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Úvod
V rámci fotochemické sekce jsme se rozhodli sestrojit spektrometr a s jeho pomocí změřit spektra rostlinných barviv ve
vybraném ovoci a zelenině. Naším záměrem bylo zjistit, jakým způsobem složení plodu ovlivní vlnové délky světla
procházejícího jeho roztokem. Také jsme zkoumali změnu světelného spektra v závislosti na pH prostředí, koncentraci
roztoku a výběru používaných částí plodu. Hlavními zkoumanými skupinami jsou plody obsahující antokyany a výluh z
červeného zelí s dominantním barvivem kyanidinem, který výrazně mění svou barvu v závislosti na pH.

Konstrukce

Teorie
Při měření jsme spoléhali na metody absorpční spektrometrie. Nejdříve svazek
fotonů v monochromatickém světle v rámci viditelného světla projde vzorkem a
částečně se absorbuje. Vzorky jsou v našem případě homogenní směsi rostlinných
plodů umístěny ve vodě (př. jiném polárním rozpouštědle). Tímto jevem se pohltí
velká část fotonů v závislosti na vazbách a tvaru molekul (rostlinná barviva
absorbují zvláště mnoho elektromagnetického záření v části viditelného světla).
Viditelné světlo je ta část elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 430
nm (za ultrafialovým) do 700nm (před infračervenou). Na difrakční mřížce se
následně bílé světlo rozdělí na jednotlivé vlnové délky do spektra barev, které jsme
schopni měřit pomocí série fotorezistorů, nacházející se v lineární mřížce, snímající
světelnou intenzitu (množství fotonů dopadající na senzor).

Spektrometr jsme tvořili na optické lavici. Zdrojem byla žárovka s wolframovým
vláknem, která je, přestože nevydává rovnoměrné viditelné spektrum, k tomuto
účelu vhodná. Následně izolujeme proud světla pomocí štěrbiny a čočkou
vytvoříme rovný proud světla. Poté umístíme do ohniskové vzdálenosti difrakční
mřížku a za ni umístíme další spojku, která vyrovnává úhlový proud vzniklý
difrakcí na lineární proud barev. Ten měříme v prvním difrakčním řádu senzorem
na arduinu, které ukládá jednotlivé světelné intenzity. Část přístroje za difrakční
mřížkou byla umístěna v boxu bez přístupu okolního světla, v prostředí s
minimálním světelným odrazem. K zjištění přesné části spektra, které bylo
změřeno, sloužil druhý, již funkční spektrometr. My jsme konkrétně měřili světlo
v rozmezí 470 až 680 nm. Data jsme pomocí programu napsaném v Pythonu
vyrovnali, sjednotili pozorování stejného vzorku, srovnali jej vzhledem ke světlu
žárovky a minimalizovali vliv okolního světla. Výsledkem byli absorpční křivky
jednotlivých roztoků. Relativní chyba měření přístroje je 7%.

Ovoce

Legenda

Zaměřili jsme se na ovoce obsahující antokyany – skupinu barviv, která při
neutrálním pH dodávají některým zralým plodům červenofialovou až
modrofialovou barvu. Konkrétně jsme použili červené hroznové víno,
grapefruit, blumy, švestky, červená jablka, rajčata a cherry rajčata. Vzorky jsme
připravovali jak z celých plodů, tak i z jejich částí. Následně jsme měřili
spektrum jednotlivých vzorků a porovnávali jej u jednotlivých částí i mezi plody
navzájem.
Příprava vzorků
Na pozorování jsme používali buď celé plody, samotnou slupku, nebo dužinu.
Vybranou část ovoce jsme rozmixovali v kuchyňském mixéru a případně ještě
lépe rozmělnili v třecí misce tloučkem. Zároveň jsme k některým přidali v
různých poměrech ku ovoci (1:1, nebo 3:1) vodu. Vzorky jsme cedili přes síto a
některé i filtrovali s pomocí běžné aparatury pro dosažení homogenní směsi.
Tím jsme snížili riziko případných nepřesností. Roztoky a koncentrované šťávy
jsme odebírali do kyvety a vkládali do spektrometru.
Předpoklad
Všechny námi vybrané plody obsahují barvivo kyanidin, a tak jsme
předpokládali, že se projeví na červené části spektra. Švestky a hroznové víno
dále obsahují peonidin, který způsobuje červenohnědé zbarvení. U plodů vinné
révy obsahujících malvidin jsme očekávali zásah i do odpovídajících vlnových
délek pro fialovou barvu.

Wolframová žárovka (zdroj světla)
Sada štěrbin
Kyveta se vzorkem
Čočka sloužící k vytvoření lineárního proudu světla (spojka)
Difrakční mřížka (500 l×mm₋1)
Čočka vyrovnávající úhlovou difrakci na lineární spektrum (spojka)
Fotonásobič (TSL1401 připojených k arduinu UNO)
Program sloužící k redukci odchylek a zanedbání okolních vlivů

Zelenina

Zabývali jsme se měněním pH u červeného zelí a řepy pomocí různých
chemikálií a sledováním, jaký má tento postup vliv na barevné spektrum.
Postup
Náš první krok spočíval v uvaření červeného zelí a řepy, čímž jsme získali
potřebnou koncentraci barviv (zelí – kyanidin, řepa –betanin) v roztoku.
Následovala filtrace. Vzniklé roztoky jsme rozdělili do kádinek a do každé
přidali určité množství jedné z chemikálií, což způsobilo změnu pH. Nakonec
jsme každý vzorek jednotlivě nalili do kyvety a změřili jeho viditelné
spektrum.
Chemikálie
Název

Výstup

Kyselina citronová
(
)
Tekuté mýdlo
Jedlá sůl (NaCl)
Jedlá soda (
)
Čpavková voda (
)
Hydroxid sodný
(NaOH)

Ze srovnání různých plodů vyplývá,
že z této skupiny ovoce obsahuje
nejvíce barviv červené jablko a
nejméně naopak rajče. Vysokou
absorpci světla však má i švestka
nebo hroznové víno.

Výsledky našeho měření poukazují
ke
skutečnosti,
že
pokud
srovnáváme jednotlivé části plodu,
vykazuje slupka nejvyšší absorpci
světla. To potvrzuje náš předpoklad,
že obsahuje největší množství a
koncentraci barviv. Konkrétně v
případě švestky je zajímavou
skutečností, že spektrální křivka
dužiny klesá k fialovému konci
spektra, tedy narozdíl od ostatních
částí plodu obsahuje mnohem
menší množství fialových barviv.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jako poněkud zarážející může působit
spektrální křivka grapefruitu a cherry
rajčete, které klesají od fialové části
spektra, i když se pouhým okem zdají
především červené. Důvodem by
mohlo být, že v kompletních plodech
se mohou vyskytovat nečervené části
a právě ty výsledné spektrum
ovlivnily. Grafy pro cherry rajče a
rajče se navíc výrazně liší, z čehož
usuzujeme, že cherry rajče obsahuje
více pevných částí v poměru barviv.

Koncentrace

pH

50% / 25% /
10%
30% / 10%
50%
50% / 45%
45% / 27% / 9%
45% / 9% / 5%

0/1/
1,5
4 / 4,5
5
10 / 11
13 – 14
13 –14

Viditelná
barva
Červená
Růžová
Fialová
Zelená
Žlutá
Tmavě žlutá

Předpoklad
Naší hypotézou je, že se spektrum bude měnit v závislosti na množství
chemikálie, kterou do roztoku přidáme, a také na tom, jestli se jedná o
kyselinu či zásadu. Pokud bude prostředí silně kyselé, tak se roztok zbarví do
červena, postupně se mění na růžovou. Dále postupuje přes modro-fialové a
modré barvy až k silně zásadité žluté. Tato změna neznamená, že se bude
měnit barvivo kyanidin, pouze pH. Navíc chceme vyzkoušet, zda tento princip
funguje i u řepy.

Výstup

Potvrdili jsme naši hypotézu, která říkala, jak se nám budou vzorky zbarvovat. Na obrázkun
je vyznačeno jaké pH měly naše vzorky. V grafu můžeme vidět rozdílnost spekter se
změněným pH. Z druhého grafu lze vyčíst, že se nám podařilo změnit pH řepy, ale zdaleka
se barvy neměnily tak jako u červeného zelí.

Závěr
V rámci možností, se nám i ve velmi omezeném čase s omezenými materiáli podařilo sestrojit funkční a přesný
spektrometr, který je využitelný k fotochemickému měření. K tomu jsme vyvinuly technický systém ke zpracování dat a
k využití senzoru k pozorování. Ukázalo se, že antokyany jsou skupinou barviv, které obsáhnou velkou část viditelného
spektra, a tak se mohou absorpce různých plodů i jejich částí, co je obsahují, výrazně lišit. Spektrum antokyanů výrazně
závisí na pH, což jsme ověřili v experimentu s červeným zelím, které měnilo své zbarvení jak při pozorování okem, tak
měřením absorpce.
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