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Úvod 

 
Vínne brandy je liehovina vyrobená z vínovice zmie-

šanej alebo nezmiešanej s destilátom z vína; musí vyzrie-
vať najmenej jeden rok v dubovom sude o objeme 
1000 dm3 alebo väčšom1. V procese vyzrievania získava 
brandy charakteristickú chuť, farbu a vôňu2. Zmesné vínne 
destiláty sa vyrábajú z vínneho destilátu zriedeného etano-
lom z iných zdrojov, do ktorého sa pridáva cukor, brandy 
bonifikátor, karamel (E 150a), extrakt z orechov, med 
a iné. Z uvedeného vyplýva rozdiel v kvalite jednotlivých 
výrobkov, ktorý sa prejavuje aj v ich cene. 

Cieľom tejto práce bolo navrhnúť metódu na odlíše-
nie brandy od vínneho destilátu s využitím excitačno-
emisných spektier v spojení s analýzou viacrozmerných 
dát. Na rozklad spektier a prieskumnú analýzu sa použila 
paralelná faktorová analýza (PARAFAC)3 a na klasifikáciu 
nápojov lineárna diskriminačná analýza (LDA)4,5. Porov-
nali sa výsledky získané spracovaním spektier nameraných 
v klasickom kolmom usporiadaní a z povrchu.  

 
Experimentálna časť  
 
Vzorky a roztoky 

 
Použilo sa 16 vzoriek brandy od 3 slovenských pro-

ducentov a 30 vzoriek zmesných vínnych destilátov od 

5 slovenských producentov zakúpených v maloobchodných 
predajniach. Vzorky sa analyzovali bez úpravy.  

Použil sa karamel E 150a (Color No. 525, 
D.D.Williamson, UK), z ktorého sa zriedením 40% etano-
lom pripravil roztok s podobnou absorbanciou ako vzorky 
destilátov. Na prípravu roztokov sa použil etanol pre UV 
(Mikrochem, SK) a deionizovaná a dvakrát destilovaná 
voda.  

 
Prístroje a programy  

 
Na meranie absorpčných spektier sa použil UV-1800 

Spektrofotometer (Shimadzu) a 10mm kremenná kyveta. 
Na meranie emisných fluorescenčných spektier sa použil 
Perkin-Elmer LS 50 Luminescence spektrometer s Xe 
lampou. Šírka štrbiny excitačného a emisného monochro-
mátora bola 5 nm, rýchlosť skenovania 200 nm min–1. Použi-
la sa kremenná kyveta rozmerov 10 mm 10 mm 45 mm. 
V kolmom usporiadaní sa fluorescenčné spektrá merali 
v rozsahu emisných vlnových dĺžok (em) od 485 do 
580 nm (interval 1 nm) a excitačných vlnových dĺžok (ex) 
od 363 do 475 nm (interval 2 nm), čím sa získalo 96 bodov 
v oblasti emisie a 57 bodov v oblasti excitácie. Pri meraní 
fluorescencie z povrchu (56°) sa použil rozsah em od 450 
do 545 nm (interval 1 nm, 96 bodov) a ex od 328 do 
440 nm (interval 2 nm, 57 bodov). Spektrometer bol spoje-
ný s počítačom; na zber údajov a následné spracovanie 
spektier sa použil FL Data Manager Software (Perkin-
Elmer). Z nameraných spektier sa pre každú vzorku vytvo-
rila excitačno-emisná dátová matica (EEM). Súbor matíc 
sa upravil a spracoval programami Microsoft Office Excel 
2003, Statistica verzia 7.0 (StatSoft, USA, 2004) 
a MATLAB verzia 7.0 (The MathWorks Inc., USA, 2005). 
Podrobné informácie o PARAFAC a charakteristikách využi-
tých v tejto práci možno nájsť v odbornej literatúre3,6–9.  

 
Výsledky a diskusia  
 
EEM fluorescenčné spektrá 

 
Na úvod sa namerali EEM fluorescenčné spektrá vzo-

riek brandy a vínnych destilátov v intervale ex od 200 do 
500 nm a em od 250 do 700 nm. Na obr. 1 je uvedený 
príklad EEM spektier vo forme vrstevnicovej mapy 
(vrstevnice spájajú body s rovnakou intenzitou fluorescen-
cie). V tab. I sú uvedené intervaly ex a em, v ktorých boli 
sústredené fluorescenčné pásy a intervaly zodpovedajúce 

Vzorky Kolmé meranie   Meranie z povrchu 

ex 
[nm] 

em 
[nm] 

ex,max 
[nm] 

em,max 
[nm] 

  ex 
[nm] 

em 
[nm] 

ex,max 
[nm] 

em,max 
[nm] 

Brandy 390–500 450–610 450–460 530–540   310–500 400–620 395–410 485–500 

Destilát 300–500 370–610 390–400 480–494   290–490 370–580 385–390 470–480 

Tabuľka I  
Intervaly ex a em fluorescenčných pásov a intervaly zodpovedajúce maximálnej intenzite fluorescencie (ex,max a em,max) 
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maximálnej intenzite fluorescencie (ex,max a em,max) pre 
všetky vzorky. Keďže tvar spektier a intenzita fluorescen-
cie sa líšia pre brandy a destiláty, EEM fluorescenčné 
spektrá možno použiť na klasifikáciu nápojov použitím 
vhodne zvoleného intervalu vlnových dĺžok.   

 
Prieskumná analýza 

 
Na preskúmanie celej série fluorescenčných dát sa 

EEM každej skupiny (brandy, destiláty, brandy spolu 
s destilátmi) usporiadali do trojrozmerného poľa (počet 
vzoriek × počet λem × počet λex) nasledujúcich rozmerov 
16×96×57 (brandy), 30×96×57 (destiláty) a 46×96×57 
(brandy spolu s destilátmi). Tieto polia sa použili ako 
vstupné matice do PARAFAC a výpočtom sa získali spek-
trálne profily (váhy) a hodnoty skóre jednotlivých fakto-
rov. PARAFAC modely sa počítali pre 1 až 4 faktory 
a výsledky sa porovnali. Vhodný počet faktorov sa vybral 
na základe hodnoty „core consistency“, vysvetleného roz-
ptylu a vizuálneho hodnotenia odchýlok8,9 . Výsledky zís-
kané použitím optimálneho počtu faktorov sú uvedené 
v tab. II.  

Pre vzorky brandy namerané v kolmom usporiadaní 
bol vhodný dvojfaktorový PARAFAC model (core consis-
tency 99,9 %). Maximum pri em = 530 nm (faktor 1, ex = 
460 nm, obr. 2a) vysvetľuje 96,7 % rozptylu v dátach a je 
ľahko identifikovateľné v pôvodných spektrách brandy 
(obr. 1a). K obom faktorom prispievajú rôzne fenolové 
zlúčeniny a kumaríny10,11.  

Aj pre vzorky destilátov namerané v kolmom usporia-
daní bol vhodný dvojfaktorový PARAFAC model (core 
consistency 99,6 %). Faktor 1 (ex = 393 nm, em = 494 nm, 
obr. 2a) je pozorovateľný aj v spektrách destilátu (obr. 1b). 
Keďže vínne destiláty sa obvykle farbia karamelom 
(E 150a), predpokladalo sa, že faktory 1 a 2 zodpovedajú 
karamelu12. Na overenie tohto predpokladu sa namerali 
EEM spektrá karamelu a vypočítal sa dvojfaktorový 
PARAFAC model. Z porovnania výsledkov uvedených 
v tab. II pre destiláty a karamel vyplýva, že hlavným zdro-
jom fluorescencie destilátov je karamel. Presná vlnová 
dĺžka maxima jednotlivých destilátov sa mierne odlišuje, 
čo je spôsobené rôznym zložením použitého karamelu a/
alebo rozdielmi v technológii výroby. 
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Obr. 1. Excitačno-emisné spektrum: a – brandy, kolmé meranie b – vínny destilát, kolmé meranie c – brandy, meranie z povrchu d –
 vínny destilát, meranie z povrchu  
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Pre brandy a destiláty namerané v kolmom usporiada-
ní bol vytvorený trojfaktorový PARAFAC model (core 
consistency 92,9 %). Excitačné a emisné profily faktorov 1 
a 2 (obr. 2b) sú podobné profilom destilátov (obr. 2a) 
a profily faktora 3 (obr. 2b) sú podobné faktoru 1 z brandy 
(obr. 2a). Pre meranie fluorescencie z povrchu brandy a 
destilátov je tiež vhodný trojfaktorový PARAFAC model 
(core consistency 91,7 %). Excitačné a emisné profily 
faktorov 1 a 3 sú podobné profilom destilátov a profily 
faktora 2 sú podobné faktoru 1 z brandy (tab. II).  

Graf faktorových skóre (obr. 3) ukazuje, že nápoje 
možno rozlíšiť na základe PARAFAC faktorov. V kolmom 

usporiadaní (obr. 3a) k rozlíšeniu brandy prispieva predo-
všetkým faktor 2, ktorý má veľmi malé skóre. Skóre fakto-
ra 1 je pre brandy menšie ako 500. Pre destiláty je vše-
obecne charakteristická vysoká hodnota obidvoch skóre. 
Ak sa meria fluorescencia z povrchu (obr. 3b), k rozlíšeniu 
brandy a destilátov prispievajú predovšetkým faktory 1 
a 3, ktoré majú nižšie skóre pre brandy.  

 
Lineárna diskriminačná analýza 

 
Na klasifikáciu nápojov do dvoch skupín na základe 

PARAFAC skóre sa použila LDA (cit.4,5). 

Tabuľka II  
Výsledky PARAFAC pre rôzne vzorky a spôsoby merania fluorescencie 

Vzorky Faktor Kolmé meranie   Meranie z povrchu 

ex,max em,max vysvetlený rozptyl   ex,max em,max vysvetlený rozptyl 

[nm] [nm] [%]   [nm] [nm] [%] 

Brandy 1 460 530 96,7   410 500 96,5 

  2 410 495 3,1   323 484 3,3 

                  

Destilát 1 390 490 96,6   390 470 96,4 

  2 424 520 3,2   350 460 3,4 

                  

Brady a destilát 1 428 522 45,4   390 480 46,4 

  2 390 490 38,4   410 500 37,9 

  3 460 535 16,2   350 460 15,7 

                  

Karamel 1 392 488 95,7   392 472 95,6 

  2 423 518 4,1   345 452 4,2 
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Obr. 2. Spektrálne váhy pre kolmé meranie fluorescencie: a – excitačné (1,2,3,4) a emisné (1’,2’,3’,4’) váhy brandy (1,2) a destilátov 
(3,4); b – excitačné (1,2,3) a emisné (1’,2’‚3’) váhy brandy spolu s destilátmi 

a         b 
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Na určenie diskriminačnej funkcie sa vybralo 
10 vzoriek brandy a 20 vzoriek destilátov (tréningový set) 
a na testovanie zvyšných 6 vzoriek brandy a 10 vzoriek 
destilátov spolu s 2 vzorkami pripravenými zmiešaním 
brandy a destilátu (objemový podiel destilátu bol 
5 a 10 %). Všetky vzorky tréningového setu boli zaradené 
do správnej triedy v obidvoch spôsoboch merania fluores-
cencie. Pre vzorky testovacieho setu sa v kolmom usporia-
daní dosiahla 100% klasifikácia, pre meranie z povrchu  
94%. Vzorky brandy s prídavkom destilátu boli klasifikova-
né správne v obidvoch spôsoboch merania fluorescencie.  

 
 

Záver  
 
Excitačno-emisná fluorescenčná spektrometria je 

veľmi citlivá a pomerne jednoduchá metóda. V spojení 
s paralelnou faktorovou analýzou a lineárnou diskriminač-
nou analýzou umožňuje rozlíšiť slovenské brandy a zmes-
né vínne destiláty, prípadne brandy s 5–10% prídavkom 

destilátu. Klasifikácia nápojov bola lepšia na základe spek-
tier nameraných v kolmom usporiadaní v porovnaní 
s meraním z povrchu.  

 
Táto práca bola podporovaná Programom na podpo-

ru mladých výskumných pracovníkov STU v Bratislave. 
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D. Markechová, V. Uríčková, P. Májek, 
and J. Sádecká (Institute of Analytical Chemistry, Faculty 
of Chemical and Food Technology, Slovak University of 
Technology,  Bratislava): Classification of Wine Spirits 
Using Fluorescence Spectrometry 

 
Luminescence spectrometry was used for classifica-

tion of brandies and mixed wine spirits. Parallel factor 
analysis (PARAFAC) was used for exploratory analy-
sis. Then, the linear discriminant analysis applied to 
PARAFAC scores was studied for discriminating between 
brandy and mixed wine spirits. In all cases, correct classi-
fications (above 80 %) were achieved. In some cases, the 
right-angle cell geometry of fluorescence measurements 
yielded better classifications than the front-face technique.  
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Obr. 3. Faktorové skóre brandy a destilátov: a – kolmé mera-
nie; b – meranie z povrchu;  brandy,  destilát 


