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matematickým postupom, ktorý sa nazýva Fourierova transformácia 
(FT v skratke FTIR) na absorpčné IČ spektrum.

Ako zdroj žiarenia sa vo FTIR spektrometrii využíva elektricky 
 rozžeravený materiál, napr. karbid kremíka (globar), alebo oxidy 
kovov vzácnych zemín, prípadne keramické materiály. Kyvety musia 
byť z materiálu, ktorý je priepustný pre IČ žiarenie, zvyčajne NaCl 
alebo KBr. Na vlhké vzorky je vhodný AgCl alebo ZnSe. Ako detek-
tory sa využívajú DTGS detektory (DTGS – deuterizovaný triglicín-
sulfát) pracujúce na základe pyroelektrického javu. Získané žiarenie 
absorbuje pyroelektrický materiál (triglycínsulfát, TGS), ktorého 
teplota sa v dôsledku tejto absorpcie mení a vyvoláva polarizáciu 
kryštálu TGS (mení sa stupeň orientácie polárnych molekúl). Vzniká 
elektrický náboj a na kontaktoch kryštálu napätie. Výsledkom je 
merateľný elektrický prúd.

Infračervená spektrometria sa používa hlavne pri kvalitatívnom 
 dôkaze čistých látok, prípadne určitej látky v zmesi. V obmedzenej 
miere sa môže použiť aj na kvantitatívne stanovovania. Najčastejšie 
sa však používa na riešenie štruktúrnych otázok organických 
 zlúčenín. Niektoré prístroje možno použiť aj na štúdium štruktú-
ry  komplexných zlúčenín. Pri kvalitatívnej analýze sa porovnáva 
 spektrum skúmanej látky so spektrom čistého štandardu. Ak je 
skúmaná látka neznáma, porovnávajú sa skupiny atómov podľa 
tabuliek charakteristických frekvencií. Na základe zistených skupín 
atómov sa odhadne, o akú látku ide, a namerané spektrum sa 
 porovnáva so spektrami látok, ktoré prichádzajú do úvahy. Pri inom 
spôsobe kvalitatívnej analýzy sa namerané spektrum porovnáva so 
vzorkami z katalógov spektier, pričom súčasne sa berú do úvahy aj 
iné konštanty (bod topenia a varu, index lomu a pod.).

3.8.2. Mikrovlnná spektrometria

Za vzdialenou IČ oblasťou je mikrovlnná oblasť s rozsahom vlnových 
dĺžok od 0,1 do 30 cm, ktorú využíva mikrovlnná spektrometria. 
Je to absorpčná metóda, ktorá sleduje rotačné spektrá plynných 
molekúl. Na štúdium spektier v tejto oblasti nepostačujú optické 
prístroje, treba použiť rádiotechniku.

Ako zdroj elektromagnetického žiarenia sa používajú rádiotechnic-
ké generátory, ktoré poskytujú prísne monochromatické žiarenie. 
Kyveta sa konštruuje ako kovová trubica obdĺžnikového tvaru. 
Do kyvety s analyzovanou vzorkou dopadajú elektromagnetické 
vlny jednej frekvencie, preto nie je potrebné ďalšie zariadenie na 
rozklad žiarenia v spektre. Ako detektory sa využívajú zariadenia 
s kremennými alebo germániovými kryštálmi. Nasleduje zosilňovač 
a registračné zariadenie.

Výhodou mikrovlnnej spektrometrie je veľká rozlišovacia  schopnosť, 
ktorá je daná výrazným monochromatickým charakterom 
 mikrovlnného žiarenia. Ďalšou prednosťou tejto metódy je  možnosť 
nezávislého merania frekvencie a vlnovej dĺžky, čo umožňuje 
 spoľahlivé určovanie absorpčných pásov.

Nevýhodou mikrovlnnej spektroskopie je, že ňou možno analyzovať 
iba plynné látky, je pomerne málo citlivá a rozsah frekvencií, pri 
ktorých môže prístroj pracovať, je dosť obmedzený. Napriek týmto 
nedostatkom je veľmi výhodná predovšetkým pri analýze plynných 
zmesí, hlavne látok s podobnými vlastnosťami.

V ďalšom pokračovaní seriálu opíšeme jadrovú magnetickú 
rezonanciu, refraktometriu a interferometriu.

Fabriky budúcnosti
spoja špičkovú technológiu s aktuálnymi 
požiadavkami trhu

Na základe aktuálnej analýzy poradenskej a konzultačnej 
spoločnosti Frost & Sullivan má európsky trh pre procesnú 
riadiacu techniku a segment PLC narásť podľa optimistických 
odhadov do roka 2017 na 8,9 miliardy amerických dolárov.

Sektor priemyselnej automatizácie sa podľa prieskumníkov trhu 
nachádza na rázcestí. Všetci dôležití dodávatelia priemyselnej 
 automatizácie sa zhodujú v tom, že produktové portfólio automa-
tizačných a riadiacich systémov sa čoskoro priamo alebo nepria-
mo nasýti. Tento vývoj bude podporovať trend čoraz nejasnejšej 
 definície medzi jednotlivými automatizačnými a riadiacimi riešenia-
mi, predovšetkým v oblasti produktových radov PLC a procesnej 
riadiacej techniky (DCS).

„Dodávatelia v súčasnosti prinášajú na trh hybridné produkty,  ktoré 
kombinujú funkciu PLC a DCS, aby dokázali čeliť tlaku silnej kon-
kurencie a tiež prebudili záujem koncového zákazníka. Napriek ich 
ekonomických výhodám nebol vznik týchto produktov príliš vrelo 
privítaný koncovými používateľmi, preto je potrebné vyčkať, či táto 
technická stratégia so sebou prinesie aj očakávané výsledky,“ 
 vysvetľuje analytik spoločnosti Frost & Sullivan Karthik Sundaram. 
Je však úplne jasné, že zmenou prechádzajú faktory, ktoré tradične 
určujú trh automatizačných a riadiacich systémov. V súčasnos-
ti má produktové portfólio firmy najväčší vplyv na automatizačné 
a  riadiace systémy, v tesnom závese za nimi sú servis a podpora 
a  tiež nápady za rozumné náklady. Toto sa má však zmeniť.

Päť megatrendov charakterizujúcich 
fabriky budúcnosti

„Zdôrazňovanie produktového portfólia priemyselnej automatizácie 
zrejme v najbližších rokoch poľaví. Naproti tomu dopyt po 
servisných a podporných službách spolu s nákladmi získajú na 
význame,“ pokračuje Sundaram. Pokiaľ trh prejde do ďalšej fázy, 
objavia výrobcovia a dodávatelia nové, atraktívne šance a výzvy 
ohľadom rastu a kvality. Výrobcovia by preto mali sledovať aktuálny 
vývoj a posilniť svoju konkurencieschopnosť a šance na úspech 
v budúcich fabrikách.

Frost & Sullivan identifikoval pre fabriky budúcnosti týchto päť 
rozhodujúci megatrendov: informačná bezpečnosť, mobilné 
a bezdrôtové technológie, ekosystém špecifický pre každý podnik, 
cloud computing a trvalo udržateľný rozvoj. Tieto megatrendy 
budú mať dopad na všetky úrovne priemyselného podniku. 
Prevádzkový  personál napríklad už nebude vo fabrike budúcnosti 
viazaný na pevné pracovné miesto v rámci riadiacej centrály. Vďaka 
rozmachu tabletov a mobilných platforiem bude možné nezávisle 
na mieste sledovať výrobné linky, vykonávať údržbu a kontrolovať 
procesy.

Zavedenie bezpečných technológií cloud computingu umožní 
prístup k relevantným strategickým dátam cez internet, pomocou 
ktorých sa budú uskutočňovať rozhodnutia v reálnom čase 
a bude sa môcť zvyšovať prevádzková efektivita. Fabriky budú 
v budúcnosti disponovať bezpečnými bezdrôtovými sieťami, ktoré 
budú podporovať vysoko automatizovaný výrobný proces a budú 
prepojené s podnikovými softvérmi fungujúcimi na princípe cloud. 
„Špičkové fabriky budú mať výrobné mechanizmy zasahujúce 
do viacerých oblastí, ktoré podporujú optimalizáciu procesov 
(tzv. Operational Excellence) a trvalo udržateľný rozvoj.
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