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Úvod 
Neutronová aktivační analýza (NAA) musí být optimalizována pro řešení konkrétních 
zadání, aby si udržela svoji významnou pozici ve stopové analytické chemii, v níž se 
rychle vyvíjejí a zdokonalují další analytické metody. Optimalizační parametry zahrnují 
zejména mez detekce, nejistotu stanovení, dobu trvání analýzy a její cenu. Tento článek 
shrnuje nej významnější výsledky autora při optimalizaci meze detekce a následně 
nejistoty výsledků, jichž dosáhl během svého třicetiletého působení věnovaného vývoji a 
aplikacím NAA, zejména pro analýzu biologických materiálů, a za něž mu byla v r. 2006 
udělena Hevesyho medaile. 
Možnosti ovlivnit mez detekce vyplývají ze základních vztahů pro vznik aktivity 
radionuklidu při ozařování neutrony a meze detekce měření aktivity a zahrnují řadu 
fyzikálních a chemických postupů nebo jejich kombinaci1". Z velkého množství způsobů 
optimalizace jsou zde stručně zmíněny jen ty, které autor studoval a aplikoval v různých 
oblastech vědy a výzkumu. Experimentální detaily lze nalézt v příslušných odkazech. 

Výsledky a diskuse 
Epithermální instrumentální neutronová aktivační analýza (EINAA) biologických 
materiálů 
Tento typ selektivní aktivace byl prvně aplikován a následně široce využíván pro analýzu 
geologických materiálů, jak již uvádí Steinnes v přehledném článku z r. 1971. 
Výhodnost EINAA může být vyjádřena faktorem zvýhodnění Fa = Rl

Cd/R'cd, kde R!
Cd je 

kadmiový poměr pro interferenční radionuklid (vznikající podle zákona "M") a R'cd je 
kadmiový poměr pro radionuklid využitý pro stanovení. Autor porovnal teoretické a 
experimentálně stanovené hodnoty Fa pro řadu prvků po odstínění tepelných neutronů z 
reaktorového spektra Cd a Cd+B filtry pro 4 typy biologických materiálů. Pro prvky 
tvořící středně- a dlouhodobé radionuklidy zjistil podstatné snížení meze detekce 
(alespoň o jeden řád) pro prvky As, Se, Br, Mo, Cd, Sb, Au, Th a U v porovnání 
s INAA4, tj. pro prvky s Fa > 15. Později nalezl podobné snížení meze detekce pro I5'6 

pn EINAA s využitím krátkodobého " I. Toto snížení však nebylo dostatečné pro 
stanovém většiny esenciálních a toxických prvků v biologických materiálech na sub-fig g" 
1 koncentrační hladině. Protože nebyl k dispozici antikoincidenční spektrometr, který 
umožňuje v kombinaci s ozařováním epithermálními neutrony další snížení mezí detekce 
některých prvků '8, autor se věnoval dále vývoji NAA s radiochemickou separací 
(RNAA) a kombinaci chemických a fyzikálních způsobů optimalizace, aby docílil mezí 
detekce potřebných pro daná zadání při analýze biologických materiálů. 

Radiochemická neutronová aktivační analýza biologických materiálů 
V nedávném přehledném článku" autor ukázal, že radiochemická separace často vede 
k nejnižším mezím detekce ze všech možných způsobů optimalizace. Při výběru postupu 
RNAA je nutno uvážit následující skutečnosti: (1) prvek (prvky), které mají být 
stanoveny a jejich chemické vlastnosti; (2) poločas přeměny příslušných radionuklidů, 
typ a energie jimi emitovaného záření; (3) výběr vhodného separačního postupu 
vedoucího k dosažení požadované radiochemické čistoty vyseparovaných frakcí 
v přiměřeném čase. Nároky na čas v němž separace musí být provedena vyplývají 
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zejména z poločasů přeměny separovaných radionuklidů, ale je také z hlediska radiační 
ochrany pracovníků (obdržená dávka nesmí překročit příslušné předpisy). Druhé hledisko 
však není principiální, protože radiační zatížení pracovníků lze snížit použitím stínění, 
dálkového ovládání, mechanizace nebo automatizace separačního procesu. 
Z pochopitelných důvodů mohou být k výběru postupu RNAA dána jen všeobecná 
doporučení. Výběr stanovovaných prvků je dán úkolem, který má být řešen. S ohledem 
na chemické vlastnosti prvků, jaderné vlastnosti vzniklých radionuklidů (poločas 
přeměny, typ a energie emitovaného záření) pak může být uvažováno o skupinové 
separaci nebo je nutné zvolit separaci jednotlivých prvků (radionuklidů). Výběr dělicí 
metody se jeví spíše subjektivní záležitostí, protože stejných separačních parametrů lze 
často docílit více metodami, např. kapalinovou extrakcí, ionexovou chromatografií, 
srážecími postupy, atd. Výběr se tedy řídí nejen teoretickými možnostmi, ale i osobní 
zkušeností nebo upřednostňováním některé z vhodných dělicích metod. Separační 
postupy pro jednotlivé radionuklidy vypracovaných autorem jsou uvedeny v tab. 1, 
zatímco skupinové separační postupy jsou uvedeny v tab. 2. 

Tab. 1 Separace jednotlivých radionuklidů 

Prvek Jaderná reakce Rozklad vzorků Separační metoda Lit. 
Si 30Si(n,y)31Si Tavení ve směsi Na202 + NaOH Destilace SiF4 9 
V 51V(n,y)52V Spalování na vzduchu před 

ozářením a mineralizace ve směsi 
H2S04 + HN03 + HCIQ4 po ozáření 

Extrakce N-benzoyl-fenyl-
hydroxylaminem 

10 

Cr 50Cr(n,y)51Cr Ve směsi HN03 + HCI04 Extrakce tribenzylaminem 11 
Mn 55Mn(n,y)56Mn Ve směsi HN03 + HCI04 Srážení Mn02 • x H20 12 
1 127l(n,y)128l Tavení ve směsi Na202 + NaOH Extrakce I 6 
Re 185Re(n,y)186Re Tlakový mikrovlnný rozklad ve Extrakce TPACa nebo 13,14 

187Re(n,y)188Re směsi HNO3 + HF nebo tavení s MEKb nebo extrakce v 187Re(n,y)188Re 
Na202 + NaOH pevné fázi s ALIQUAT 336° 

Pt 198Pt(n,y)199Pt—> 
199 Au 

Ve směs i HNO3 + HCIO4 Spolusrážení Au se Se 
kyselinou askorbovou 

15 

TI 203TI(n,y)204TI 
203TI(n,2rs)202TI 

Ve směsi HNOs + HCIO4+ HF Extrakce NaDDCd 16 

a - tetrafenylarsonium chlorid; b - methylethylketon (2-butanon);c - trioktyl-methylammonium chlorid; 
d - diethyldithiokarbamát sodný 

Tab. 2 Skupinové separační postupy 

Prvek (Nuklid) Rozklad vzorků Separační metoda Lit. 
Lanthanidy (REE) Tavení ve směsi Na202 + Srážení kys. štavelovou 17,18 

NaOH 
Cu, As, Mo, Cd, Ve směsi H2S04 + HN03 + Extrakce Zn(DDC)2 19,20 
Sb H2O2 
Co, Ni (58Co) Ve směsi HN03 + HCIO4 lonexová chromatografie 21 

(Dowex 2x8) 
Hg, Se Tlakový mikrovlnný rozklad v Extrakce Hg Ni(DDC)3 a srážení 19 

HNO3 Se kys. askorbovou 
I, Mn Tavení ve směsi Na202 + Extrakce I a srážení Mn02 • x 22 

NaOH H20 nebo extrakce Mn NaDDC 

Z tabulky 1 je zřejmé, že autor použil různých typů rozkladů vzorků a různé dělicí 
metody tak, aby pracovní postupy byly jednoduché a umožnily dostatečně rychlou 
separaci nutnou např. pro stanovení V (Tig analytického radionuklidu 52V = 3.75 min.). 
Také bylo dosaženo vysokého stupně radiochemické čistoty vyseparovaných frakcí, což 
byl jeden z předpokladů dosažení velmi nízkých mezí detekce, trio- Nejvyšší stupeň 
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radiochemické čistoty byl nutný v postupu RNAA pro stanovení stop Si v biologických 
materiálech, protože pro měření 'Si vyseparovaného destilací SÍF4 bylo zvoleno 
nej účinnější měření aktivity fľ kapalinovou scintilační spektrometrií.9 Uvedene' postupy 
RNAA rovněž splňovaly další požadavek pro dosažení co nejnižších hodnot m d - vysoký 
výtěžek separace. Výtěžky stanovené použitím radiostopovačů, kdykoliv to bylo možné 
(48V, 54Mn, 131I, l83J84'l,S4mRe), reaktivací stabilního nosiče (Cr) nebo modelovými 
experimenty vždy přesahovaly 90 % a často 95 % (V, Mn, Pt). Nejnižší hodnoty m o bylo 
dosaženo pro Re (~ 10 pg g"1). U ostatních prvků byla hodnota m d na úrovni ng g l, 
s výjimkou Si (0.5 ng g '). A však i pro Si bylo dosaženo o více než jeden řád nižší 
hodnoty mu než docílil Landsberger metodou EINAA s použitím reakce ~ Si(n,p)~ AI a 

v v • r w /» • « -)Q y ^̂  
měřením záření y radionuklidu AI s potlačením Comptonova pozadí." 
Pro současné stanovení více prvků metodou RNAA (viz tab. 2) bylo s výhodou využito 
skupinových separačních činidel, např. extrakce mnoha kovů ve formě jejich 
diethyldithio-karbamátových komplexů či srážení REE kyselinou šťavelovou. I v těchto 
postupech bylo dosaženo vysoké radiochemické čistoty vyseparovaných frakcí a 
vysokých výtěžků separace (ve většině případů více než 95 %). Výtěžky separace byly 
opět stanovovány pomocí radiostopovačů (54Mn, 77As, 109Cd, i31I), reaktivací (Se, 
vybrané REE) nebo v modelových experimentech. 
Pro rozklad bylo v některých postupech RNAA použito alkalicko-oxidační tavení ve 
směsi Na^Oí + NaOH. Výtěžky prvků při tomto způsobu rozkladu biologických vzorků, 
dříve téměř výlučně používaného pro tavení geologických materiálů, byly podrobně 
studovány pro prvky tvořící krátkodobé radinuklidy a netěkavé sloučeniny ve vyšším 
mocenství v silně alkalickém prostředí a pro prvky jejichž chování v uvedeném prostředí 
nebylo dostatečně známo. Bylo zjištěno" , že výtěžky prvků F, Si, S, Cl, Ti, V, Mn, Ge, 
As, Br, Mo, Ru, In, Sb, I, Re, Os, a U činí 95 - 100 %. Výhodou uvedeného způsobu 
rozkladu je rychlost ( 4 - 5 min. i s rozpuště-ním taveniny) a téměř kvantitativní výtěžky 
pro prvky, které při jiných typech rozkladů snadno těkají, např. Si, halogenidy, Ru, Os, 
aj-
Jinou inovací v RNAA bylo použití pevných extrahentů, např. Zn(DDC)2, CYANEX 
301, ALIQUAT 336, aj., zabudovaných v matrici modifikovaného polyakrylonitrilu. Tyto 
postupy byly využity pro separaci jednotlivých radionuklidů (Re) i pro skupinové 
separace (Cu, As, Mo, Cd a Sb). Pevné extrahenty mají proti kapalinové extrakci výhodu 
snadnosti mechanizace a tím snížení radiační zátěže pracovníků. Naproti tomu materiál 
matrice zpomaluje kinetiku separace a při jejich použití byly zjištěny poněkud nižší 
dekontaminační faktory pro interferenční radinuklidy. Nicméně bylo ukázáno, že pevné 
extrahenty jsou vhodné pro stanovení ultrastopových koncentrací prvků metodou 
RNAA.13-14'"0 

Vypracované metody RNAA použil autor v řadě aplikací, např. pro výzkum Pt-
cytostatik , studium distribuce V v tkáních krys"5, hodnocení expozice V z pracovního 
prostředí26'27 a stanovení referenčních hodnot obsahů V v lidské krvi a moči28 a 
referenčních hodnot pro další prvky29, hodnocení pracovní expozice svářečů nerezových 
ocelí11, studium přenosu REE z kontaminovaného ŽP do zeleniny a ovoce17, stanovení 

18 6 / REE v meteoritu , stanovení I ve vzorcích potravin , studium výskytu Re v životním 
prostředí' i 4. Velmi důležitou aplikací byla certifikace nově připravovaných referenčních 
materiálů (RM)" stanovení nízkých koncentrací necertifikovaných prvků 
v existujících RM "10'12"14'16'19^21 a stanovení koncentrací prvků v RM pro něž existovala 
sporná data6'37'38. Příklad stanovení velmi nízkých koncentrací prvků v RM Versieckova 
lidského séra druhé generace vypracovanými metodami RNAA je uveden v tab. 3. 
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Použití různých způsobíi měření aktivity v RNAA 
Spektrometrie záření y polovodičovými detektory je dnes nejčastějším způsobem měření 
aktivity v INAA i RNAA. Vynikající energetické rozlišení těchto detektorů snižuje 
požadavky na radiochemickou čistotu vyseparovaných frakcí, umožňuje rozlišení y-linek 
analytických a interferenčních radionuklidů a kontrolu přítomnosti interferenčních 
radionuklidů. Výhodnost použití polovodičových detektorů záření y v RNAA ve srovnání 

Tab. 3 Výsledky RNAA pro RM Versieckovo lidské sérum 

Prvek, ng g"1 v sušině3 Tato práce0 Versíeckova hodnota 
As 17,7 ±1,4 19,8 ±4,0 
Cd 1,9 + 0,3 2,0 ± 0,4 
Co 2,8 ± 0,3 3,6 ± 0,6 
Cu, |jg g'1 10,3 ±0,5 11,1 ±0,4 
Hg 6,3 ±0,3 6,6 ± 0,4 
Mo 7,1 +0,7 7,5 ± 0,8 
Sb < 1 -

Se, jjg g"1 0,961 ± 0,055 1,05 ±0,05 
v 0,67 ± 0,05 0,65 

a - pokud není uvedeno jinak 
- ar. průměr ± kombinovaná nejistota (faktor rozšíření k= 1) 

s detektory scintilačními ukázal autor již počátkem osmdesátých let39. Existují však 
případy, kdy jsou v RNAA výhodnější jiné než konveční způsoby y-spektromentrického 
měření nebo jiné měřicí metody. Např. pro současné stanovení stop Co a Ni (s využitím 
reakce Ni(n,p) 'Co) bylo dosaženo nejnižší meze detekce Ni měřením vyseparované 
frakce 58Co a " Co y-spektrometrem s potlačením Comptonova pozadí v porovnání 
s vysoce účinným koaxiálním nebo studnovým HPGe detektorem."1 Bylo také ukázáno, 

O O O 903 -)QJ 
že z různých způsobů stanovení nízkých koncentrací TI s použitím reakcí" Tl(n,y)" "TI a 
" Tl(n,p)" "TI a různých způsobů měření aktivity (měření záření y radioizotopu " "TI a 
rentgenfluorescenčního záření vznikajícího při přeměně 204T1 studnovým HPGe 
detektorem, měření 204T1 planárním HPGe detektorem, měření Cerenkovova záření a 
záření p" radioizotopu 204T1 kapalinovou scintilační spektrometrií), se docílí nejnižší meze 
detekce posledně uvedeným způsobem měření.1' Kapalinová scintilační spektrometrie 
také poskytla nejnižší mez detekce pro Si při měření P" aktivity 31Si vzniklého reakcí 
30Si(n,y)3ISí ve vysoce thermalizovaném spektru neutronů, protože tento radionuklid 
emituje záření y o energii 1266,2 keV jen s velmi nízkou intenzitou (0,07 %)9. 

Princip interní verifikace výsledků neutronové aktivační analýzy 
Výhodné vlastnosti NAA a její vysoký potenciál pro správnost byly rozsáhle a dlouho 
používány při přípravě RM, tj. při testování homogenity a certifikaci obsahů prvků. 
Teprve poměrně nedávno se začalo uvažovat o možnosti stanovení prvku různými 
reakcemi jeho izotopů, možnosti stanovení jak metodou INAA, tak RNAA, a o dalších 
způsobech kontroly výsledků získaných různými metodickými postupy NAA k unikátní 
možnosti interně verifikovat výsledky, které je NAA schopna produkovat a tak zvýšit 
jejich věrohodnost.40"42 Základním prvkem nezávislosti analytických dat získaných výše 
uvedenými způsoby je izotopová povaha metody NAA, tj. možnost aktivace různých 
izotopů prvku využitím různých a nezávislých jaderných reakcí, jako např. (n,y), (n,p), 
(n,a), (n,2n), (n,n'), (n,f). Byrne a Kučera ukázali42, že více než 25 prvků často 
studovaných v biologických a environmentálních vzorcích lze stanovit alespoň dvěma 
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nezávislými jadernými reakcemi neutronů, které vedou k radionuklidům emitujícím 
záření y. Prvky Se, Sn a Hf lze stanovit až pěti zcela nezávislými reakcemi, které ovšem 
nemají stejnou citlivost. Příklad interní verifikace výsledků stanovení Se v lidských 
erytrocvtech použitím dvou nezávislých reakcí 74Se(n,y)75Se a 76Se(n,y)77mSe metodou 
INAA4 je uveden na obr. 1. Tyto dvě reakce jsou nejcitlivější z pěti možných 
nezávislých reakcí pro aktivaci izotopů Se neutrony. Další možností interní verifikace by 
bylo stanovení Se první z uvedených reakcí metodou RNAA. To by vedlo k podstatnému 
snížení nejistot výsledků obou způsobů INAA, které jsou uvedeny na obr. 2 ve formě 
chybových úseček. 

Obr. 1. 
Interní 

verifikace 
výsledků 

stanovení Se 
v erytrocytec 

h metodou 
INAA43 

Kromě 
nepochybné 
nezávislosti 

dat získaných 
postupy NAA 

s využitím 
různých 

jaderných 
reakcí existují i další vnitrní způsoby interní verifikace: (1) použití různých variant NAA, 
tj. INAA, RNAA, NAA s předaktivační separací; (2) použití selektivní aktivace 
(tepelnými, epithermálními, rychlými neutrony) a využití různých jaderných reakcí 
stejného izotopu; (3) použití různých způsobů měření aktivity (y-spektrometrie a 
spektrometrie záření X, potlačení Comptonova pozadí v y-spektrometrii, ji-y koincidenční 
spektrometrie, měření záření |3 a Čerenkovova záření, stanovení U měřením zpožděných 
neutronů nebo počítáním štěpných trosek); (4) použitím kombinace výše uvedených 
způsobů. Další podrobnosti uvedl autor již dříve42. Příklady využití principu interní 
verifikace pro stanovení I, TI a U různými nezávislými postupy NAA jsou uvedeny v tab. 
4. 

^Se, 264.7 ke V, mg kg"1 
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Tab. 4 Výsledky stanovení I, TI a U v NIST SRM 1633a Coal Fly Ash s využitím 
interní verifikace 

Prvek, pg g 1 Reakce Způsob NAA Tato práce Hodnota NIST 
1 ^ K n . y n INAA3 0,47 (2) -

127l(n,y)128l RNAA6 0,441 ± 0,043 
127l(n,2n)1Z6l RNAA0 0,446 ± 0,025 

TI 203TI(n,2n)2u:iTI RNAAa 5,70 ± 0,57 5,7 ±0,2 
203TI(n,y)204TI RNAA6 5,58 ± 0,25 
203TI(n,y)204TI RNAA' 5,41 ± 0,67 
203TI(n,y)204TI RNAA9 5,80 ± 1,14 

U 238U(n,y,p_)239Np INAA 10,4 + 0,3 10,2 ±0,1 
238U(n,f)131l RNAA 10,3 ±0,4 

a-předaktivační separace ; b- tavení s KOH; spalování v 0 2 ; d -měření y-záření 202TI;e - měření 
Hg X-záření 204TI; f - kapalinová scintilační spektrometrie 204TI; 9 - měření Čerenkovova záření 

TI 

Použití výše uvedených strategií (1) - (4) (a použití nezávislých reakcí izotopu) poskytuje 
záruku, že chyby, ke kterým je NAA náchylná jako všechny analytické metody, budou 
sníženy nebo alespoň budou různé v různých alternativních postupech. Čím více 
nezávislých postupů je využito, tím menší je pravděpodobnost opakování stejné chyby. 
Velký počet rozdílných a možných způsobů analýzy, které metoda NAA nabízí je nutno 
považovat za její jednoznačnou přednost. Tvrzení, že vícenásobné výsledky stanovém 
prvku jsou nadbytečné nebo že použití více metod pro stanovení jednoho prvku je 
zbytečné jsou v rozporu s principem konzistence prostřednictvím různorodosti. 

Úloha neutronové aktivační analýzy při detekci chyb 
Konzistentní využití výhod a možností interní kontroly NAA často přispělo k vyjasnění 
sporných analytických dat a dokonce vedlo k opravám původních chybně certifikovaných 
hodnot obsahů prvků v RM38. Příkladem autorových aktivit v této oblasti je využití 
RNAA pro stanovení správných, extrémně nízkých hladin V v lidské krvi a moči, které 
přispělo k odlišení správných od chybných publikovaných hodnot lišících se v rozmezí 
několika řádů a umožnilo ustavení referenčních hodnot28 44 Autor byl také členem týmu, 
který zpochybnil doporučené hodnoty Cu a Mn v RM IAEA Milk Powder A-11, 
připraveného počátkem osmdesátých let, protože existovaly významné rozdíly mezi 
středními hodnotami stanovenými metodami NAA a AASl7. Výsledkem byla 
recertifikační kampaň, jíž se zúčastnily expertní laboratoře s vysokým zastoupením NAA, 
jejímž výsledkem byly nové doporučené hodnoty, které se lišily od původních o 45 % pro 
Cu a 68 % pro Mn. Ještě větší rozdíly byly zjištěny mezi novými a starými hodnotami 
pro další prvky, zejména Cd, Cr, I, Mo, Ni a Pb v RM IAEA Milk Powder A-l 1 a také 
v RM IAEA Animal Muscle H-4, který byl rovněž podroben nové certifikační kampani45. 
Nedávno byly v novém certifikátu opraveny hodnoty pro Mn a V v NIST SRM-1648 
Urban Particulate Matter z původních 860 îg g"1 na 786 ± 17 |ig g"1 pro Mn a 
z původních 140 ± 3 |Ag g"1 na 127 ± 7 |ig g"1 pro V na základě nižších hodnot nalezených 
v autorově laboratoři46. Také nedávno zjištěná hodnota pro I v NIST SRM-15 75 Pine 
Needles 88,7 ± 5,3 ng g"1 stanovená autorem metodou RNAA (a potvrzená hodnotou 92,3 
ng g"1 získanou metodou EINAA a měřením s potlačením Comptonova pozadí v jiné 
laboratoři) přispěla k vyjasnění rozdílných hodnot v rozmezí od 80 ng g"1 do 235 ng g"1, 
které byly pro tento RM uváděny v literatuře6. 
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Závěr 
V tomto článku bylo ukázáno, že navzdory jistému poklesu využívání NAA v různých 
oblastech vědy a výzkumu a nepříliš početným zásadním inovacím v poslední době má 
tato NAA stále řadu důležitých výhod a aplikací. Pro zachování její cenné, a v některých 
případech nezastupitelné role, mezi jinými metodami stopové analýzy a pro využití jejích 
výhodných vlastností pro dosažení správných výsledků musí být NAA, stejně jako jiné 
analytické metody, optimalizována pro daný účel a rigorózně aplikována. To se týká 
zejména RNAA, která vyžaduje jisté zkušenosti, ale i zručnost, zejména při práci 
s krátkodobými radionuklidy. Pro trvalé udržení důležité role NAA v analytické chemii je 
proto zapotřebí předávat existující zkušenosti nastupující generaci mladších pracovníků. 
Jedním z cílů tohoto článku bylo inspirovat novou generaci analytických chemiků 
k širšímu využívání různých způsobů NAA, nejen pracovně snadné INAA. Dalším cílem 
bylo přispět k obecnému povědomí o možnostech NAA a jejího potenciálu pro další 
rozvoj a aplikace. 

Tato práce vznikla v rámci IRP A VOZ 10480505 a projektu MŠMT 2672244501. Je také 
autorovou milou povinností poděkovat za spolupráci řadě kolegů a spoluautorů níže 
uvedených publikací. 
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The paper reviews the author's experience acquired and achievements made in methodological 
developments of neutron activation analysis (NAA) of mostly biological materials. These involve 
epithermal neutron activation analysis, radiochemical neutron activation analysis using both single- and 
multi-element separation procedures, use of various counting modes, and the development and use of the 
self-verification principle. The role of NAA in the detection of analytical errors is discussed and examples 
of applications of the procedures developed are given. 
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