nastavení parametrů spektrometru a nabízí následující 

tlačítka a zobrazení: 

- V okně Device: je seznam všech připojených spektrometrů. Nastavování se vztahuje 

k označenému spektrometru. 

- V okně Preview: se informativně zobrazuje měřené spektrum. 

- V okně Data acquisition parameters: se nastavují: 

- Integration time: Integrační čas určuje dobu expozice CCD čipu ve spektrometru. 

- Flash delay time: zpoždění záblesku vzhledem k zahájení integrace na CCD čipu. 
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- Averege: udává kolik naměřených spekter bude průměrováno během jednoho měření. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.7: Záložka Spectrometer setup 

- Box car: určuje šířku pásma pro vyhlazení spektra klouzavým průměrem. 

- Electronic dark corr.: zapíná a vypíná elektronickou korekci temného světelného toku. 

- Strobe/lamp enable: zapíná a vypíná zdroj záření připojeného ke spektrometru. 

- Trigger mode: je metoda  zahájení snímání spektra. 

 

Záložka Ref & Cal setup slouží k nastavení měřící a kalibrační reference a nabízí následující 

tlačítka a zobrazení: 

- Okno Channels: obsahuje seznam všech spektrálních kanálů, údaje v dolních 

rámečcích jsou zobrazeny pro označený kanál. 

- Okno Reference: slouží k nastavení temné reference a reference měření. 

- Okno Calibration: slouží k nastavení charakteristiky kalibrační lampy a kalibrační 

přímky.  

- Okno Misc: umožňuje provést lineární přepočet daného kanálu. 
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Obr. 4.8: Záložka Ref & Cal setup 

Funkce pro temnou a měřící referenci: 

- Show: zobrazí referenci v grafu. 

- Clar: vymaže referenci. 

- Save: uloží referenci do souboru. 

- Load: nahraje referenci ze souboru. 

Funkce pro kalibrační křivku: 

- Show lamp: zobrazí charakteristiku kalibrační lampy v grafu. 

- Show ref: zobrazí kalibrační referenci v grafu. 

- Clear: vymaže kalibrační křivku. 

- Save: uloží kalibrační křivku do souboru. 

- Load: nahraje kalibrační křivku ze souboru a pokud je zaškrtnuto apply to all nastaví 

toto křivku pro všechny kanály. 
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Záložka Light sources slouží k ovládání některých zdrojů světla a nabízí následující tlačítka 

a zobrazení: 

- Okno Light sources devices zobrazuje seznam dostupných zdrojů světla. Pro 

nastavování vybraného zdroje musí být položka zvýrazněna. 

- Bulb: zapne nebo vypne žárovku. 

- Shutter: otevře nebo zcela uzavře závěrku. Žárovka zůstává zapnutá. 

- Output power: slouží k nastavování světelného výkonu. Nastavení se provádí pomocí 

posuvu kurzoru myší. 

- Okno Preview: informativně zobrazuje spektra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.9: Záložka light sources 

4.2 Simple spectral measurement 

Jednodušší variantou měření, kterou používá i tato diplomová je Simple spectral 

measurement. Tato možnost se spouští v menu measure tak jak je zobrazeno na obrázku Obr. 

4.3. Toto měření nabízí prvky a ovládání, které jsou již více popsány v předchozí části, ale 

jejich použití je značně zjednodušeno.  
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Největší část zabírá okno Scope, které slouží jako zobrazovací plocha spektrometru a je zde 

vidět přímo měřená spektra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.10: Simple spectral measurement 

Na horní liště jsou již známá tlačítka: 

- Idle: který přepne kurzor do neaktivního módu. 

- Horizon. cursor: slouží k umístění horizontálního kurzoru. 

- Vert. cursor: slouží k umístění vertikálního kurzoru 

- Win: slouží k výběru zobrazované oblasti. 

- All: zobrazí celé spektrum. 

- Fit: přizpůsobí měřítko tak, aby byla zobrazena jen měřená data. 

- In: zmenší měřítko grafu. Poloha středového bodu grafu zůstane zachována. 

- Out: zvětší měřítko grafu. Poloha středového bodu grafu zůstane zachována. 

- Up: posune viditelnou oblast grafu nahoru. 

- Down: posune viditelnou oblast grafu dolů 
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V okně Acquisition se nachází nastavení: 

- Int. time – integrační čas 

- Average – průměrování měření 

- Box car – určuje šířku pásma pro vyhlazení spektra klouzavým průměrem. 

V okně Reference se nachází tlačítka: 

- Dark – nastaví temnou referenci spektrometru. 

- Ref – nastaví referenci měření 

- Clear – deaktivuje tyto reference 

V okně Display mode volíme jakou veličinu budeme měřit: 

- S – zobrazuje data tak jak jsou načtena ze spektrometru. 

- T – přepočítá data na transmisní spektrum. 

- A – přepočítá data ze spektrometru na absorpční spektrum. 

- C – je nutné nejprve spektrometr zkalibrovat pomocí zdroje o známé spektrální 

charakteristice, nebo nahrát dříve uloženou kalibrační korekci ze souboru. 

V okně Stored spectra můžeme ukládat jednotlivá měřená spektra, např. různých vzorků a tyto 

spektra potom libovolně zobrazovat. K uložení spektra se používá tlačítko Store, po jehož 

stisku nás program vyzve k zadání jména spektra. Požadovaná spektra se zobrazují jejich 

zaškrtnutím v tomto okně. 

 

Praktické použití jednotlivých funkcí bude popsáno v následující kapitole, přímo na praktickém 

měření. 

Informace uvedené v této kapitole byly čerpány z literatury [8]. 
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5. Měření 

Jedním z úkolů této diplomové práce bylo vypracování laboratorních úloh pro budoucí 

studenty předmětu „Nekomunikační aplikace optických vláken“. V rámci této práce vznikly tři 

laboratorní úlohy, které se zabývají vlastnostmi světla, identifikací druhu a množství barviva a 

látce. 

Každá z těchto tří úloh byla z důvodu statistické váhy měření odměřena desetkrát, výsledky 

jednotlivých měření jsou umístěny v přílohách. Výsledky měření se nijak zásadně neliší, drobné 

odchylky mezi jednotlivými odměry se dají zdůvodnit citlivostí spektrometru. Pro každou úlohu 

byly vypracovány podrobné návody pro měření, tyto návody jsou rovněž umístěny v přílohách 

této diplomové práce. V následující části budou popsána jednotlivá měření. 

 

5.1 Měření č. 1: Studium barevných vlastností látek 

Zadání: 

Pomocí spektrometru určete barevnost látek a porovnejte jednotlivé barvy. 

Teoretický rozbor: 

Lidské oko je schopno vnímat jen světelné záření v rozsahu vlnových délek cca 390 nm-760 

nm. Tuto oblast záření pak nazýváme viditelné světlo (VIS). Ostatní záření nacházející se mimo 

tuto oblast, už lidské oko nedokáže vnímat. To ale neznamená, že by toto záření nebylo 

významné, jedná se například o infračervenou (IR), ultrafialovou (UV), mikrovlnou (MW) a 

další oblasti.  

Látka může světlo buď emitovat (vyzařovat) nebo absorbovat (pohlcovat). Pokud látka 

světlo emituje, vnímáme naším okem záření dané vlnové délky, které je látkou přímo 

emitováno. Pokud látka záření nějaké vlnové délky absorbuje, vnímáme to záření, které látkou 

projde až k našemu oku (tedy to, které nebylo látkou absorbováno). Záření může být emitováno 

nebo absorbováno úplně nebo i částečně. Pokud látka emituje záření všech (nebo většiny) 

vlnových délek ve VIS oblasti, vnímáme její světlo jako bílé, nebo se bílé blíží (žárovka, bílá 

dioda apod.), pokud emituje záření některé konkrétní vlnové délky, vnímáme jej jako barevné. 

Pokud látka absorbuje veškeré dopadající záření, vnímáme ji jako černou, jestliže veškeré VIS 

světlo propouští, je vnímána jako bezbarvá. Pokud ovšem látka absorbuje jen záření některých 

vlnových délek ve VIS oblasti, je barevná. Je otázkou, jakou barvu má daná látka, pokud 
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absorbuje jen záření některých vlnových délek. Pak platí, že barva zaznamenaná naším okem je 

barvou komplementární (doplňkovou) k pohlcenému záření 

Postup měření: 

Pro toto měření jsem použil následující chemikálie a pomůcky: 

Potravinářská barviva – oranžové (E-110), červené (E-129), modré (E-133), destilovaná voda, 

kufr se sadou Safibra SpecKit, 3 kádinky a kyvety. 

Sestavení aparatury a nastavení měřících parametrů: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 5.1: Zapojení měřícího pracoviště 

a) Zdroj záření jsem připojil do elektrické sítě. Ke  zdroji záření, konkrétně k fialové 

diodě, označené UV LED 400 nm, jsem připojil optické vlákno, a to jsem spojil se 

vzorkovým prostorem (držákem kyvet), z tohoto držáku jsem vyvedl druhé optické 

vlákno tak, aby pokračovalo ve směru prvního optického vlákna. Konec druhého vlákna 

jsem přivedl ke spektrofotometru. Spektrofotometr jsem připojil pomocí USB kabelu 

k počítači. Zapojení je vidět na obrázku Obr. 5.1. 

b) Spustil jsem program Safibra DAS 2.0. Ve zobrazeném okně jsem vybral položku 

„measure“ a z otevřeného menu pak položku „Simple spectral measurement“. 

c) V okně Acquisition jsem nastavil parametry podle obrázku 5.2. 
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Obr. 5.2: Nastavení pole Acqusition 

Měření emisních spekter různobarevných diod: 

a) Ve zobrazovacím okně spektrometru se vykreslilo emisní spektrum fialové diody. 

Jelikož se spektrum nevešlo na obrazovku, doladil jsem jeho výšku pomocí 

potenciometru na optickém zdroji. K odečtu vlnové délky jsem použil funkci „Vert. 

cursor“ . Tento kurzor jsem umístil na maximum emisního spektra. Nalevo od 

vertikálního kurzoru se zobrazil údaj o vlnové délce maxima spektra, tomto případě se 

jedná o 407 nm. Tento údaj jsem si poznačil. Výsledné spektrum je na obrázku 5.3.  

 

 

  

  

 

 

 

Obr. 5.3: Emisní spektrum fialové diody 

b) Po odečtu vlnové délky jsem odšrouboval optické vlákno od zdroje záření a subjektivně 

jsem posoudil barvu, kterou dioda vyzařuje. V tomto případě jsem rozhodl, že se jedná 

o fialovou barvu. Tento údaj jsem zapsal do druhého sloupce tabulky 5.1, do řádku, 

který rozsahem vlnových délek odpovídá údaji odečtenému při spektrálním měření. 

Tedy, když je naměřená hodnota 407 nm, napsal jsem údaj „fialová“ do řádku, který má 

v levém sloupci hodnotu 390 nm – 450 nm. 
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Obr. 5.4: Barvy diod optického zdroje 

c) To samé co s fialovou diodou jsem provedl i pro všechny ostatní diody umístěné na 

zdroji. Všechny výsledky jsem zapsal do tabulky 5.1. Měření jsem neprováděl pro bílou 

diodu a žárovku. 

Měření absorpčních spekter různě barevných látek: 

a) K tomuto účelu jsem si připravil roztoky vybraných potravinářských barviv, 

oranžového (E-110), červeného (E-129) a modrého (E-133). Přesná koncentrace 

roztoku není důležitá, ale roztok musí být čirý a průhledný. Vhodná je koncentrace 

0,02-0,06g barviva na 100 ml vody. 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5: Připravené vzorky barviv 

b) Pro měření absorpčního spektra bylo nutné nejdříve spektrometr správně nastavit. 

K tomu jsem optické vlákno připojil ke zdroji, na druhou pozici zleva označenou LED 

White. Do vzorkového prostoru jsem vložil kyvetu naplněnou destilovanou vodou. 

Kyvetu jsem vložil tak, aby optická dráha byla 1 cm. Správný směr kyvety je na 

následujícím obrázku: 
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Obr. 5.6: Správná poloha kyvety před vsunutím do držáku kyvet 

Po umístění kyvety do držáku se zobrazilo následující spektrum. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7: Spektrum destilované vody. 

V okně Aquisition jsem nastavil integrační čas na 200 ms, hodnotu Average na 5, Box car také 

na 5. Display mode jsem nastavil na „S“. Velikost zobrazeného spektra jsem doladil pomocí 

potenciometru tak, aby se jeho maximum pohybovalo mezi 3500 až 4000 jednotek, toto 

nastavení jsem již dále neměnil. 

Pak jsem přístroj přepnul do absorpčního módu. To probíhalo tak, že jsem stisknul tlačítko 

„Ref“, které se potom podbarvilo modře. Poté jsem odpojil optický zdroj ze zásuvky a vyčkal na 
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odezvu přístroje cca 10 s. Potom jsem stiskem tlačítka „Dark“, nastavil temnou referenci 

přístroje. Tlačítko se také podbarvilo modře. Po tomto kroku jsem zdroj opět zapojil do zásuvky 

a po naběhnutí signálu jsem stisknul tlačítko „A“ v okně „Display mode“, čímž jsem 

spektrometr přepnul do  absorpčního módu.  Obrazovka vypadala následovně. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.8: Nastavení absorpčního módu 

Pomocí tlačítka „Win“ a kurzoru myši jsem vybral oblast měření v rozsahu vlnových délek 440 

nm – 740 nm na ose x a absorbanci v rozsahu 0-1,5 na ose y. Tímto krokem byl přístroj 

připraven k měření. 

c) Naplnil jsem kyvetu roztokem oranžového barviva a vložil jsem ji do vzorkového 

prostoru držáku kyvet, tak aby světlo procházelo optickou dráhou 1 cm. Poté se na 

obrazovce zobrazilo požadované spektrum. Koncentraci barviva v roztoku bylo třeba 

upravit tak, aby se absorbance pohybovala v rozmezí 0,3 – 1,5. Tuto úpravu jsem 

provedl zředěném. Pokud by byla absorbance měřeného vzorku příliš malá, musel by se 

vzorek zkoncentrovat přidáním barviva.   

d) Ve zobrazeném absorpčním spektru jsem označil polohu maxima pomocí vertikálního 

kurzoru, stejným způsobem jako je uvedeno výše. Tedy stiskem tlačítka „Vert. cursor“ 

a myší. Objevila se zelená vertikální čára s údajem o poloze pásu. Odečetl jsem údaj  a 

poznačil jsem si ho. V tomto případě se jedná o 473 nm. Potom jsem subjektivně 

posoudil jakou má měřený roztok barvu a tento údaj jsem zapsal do třetího sloupce 

tabulky k rozsahu vlnových délek ve kterém leží. Rozhodl jsem, že se jedná o 

oranžovou barvu a dle výsledků měření leží v rozsahu vlnových délek 450 nm – 500 

nm. Barvu vzorku je možno porovnat na obrázku 5.5, kádinka vlevo. 
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Obr. 5.9: Absorpční spektrum barviva E-110, oranžová 

e) Stejné měření jsem zopakoval i pro roztok s červeným a modrým barvivem. Výsledky 

jsem uvedl do tabulky níže. Měření absorpčního spektra jsem prováděl jen pro tři výše 

zmíněná barviva, ostatní položky v tabulce jsou vyplněny na základě teoretických 

předpokladů, ty jsou v tabulce podbarveny. 

Vypracování 

Vlnová délka [nm] Barva emitovaného 

záření (vlnová délka) 

Barva roztoku barviva 

(vlnová délka) 

300-390 bezbarvý bezbarvý 

390-450 fialová – 407 nm žlutá 

450-500 modrá – 471 nm oranžová E-110 – 473 

500-550 zelená – 535 nm červená E-129 – 501 nm 

550-600 žlutá – 582 nm fialová 

600-650 oranžová – 610 nm modrá E-133 – 615 nm 

650-760 červená – 657 nm zelená 

760-880 bezbarvý IR 855 – 834 bezbarvý 

880-950 bezbarvý IR 925 – 943 bezbarvý 

Tabulka 5.1: Výsledky měření 
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Na základě naměřených hodnot jsem vyplnil tabulku 5.1. Do příslušných sloupců jsem uvedl 

maxima emisního a absorpčního pásu a barvu odpovídající diody a roztoku.  

Z vyplněné tabulky lze vyčíst, která barva je komplementární k barvě absorbovaného záření. 

Například rozsah vlnových délek 450 nm- 500 nm náleží modré barvě. Pokud je tento rozsah 

absorbován, vnímá lidské oko barvu, která je složena z ostatních složek spektra, jako 

oranžovou. Stejný jev můžeme pozorovat i u ostatních barev např. zelená – červená či žlutá a 

fialová. Pokud např. dáme do kyvety barevnou látku, která absorbuje oranžovo-žlutou barvu, je 

barva látky modro-fialová, její absorpční maximum by se mohlo pohybovat okolo 450 nm. 

Roztoky absorbují a diody emitující v rozmezí vlnových délek 300-390 nm a 790 nm a více a 

neabsorbující či neemitující v rozmezí 380-780 nm jsou bezbarvé, respektive se nachází mimo 

viditelné spektrum.  

 

 

 

 

5.2 Měření č. 2: Identifikace barviva v červené cukrovince 

Zadání 

Pomocí spektrometru identifikujte barvivo v červené cukrovince. 

Teoretický rozbor 

Spektrum dané látky je pro tuto látku charakteristické, neboť jeho tvar a poloha pásu 

vyplývá z její elektronové struktury, která je u každé látky jiná. Ačkoliv je situace často 

komplikovaná řadou faktorů, např. oblasti záření, v níž je spektrum měřeno, nebo přítomností 

dalších látek ve směsi s látkou měřenou, v řadě případů, např. v případě čistých látek a vhodné 

oblasti spektra záření, lze pomocí spektra jednoznačně danou látku identifikovat. Při stanovení 

přítomnosti neznámé látky ve vzorku lze postupovat např. tak, že si změříme spektra několika 

standardů, jejichž přítomnost ve vzorku očekáváme a porovnáním se spektrem vhodně 

upraveného vzorku identifikujeme přítomnost dané látky či vyloučíme přítomnost látky jiné. 

Spektra řady čistých látek lze získat i různých databází, které ale často bývají dostupné pouze 

komerčně. 
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Postup měření 

Pro toto měření jsem použil následující chemikálie a pomůcky: 

Bonbony červené barvy (bonpari, medvídci, nebo jiné cukrovinky), potravinářská barviva – 

červené: Pravý karmín E-120, azorubin E-122, Ponceau 4R E-124, Erythrosin E-127, Allura 

červeň AC E-129, destilovaná voda, kufr se sadou Safibra SpecKit, 6 kádinek, nebo zkumavek, 

kyvety, kahan. 

Sestavení aparatury a nastavení měřících parametrů: 

a) Zdroj záření jsem připojil do elektrické sítě. Ke  zdroji záření, konkrétně bílé diodě, 

označené  LED WHITE, jsem připojil optické vlákno, a to jsem spojil se vzorkovým 

prostorem (držákem kyvet), z tohoto držáku jsem vedl druhé optické vlákno tak, aby 

pokračovalo ve směru prvního optického vlákna. Konec druhého vlákna jsem přivedl ke 

spektrofotometru. Spektrofotometr jsem připojil pomocí USB kabelu k počítači. 

Správné zapojení je vidět na obrázku Obr. 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.10: Zapojení měřícího pracoviště 

b) Spustil jsem program Safibra DAS 2.0. Ve zobrazeném okně jsem vybral položku 

„measure“ a z otevřeného menu pak položku „Simple spectral measurement“. 

c) V okně Acquisition jsem nastavil parametry podle obrázku 5.11: 
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Obr. 5.11: Nastavení pole Acquisition 

Měření absorpčních spekter standardů červeně barevných látek: 

a) K tomuto účelu jsem si připravil roztoky červených potravinářských barviv, Pravý 

karmín E-120, azorubin E-122, Ponceau 4R E-124, Erythrosin E-127, Allura červeň AC 

E-129. Přesná koncentrace roztoku není důležitá, ale roztok musí být čirý a průhledný. 

Vhodná je koncentrace 0,02-0,06g barviva na 100 ml vody. 

 

 

 

 

Obr. 5.12: Vzorky barviv a cukrovinky 

b) Do vzorkového prostoru jsem vložil kyvetu naplněnou destilovanou vodou. Kyvetu 

jsem vložil tak, aby optická dráha byla 1 cm. Správný směr kyvety je již ukázán na 

obrázku 5.6. Po umístění kyvety do držáku se zobrazilo téměř totožné spektrum jako na 

obrázku 5.7. Velikost zobrazeného spektra jsem doladil pomocí potenciometru tak, aby 

se jeho maximum pohybovalo mezi 3500 až 4000 jednotek, toto nastavení jsem již dále 

neměnil. Pak jsem přístroj přepnul do absorpčního módu. To probíhalo tak, že jsem 

stisknul tlačítko „Ref“, které se potom podbarvilo modře. Poté jsem odpojil optický 

zdroj ze zásuvky a vyčkal na odezvu přístroje cca 10 s. Potom jsem stiskem tlačítka 

„Dark“ nastavil temnou referenci přístroje. Tlačítko se také podbarvilo modře. Po tomto 

kroku jsem zdroj opět zapojil do zásuvky a po naběhnutí signálu jsem stisknul tlačítko 

„A“ v okně „Display mode“, čímž jsem spektrometr přepnul do  absorpčního módu.   
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Pomocí tlačítka „Win“ a kurzoru myši jsem vybral oblast měření v rozsahu vlnových délek 440 

nm – 740 nm na ose x a absorbanci v rozsahu 0-1,5 na ose y. Tímto krokem byl přístroj 

připraven k měření. 

c) Naplnil jsem kyvetu roztokem barviva E-120 a vložil ji do vzorkového prostoru tak, aby 

světlo procházelo optickou dráhou 1 cm. Zobrazilo se absorpční spektrum. Ve 

zobrazeném absorpčním spektru jsem označil polohu maxima pomocí vertikálního 

kurzoru. Stiskem tlačítka „Vert. cursor“ a myší. Objevila se zelená vertikální čára 

s údajem o poloze pásu. Odečetl jsem zobrazený údaj a poznačil si ho. V tomto případě 

se jedná o 515 nm. Změřené spektrum jsem si uložil pomocí tlačítka „Store“ v poli 

Stored spektra, umístěného vlevo dole. Do zobrazeného okna jsem napsal název 

standardu barviva a uložil jsem ho. Uložený název se zobrazil ve výše zmíněném bloku.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.13: Absorpční spektrum barviva E-120 

d) Stejné měření jsem opakoval i pro další standardy barev E-122, E-124, E-127 a E-129. 

Naměřená spektra jsem uložil dle výše zmíněného postupu. Výsledek měření standardů 

je na následujícím obrázku. 
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Obr. 5.14: Absorpční spektra měřených standardů 

Měření absorpčních spekter neznámé červené cukrovinky: 

a) Příprava roztoku: červenou cukrovinku jsem vložil do kádinky a zalil destilovanou 

vodou, tak aby byla celá ponořena. Tuto kádinku jsem vložil do kahanu a zahřál, za 

stáného míchání jsem cukrovinku rozpustil. Kádinku jsem si poté označil a doplnil jsem 

ji vodou na objem 50 ml. 

 

 

 

 

 

Obr. 5.15: Příprava vzorku z neznámé cukrovinky 

b) Vzorek z kádinky jsem přelil do kyvety, vložil jsem ji do držáku kyvet a změřil 

spektrum vzorku. Pomocí vertikálního kurzoru jsem označil maximum spektra a 

porovnal ho se spektry naměřenými u standardů. V poli „Spektrum Id.“ jsem postupně 

zobrazoval jednotlivé spektra a vzájemně je porovnávat se spektrem vzorku. 

V následujících obrázcích je spektrum všech vzorků a zvětšené porovnání spektra 

standardu E-129 a zkoumaného vzorku. 
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a)                                                                             b)                         

Obr. 5.16: a) Spektra standardů a vzorku; b) zvětšenina spekter standardu E-129 a vzorku 

Vypracování 

 

 

 

  

 

 

Tabulka 5.2: Vyhodnocení 

Z uvedeného vyplývá, že standard E-129 má maximum absorbance při vlnové délce 502 nm. 

Maximální absorbance u vzorku cukrovinky je při vlnové délce 503 nm. Můžeme tady říct, že 

neznámá červená cukrovinka obsahuje barvivo Allura červeň E-129.  
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5.3 Měření č. 3: Stanovení množství červeného barviva v červené 

cukrovince 

Zadání 

Pomocí spektrometru určete množství červeného barviva v červených cukrovinkách. 

Teoretický rozbor 

Barevnost mnoha potravin a nápojů je často způsobena přidáváním syntetických barviv 

rozpustných ve vodě. Tyto látky mohou u citlivých lidí způsobit alergické reakce a při požití 

většího množství mohou být zdravotně závadné. Proto jsou pro jednotlivé druhy potravin a 

nápojů stanoveny limity, které je výrobce povinen dodržovat. V ochucených nealkoholických 

nápojích a koncentrátech určených pro jejich přípravu a v nápojích v prášku by maximální 

koncentrace daného barviva neměla překročit hodnotu 100mg/kg. Ke stanovení množství 

barviva lze využít absorpční spektrofotometrii a metody kalibrační přímky. U stanovení se 

využívá Lambert-Beerova zákona, který říká, že absorpce světla dané vlnové délky absorbující 

látkou ve vzorku vyjádřená prostřednictvím veličiny nazývané absorbance je v určitém 

koncentračním rozmezí přímo úměrná koncentraci absorbující látky: 

                                                            A=ελ·l·c                                                                     (4) 

A je absorbance, ελ je veličina charakteristická pro danou látku nazývající se molární absorbční 

koeficient, l je délka kyvety (nebo přesněji optická dráha absorbujícího prostředí, kterou světlo 

prochází) a c je koncentrace absorbující látky ve vzorku. Vzhledem k tomu, že absorbance je 

veličinou velmi snadno dostupnou spektrální měřením a řada přístrojů ukazuje při měření přímo 

tuto veličinu, lze se také velmi snadno dostat ke koncentraci látky ve vzorku. V praxi, kde se 

hodnotám molárního absorpčního koeficientu nedostává snadno, se obvykle používá metody 

kalibrační přímky, která umožňuje pracovat bez něj. Postup je následující. Nejprve se připraví 

zásobní roztok vhodné přesné koncentrace standardu látky, jejíž obsah se bude stanovovat. Z něj 

se připraví ředěním sada roztoků o různé koncentraci a vyhovující absorbanci (obvykle mezi 

0,1-1,5). Změří se absorbance jednotlivých roztoků a na základě naměřených hodnot sestrojí 

graf závislosti absorbance na koncentraci. Dle Lambert-Beerova zákona je grafem přímka, 

kterou lze snadno sestrojit s využitím vhodného software. Software také určí rovnici této 

přímky. Dále se připraví roztok vzorku, u nějž je koncentrace dané látky stanovována, obvykle 

stejným nebo podobným způsobem jako v případě standardů (stejná rozpouštědla a jejich 

poměry apod.). Změří se i jeho absorbance a ze získané rovnice přímky se dopočítá hledaná 
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koncentrace. Výhoda metody je zřejmá. S pomocí jedné kalibrace lze velmi snadno zjistit 

koncentrace velkého množství vzorků, celý proces je i snadné automatizovat. Výhodou 

stanovení je pak jeho rychlost. 

Postup měření 

Pro toto měření jsem použil následující chemikálie a pomůcky: 

Bonbony červené barvy obsahující barvivo E-129 (bonpari, medvídci, nebo jiné cukrovinky), 

potravinářské barvivo – červené: Allura červeň AC E-129, destilovaná voda, kufr se sadou 

Safibra SpecKit, stojánek, 5 zkumavek, kádinka, odměrná baňka 1000 ml, pipeta 2 ml a 10 ml, 

kyvety, kahan, laboratorní váhy, navažovací lodička, laboratorní lžička, lihový fix. 

Sestavení aparatury a nastavení měřících parametrů: 

a) Zdroj záření jsem připojil do elektrické sítě. Ke  zdroji záření, konkrétně bílé diodě, 

označené  LED WHITE, jsem připojil optické vlákno, a to jsem spojil se vzorkovým 

prostorem (držákem kyvet), z tohoto držáku jsem vedl druhé optické vlákno tak, aby 

pokračovalo ve směru prvního optického vlákna. Konec druhého vlákna jsem přivedl ke 

spektrofotometru. Spektrofotometr jsem připojil pomocí USB kabelu k počítači. 

Správné zapojení je vidět na obrázku Obr. 5.17. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.17: Zapojení měřícího pracoviště 

b) Spustil jsem program Safibra DAS 2.0. Ve zobrazeném okně jsem vybral položku 

„measure“ a z otevřeného menu pak položku „Simple spectral measurement“. 
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c) V okně Acquisition jsem nastavil parametry podle obrázku 5.18: 

 

 

 

Obr. 5.18: Nastavení pole Acqusition 

Měření kalibrační přímky: 

a) K tomuto účelu jsem si připravil roztok červeného potravinářského barviva, Allura 

červeň AC E-129. Připravil jsem si zásobní množství barviva. Jeho koncentrace je 

přesně 100mg/1000ml (10mg/100ml). V případě stanovení jiného barviva se tato 

koncentrace může lišit. Nejprve jsem musel stanovit kolik barviva je nutno navážit 

abych získal 1l roztoku. Je možné připravit i jiné množství roztoku (250 ml, 500 ml 

apod.) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.19: Zásobní množství barviva E-129 o koncentraci 100 mg / l 

Málokdy bývá potravinářské barvivo 100% čisté, většinou obsahuje i jiné složky. U komerčně 

dostupných barviv bývá podíl čistého barviva cca 7%, tento údaj zjistíte na obalu výrobku. 

V našem případě budeme používat vzorky barviv od výrobce, kde je podíl čistého barviva 85%. 

Vypočítal jsem kolik mg této směsi bude potřeba navážit pro výrobu základního roztoku. 

Odvážené množství jsem kvantitativně převedl do kádinky. Obsah jsem zamíchal a opět 

kvantitativně převedl do odměrné baňky. Doplnil jsem baňku destilovanou vodou na objem 

1000 ml. V tomto případě je třeba 120 mg směsi na 1000 ml destilované vody. 

b) Pro přípravu kalibračních roztoků jsem si připravil do stojánku 5 zkumavek a označil 

jsem si je čísly 1-5. Do těchto zkumavek jsem si odpipetoval přesné množství 
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kalibračního roztoku podle tabulky 5.3 a doplnil jsem je podle tabulky destilovanou 

vodou. Postup je znázorněn na obrázcích níže. Získal jsem tak pět kalibračních roztoků 

o přesné koncentraci barviva. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.20: Příprava kalibračních roztoků 

 

 

 

 

Tab. 5.3: Kalibrační roztoky ve zkumavkách 

c) Do vzorkového prostoru jsem vložil kyvetu naplněnou destilovanou vodou. Kyvetu 

jsem vložil tak, aby optická dráha byla 1 cm. Umístění kyvety i zobrazené spektrum 

destilované vody, bylo již popsáno dříve a zobrazeno na obrázcích 5.6 a 5.7. 

Velikost zobrazeného spektra jsem doladil pomocí potenciometru tak, aby se jeho maximum 

pohybovalo mezi 3500 až 4000 jednotek, toto nastavení jsem již dále neměnil. 

d) Pak jsem přístroj přepnul do absorpčního módu. To probíhalo tak, že jsem stisknul 

tlačítko „Ref“, které se potom podbarvilo modře. Poté jsem odpojil optický zdroj ze 

zásuvky a vyčkal na odezvu přístroje cca 10 s. Potom jsem stiskem tlačítka „Dark“ 

nastavil temnou referenci přístroje. Tlačítko se také podbarvilo modře. Po tomto kroku 

jsem zdroj opět zapojil do zásuvky a po naběhnutí signálu jsem stisknul tlačítko „A“ 

v okně „Display mode“, čímž jsem spektrometr přepnul do  absorpčního módu.  

Obrazovka vypadala obdobně jako na obrázku 5.8. 
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Pomocí tlačítka „Win“ a kurzoru myši jsem vybral oblast měření v rozsahu vlnových délek 440 

nm – 740 nm na ose x a absorbanci v rozsahu 0-1,5 na ose y. Tímto krokem byl přístroj 

připraven k měření. 

e) Naplnil jsem kyvetu roztokem ze zkumavky č. 1 a vložil jsem ji do vzorkového prostoru 

tak aby světlo procházelo optickou dráhou 1 cm. Toto spektrum je na obrázku níže. Ve 

zobrazeném absorpčním spektru jsem označil polohu maxima pomocí vertikálního 

kurzoru. Stiskem tlačítka „Vert. cursor“ a myší. Objevila se zelená vertikální čára 

s údajem o poloze pásu. Odečetl jsem zobrazený údaj a poznačil si ho. V tomto případě 

se jedná o 504 nm. Hodnotu absorbance jsem určil pomocí horizontálního kurzoru a to 

tak že jsem myší stiskl tlačítko „Horiz. cursor“ a zobrazenou zelenou čáru jsem umístil 

na maximum pásu. Hodnota absorbance se zobrazí u této čáry. V našem případě je to 

hodnota 0,37 jednotek. Tuto hodnotu jsem zapsal do tabulky 5.4. Změřené spektrum 

jsem si uložil pomocí tlačítka „Store“ v poli „Stored spektra“, umístěného dole. Do 

zobrazeného okna jsem napsal název standardu barviva a uložil jsem ho. Uložený název 

se zobrazil ve výše zmíněném bloku. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.21: Spektrum standardu č.1 s vyznačením jeho absorbance 

f) Stejné měření jsem zopakoval i pro další zkumavky. Naměřená spektra jsem uložil dle 

výše zmíněného postupu. Výsledek vypadal následovně. 
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Obr. 5.22: Spektra standardů č.1-5 s vyznačením jejich absorbancí 

Konstrukce kalibrační přímky: 

a) Pro konstrukci kalibrační křivky jsem použil tabulkový procesor MS Excel. 

b) Do tabulkového procesoru jsem zadal hodnoty z tabulky 5.4. Označil jsem si políčka 

s naměřenými daty a stiskl ikonu graf.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.23: Konstrukce kalibrační přímky 

c) Zobrazil se průvodce grafem. Vybral jsem XY bodový. Vyplnil jsem popisky grafu. Pak 

jsem vybral „Další“ a „Dokončit“ a graf se zobrazil. 
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Obr. 5.24: Vytvoření grafu 

d) Pak jsem proložil grafem přímku. Kliknul jsem pravým tlačítkem myši na bod v grafu a 

z menu jsem vybral položku „Přidat spojnici trendu“. Na kartě „Typ“ jsem vybral 

lineární. Na kartě „Možnosti“ jsem zaškrtl „Hodnota Y=0, Zobrazit rovnici regrese a 

Zobrazit hodnotu spolehlivosti R“. Následoval stisk „OK“.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.25: Kalibrační přímka s vyznačenou rovnicí. 

Na posledním obrázku je červeně vyznačena rovnice přímky a hodnota spolehlivosti. Čím je 

hodnota spolehlivosti bližší jedné tím lépe, čím více se liší tím méně se dá přímce věřit. V tomto 

případě je to 0,9882, což je dostatečná hodnota. V tomto případě je rovnice přímky y=0,5389x, 

tedy víme-li, že na ose y jsme vynášeli absorbanci A a na ose x koncentraci c. Námi hledaná 

rovnice přímky je tedy A=0,5389c. 
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Měření absorpčního spektra a absorbance při dané vlnové délce červené 

cukrovinky: 

a) Příprava roztoku: červenou cukrovinku jsem vložil do kádinky a zalil destilovanou 

vodou, tak aby byla celá ponořena. Tuto kádinku jsem vložil do kahanu a zahřál, za 

stáného míchání jsem rozpustil cukrovinku v kádince. Vzniklý roztok jssem 

kvantitativně převedl do větší kádinky 50 ml. Obsah jsem nechal vychladnou a doplnil 

jsem ho přesně na 50ml. 

 

 

 

 

 

Obr. 5.26: Příprava vzorku z cukrovinky 

b) Vzorek z kádinky jsem přelil do kyvety, vložil do držáku kyvet a změřil jsem jeho 

spektrum. Pomocí horizontálního kurzoru jsem označil hodnotu absorbance spektra při 

vlnové délce, při které měli maximum kalibrační vzorky, tedy v tomto případě 504 nm. 

Tady je hodnota absorbance 0,82 jednotek. Hodnotu jsem uvedl do tabulky 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.27: Absorpční spektrum neznámé cukrovinky 
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Vypracování 

 Na základě naměřených hodnot jsem vyplnil následující tabulky.  

 

 

 

 

 

Tabulka. 5.4: Hodnoty absorbance standardů 

 

 

Tabulka. 5.5: Hodnota absorbance vzorku cukrovinky 

Po dosazení zjištěné absorbance do rovnice kalibrační přímky, vyšla koncentrace barviva ve 

vzorku 1,5 mg / 100 ml. Vzhledem k tomu, že jsem cukrovinku převedl do 50 ml kádinky je 

obsah barviva v jednom bonbonu 0,75 mg. Proto aby člověk snědl 100 mg barviva je třeba sníst 

134 bonbonů. Jeden kus zkoumané cukrovinky obsahoval 0,75 mg barviva E-129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Závěr  
 

56 

6. Závěr 

Úkolem této diplomové práce bylo popsat problematiku identifikace druhu a množství 

barviva v látce, potažmo v neznámé cukrovince. Tuto problematiku jsem řešil pomocí 

spektrometrických měření jednotlivých látek.  Spektrometrická měření nabízí široké možnosti 

identifikace různých vlastností látek. Tyto vlastnosti vychází z molekulárního složení 

jednotlivých druhů látek a jejich podrobná analýza a popis může vést k jednoznačnému určení 

dané látky.  

Přínosem této diplomové práce je zpracování popisu dané problematiky a vypracování 

tří laboratorních cvičení, která budou sloužit pro praktická cvičení studentů předmětu 

„Nekomunikační aplikace optických vláken“. K měření jsem využíval měřící sadu Safibra 

SpecKit, jejíž hlavní součástí je spektrometr Red Tide USB 650 od firmy Ocean Optics, dále 

pak držák kyvet, patchcordy a optický zdroj od firmy Safibra. Zklamáním bylo zpracování 

optického zdroje od firmy Safibra. Vzhledem k velkému množství měření mi vadilo poměrně 

amatérské zpracování tohoto zdroje. Vznikl problém s konektory jednotlivých diod, protože se 

protáčely, byl problém odmontovat patchcord z daného umístění. Dalším nedostatkem byl ladící 

potenciometr optického zdroje, který slouží k nastavení intenzity záření. Potenciometr je velice 

citlivý a nastavování probíhá jen v malém úhlu natočení, další polohy vedou k nulovému 

signálu, nebo k saturaci spektrometru. Jednotlivá nastavení vyžadují velice jemné a trpělivé 

ovládání. Každé měření jsem provedl desetkrát, to z důvodu zajištění statistické  váhy výsledku 

měření. Všechny měření vykazovali podobné výsledky, to společně s teoretickými předpoklady 

měření mě vedlo k závěru, že jsem měření provedl správně. Pro potřeby kapitoly 5, jsem vždy 

vybral jedno měření jehož výsledky zhruba odpovídaly průměru. 

 Tyto cvičení popisují vlastnosti emise světla a absorpce látek, dále se zabývají 

identifikací druhu a množství barviva v neznámé cukrovince. Znalost dané problematiky 

rozšiřuje obzory a nabádá k dalšímu využití metod založených na stejném principu. Na principu 

zkoumání optických vlastností látek funguje v současné době celá řada optických senzorů, které 

našli své využití v širokém spektru oborů. Tyto senzory se vyznačují zejména jejich přesností.  

Tato diplomová práce ukazuje jen malou část možností, které nám spektrometrie 

přináší. Když vezmeme v úvahu cvičení obsažené v této práci, nabízí se široké možnosti jejich 

rozšíření. Základem těchto metod je vytvoření základní databáze jednotlivých vlastností a 

následné porovnávání měřených vzorků s danou databází. Vhodné rozšíření cvičení identifikace 

druhu barviva by bylo vytvoření databáze obsahující všechny druhy používaných 
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potravinářských barviv. Identifikace použitého barviva v kterékoliv cukrovince, by pak byla 

velice jednoduchá, jednalo by se pouze o porovnání naměřeného spektra vzorku s danou 

databází. Stejným způsobem by se dalo rozšířit i další cvičení, zabývající se identifikací 

množství daného barviva. Stanovení množství je důležité z důvodu stanovení zdravotní 

nezávadnosti potravin. Moje diplomová práce řeší vytvoření kalibrační přímky pro jeden druh 

barviva a to barvivo E – 129 Allura červeň. Vytvořením podobné kalibrační směrnice i pro 

ostatní druhy barviv by vznikl komplexní nástroj pro stanovování zdravotní nezávadnosti 

potravin z pohledu obsahu barviv. Databáze pro rozličné aplikace již existují, ale jsou většinou 

dostupné pouze komerčně. 
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