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Private Sub Workbook_Open()

Private Sub UserForm1_Activate()

Worksheets("DataFeeds").Activate
SplashScreen.Show
UserForm1.Show

With UserForm1
.Top = Application.Top + 150
.Left = Application.Left + 250
End With
End Sub

End Sub
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1 Úvod
Metoda hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukčně vázaném plazmatu představuje v současné
době jeden z nejúčinnějších nástrojů anorganické stopové a ultra-stopové prvkové analýzy.
V závislosti na konstrukčním uspořádání se jednotlivé komerční realizace liší nejen z hlediska
schopnosti eliminovat spektrální vlivy, které jsou nezbytné pro řešení komplexních analýz, rozdíly
jsou v dosahované detekční schopnosti a analytické výkonnosti. Z hlediska analytické průchodnosti
vzorku patří mezi nejvýkonnější spektrometry s průletovým analyzátorem iontů. Pracovníci a studenti
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice mají konkrétně možnost využít hmotnostní
spektrometr GBC Optimass s průletovým analyzátorem s ortogonální akcelerací iontů s orientačním
výkonem 120 vzorků za hodinu. Při analýze vzorku je získáno vždy kompletní multi-prvkové spektrum,
poskytující informaci o koncentraci jednotlivých elementů v rozsahu hmotností m/z od 5 do 260
hmotnostních jednotek (viz Obr. 1). V reálné situaci monitorování počíná lithiem a končí uranem.
K dispozici jsou informace o zastoupení poměru jednotlivých izotopů daného prvku, vedle
izotopických iontů jednotlivých prvků jsou generovány signály rušivých polyatomických iontů, které
jsou často příčinou spektrálních interferencí. Spektrometr umožňuje velice rychlou analýzu. Nejtěžší a
nejpomalejší iont 238U+ dopadne na detektor přibližně za 30 µs. Spektrometr je schopen provádět
30 000 plných scanů za vteřinu a informace o složení vzorku jsou tak získávány velice rychle. Nicméně
vzhledem k interferencím často není možné výsledky software považovat za konečné a je nezbytné
po ukončení analýzy provést kontrolu jednotlivých výsledků, zvolit izotop, který není pro daný typ
analýzy ovlivněn interferencí, eventuálně aplikovat matematické korekce, či další přístupy umožňující
dosažení správných analytických výsledků [1]. Zatímco získání spektrálních dat je zpravidla velice
rychlé, následná retrospektivní analýza trvá často několik hodin a v závislosti na množství
analyzovaných vzorků může trvat i několik dní. Je třeba si rovněž uvědomit, že nový typ
analyzovaného vzorku představuje zpravidla v závislosti na komplexnosti vzorku zcela novou situaci,
vyžadující nový přístup vyhodnocení. Vyhodnocení pak vyžaduje jisté zkušenosti a pro studenty či
nového uživatele zpravidla není snadné.

Obr. 1 ICP-TOF-MS spektrum vybraného vzorku Obr. 2 Panel pro „Fingerprint“ analýzu
v rozmezí 5–260 amu s označením vybraných sofware GBC Optimass Ver 1.9
izotopů

Dalším problémem, se kterým se operátor spektrometru může setkat, je posouzení identity dvou
neznámých vzorků. Nám dostupný software spektrometru GBC Optimass Ver 1.9 umožnuje on-line
srovnání spekter dvou vzorků (viz Obr. 2), neumožňuje však toto srovnání provést retrospektivně, tj.
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následně po ukončení analýzy pro libovolný vzorek. Software přístroje umožňuje export dat
ve formátu scn, soubor obsahuje více než 16200 řádků. Porovnání spektrálních dat za účelem
identifikace shodnosti vzorků operátorem („Fingerprint analýza“) je pak bez využití dalších nástrojů
moderní počítačové a statistické analýzy jen obtížně proveditelné.
Vzhledem k tomu, že téma semestrální práce z předmětu „Využití tabulkového procesoru (MS
Excel)“ bylo libovolné, avšak mělo vycházet z pracovní náplně posluchače a sloužit následně jako
pracovní pomůcka, bylo z výše uvedených důvodů jasnou volbou využití pracovního prostředí VBA
(Visual Basic for Applications) integrovaného do MS Excel. Cílem práce bylo vytvořit jednoduchou
aplikaci, která by umožnila operátorovi spektrometru GBC Optimass retrospektivní srovnání dvou
spekter a umožnila posouzení identity či rozdílnosti dvou vzorků. Aplikace, která byla pojmenována
ICP-TOF-MS SCLH (ICP-TOF-MS Spectra Comparator) vznikla na základě přibližně dvouměsíční
zkušenosti s prostředím VBA. Z tohoto důvodu je zřejmé, že aplikace může zkušenému
programátorovi připadat v některých ohledech kostrbatá a nedokonalá. Při tvorbě aplikace bylo
využíváno dostupných internetových zdrojů věnujících se problematice programování v prostředí
VBA. Jednotlivé algoritmy byly často vytvořeny na základě modelových příkladů ze zdrojů, které jsou
v práci citovány a bez využití režimu automatického záznamu makra.

2 Použitý software
Práce byla zpracována pomocí MS Office 2010 (Microsoft Corporation) s využitím Microsoft Visual
Basic for Application 7.0 (Microsoft Corporation) a operačního systému Windows 7 Enterprise, anebo
systému Lubuntu 14.04 (Lubuntu team). Pro tvorbu vybraných grafických prvků byl použit program
Inkscape (Free Software Foundation, Inc., USA).

3 Data
Pro testování programu jsou v adresáři „Data“ na přiloženém CD k dispozici kromě dvou modelových
spekter (Spectrum 1 a Spectrum 2) spektra tří odlišných vzorků (a, b, c), přičemž pro každý vzorek
jsou k dispozici spektrální data získaná z pěti po sobě následujících měření (a1–a5, b1–b5, c1–c5).

4 Seznámení s aplikací ICP-TOF-MS SCLH
4.1 Spuštění aplikace
Aplikace je spuštěna automaticky po otevření souboru Husakova-ICP-TOF-MS_SCLH.xlsb. Pro
správnou funkci aplikace je zapotřebí v „Centru zabezpečení“ MS Excel povolit makra. Před
spuštěním vlastní aplikace se v prostředí MS Excel objeví úvodní obrazovka („Splash Screen“) (Obr. 3)
s informací o názvu a následně pak okno formuláře ICP-TOF-MS SCLH, tak jak je tomu na obrázku 4.
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Obr. 3 „Splash Screen“ pro aplikaci ICP-TOF-MS SCLH

Obr. 4 Okno formuláře ICP-TOF-MS SCLH
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4.2 Nastavení cesty ke zdrojovým datům
Před vlastním testováním jednotlivých funkcí aplikace (viz Obr. 4), které jsou reprezentovány
nabídkami „Load Data“, „Select a chart“, „Load Charts“, „Delete Data“, „Similarity Index“ a
„Spectral Contrast Angle“ je nezbytné nejprve provést nastavení správné cesty ke zdrojovým datům,
tj. jednotlivým spektrům. Cesta se na jednotlivých zařízeních liší v závislosti na různém značení USB
portů, CD mechanik, apod.
Nastavení cesty je zapotřebí provést v záložce „Admin“ ve zdrojové tabulce, tak jak je uvedeno
na obrázku 5.

Obr. 5 Nastavení cesty ke zdrojovým datům v záložce „Admin“

4.3 Datový import
Ačkoli při změně záložky pracovního sešitu zůstane okno formuláře „ICP-TOF-MS SCLH“ aktivní, je před
vlastním importem dat pro lepší kontrolu vhodné přejít zpět do záložky „Datafeeds“ kam jsou zdrojová
data vkládána. Po stištění tlačítka „Load Data“ dojde k vložení dat v souladu se zadáním zdrojové tabulky
(viz Obr. 6). Úspěšné dokončení importu dat je oznámeno dialogovým oknem „Done“, které zmizí po
stisknutí nabídky OK.
Importovat data skrze tlačítko „Load Data“ je nezbytné provést poté, co byla zadána cesta ke zdrojovým
datům. Bez správně importovaných dat jsou ostatní z nabídek nefunkční. V situaci kdy je přednostně
volena jiná nabídka než „Load Data“ se objeví dialogové okno upozorňující na nutnost načtení dat.
Upozornění má opět podobu dialogového okna s oznámením „Load data first“ anebo „Select a chart from
the dropdown list“ v závislosti zda další volbou byla funkce „Similarity Index“ či „Spectral Contrast
Angle“, resp. „Load Charts“. Pro odstranění informačních dialogových oken je zapotřebí stisknout tlačítko
OK.
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Obr. 6 Import dat prostřednictvím nabídky „Load Data“ v záložce „Datafeeds“

4.4 Odstranění importovaných dat
Pro mazání importovaných dat slouží tlačítko „Delete Data“ (Obr. 4).
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4.5 Vizualizace spekter
Nabídka „Load Charts“ slouží pro vizualizaci importovaných spekter. Před stisknutím tlačítka je nutné
z rolovací nabídky „Select a chart #1, resp. „Select a chart #2“ zvolit, do kterého z oken budou
konkrétní data importována. Pokud nebude tato volba provedena, bude uživatel upozorněn, tak jak
již bylo uvedeno v předchozím textu. Upozornění má podobu dialogového okna s oznámením „Select
a chart from the dropdown list“. Po správné volbě spektrálních dat, kdy rolovací nabídka umožnuje
volbu konkrétního sloupce pracovního listu „Datafeeds“ tj. „B:B a C:C“ a stisknutí tlačítka „Load
Charts“ dojde k vygenerování obou spekter podobně jak je tomu na obrázku 7.

Obr. 7 Vizualizace spektrálních dat prostřednictvím nabídky „Load Charts“

4.6 Porovnání spektrálních dat
Pro porovnání spektrálních dat jsou k dispozici dvě možnosti reprezentované nabídkami „Similarity
Index“ a „Spectral Contrast Angle“. Pro každou z nabídek je generováno dialogové okno s výsledkem
testu a závěrem (viz Obr. 8 a 9). Matematické pozadí výpočtu obou kritérií bude diskutováno v dalším
textu.
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Obr. 8 Srovnání spektrálních dat pomocí nabídky „Similarity Index“

Obr. 9 Srovnání spektrálních dat pomocí nabídky „Spectral Contrast Angle“

5 Tvorba aplikace ICP-TOF-MS SCLH
5.1 VBA formulář
Pro vytvoření prostředí pro umístění ovládacích prvků aplikace byl ve VBA nejprve vytvořen formulář
(„UserForm“). Prostředí VBA lze z MS Excel spustit kombinací klávesových zkratek Alt+F11, anebo
v záložce Vývojář pomocí nabídky Visual Basic. Formulář je vložen prostřednictvím menu Insert –
UserForm tak jak je uvedeno na obrázku 10. Po kliknutí na formulář se objeví panel nástrojů
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(„Toolbox“) umožňující vkládat jednotlivé ovládací prvky formuláře (viz Obr. 11). Z obrázku 11 je dále
patrné okno vlastností formuláře (Properties-UserForm1). Pokud by okno vlastností formuláře bylo
zavřené, lze jej otevřít klávesou F4. V dané nabídce lze měnit název formuláře, popis v záhlaví okna,
barvu pozadí, velikost, atd.

Obr. 10 Vložení formuláře v prostředí VBA

Obr. 11 Panel nástrojů („Toolbox“) pro editaci
formuláře

Velikost okna formuláře byla upravena tak jak patrné na obrázku 4 a vloženo do něj bylo 5x pole
„CommandButton“ (Tlačítko) (viz obr. 11), jména polí byla změněna prostřednictvím volby
„Caption“, nabídka „Properties“, záložka „Alphabetic“) tak aby odpovídala funkcím, které byly
následně přiřazeny jednotlivým oknům, tj. „Load Data“, „Load Charts“, „Delete Data“, „Similarity
Index“, „Spectral Contrast Angle“. Dále byla do formuláře vložena 4 pole „Image“ (Obrázek 4 a 11).
Dvě z těchto polí byla následně použita pro zobrazení spektrálních dat vzorků a dvě zbylá pro
umístění loga. Dále byly zařazeny dvě výběrová pole („ComboBox“) umožňující volbu spektrálních dat
pro tvorbu grafického výstupu. Makro pro umístění (pozici) formuláře v MS Excel je uvedeno
v tabulce 1.

Tabulka 1 Kód nastavení pozice formuláře v okně pracovního listu MS Excel
UserForm General
Private Sub UserForm1_Activate()
With UserForm1
.Top = Application.Top + 150
.Left = Application.Left + 250
End With
End Sub

Automatické spuštění formulářů „Splash Screen“ a „UserForm1“ aplikace po otevření souboru MS
Excel definuje kód uvedený v tabulce 2. Uzavření obrazovky „Splash Screen“ s funkcí „Progress
Bar“ definuje kód, kterému bude pozornost věnována v kapitole 5.7.
Makro pro spuštění daného formuláře je nutné uložit ve „Workbook“! Níže uvedené makro umožní
automatické spuštění formuláře, nicméně na obrazovce aktivní formulář neumožňuje přepínání
záložek ani jiné aktivity na pozadí. Pro odstranění uvedeného problému je zapotřebí v prostředí VBA,
v záložce „Properties“ nastavit pro položku „ShowModal“ volbu „False“ (původní nastavení je
„True“).
10

Tabulka 2 Kód automatického spuštění a otevření formulářů („Splash Screen“ a „UserForm1“)
Workbook
Private Sub Workbook_Open()
Worksheets("DataFeeds").Activate
SplashScreen.Show
UserForm1.Show
End Sub

5.2 Import spektrálních dat
Jak již bylo zmíněno, data jsou ze software přístroje GBC Optimass exportována v datovém formátu
scn. Postup automatického importování dat byl vytvořen na základě dříve uvedeného postupu [2],
který byl dále modifikován. Nejprve byla v sešitu MS Excel v záložce, která byla pojmenována
„Admin“ vytvořena zdrojová tabulka s adresou zdrojových dat. V záložce nazvané jako „Datafeeds“,
tj. v záložce kam jsou zdrojová data importována byla do sloupce „A“ vložena data odpovídající
spektrálnímu rozsahu (m/z) přístroje GBC Optimass. Tento sloupec je pro jednotlivá spektra společný
a není s ním zapotřebí provádět další změny.
Algoritmus uvedený v tabulce 3 je podobný tomu, který vznikne při zadání automatického záznamu
makra v průběhu importování textového souboru. Konkrétně tedy pokud v MS Excel v záložce
„Data“ zvolíme nabídku „Z textu“ (viz obr. 12). Obsahuje tudíž informace o cestě k souboru, jeho
jménu, umístění a číslu řádku, na který bude probíhat import dat, informace o typ souboru, volbě
oddělovače, informaci odkazující na zdrojovou tabulku, konkrétně řádky s adresou ke zdrojovému
datovému souboru, atd.
Zápis „MsgBox "Done"“ v kódu uvedeném v tabulce 3 po ukončení exportu dat zobrazí dialogové
okno se zápisem „Done“, tj. informací o úspěšném importu dat, tak jak již bylo zmíněno v předchozím
textu. Závěrečná část algoritmu umožňuje promítnutí (zobrazení) označení sloupců, do kterých
proběhl datový import do výběrových polí („Combo Box“).
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Tabulka 3 Algoritmus automatického importu dat tlačítka „Load Data“ a označení výběrových polí
dle sloupců, do kterých proběhl import dat
„Load Data“
Public file_name_rows_start As Integer
Public file_name_rows_end As Integer
Public output_sheet_name As String
Public column_spectrum1 As Integer
Public column_spectrum2 As Integer
Private Sub LoadDataButton_Click()
For row_ = file_name_rows_start To file_name_rows_end
Dim file_name As String
Dim output_column_number As Integer
file_name = Sheets("Admin").Range("B" & row_).Value
output_column_number = row_ - 2
With Sheets(output_sheet_name).QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" + file_name,
Destination:=Sheets(output_sheet_name).Cells(1, output_column_number))
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 437
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = False
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
End With
Dim wb_connection As WorkbookConnection
For Each wb_connection In ActiveWorkbook.Connections
If InStr(file_name, wb_connection.Name) > 0 Then
wb_connection.Delete
End If
Next wb_connection
Next row_
FillSelectChart
MsgBox "Done"
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End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
'Dim sheet_ As Worksheet
output_sheet_name = "Datafeeds"
'sheet_ = Worksheets(output_sheet_name)
file_name_rows_start = 4
file_name_rows_end = 5
End Sub
Private Sub FillSelectChart()
'For row_ = file_name_rows_start To file_name_rows_end
' output_column_number = row_ - 2
'
' SelectChart1.AddItem (Worksheets(output_sheet_name).Cells(1, output_column_number).Value)
' SelectChart2.AddItem (Worksheets(output_sheet_name).Cells(1, output_column_number).Value)
'Next row_
SelectChart1.AddItem ("B:B")
SelectChart1.AddItem ("C:C")
SelectChart2.AddItem ("B:B")
SelectChart2.AddItem ("C:C")
End Sub
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Obr. 12 Postup manuálního importu dat v MS Excel prostřednictvím nabídky „Z textu“ umístěné
v záložce „Data“

5.3 Vizualizace spekter
Při vizualizaci spekter bylo využito především teorie a postupu uvedeného v internetovém zdroji [3].
Uvedený odkaz se velice podrobně věnuje tvorbě grafů ve VBA. Postupy následné editace obrázků, tj.
z hlediska co možná největšího přizpůsobení požadavkům uživatele byly zpracovány zejména
s využitím následujících zdrojů [4,5]. Obrázky jsou z dat generovány ve formátu GIF po stištění
tlačítka „Load Charts“ (název „LoadChartButton“). Pro výběr, které ze spekter bude zobrazeno
v daném okně slouží výběrová pole „Select a chart“ (viz Tab. 4). Jak již bylo zmíněno v předchozím
textu, zobrazení sloupců ve výběrových polích proběhne v okamžiku importu dat, tato část kódu je
obsažena v tabulce 3. Algoritmy pro nabídku „Select a chart“ a „Load Charts“ jsou uvedeny v tabulce
4 a 5.
Zápis uvedený v úvodní části tabulky 5 má za úkol generování “Message Box“ s upozorněním
uživatele na potřebu volby dat z obou výběrových polí, v algoritmu jsou dále obsaženy informace
o přesné adrese a rozsazích spektrálních dat, které lze kdykoli dodatečně a dle vlastní potřeby
editovat, podobně jako velikost jednotlivých oken, jejich barvu, přítomnost legendy, mřížky, typ
grafu, popisy os apod.
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Tabulka 4 Algoritmus nabídky výběrových polí „Select a chart“
„Select a chart#
#1, Select a chart#
#2“
Private Sub SelectChart1_Change()
column_spectrum1 = 1 + SelectChart1.ListIndex
End Sub
Private Sub SelectChart2_Change()
column_spectrum2 = 1 + SelectChart2.ListIndex
End Sub

Tabulka 5 Algoritmus nabídky automatického generování spekter „Load Charts“
„Load Charts“
Private Sub LoadChartButton_Click()
If SelectChart1.Text = "Select a chart#1" Then
MsgBox "Select a chart from the dropdown list"
Exit Sub
End If
If SelectChart2.Text = "Select a chart#2" Then
MsgBox "Select a chart from the dropdown list"
Exit Sub
End If
Dim MyChart As Chart
Dim ChartData As Range
Dim range_spectrum1 As Range
Dim range_spectrum2 As Range
Dim ChartName As String
'range_spectrum1 = Worksheets(output_sheet_name).Range(.Cells(1, column_spectrum1), .Cells(16257,
column_spectrum1))
Set range_spectrum1 = Worksheets("Datafeeds").Range("B2:B16257")
Set ChartData = range_spectrum1.Range("A2:A16257")
ChartName = Worksheets("Datafeeds").Range("B1")
Application.ScreenUpdating = False
Set MyChart = Worksheets("Admin").Shapes.AddChart(Left:=200, Width:=500, Top:=50, Height:=220).Chart
MyChart.ChartType = xlLine
MyChart.SeriesCollection.NewSeries
MyChart.SeriesCollection(1).Name = ChartName
MyChart.SeriesCollection(1).Values = ChartData
MyChart.SeriesCollection(1).XValues = Worksheets("Datafeeds").Range("A2:A16257")
MyChart.SeriesCollection(1).Border.ColorIndex = 0
MyChart.HasLegend = False
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MyChart.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
MyChart.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Mass (amu)"
MyChart.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
MyChart.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Counts"
MyChart.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = False
MyChart.Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = False
MyChart.Axes(xlValue, xlPrimary).HasMajorGridlines = False
MyChart.Axes(xlValue, xlPrimary).HasMinorGridlines = False

Dim imageName As String
imageName = Application.DefaultFilePath & Application.PathSeparator & "TempChart.gif"
MyChart.Export Filename:=imageName, FilterName:="GIF"
Worksheets("Admin").ChartObjects(1).Delete
UserForm1.Image1.Picture = LoadPicture(imageName)
Set range_spectrum2 = Worksheets("Datafeeds").Range("C2:C16257")
Set ChartData = range_spectrum2.Range("A2:A16257")
ChartName = Worksheets("Datafeeds").Range("C1")
Set MyChart = Worksheets("Admin").Shapes.AddChart(Left:=200, Width:=500, Top:=50, Height:=220).Chart
MyChart.ChartType = xlLine
MyChart.SeriesCollection.NewSeries
MyChart.SeriesCollection(1).Name = ChartName
MyChart.SeriesCollection(1).Values = ChartData
MyChart.SeriesCollection(1).XValues = Worksheets("Datafeeds").Range("A2:A16257")
MyChart.SeriesCollection(1).Border.ColorIndex = 3
MyChart.HasLegend = False
MyChart.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
MyChart.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Mass (amu)"
MyChart.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
MyChart.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Counts"
MyChart.Axes(xlCategory).HasMajorGridlines = False
MyChart.Axes(xlCategory).HasMinorGridlines = False
MyChart.Axes(xlValue, xlPrimary).HasMajorGridlines = False
MyChart.Axes(xlValue, xlPrimary).HasMinorGridlines = False
MyChart.Export Filename:=imageName, FilterName:="GIF"
Worksheets("Admin").ChartObjects(1).Delete
Application.ScreenUpdating = True
UserForm1.Image2.Picture = LoadPicture(imageName)
End Sub
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5.4 Odstranění importovaných dat
Kód spojený s tlačítkem „Delete Data“ je uveden v tabulce 6. Ačkoli jsou v souboru Husakova-ICPTOF-MS_SCLH.xlsb kromě sloupců A, B a C ostatní sloupce skryty, rozsah oblasti mazání zahrnuje
i sloupec Z. Širší rozmezí bylo zvoleno pro případ, kdy by došlo k vložení většího počtu dat, které by
bylo zároveň spojeno se zobrazením skrytých sloupců. K tomu může např. dojít i při opakovaném
stisknutí tlačítka „Load Data“, kdy dojde k opakovanému importu dat dle nastavení zdrojové tabulky
v záložce „Admin“.

Tabulka 6 Kód nabídky „Delete Data“
“Delete Data”
Private Sub DeleteDataButton_Click()
Worksheets(output_sheet_name).Range("B1:Z16257").Clear
End Sub

5.5 Porovnání spekter
Téma jaký z přístupů je nejvhodnější pro srovnání spektrálních dat je ve vědeckém světě stále
aktuální [6]. V literatuře lze pro srovnání spektrálních dat nalézt několik postupů nejčastěji
využívajících ANOVA, PCA, korelačního koeficientu a tzv. indexů podobnosti [7,8]. Tzv. „Similarity
Index“ lze vypočíst podle vztahu (1), kde symboly i a i0 odpovídají intenzitám signálů v obou
spektrech a to vždy pro stejnou hodnotu m/z. Symbol N značí celkový počet provedených srovnání.
Pro identická či velice podobná spektra dosahuje koeficient SI hodnoty nula či hodnoty nule velmi
blízké.

 = 

∑

 
 



× 



(1)

Druhý z přístupů, který je rovněž použit v aplikaci ICP-TOF-MS SCLH je výpočet koeficientu „Spectral
Contrast Angle“. Obrázek 13 ilustruje situaci pro srovnání dvou spekter s píky a1, a2 a b1 a b2 (dvě
konkrétní hodnoty m/z pro dvě odlišná spektra A, resp. B). Matematické pozadí výpočtu koeficientu
„Spectral Contrast Angle“ je uvedeno v následujícím textu (viz rovnice 2–4). Délka příslušných
vektorů (r) je určena podle vztahů 2 a 3, hodnota cos θ pak dle vztahu 4. Hodnota úhlu θ rovna nule
značí, že spektra jsou identická, hodnota 90° pak znamenají, že spektra vykazují maximální rozdíl.
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Obr. 13 Schématické znázornění vektorů vybraných píků spektra A, resp. B [7]].
 = ∑ 

(2)

 = ∑ 

(3)

cos  =

∑  

(4)

∑  ∑ 

Algoritmy pro výpočet koeficientů „Similarity Index“ a „Spectral Contrast Angle“ jsou uvedeny
v tabulce 7 a 8. Algoritmy upravují podobu výstupu tzv. „MsgBox“, kdy na základě vypočítané
hodnoty je konečnému uživateli poskytnuta informace, zda je podobnost mezi spektry přijata či
zamítnuta („Similarity Approved“ anebo „Similarity Rejected“). Pro nastavení rozhodčích kritérií
shody či neshody je zapotřebí vzít v úvahu přesnost jakou disponuje použitá instrumentace. Přesnost
je samozřejmě výrazně závislá na koncentraci analytu ve vzorku, charakteru vzorku tj. jeho matrici.
Rozhodčí hodnoty nastavené pro níže uvedené kódy byly zvoleny na základě testování opakovaného
měření série standardů o různé koncentraci. Nicméně jednalo se v daném případě o sérii měření
modelových vzorků a pro reálné vzorky je vhodné postup ověřit a kritéria pak eventuálně vhodně
upravit. Na základě experimentálních zkušeností lze obecně říci, že je „Spectral Contrast Angle“
citlivějším kritériem posouzení shody spektrálních dat. Tato pozorování jsou pak zcela v souladu
s literaturou [7].
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Tabulka 7 Algoritmus nabídky „Similarity Index“
“Similarity Index”
Private Sub SimilarityIndexButton_Click()
If Application.WorksheetFunction.CountA(Range("B:B")) = 0 Then
MsgBox "Load data first"
Exit Sub
End If

Dim Number_1, Number_2, Number_3 As Double
N = 16256
Number_1 = WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Datafeeds").Range("B2:B16257")) WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Datafeeds").Range("C2:C16257"))
Number_2 = WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Datafeeds").Range("B2:B16257")) +
WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Datafeeds").Range("C2:C16257"))
Number_3 = ((((Number_1 / Number_2) * 100) ^ 2) / N) ^ 0.5

If Number_3 <= 0.05 Then
MsgBox "Similarity Index is " & Number_3 & vbNewLine & "Similarity Approved."
Else
MsgBox "Similarity Index is " & Number_3 & vbNewLine & "Similarity Rejected."
End If
End Sub

Tabulka 8 Algoritmus nabídky „Spectral Contrast Angle“
“Spectral Contrast Angle”
Private Sub SpectralContrastAngleButton_Click()
If Application.WorksheetFunction.CountA(Range("B:B")) = 0 Then
MsgBox "Load data first"
Exit Sub
End If
Dim Number_1 As Double
Dim Number_2 As Double
Dim Number_3 As Double
Dim Number_4 As Double
Dim Rng1 As Range
Dim Rng2 As Range
Set Rng1 = Worksheets("Datafeeds").Range("B2:B16257")
Set Rng2 = Worksheets("Datafeeds").Range("C2:C16257")
Number_1 = Application.WorksheetFunction.SumProduct(Rng1, Rng2)
Number_2 = Application.WorksheetFunction.SumSq(Rng1)
Number_3 = Application.WorksheetFunction.SumSq(Rng2)
Number_4 = Number_1 / (Number_2 * Number_3) ^ (1 / 2)
Number_5 = Application.WorksheetFunction.Acos(Number_4) * (180 / Application.WorksheetFunction.PI())
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If Number_5 <= 9 Then
MsgBox "Spectral Contrast Angle is " & Number_5 & vbNewLine & "Similarity Approved."
Else
MsgBox "Spectral Contrast Angle is " & Number_5 & vbNewLine & "Similarity Rejected."
End If
End Sub

V souvislosti s oběma výše uvedenými algoritmy je vhodné zmínit, že při zpracování spektrálních dat
se hodnoty intenzit jednotlivých signálů pohybují často ve vysokých řádech a tudíž nemůže být volen
datový typ proměnných jako „Integer“. Zatímco při testování algoritmu na modelových datech vzorce
fungovaly bezproblémově, pro spektrální data docházelo ve VBA ke generování chyby „Overflow
(Error 6)“. Datový typ „Integer“, který byl nejprve zvolen má totiž omezení, která jsou v daném
případě kritická. Proměnné typu „Integer“ se ukládají jako 16-bitová (2-bajtová) čísla v rozsahu
hodnot od -32 768 do 32 767, pro spektrální data je proto nutné volit datový typ „Double“.
Proměnné typu „Double“ se ukládají jako 64-bitová (8-bajtová) čísla s pohyblivou desetinnou čárkou
(standard IEEE) v rozsahu od -1,79769313486232E308 do -4,94065645841247E-324 pro záporná
čísla. Od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E-308 pro kladná čísla [9]. Zatímco
pro zkušeného uživatele je tato skutečnost zřejmá, pro začátečníka může generování výše uvedené
chyby představovat problém při nalezení řešení.

5.6 Loga
Pro aplikaci byla navržena dvě loga uvedená na obrázku 14. Loga byla vytvořena v programu Inkscape
za využití prvků vektorové grafiky volně dostupných na následujících webových stránkách [10].
Základní snahou bylo vyjádření obsahu a účelu aplikace, stejně tak jako informace, že aplikace je
volně k dispozici pro potřeby uživatelů ICP-TOF-MS instrumentace.
Vzhledem k tomu, že za běžných podmínek prostředí VBA neumožňuje do formuláře umístit obrázek
ve formátu png (obsahujícího průhlednost), byla loga do formuláře umístěna ve formátu jpeg.
V důsledku toho v závislosti na zařízení použité pro spuštění programu grafické prvky méně či více
opticky vystupují z prostředí formuláře.

Obr. 14 Loga spojená s aplikací ICP-TOF-MS SCLH
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5.7 Splash Screen
Podobně jako umístění loga do prostředí formuláře je i vytvoření uvítací obrazovky spuštění
programu „Splash Screen“ nadstavbou, která není pro funkci aplikace zapotřebí. Vytvoření „Splash
Screen“ spočívá v zařazení dalšího formuláře, kterému jsou přiřazeny příslušné funkce. Do formuláře
byla umístěna loga, textová pole a tzv. „Progress Bar“, tj. indikátoru spuštění. Ovládací prvek
„Progress Bar Control“ se běžně používá jako indikátor průběhu nějaké obvykle déle trvající akce
[11]. V daném případě bylo nastavení „Progress Bar“ zvoleno s ohledem na čas potřebný pro
přečtení uvítací obrazovky, vlastní spuštění aplikace je velice rychlé a celková doba spuštění je dána
zejména právě nastavením indikátoru průběhu, jehož zařazení jak již bylo zmíněno je záležitostí více
či méně estetickou.
Kód pro nastavení „Splash Screen“ s funkcí „Progress Bar“, který je umístěn ve formuláři „Splash
Screen“ je uveden v tabulce 9. Prostřednictvím kódu je mimo jiné možné změnit rychlost indikátoru
spuštění, barvu polí, jejich velikost, atd. Pro správnou funkci „Splash Screen“ s indikátorem spuštění
je zapotřebí umístit do VBA modulu kód, který je uveden v tabulce 10. Nastavení byla provedena
v souladu s podrobným postupem uvedeným na následujících webových stránkách [12]. Další
přístupy pro realizaci „Progress Bar“ lze nalézt např. v následujících odkazech [13, 14].

Tabulka 9 Kód umístěný ve formuláři „Splash Screen“ pro nastavení „Splash Screen“ s funkcí
„Progress Bar“
“Splash Screen”
Private Sub UserForm_Activate()
Dim intCnt As Integer
Delay 0.5
For intCnt = 1 To 19
SplashScreen.lblFore.Width = SplashScreen.lblFore.Width + 19
Delay 0.1
Next
Unload Me
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
With SplashScreen
.Caption = "Loading ICP-TOF-MS SCLH"
.Height = 250
.Width = 400
With lblBack
.BackColor = RGB(0, 0, 0)
.Caption = Empty
.Height = 8
.Left = 17
.SpecialEffect = fmSpecialEffectSunken
.Top = 195
.Width = 360
End With
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With lblFore
.BackColor = RGB(125, 125, 125)
.Caption = Empty
.Height = 7
.Left = 17
.SpecialEffect = fmSpecialEffectFlat
.Top = 195
.Width = 1
End With
End With
End Sub

Tabulka 10 Kód umístěný v modulu s názvem „basMain“ pro nastavení „Splash Screen“ s funkcí
„Progress Bar“
“Splash Screen”
Option Explicit
Function Delay(Optional SecondFraction As Single = 0.2)
Dim sngTimeHack As Single, dtmDate As Date
sngTimeHack = Timer: dtmDate = Date
If sngTimeHack + SecondFraction < 86400 Then
Do
DoEvents
Loop While Timer < (sngTimeHack + SecondFraction)
Else
If dtmDate = Date Then
Do
DoEvents
Loop While dtmDate = Date
End If
sngTimeHack = (sngTimeHack + SecondFraction) - 86400
If DateAdd("d", 1, dtmDate) = Date Then
Do
DoEvents
Loop While Timer < sngTimeHack
End If
End If
End Function
Sub Test()
SplashScreen.Show
End Sub
Private Sub KillTheForm()
Unload SplashScreen
End Sub
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6 Závěr
Za využití VBA byla vytvořena aplikace umožňující retrospektivní srovnání dvou libovolných ICP-TOFMS spekter. Tato funkce není v současné době integrována do komerčního software spektrometru
GBC Optimass. Software umožňuje pouze on-line srovnání dvou spekter pro potřeby tzv.
„Fingerprint“ analýzy. Pomocí navržené aplikace lze za využití kritérií „Similarity Index“ a Spectral
Contrast Angle“ [7] velmi rychle usoudit na podobnost či identitu vzorků. Výše uvedené porovnání je
za běžných podmínek pro obsluhu spektrometru časově velice náročné. Aplikace byla vyvinuta
konkrétně pro ICP-TOF-MS spektrometr GBC Optimass (GBC Scientific Ltd., Austrálie), nicméně neřeší
veškeré problémy spojené s vyhodnocením ICP-TOF-MS spektra, např. s ohledem na interferenci
matrice, nastavení tzv. „Smart Gate“ apod. Ačkoli aplikace ICP-TOF-MS SCLH umožňuje vizualizaci
spektrálních dat, neumožňuje interaktivní prohlížení spekter s volbou spektrálního rozsahu
zaměřenou na oblast konkrétního zájmu, stejně tak aplikace neumožňuje přiřazení signálů ve spektru
jednotlivým izotopům. Primární funkcí aplikace tak zůstává možnost tzv. „Fingerprint“ analýzy.
Zdrojový kód aplikace je otevřený a umožňuje přizpůsobení aplikace pro srovnání spektrálních dat
podobného charakteru na zcela odlišném typu instrumentace. Výhodou VBA může být, že je již
integrovanou součástí MS Office a umožňuje vytvářet zdařilé aplikace, pro jejichž vývoj je díky široké
komunitě vývojářů k dispozici množství kódů, které mohu být dobrým základem pro cílový program
[9]. Omezením aplikace vytvořené ve VBA nicméně zůstává potřeba integrace do MS Office a
nemožnost vytvářet samo spustitelné exe aplikace. Z mého úhlu pohledu je tak pro budoucí práci
mnohem lákavější programovací jazyk Python [15].
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