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Úvod 
Díky grantu FRVŠ �. 429/04 „Inovace laboratorního cvi�ení z analytické chemie“ bylo pro laborato� získáno nové technické vybavení, mimo jiné 
i zátkou uzavíratelné kyvety a mikropipety. Jedním z cíl� cvi�ení je totiž také p�iblížit student�m práci s malými množstvími vzork�, nebo� práce 
s takovým vybavením je b�žná nejen ve výzkumných chemických i molekulárn� biologických pracovištích, ale je samoz�ejmostí i na vysoko-
školských pracovištích ve vysp�lejších zemích a používá se také na vysokých školách v naší zemi. Širšímu využití mikropipet (a�koli práce s ni-
mi je mnohem rychlejší a bezpe�n�jší než s klasickými pipetami sklen�nými) však dosud brání p�edevším jejich relativn� vysoká cena. 
P�ísp�vek obsahuje návod pro novou laboratorní úlohu v základní laboratorní cvi�ení z analytické chemie, která využívá výše uvedené vybavení. 
Dále pak informuje o využití téže problematiky v seminá�i Moderní metody chemického výzkumu (obojí ve výuce na PdF MU v Brn�). 
 
Návod k provedení úlohy 
 
Vícesložková spektrofotometrická analýza: sou�asné stanovení vybraných potraviná�ských barviv v nealkoholických nápojích 
 
Úkol: 
Spektrofotometricky stanovit koncentraci potraviná�ských barviv tartrazin (E 102), azorubin (E 122) a brilantní mod� (E 133) v n�kterém 
z následujících nápoj�: 
HELLO sirup – malina, RELAX vinný, �ervený, HELLO sirup – lesní jahoda, HELLO sirup – kiwi (ur�í vyu�ující). 
 
Pot�eby: 
Chemikálie: 
N�který z následujících nápoj� (ur�í vyu�ující): HELLO sirup – malina, RELAX vinný, �ervený, HELLO sirup – lesní jahoda, HELLO sirup – 
kiwi, dále pak vodné roztoky potraviná�ských barviv tartrazin (E 102), azorubin (E 122) a brilantní mod� (E 133) – standardy, vše vodné roztoky 
o koncentraci barviva 0,2 mg cm–3, ethanol na proplach kyvet. 
Pom�cky: 



Zátkou uzavíratelné kyvety s optickou délkou 1 cm, mikropipeta 20-200 µl, mikropipeta 100-1000 µl, špi�ky k mikropipetám, st�i�ka, tampony 
na lešt�ní okének kyvet. 
P�ístrojové vybavení: 
Spektrofotometr, po�íta�, fén. 
 
Princip: 
Hlavním úkolem vícesložkové spektrofotometrické analýzy je sou�asné stanovení koncentrací n�kolika látek (komponent, složek) v roztoku 
vedle sebe. Metody vícesložkové analýzy je možno rozd�lit do dvou základních skupin: 
a) První skupina (klasické metody vícesložkové analýzy) vyžaduje pro nalezení uspokojiv� správných hodnot koncentrací komponent platnost 

Bouguer-Lambert-Beerova zákona pro každou ze složek v celém rozsahu koncentrací a nijak se neovliv	ující složky. 
b) Druhou skupinu tvo�í nov�jší metody, které jsou více �i mén� schopné �ešit problematiku vícesložkové analýzy i p�i omezené platnosti 

Bouguer-Lambert-Beerova zákona a p�ípadné interakci složek. 
 
ad a) Klasické metody vícesložkové analýzy 
 
Obsahuje-li roztok v�tší po�et absorbujících složek, které vzájemn� neinteragují a pro každou složku samostatn� platí Bouguer-Lambert-Beer�v 
zákon, je výsledná absorbance Ai (p�i dané vlnové délce i) dána sou�tem všech díl�ích absorbancí jednotlivých komponent (l,...,n): 
 

Lc...LcLcA nn,i22,i11,ii ε++ε+ε= , kde              (1) 
 
Ai .................. absorbance roztoku p�i vlnové délce i 
i ..................... ozna�ení zvolené vlnové délky pro m��ení 
n .................... po�et složek (komponent) 
L ....................optická délka kyvety (pro zjednodušení v další práci jednotková), 
εi,1, ..., εi,n....... absorp�ní koeficienty komponent 1, 2,..., n p�i r�zných vlnových délkách 
c1, ... ,cn ......... koncentrace jednotlivých komponent. 
 
Zápis (1) je soustavou i rovnic o n neznámých. 
 
Stanovit koncentraci jednotlivých komponent je možné tehdy, pokud i ≥ n, tedy zm��íme-li absorbanci neznámého roztoku (vzorku) sm�si p�i: 
a) tolika vlnových délkách, kolik je absorbujících látek (komponent) ve sm�si (tzv. p�esn� ur�ené systémy) nebo 
b)  p�i více vlnových délkách než je po�et absorbujících složek ve sm�si (tzv. p�eur�ené systémy). 



P�eur�ené systémy mají oproti p�esn� ur�eným systém�m n�které výhody. M��íme-li pouze pro tolik vlnových délek, kolik je po�et komponent  
(i = n), pak experimentální chyba v m��ené hodnot� absorbance ovlivní kone�ný výsledek vícesložkové spektrofotometrické analýzy relativn� 
podstatn� více než p�i m��ení v p�eur�ených systémech (i > n). Také v p�ípadech, kdy jednotlivé komponenty mají �lenit�jší spektra (nap�. více 
maxim), je pro dosažení p�esn�jších výsledk� výhodn�jší m��it hodnoty absorbancí ve všech t�chto maximech, tedy v p�eur�ených systémech. 
V této úloze tedy budeme pracovat se systémem p�eur�eným. 
 
P�eur�ené systémy 
 
Spektrofotometrická data, nam��ená v p�eur�ených systémech (i > n), mohou být zpracována r�znými zp�soby, velmi �asto nap�. metodou více-
násobné lineární regrese. 
 
Vícenásobná lineární regrese 
 
Nejznám�jší z metod lineární regrese je tzv. metoda nejmenších �tverc�. Tato metoda nahrazuje skute�né hodnoty hodnotami vypo�tenými, p�i-
�emž toto nahrazení provádí tak, aby sou�et druhých mocnin (�tverc�) odchylek mezi skute�nou a ideální nahrazující (vypo�tenou) hodnotou byl 
co nejmenší.  
V našem p�ípad� skute�nými hodnotami jsou nam��ené absorbance Ai,exp, zatímco hodnotami po�ítanými jsou absorbance Ai,vyp vypo�tené podle 
vztahu  

Lc...LcLc,A nn,i22,i11,ivypi ε++ε+ε=               (2) 

Hodnoty εi známe (zjistíme prom��ením spektra �istých barviv), hodnota L je tlouš�ka kyvety (pro zjednodušení volíme L = 1 cm, proto se hod-
nota L v dalším textu neobjevuje). Hodnoty c1 až cn jsou hledané konstanty (koncentrace komponent). V našem p�ípad� víme (je sd�leno vyu�u-
jícím), že analyzovaný vzorek obsahuje n�která z d�íve uvedených t�í potraviná�ských barviv, proto budeme hledat pouze hodnoty c1, c2, c3 
(n�která z t�chto t�í hodnot m�že vyjít velmi nízká, v tom p�ípad� jsme z�ejm� zjistili, že náš vzorek toto barvivo neobsahuje). 
 
Pro nejvhodn�jší hledané hodnoty c1, c2 a c3 tedy musí platit: 
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Po dosazení (2) s p�ihlédnutím ke skute�nosti, že L = 1, dostaneme: 
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Požadavku, že daný sou�et musí být co nejmenší �íslo (ozna�eno min.), vyhovíme tak, že vztah (3) zderivujeme, výsledek položíme roven nule 
a výslednou rovnici vy�ešíme. Protože hledáme t�i neznámé, musíme derivování provést t�ikrát (zvláš� pro každou koncentraci c1, c2, c3) a na 
záv�r vy�ešit soustavu t�í rovnic o t�ech neznámých. Derivováním obdržíme: 
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�ešením výše uvedené soustavy t�í rovnic o t�ech neznámých získáme hledané co nejlepší hodnoty c1, c2, c3. 
 
Úpravou (vyd�lením �íslem 2, roznásobením) dostaneme: 
 

0...,Accc...,Accc,Accc expi1,i33,i1,i22,i1,i11,i1,iexp21,233,21,222,21,211,21,2exp11,133,11,122,11,111,11,1 =+ε−εε+εε+εε++ε−εε+εε+εε+ε−εε+εε+εε  

0...,Accc...,Accc,Accc expi2,i33,i2,i22,i2,i11,i2,iexp22,233,22,222,22,211,22,2exp12,133,12,122,12,111,12,1 =+ε−εε+εε+εε++ε−εε+εε+εε+ε−εε+εε+εε  

0...,Accc...,Accc,Accc expi3,i33,i3,i22,i3,i11,i3,iexp23,232,23,222,23,211,23,2exp13,133,13,122,13,111,13,1 =+ε−εε+εε+εε++ε−εε+εε+εε+ε−εε+εε+εε  
 
Se�azením podle neznámých (koncentrace c1, c2, c3) dostaneme: 
 

expi1,iexp21,2exp11,133,i1,i33,21,233,11,122,i1,i22,21,222,11,111,i1,i11,21,211,11,1 ,A...,A,A)c...cc()c...cc()c...cc( ε++ε+ε=εε++εε+εε+εε++εε+εε+εε++εε+εε  

expi2,iexp22,2exp12,133,i2,i33,22,233,12,122,i2,i22,22,222,12,111,i2,i11,22,211,12,1 ,A...,A,A)c...cc()c...cc()c...cc( ε++ε+ε=εε++εε+εε+εε++εε+εε+εε++εε+εε  

expi3,iexp23,2exp13,133,i3,i32,23,233,13,122,i3,i22,23,222,13,111,i3,i11,23,211,13,1 ,A...,A,A)c...cc()c...cc()c...cc( ε++ε+ε=εε++εε+εε+εε++εε+εε+εε++εε+εε  
 
Vytknutím neznámých (koncentrace c1, c2, c3) dostaneme: 
 

expi1,iexp21,2exp11,133,i1,i3,21,23,11,122,i1,i2,21,22,11,111,i1,i1,21,21,11,1 ,A...,A,Ac)...(c)...(c)...( ε++ε+ε=εε++εε+εε+εε++εε+εε+εε++εε+εε  



expi2,iexp22,2exp12,133,i2,i3,22,23,12,122,i2,i2,22,22,12,111,i2,i1,22,21,12,1 ,A...,A,Ac)...(c)...(c)...( ε++ε+ε=εε++εε+εε+εε++εε+εε+εε++εε+εε  

expi3,iexp23,2exp13,133,i3,i2,23,23,13,122,i3,i2,23,22,13,111,i3,i1,23,21,13,1 ,A...,A,Ac)...(c)...(c)...( ε++ε+ε=εε++εε+εε+εε++εε+εε+εε++εε+εε  
 
Nahrazením zápisu sou�t� ve výše uvedených rovnicích obvyklou symbolikou pro sumy dostaneme (i je ozna�ení vlnové délky, p�i níž bylo pro-
vedeno m��ení): 
 

���� ε=εε+εε+εε
i
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i
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i
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���� ε=εε+εε+εε
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i
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2,i2,i2
i

1,i2,i1 ,Accc              (4b) 

���� ε=εε+εε+εε
i

expi3,i
i

3,i3,i3
i

2,i3,i2
i

1,i3,i1 ,Accc              (4c) 

 
Hodnoty jednotlivých sou�t� (sum) ur�íme snadno n�kterým tabulkovým procesorem, nap�. programem Excel. Výsledkem je vždy n�jaké �íslo. 
Ozna�me si je nap�. S1 až S12. Výše uvedené rovnice pak m�žeme zjednodušen� zapsat ve tvaru: 
 

4332211 SScScSc =++                  (5a) 

8736251 SScScSc =++                  (5b) 

1211310291 SScScSc =++                 (5c) 
 
Soustava (5a), (5b), (5c) je soustava t�í rovnic o t�ech neznámých, kterou vy�ešíme libovolným vhodným zp�sobem, nap�. postupným dosazo-
váním. 
 
Následující tabulka uvádí p�íklad zápisu v Excelu. Horní �ádek udává ozna�ení sloupc� v Excelu, levý sloupec udává ozna�ení �ádk� v Excelu, 
zápis v sloupci F a dalších ukazuje pot�ebné výpo�ty v Excelu, poslední �ádek, tj. sumy, ukazuje sou�ty S1 až S12 pro dosazení do rovnic (5a), 
(5b), (5c). Mod�e ozna�ené hodnoty jsou vstupní m��ená data, žlut� ozna�ené hodnoty jsou mezivýpo�ty, �erven� ozna�ené hodnoty jsou hodno-
ty S1, S2 atd. pro dosazení do rovnic (5a), (5b), (5c). U žlut� ozna�ených dat se p�edpokládá kopie vzorce do všech žlutých polí v celém sloupci. 
V témže sloupci dole je pak sou�et hodnot z daného sloupce, zadaný v Excelu p�íkazem SUMA. Šed� zna�ená pole obsahují pouze popis a slouží 
k orientaci v datech. 
 



Tab. 1: Znázorn�ní souboru *.xls v programu Excel, pomocí kterého lze snadno vyhodnotit nam��ená data. 
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
1 vln. délka (nm) Ai,1 Ai,2 Ai,3 Ai εi,1 εi,2 εi,3 εi,1εi,1 εi,2εi,2 εi,3εi,3 εi,1εi,2 εi,1εi,3 εi,2εi,3 εi,1Ai εi,2Ai εi,3Ai 
2 koncentrace: cst1 cst2 cst3              
3 400 +B3/B$2 +C3/C$2 +D3/D$2 +(F3*F3) +(G3*G3) +(H3*H3) +(F3*G3) +(F3*H3) +(G3*H3) +(F3*E3) +(G3*E3) +(H3*E3) 
4 410 ... ... ... ... ... ... ... ... ...    
5 420             
... ...             
...              
... 680             
... 690             
... 700 sp
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... sou�et:        S1 S6 S11 S2 = S5 S3 = S9 S7 = S10 S4 S8 S12 

 
Popsané metody vícesložkové analýzy používají jako vstupních dat hodnot absorp�ních koeficient� vypo�tených z kalibra�ních závislostí v jed-
nosložkových systémech, a proto dávají uspokojivé výsledky jen v p�ípad� p�ísné aditivity absorbancí, kdy se jednotlivé složky vzájemn� ne-
ovliv	ují. V p�ípad� odchylek od linearity lze jednotlivé postupy modifikovat tak, aby byly pomocí stejných algoritm� po�ítány nejprve „korigo-
vané“ hodnoty absorp�ních koeficient� jednotlivých komponent pro dané vlnové délky, a to z nam��ených hodnot absorbancí n�kolika vhodn� 
p�ipravených sm�sí kalibra�ních roztok�. Tímto zp�sobem bývá dosaženo �asto správn�jších výsledk�, nebo� „korigované“ hodnoty absorp�ních 
koeficient� �áste�n� simulují vzájemné ovliv	ování jednotlivých komponent �i jiné odchylky od linearity. 
 
ad b) Nov�jší metody vícesložkové analýzy 
 
Pokud nem�žeme p�edpokládat p�esnou platnost Bouguer-Lambert-Beerova zákona nebo pokud složky vzorku spolu mohou vzájemn� inter-
agovat, mohou klasické metody selhat. K získání výsledk� zatížených velkou chybou jsou náchylná data také v p�ípad� multikolinearity (nap�. 
zna�ná podobnost �i p�ekryv spekter jednotlivých komponent). V takových p�ípadech se dají s výhodou využít nov�jší, složit�jší, avšak spolehli-
v�jší metody vícesložkové analýzy. Mezi tyto metody �adíme nap�. r�zné postupy obecné (nelineární) regrese; metody Kalmanova filtru, metody 
faktorové analýzy a �adu jiných projek�ních metod, jako je ap�. regrese hlavních komponent, partial least squares (PLS) a jiné. 
Tato problematika velmi p�esahuje rámec základního laboratorního cvi�ení z analytické chemie, bude však (v�etn� praktické ukázky) probrána 
v seminá�i Moderní metody chemického výzkumu. 
 
Postup: 
Standardní roztoky barviv vyjmeme z mrazni�ky a p�i laboratorní teplot� je necháme rozmrazit. Zapneme spektrofotometr a necháme nejmén� 
20 minut žhavit. Zapneme po�íta�, pustíme program Excel a vytvo�íme si sv�j soubor (ozna�ený nap�. naším p�íjmením). Nachystáme si první 
�ádek a první sloupec souboru podle vzoru v tabulce �. 1 tohoto návodu (v návodu zna�eno šed�). 



Po rozmrazení roztok� s barvivy mikrozkumavky po�ádn� uzav�eme a jejich obsah prudkým t�epáním a p�evracením d�kladn� promícháme. 
Lesklá okénka kyvet uzavíratelných zátkou s optickou délkou 1 cm zvenku opláchneme destilovanou vodou a tamponem vyleštíme dosucha.  
Jednu kyvetu naplníme vodou (blank), do druhé p�ipravíme první roztok barviva podle rozpisu v následující tabulce. Nejprve pipetujeme desti-
lovanou vodu, potom standardní roztok barviva z mikrozkumavky. Kyvetu uzav�eme zátkou a p�evracením (zátku je nutno držet) její obsah d�-
kladn� promícháme.  
 

Tab. 2: P�íprava roztok� standard� pro m��ení. 

vzorek objem vody (µl) objem standardního roztoku barviva (µl) 
tartrazin (E 102) 2 350 150 
azorubin (E 122) 2 350 150 
brilantní mod� (E 133) 2 450 50 
 
Pak prom��íme absorp�ní spektrum v rozsahu vlnových délek 400 až 700 nm po 10 nm proti destilované vod� (blank). Nam��enou absorbanci 
zapisujeme do sloupce B našeho souboru v programu Excel. Soubor b�hem dopl	ování dat �asto ukládáme. 
Po prom��ení absorp�ního spektra kyvetu vyprázdníme, propláchneme nap�ed destilovanou vodou a následn� ethanolem. Poté ji vysušíme pomo-
cí fénu (st�ední stupe	, cca 10 minut). Dob�e vysušenou kyvetu poznáme podle toho, že p�i post�íkání okének destilovanou vodou p�i lešt�ní již 
uvnit� kyvety nekondenzuje kapalina. 
M��ení stejným zp�sobem opakujeme pro druhý i t�etí standard barviva, data zapisujeme postupn� do sloupce C a sloupce D. 
Vzorek nápoje ur�ený k analýze nejprve prom��íme orienta�n� (zm��íme absorbanci v absorp�ních maximech všech t�í standard�). Pak roztok 
sirupu z�edíme tak, aby se jeho absorp�ní maximum pohybovalo v rozmezí absorbancí 0,5-0,7. Na�ed�ný roztok ješt� jednou zm��íme orienta�n� 
(p�i vlnových délkách uvedených t�í absorp�ních maxim). Pokud se absorp�ní maximum nachází v požadovaném rozmezí hodnot 0,5-0,7, 
prom��íme celé absorp�ní spektrum stejn� jako u standard� barviv, data zapisujeme v Excelu do sloupce E. Zp�sob �ed�ní si pe�liv� zapíšeme. 
 
Vyhodnocení výsledk� 
 
- Vypo�teme koncentraci každého ze standard� barviva v kyvet� p�i m��ení spekter standard� (v jednotkách mg cm–3) a zapíšeme ji do polí 

v tabulce �. 1 ozna�ených žlut� na �ádku �. 2. 
- Provedeme výpo�ty nazna�ené v tabulce �. 1 (tj. s využitím služeb tabulkového procesoru Excel doplníme obsah žlut� vyzna�ených polí) 

a zjistíme hodnoty sou�t� S1 až S12 (pomocí funkce SUMA). 
- S konkrétními �íselnými hodnotami S1 až S12 zapíšeme soustavu rovnic (5a), (5b), (5c). 
- Tuto soustavu vy�ešíme. 



- Ur�íme barvivo (barviva), jejhož koncentrace nám vyšla velmi nízká, což signalizuje, že toto barvivo z�ejm� v nápoji nebylo obsaženo. 
- Regresní analýzu (výpo�et) provedeme na novém listu Excelového souboru znova pouze s t�mi barvivy (standardy), které podle p�edb�žného 

výpo�tu v nápoji skute�n� jsou obsaženy. 
- S využitím údaj� o �ed�ní vzorku nápoje zjistíme koncentraci barviv v p�vodním koncentrovaném nápoji. 
- Zapíšeme slovní odpov�
, tedy údaj o tom, jakou koncentraci kterého barviva nápoj obsahoval.  
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