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ZA DOLOČANJE LASTNOSTI
ZMESI GRANULATOV
Magistrsko delo

MENTOR: izr. prof. dr. Simon Širca
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Izvleček
Obravnavam spektroskopijo v bližnji infrardeči svetlobi, s katero sem proučeval
zmesi granulatov, ki jih srečamo v proizvodnjah v farmacevtski industriji. V prvem
delu naloge pojasnim fizikalno ozadje spektroskopije v bližnji infrardeči svetlobi ter
matematične metode, uporabljene pri obdelavi posnetih spektrov. Nato predstavim
spektrometer, s katerim sem meritve izvajal. Na koncu predstavim eksperimentalno
delo, ki sem ga opravljal v laboratoriju in proizvodnji trdnih izdelkov podjetja Lek
d.d. Laboratorijski del sestoji iz priprave kalibracijskih vzorcev, potrebnih za izgradnjo matematičnih modelov za napovedovanje vsebnosti aktivne učinkovine v zmesi
granulatov, ter preverjanju različnih fizikalnih vplivov na izid spektroskopskih meritev. Iz spektroskopskih meritev, opravljenih v proizvodnji, pa sem analiziral potek
mešanja granulatov ter iz posnetih spektrov napovedal vsebnosti aktivne učinkovine
s približno 7 % natančnostjo.
Ključne besede: spektroskopija NIR, infrardeča svetloba, analiza granulatov, multivariatna analiza
PACS: 82.80.Gk, 02.50.Sk

Abstract
I discuss spectroscopic investigation in the near infrared part of the electromagnetic
radiation of powder mixtures. In the first part of the thesis I explain the physics
background of the near infrared spectroscopy and the mathematical methods used
for data analysis. Then I present the spectrometer used for the spectroscopic measurements discussed in this thesis. In the end I describe the experimental work, which
I have done in the laboratory and the production lines of oral solids in the pharmaceutical company Lek d.d. The laboratory work consists firstly of preparation of
the calibration samples needed for construction of the mathematical models, which
are used for prediction of the concentration of the active pharmaceutical ingredient
in the powder mixtures. And secondly the laboratory work consists of investigation
how different physical circumstances influence the results of spectroscopic measurements. With the spectroscopic measurements performed in the production lines
I analyzed the process of powder mixing and predicted their content of the active
pharmaceutical ingredient within 7 % accuracy .
Keywords: NIR spectroscopy, infrared light, powder analysis, multivariate analysis
PACS: 82.80.Gk, 02.50.Sk
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5.3 Laboratorijske meritve . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Spekter zmesi granulatov . . . . . . . . . . .
5.3.2 Globina prodora . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3 Prag zaznave . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.4 Vpliv temperature . . . . . . . . . . . . . .
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1

Uvod

Spektroskopija je analiza intenzitete sevanja različnih valovnih dolžin svetlobnega
spektra po interakciji z analizirano snovjo. Med interakcijo pride do absorpcije nekaterih valovnih dolžin svetlobe, kar nam omogoča raziskavo obsevane snovi. V
magistrski nalogi obravnavam spektroskopijo v bližnjem infrardečem (ang. nearinfrared — NIR) delu svetlobnega spektra. Energije tega dela elektromagnetnega
valovanja so primerljive z energijami molekulskih nihanj, kar nam omogoča, da z
obravnavano metodo raziskujemo kemijsko sestavo različnih snovi in določamo koncentracije vsebovanih spojin. Vsaka molekula ima namreč svoj NIR absorpcijski
spekter, kakor bi imela svoj prstni odtis, kar omogoča njeno identifikacijo.
Obravnavana metoda se je začela razvijati v petdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi vse večjega zanimanja agroživilske industrije po kvantitativnih določitvah vsebnosti sestavin živil, kot so voda, beljakovine, olja ter naftne industrije po
določitvah vsebnosti oktanov [1]. Po začetnih zadovoljivih rezultatih pa se metoda
ni takoj razširila na druga področja znanosti. Razlog tiči predvsem v neprimernih
NIR spektrometrih tistega časa ter zapletenih spektrih s prekrivajočimi se in šibkimi
vrhovi, ki ne omogočajo preproste in zanesljive interpretacije. Primer NIR spektra
je prikazan na sliki 1.1.
Razcvet NIR spektroskopije se je začel po letu 1980.
Največjo zaslugo lahko pripišemo razvoju računalnikov,
ki so z zmogljivejšimi procesorji in hitrejšimi ter natančnejšimi algoritmi omogočili
nadzor spektrometrov in zbiranje ter analizo podatkov,
kar je omogočilo hiter napredek v razvoju kemometrije, to je matematičnega pristopa k luščenju kemijskih
informacij iz različnih meritev.
K natančnosti kemometričnih določitev na podlagi NIR spektroskopije pa so Slika 1.1: NIR spekter testa za kruh z označenimi
prispevali še uporaba volfram- funkcionalnimi skupinami in nihajnimi načini, ki
halogenskih svetilk, ki so odličen prispevajo k absorpciji v območjih različnih valovvir NIR svetlobe, razmeroma nih dolžin. Na abscisni osi so prikazane valovne
poceni in natančna steklena op- dolžine, na ordinatni pa absorptivnost, definirana
tika, zelo občutljiv detektor na v enačbi (2.8) [2].
osnovi PbS ter natančnejši nadzor nad fizikalno-kemijskimi razmerami pri meritvah, kot so masa vzorca, tlak, temperatura, vlaga, vrednost pH in drugo. Z uporabo optičnih vlaken za dvosmerni
prenos NIR svetlobe med spektrometrom in vzorcem je ta metoda postala še bolj
priljubljena, saj ji slednje omogoča veliko večjo gibljivost oddajne in sprejemne sonde
in tako lažji in hitrejši dostop do vzorcev, predvsem pri meritvah izven laboratorijev.
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NIR spektroskopija je v zadnjih nekaj desetletjih postala nepogrešljiva analitična
metoda v industriji in na mnogih področjih znanosti ter najpogosteje uporabljena
spektroskopija v infrardečem (IR) delu svetlobnega spektra; prednjači tako pred
spektroskopijo v srednjem delu infrardeče svetlobe (ang. mid-infrared — MIR) ter
ramansko spektroskopijo, pri kateri uporabljamo monokromatsko svetlobo, običajno
iz laserja, v valovnem območju od bližnje UV do daljne IR svetlobe. Tako v MIR
kot tudi v ramanski spektroskopiji je nujno potrebna priprava vzorcev, saj morajo biti analizirani vzorci debeline reda velikosti µm, zaradi česar sta ti vrsti
spektroskopije časovno potratnejši [1]. NIR spektroskopijo odlikujejo tako nizka
cena, kot tudi preprost potek, velika hitrost in zanesljivi rezultati meritev. Glavni
strošek pomeni nakup spektrometra, med samimi analizami pa stroškov praktično
ni, zaradi česar je dolgoročno gledano tovrsten način analiziranja poceni. Metodo
odlikujeta tudi hitrost ter vsestranskost uporabe, saj nam poda željene informacije že v nekaj sekundah ali minutah, z njo pa lahko analiziramo pline, raztopine,
prašne zmesi, zrna, emulzije, suspenzije, tkiva, vlakna in drugo. Pri tem nam
vzorcev ni treba kakor koli poškodovati ali uničiti, kot je to v navadi pri ostalih, dolgotrajnejših analitičnih metodah, pri katerih se za raztapljanje analizirane
snovi velikokrat uporablja drage, človeku nevarne ter okolju škodljive kemikalije.
Zaradi naštetih lastnosti se NIR spektroskopija vse bolj uveljavlja in zamenjuje ostale
analitične metode, kot so plinska kromatografija, tekočinska kromatografija visoke
ločljivosti (ang. high-performance liquid
chromatography - HPLC) in masna spektrometrija.
NIR spektroskopijo uporabljajo različne
industrijske panoge predvsem za analizo izdelkov med proizvodnjo, saj zaradi hitre
analize omogoča sprotno popravljanje izdelkov in tako prihranek časa ter stroškov, ki bi
sicer nastali tako s samo analizo izdelkov (topila, zavrženi analizirani vzorci), kot tudi s
slabimi izdelki, ki bi jih bilo potrebno reciklirati ali zavreči. Tako lahko NIR spektroskopijo najdemo poleg v že omenjenih prehranski in naftni industriji še v proizvodnjah farmacevtskih, kemičnih, petrokemičnih, kozmetičnih in tekstilnih industrij [1]. Najdemo Slika 1.2: Standardni vsebnik za
pa jo tudi na drugih področjih znanosti [3]: praškaste surovine, zmesi in granulate
v medicini jo na primer uporabljajo za mer- v farmacevtski industriji [4]
jenje sprememb koncentracij hemoglobina v
krvi. Na ta način lahko opazujejo, kako so določeni deli možganov povezani z
različnimi aktivnostmi — aktivni del možganov se namreč napolni s krvjo. Astronomom NIR svetloba omogoča raziskovanje atmosfer hladnih zvezd, v katerih se
lahko tvorijo molekule. Zaradi manjše absorptivnosti NIR od vidne svetlobe lahko
astronomi v NIR območju raziskujejo molekularne oblake v prašnatih območjih vesolja. Satelitske in letalske slike zemeljske površine v NIR svetlobi pa geologom in
geografom omogočajo preučevanje sestave tal in njihove poraščenosti z rastlinami.
2
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Da bi postala NIR spektroskopija čim bolj natančna in preprosta v specifičnih
situacijah s specifičnimi vrstami in oblikami vzorcev, obstaja na tržišču velik izbor
spektrometrov. Ti se razlikujejo po različnih optičnih postavitvah, do največje razlike pa pride pri mestu in načinu detekcije absorpcijskih spektrov. Mesto detekcije
je lahko na isti ali na nasprotni strani analiziranega vzorca kot svetloba izvira. V
prvem primeru govorimo o refleksijski, v drugem primeru pa o transmisijski spektroskopiji. Ker je globina prodora NIR svetlobe v vzorcu odvisna od sestave in oblike
vzorca ter uporabljene valovne dolžine, je postavitev detektorjev odvisna od analize,
ki jo opravljamo. V splošnem pa velja, da transmisijsko spektroskopijo uporabljamo
pri vzorcih iz večjih delov, ki svetlobo na površini manj sipljejo, ter pri višjih energijah (manjših valovnih dolžinah) svetlobe, ki največkrat prodre globlje v vzorec.
S transmisijsko spektroskopijo tako lahko določimo absorpcijski spekter, povprečen
preko celotne globine vzorca. Obratno velja za refleksijsko spektroskopijo, pri kateri večinoma analiziramo prašne delce ali granulate s svetlobo z nižjimi energijami
(večjimi valovnimi dolžinami), absorpcijski spekter pa nam poda informacije le o
tanki plasti obsevanega vzorca.
V farmacevtski industriji se NIR spektroskopija med drugim uveljavlja tudi
za določanje homogenosti zmesi granulatov med procesom njihove homogenizacije.
Trdni farmacevtski izdelki (tablete, kapsule in granulati) so namreč sestavljeni iz
različnih sestavin, ki vstopajo v proces proizvodnje v obliki prahov in granulatov in
jih je potrebno zmešati v homogeno zmes, iz katere sestoji končni izdelek. Homogenizacija granulatov poteka med vrtenjem mešalnih vsebnikov iz nerjavečega jekla (primer je prikazan na
sliki 1.2), ki vsebujejo zmes sestavin.
Mešanje oziroma razporejanje različnih granulatov po mešalnem vsebniku je zelo zapleten
proces, na katerega vpliva tako velikost zrn, ki
sestavljajo granulate (različne sestavine sestojijo
iz zrn različnih velikosti), vlažnost granulatov ter
elektrostatske interakcije med zrni. Dosedanje
določanje homogenosti zmesi granulatov poteka
Slika 1.3: Shema mešalnega vseb- po ustaljenih postopkih. Z vzorčevalnimi sonnika, prikazanega s strani, ter dami — prirejenimi kovinskimi cevmi — vzorčijo
oštevilčena mesta, s katerih z granulate iz različnih lokacij znotraj mešalnih
vzorčevalno sondo jemljejo vzorce vsebnikov, kot prikazuje slika 1.3. Vzorce nato
granulata za kromatografsko ana- pošljejo na kromatografsko analizo, s katero
lizo. Mesta vzorčenja so porazde- določijo njihovo vsebnost aktivne farmacevtske
učinkovine (ang. active pharmaceutical ingreljena po vsej širini vsebnika.
dient — API). Rezultate teh analiz, s katerimi
sklepajo na homogenost zmesi granulatov preko
koncentracije API-ja v zajetih vzorcih, tako dobijo šele po tem, ko je granulat
iz mešalnih vsebnikov že uporabljen v nadaljnjih procesnih korakih. Tovrstno
vzorčenje pa lahko prinese tudi napačne rezultate. Suhi granulati se namreč med
vrtenjem mešalnih vsebnikov naelektrijo, zaradi česar prihaja do elektrostatskih interakcij med kovinskimi vzorčevalnimi sondami in nekaterimi sestavinami granulata,
kar povzroči, da se bolj naelektrena zrna naberejo v sondi v večji ali manjši meri
(odvisno od interakcije), kot je njihov delež v granulatu. To prinese napačne in3
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formacije o vsebnosti API-ja v zajetih vzorcih in o homogenosti zmesi granulatov.
Uvedba NIR spektroskopije v proizvodnje farmacevtskih industrij prinaša veliko
prednosti. Čas homogenizacije, ki je sedaj za določen način izdelave nekega izdelka konstanten, bi lahko prilagodili glede na homogenost zmesi granulatov med
mešanjem vsake serije posebej in ga tako največkrat skrajšali. Poleg tega bi lahko
že med samim mešanjem določali koncentracijo ne samo API-ja, temveč tudi ostalih
sestavin (pomožnih snovi) v zmesi. Tako bi se izognili zavračanju končnih izdelkov, ki vsebujejo večja odstopanja API-ja od dovoljenih, kar po sedanjih postopkih
izvemo šele po njihovi izdelavi.
Praktični del svoje magistrske naloge sem opravil v proizvodnji trdnih izdelkov
farmacevtske družbe Lek d.d, kjer sem z NIR spektroskopijo raziskoval določanje
homogenosti zmesi granulatov ter koncentracijo zdravilne učinkovine v nekem izdelku med homogenizacijo v proizvodnji. Spremljal sem različne parametre, ki jih
lahko razberemo iz posnetih spektrov, poleg tega pa sem določil še nekatere fizikalne in optične lastnosti granulata, iz katerega sestoji obravnavani izdelek. Slednje
so ključne za interpretacijo dobljenih rezultatov.
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2

Fizikalno ozadje

IR svetloba je del elektromagnetnega valovnega spektra in zavzema območje valovnih
dolžin približno med 0.8 µm in 1 mm z energijami med 1.5 eV in 1.2 meV. V
spektroskopiji valovne dolžine pogosto izražamo z valovnimi števili brez običajnega
faktorja 2π. Tako definirano IR območje zavzema vrednosti valovnih števil približno
med med 12500 cm−1 in 10 cm−1 . NIR območje leži v delu IR svetlobe, ki je tik ob
vidni svetlobi in se razteza na območju valovnih dolžin od 0.8 do 2.5 µm oziroma
valovnih števil od 12500 do 4000 cm−1 , z energijami fotonov med 1.5 in 0.5 eV.
Sledita mu MIR območje, ki se razteza od 2.5 do 50 µm oziroma od 4000 do 200
cm−1 , z energijami fotonov med 0.5 eV in 24.8 meV ter FIR (ang. far-infrared), ki
se razteza od 50 do 1000 µm oziroma od 200 do 10 cm−1 , z energijami fotonov med
24.8 in 1.2 meV.
Ker fotoni NIR in MIR valovnih dolžin vzbudijo molekularna nihanja, lahko v
teh območjih opazujemo absorpcijski spekter snovi. Da pride do absorpcije, se mora
energija svetlobe ujemati z energijo prehoda med molekularnima nihanjema. Ker
absorpcija fotona povzroči nihanje molekule in s tem spreminjanje njenega dipolnega
momenta, obravnavamo molekule kot oscilatorje.

2.1

Harmonski oscilator

Za lažje razumevanje tega pojava si najprej oglejmo fizikalne osnove harmonskega
oscilatorja, s katerim si lahko v približku pojasnimo nihanje dvoatomne molekule
(slika 2.1). Za majhne odmike od ravnovesne lege lahko iz Hookovega zakona
izpeljemo njeno potencialno energijo kot
1
1
V = k(r − re )2 = kx2 ,
2
2
kjer je k koeficient navidezne vzmeti, ki predstavlja kemijsko vez med atomoma, r je trenutna
razdalja med atomskima jedroma, re je njuna
ravnovesna razdalja, x = (r−re ) pa je odmik posameznega atomskega jedra od ravnovesne lege.
Tak paraboličen potencial je prikazan na sliki 2.2
z zeleno barvo. Obravnavani harmonski oscilator
z atomskima masama m1 in m2 niha s frekvenco
r
1
k
ν0 =
,
m=
2π m

Slika 2.1: Dvoatomna molekula
kot harmonski oscilator atomov z
masama m1 in m2 , povezanih z
vzmetjo, ki predstavlja kemijsko
vez.
m1 m2
,
m1 + m2

kjer je m reducirana masa. Z rešitvijo Schrödingerjeve enačbe [5] dobimo možne
energije stanj, v katerih je lahko takšen harmonski oscilator. Te imajo lahko le
diskretne vrednosti:


1
En = hν0 n +
,
n = 0, 1, 2, . . .
(2.1)
2
V zgornji enačbi je h Planckova konstanta, n pa nihajno kvantno število. Ekvidistantna energijska stanja harmonskega oscilatorja vidimo na sliki 2.2, označena z
5
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vodoravnimi zelenimi črtami znotraj harmonskega potenciala. Ker se v spektroskopiji podajajo energije nihajnih stanj v enotah valovnih števil, jih zapišimo še v tej
obliki:
r


En
1
ν0
1
k
Gn =
= ν0 n +
,
ν0 =
=
.
(2.2)
hc
2
c
2πc m
Tu ν 0 označuje frekvenco nihanja oscilatorja v enotah valovnih števil.
Z absorpcijo ustreznih fotonov pa harmonski oscilator ne more prehajati med
poljubnimi vrednostmi energij. Dovoljene prehode določa matrični element prehoda:
Z
Pn00 →n0 = ψn∗ 0 εψn00 dτ ,
kjer je ψn∗ 0 kompleksno konjugirana valovna funkcija končnega stanja molekule z
nihajnim kvantnim številom n0 , ψn00 je valovna funkcija začetnega stanja molekule
z nihajnim kvantnim številom n00 , ε pa je operator električnega dipolnega momenta
molekule. Slednjega lahko za majhna nihanja harmonskega oscilatorja zapišemo
v linearnem približku kot vsoto dipolnega momenta v ravnovesnem stanju, ε0 , ter
linearnega člena, ki predstavlja spremembo zaradi nihanj atomov:
 
dε
x.
(2.3)
ε = ε0 +
dx
Večja ko je sprememba dipolnega momenta, bolj bo molekula absorbirala NIR fotone. Če je vrednost matričnega elementa prehoda različna od nič, je prehod dovoljen, sicer je prepovedan. Da se prehod lahko zgodi, mora biti linearni člen v (2.3)
različen od nič, kar pomeni, da med nihanjem pride do spremembe dipolnega momenta. Poleg tega morata biti za neničeln matrični element prehoda v dvoatomni
molekuli valovni funkciji ψn∗ 0 in ψn00 različni, oziroma morata pripadati različnima
vrstama atomov, razlika med začetno in končno vrednostjo nihajnih kvantnih števil
pa lahko znaša le ∆n = ±1.

2.2

Anharmonski oscilator

Molekule v resnici seveda niso idealni harmonski oscilatorji. Med atomi namreč
nastopajo tudi odbojne sile, pri velikih odmikih atomov od ravnovesne lege pa se
kemijske vezi lahko celo pretrgajo in molekule disociirajo. V potencialu moramo
zato upoštevati še anharmonske popravke. Energijska stanja realnih molekul lahko
izračunamo tako, da v Schrödingerjevo enačbo vstavimo potencial z višjimi redi
odmikov od ravnovesne lege atomov oscilatorja
1
V = kx2 + k 0 x3 + . . . ,
2
kjer je k 0  k. Rešitev, ki jo lahko dobimo s pomočjo perturbacijske ali druge
aproksimativne metode in podaja energijska stanja v enotah valovnih števil, se za
dvoatomno molekulo glasi
Gn,χ




2
En,χ
1
1
=
= ν0 n +
− χν 0 n +
,
hc
2
2
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Slika 2.2: Energijski nivoji harmonskega (zeleno) in angarmonskega oscilatorja (modro) z Morsejevim potencialom (enačba (4)). Na desni sta označeni še disociacijska
energija De ter energija, ki jo moramo molekuli za disociacijo dodati, D0 [6].

kjer je χ konstanta anharmonskosti in se razlikuje pri različnih kemijskih vezeh
znotraj različnih molekul. Večja ko je njena vrednost, bolj je molekula dovzetna
za absorpcijo NIR fotonov. Vidimo, da energije anharmonskega oscilatorja niso
več enakomerno razmaknjene, temveč so si pri vse večjih vrednostih n vse bližje.
Fenomenološko dober opis dobimo z empiričnim, tako imenovanim Morsejevim potencialom oblike
p
(2.5)
VM = De (1 − e−a(r−re ) )2 ,
a = ke /2De ,
kjer ke označuje koeficient “vzmeti” v ravnovesnem stanju, De pa je disociacijska
energija (energija, potrebna za disociacijo kemijske vezi). Morsejev potencial (2.5)
ter energijska stanja realnih molekul (2.4) sta prikazana na sliki 2.2 z modro barvo.
Na isti sliki lahko vidimo tudi, da moramo molekuli za disociacijo dovesti energijo
D0 , ki je nižja od disociacijske energije, saj ima molekula v osnovnem stanju, pri
n = 0, že prispevek ničelne nihajne energije.
Še en popravek prispeva pri opisu anharmonskosti molekul. Dipolni moment
se je v primeru harmonskega oscilatorja spreminjal linearno, pri anharmonskem
oscilatorju pa moramo upoštevati tudi višje člene razvoja:
 2 
 
dε
dε 2
x + ...
(2.6)
ε = ε0 +
x+
dx
dx2
Takšno kompleksnejše spreminjanje dipolnega momenta omogoča spremembe nihajnih energij tudi za več kot eno kvantno nihajno število, torej ∆n = ±2, ±3, . . .
Takim večstopenjskim prehodom med nesosednjimi nihajnimi energijskimi stanji
pravimo višji harmonični prehodi (ang. overtones). Glede na stopnjo prehoda jim
pravimo prvi (∆n = ±2), drugi (∆n = ±3) itd.
7
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Za boljše razumevanje magistrske naloge sem opisal fizikalne osnove molekularnih
nihanj na primeru dvoatomne molekule. Pri večatomnih molekulah je opis nihanja
kompleksnejši, saj se pojavijo še novi načini nihanja. To prinese v enačbe (2.1), (2.2)
in (2.4) dodatne člene, pri opisu anharmonskega nihanja pa nastopijo v enačbi (2.4)
še mešani členi. Poleg tega se dogajanje preseli v trirazsežen prostor, kar prispeva
nove člene še k dipolnim momentom, izraženih v enačbah (2.3) in (2.6). Podrobnejšo
razlago lahko zainteresirani bralec najde v [5].

2.3

Prostostne stopnje

Molekule z N atomi imajo 3N prostostnih stopenj. Tri izmed njih so translacijske
in opisujejo translacijo molekul, tri (pri linearnih molekulah zaradi simetrije samo
dve) izmed njih so rotacijske in opisujejo rotacijo molekul, ostale 3N − 6 (3N − 5
pri linearnih molekulah) pa so nihajne in predstavljajo osnovne nihajne načine, pri
katerih se vsi atomi gibljejo z enako frekvenco in fazo, vendar z različnimi amplitudami. Vsak izmed osnovnih nihajnih načinov ima svoje energije osnovnega in višje
harmonskih nihanj.

2.4

Simetrije molekul

Da bomo bolje razumeli pojave, ki jih povzroči absorpcija NIR svetlobe, si oglejmo
osnovne pojme in lastnosti, ki jih določajo simetrije molekul. Vsaka molekula ima
simetrijsko operacijo, ki ji pripada simetrijski element. Simetrijska operacija je operacija (rotacija, zrcaljenje ali inverzija), po kateri je videti molekula takšna, kot je
bila pred izvedbo operacije. Simetrijski element pa je geometrijski element, okrog
katerega se simetrijska operacija izvede (ravnina, premica ali točka). Poznamo pet
skupin simetrijskih operacij [7]. Prva je identiteta z oznako E, ki preslika molekulo
samo vase, torej ne naredi nič. Slednjo lahko izvedemo tako na molekulah, ki vsebujejo simetrije, kot tudi na takšnih, ki je ne. Druga je n-kratna rotacija z oznako Cn ,
pri kateri zavrtimo molekulo za kot 360◦ /n (če n = 1, je to identiteta). Premica,
okrog katere lahko izvedemo največ rotacij (nekatere molekule imajo namreč več osi,
okrog katerih lahko izvajamo n-kratno rotacijo), se imenuje glavna os. Tretja skupina simetrijskih operacij je zrcaljenje preko ravnine z oznako σ, ki se nadalje deli
glede na položaj ravnine. Ta je lahko vzporedna, σν , ali pravokotna, σh , na glavno os
rotacije, lahko pa razpolavlja kot med dvema dvokratnima rotacijskima osema C2 in
jo označimo s σd . Četrta simetrijska operacija je inverzija, označena z i, ki preslika
vsako točko molekule na drugo stran točke simetrije te molekule. Če točko simetrije
molekule postavimo v izhodišče, bi se preslikava glasila: (x, y, z) → (−x, −y, −z).
Zadnja simetrijska operacija je n-kratna nepravilna rotacija, označena s Sn , pri kateri moramo molekulo najprej zavrteti okrog neke osi za kot 360◦ /n, potem pa še
zrcaliti preko ravnine, pravokotne na os, okrog katere smo molekulo zavrteli. Nobena izmed obeh operacij ni nujno sama posebej simetrijska operacija. Molekule,
na katerih lahko izvajamo enake simetrijske operacije, sodijo v enake simetrijske
skupine.
S pomočjo simetrijskih skupin lahko določimo nekaj lastnosti, ki jih imajo molekule in so pomembne pri razumevanju spektroskopskih meritev [5]. Prva lastnost ki
jo lahko tako določimo, je degeneriranost molekul. Molekule, na katerih lahko izve8
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demo tri- ali večkratne rotacije, vsebujejo nihanja z enakimi oziroma degeneriranimi
energijami. Z dvakratno degeneriranostjo bosta imela dva nihajna načina enako
energijo, s trikratno degeneriranostjo bodo imeli trije nihajni načini enako energijo
in tako dalje. S pomočjo simetrij lahko določimo tudi, ali ima neka molekula stalen
dipolni moment. Molekule s stalnim dipolnim momentom namreč absorbirajo NIR
svetlobo. Imajo ga molekule, ki pripadajo naslednjim trem simetrijskim skupinam.
Vse simetrijske skupine vsebujejo simetrijsko operacijo identiteto, E. Poleg identitete vsebuje prva simetrijska skupina n-kratno rotacijo okrog simetrijske osi, Cn ,
zato ima enako oznako kot simetrijska operacija, Cn . Druga simetrijska skupina
vsebuje n-kratno rotacijo okrog simetrijske osi, Cn , ter vsaj eno zrcalno ravnino,
σν , vzporedno z glavno osjo, zato ima oznako Cn,ν . Tretja simetrijska skupina pa
vsebuje poleg identitete, E, še eno izmed zrcalnih ravnin, σ, in ima oznako Cs . Da
imajo molekule iz prvih dveh od zgoraj naštetih skupin stalen dipolni moment, mora
zanje veljati še, da je njihov dipolni moment usmerjen v smeri simetrijske osi.

2.5

Molekulska nihanja

Da si bomo lažje predstavljali molekulska nihanja večatomnih molekul, si oglejmo
preprost primer nihanja triatomne molekule SO2 . Ker ta sodi v simetrijsko skupino
C2ν in ima dipolni moment v smeri simetrijske osi, lahko absorbira NIR svetlobo,
ki v njej vzbuja nihanja. V zgornjem delu slike 2.3 so prikazani vsi trije nihajni
načini, ki jih molekula ima. Prvemu pravimo simetrično raztezanje (ang. symmetric stretch), drugemu pravimo upogibajoči način (ang. bending mode), tretjemu
pa pravimo antisimetrično raztezanje (ang. antisymmetric stretch). Vsak nihajni
način ima svojo osnovno frekvenco nihanja, ν 1 , ν 2 ter ν 3 in molekula je lahko v
različnih energijskih stanjih, ki jih določajo nihajna kvantna števila n1 , n2 in n3 . Na
spodnjem delu slike 2.3 je prikazan del energijske sheme vseh treh nihajnih načinov.
Spodnja vodoravna črta predstavlja osnovno energijsko stanje, ko so vsa tri nihajna
kvantna števila n1 , n2 in n3 enaka nič, z višje ležečimi polnimi vodoravnimi črtami
pa so označene energije vzbujenih nihajnih stanj. Zaradi preprostosti so predstavljene energije takšne, kot bi jih imel harmonski oscilator, saj so energijski nivoji
enakomerno razmaknjeni.
V mnogodelčnih sistemih z veliko molekulami je število molekul v n-tem nihajnem stanju, Nn , z energijo En , definirano z Boltzmannovo porazdelitvijo
gn exp(−En /kB T )
Nn
=P
,
N
i gi exp(−Ei /kB T )
kjer je N število vseh molekul, i je indeks energijskih stanj, gi je faktor degeneracije
i-tega energijskega stanja, kB je Boltzmannova konstanta, T pa je ravnovesna temperatura opazovanega sistema. Kot določa Boltzmannova porazdelitev, je pri sobni
temperaturi večina molekul v osnovnem stanju z n = 0. Zato je večina nihajnih
prehodov pri sobni temperaturi t.i. osnovnih nihajnih prehodov (ang. fundamental vibrational transitions), ko molekule prehajajo med osnovnim (n = 0) in prvim
vzbujenim (n = 1) stanjem nekega nihajnega načina, kar je z navpičnimi puščicami
prikazano na dnu slike 2.3 za vse tri nihajne načine molekule SO2 . Poleg puščic so
zapisane še energije, potrebne za prehode. V manjši meri pa se že pri sobni temperaturi dogajajo višji harmonski prehodi. Primer takšnega prehoda je označen na
9
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sliki 2.3 z navpično puščico med osnovnim in drugim vzbujenim stanjem tretjega
nihajnega načina s pripisom “overtone”.
Še en pojav, do katerega pride zaradi anharmonskosti molekulskih nihanj in
sklopitve med njimi, je tako imenovani kombinacijski pas, pri katerem obenem pride
do spremembe več nihajnih kvantnih števil in ima dva prispevka. Pri prvem prihaja
do prehodov med različnimi vzbujenimi nihajnimi stanji. Triatomna molekula ima
tri nihajna kvantna števila, n1 , n2 in n3 , zato je prehod med prvim vzbujenim
stanjem drugega nihajnega načina in prvim vzbujenim stanjem prvega nihajnega
načina na sliki 2.3 prikazan kot 100 ← 010 in mu pravimo diferenčni prehod. Pri
drugem pa prihaja do sočasne vzbuditve različnih nihajnih načinov z absorpcijo
enega fotona.
Predvsem pri višjih temperaturah, ko so molekule že v nekem vzbujenem nihajnem stanju, lahko pride do vzbuditve v še višja nihajna stanja. Zaradi večje
pogostosti teh pojavov pri višjih temperaturah jim pravimo vroči pasovi (ang. hot
bands). To se lahko zgodi po dveh poteh. Lahko se že vzbujeno stanje nekega nihajnega načina vzbudi v še višjega, lahko pa se poleg nekega vzbujenega nihajnega
načina v vzbujeno stanje vzbudi še drugi nihajni način, kar vodi do tega, da so
molekule v sočasno vzbujenih nihajnih stanjih, čemur pravimo kombinacijski pas.
Vroči pasovi so tako lahko prehodi višjih harmonikov ali kombinacijski pasovi, do
katerih pride, ko je vsaj eden od molekulskih nihajnih načinov v že vzbujenem stanju. Primer, ko molekula preide v višje vzbujeno stanje nekega nihajnega načina, je
prikazan na sliki 2.3 kot prehod 020 ← 010.
Tri primere sočasno vzbujenih stanj lahko vidimo na sliki 2.3. S črtkanimi vodoravnimi črtami so označeni energijski nivoji sočasno vzbujenih stanj z osnovnimi
nihajnimi frekvencami ν 1 in ν 2 , ν 1 in ν 3 ter ν 2 in ν 3 . Zaradi anharmonskosti molekulskih nihanj postanejo sočasno vzbujena nihanja sklopljena, kar lahko privede do
zamenjave frekvenc med različnimi nihajnimi načini [8].
Ker zgoraj opisane energijske prehode prepovedujejo izbirna pravila harmonskega
oscilatorja, se lahko zgodijo zaradi anharmonskosti molekulskih nihanj, njihova pogostost pa upada z večanjem nihajnega števila n, vključenega v prehod, in sicer za
faktor 10-100 z vsakim višjim n. Na pogostost omenjenih prehodov pa vpliva tudi
anharmonska konstanta χ; višja ko je njena vrednost, pogosteje se omenjeni pojavi
zgodijo.
K obliki spektra prispevajo še nekateri drugi pojavi. Eden izmed njih je t.i. Fermijeva resonanca [5]. Do nje pride, ko dva podobna nihajna načina pripadata istemu
simetrijskemu tipu in imata podobni energiji. Fermijeva resonanca se največkrat
zgodi med višjim harmonikom ali kombinacijskim pasom ter osnovnim nihanjem, ki
imata zelo podobni energiji. Resonanca rahlo razmakne frekvenci osnovnega nihanja
ter kombinacijskega pasu ali višjega harmonika. Pri tem pojavu, ki bi na primer
lahko nastal med stanjema 100 in 020 molekule SO2 s slike 2.3, pride do ojačitve
šibkejše in oslabitve močnejše absorpcijske črte.
Fundamentalni nihajni prehodi polarnih atomskih skupin, kot so C—F, Si—O,
C=O in C—O ustrezajo energijam fotonov iz MIR dela spektra. Energije prehodov
med višjimi nihajnimi stanji teh skupin, predvsem vročimi pasovi (hot bands) in prehodi višjih harmonikov (overtones) pa sovpadajo z energijami NIR fotonov. A ker
so njihove konstante anharmonskosti premajhne, jih v NIR absorpcijskem spektru le
stežka zaznamo. Za NIR spektroskopijo so zato najpomembnejši prehodi med višjimi
nihajnimi stanji funkcionalnih skupin s čim večjo konstanto anharmonskosti, torej
10
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Slika 2.3: Nihajni načini molekule SO2 . Zgoraj: shematski prikaz — simetrično
raztezanje, upogibajoči način ter antisimetrično raztezanje. Vsakemu nihajnemu
načinu ustreza neka osnovna frekvenca nihanja (ν 1 , ν 2 in ν 3 ). Ko je v molekuli
nek nihajni način vzbujen, se molekula nahaja v energijskem stanju, ki ustreza tako
vzbujenemu nihajnemu načinu, kot tudi nihajnemu kvantnemu številou n1 , n2 in n3 .
(Na sliki so nihajna kvantna števila označena z v.) Spodaj: del energijske sheme
vseh treh nihajnih načinov. Zaradi preprostosti so predstavljene energije takšne, kot
bi jih imel harmonski oscilator, saj so energijski nivoji enakomerno razmaknjeni. Z
nagnjeno črtkano puščico je označen diferenčni prehod, navpična puščica med stanjema 020 ← 101 označuje vroči pas, črtkane vodoravne črte pa prikazujejo energije
sočasno vzbujenih stanj [5].
tistimi, ki vsebujejo atome s čim bolj različnimi masami in čim večjo spremembo
dipolnega momenta med nihanjem. Zato v NIR spektrih prevladujejo funkcionalne
skupine z vodikom, kot so C—H, O—H in N—H (njihovi osnovni prehodi ravno
tako ustrezajo MIR območju). Ker povzročajo prehodi med višjimi nihajnimi stanji šibkejše absorpcijske črte (10-100-krat šibkejša absorpcija z vsakim naslednjim
nihajnim številom), so debeline vzorcev, na katerih izvajamo NIR spektroskopijo,
velikostnega reda mm. Vzorci za MIR spektroskopijo, pri kateri opazujemo najpogostejše, osnovne prehode, ki imajo posledično veliko močnejšo absorpcijo, morajo
biti zaradi tega veliko tanjši, velikostnega reda µm. Na sliki 2.4 so prikazana NIR
območja absorpcije različnih funkcionalnih. skupin

2.6

Difuzno sipanje

V magistrskem delu predstavljam spektroskopske meritve difuzno sipane svetlobe.
Difuzno sipanje je pojav, ko se svetloba odbija od delcev v vse smeri. Pri meritvah, ki
sem jih izvajal, je laserska svetloba prodrla med delce granulata, ki sem ga analiziral,
ter se med njimi difuzno sipala in tako potovala po granulatu. Delež vpadne laserske
svetlobe se je po difuznem sipanju iz granulata odbil v smeri detektorja in tako ga
je le-ta lahko zaznal. Med sipanjem so se nekatere valovne dolžine laserske svetlobe
različno absorbirale v molekulah granulata in v njih vzbujale nihanja. Zato nosi
zaznana odbita svetloba informacijo o sestavi granulata, saj ima zaradi različne
11
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Slika 2.4: Valovne dolžine NIR svetlobe in molekulske funkcionalne skupine, razporejene glede na valovna območja, v katerih te svetlobo
pretežno absorbirajo, ter prevladujoči nihajni načini, ki jih absorpcije povzročajo [9].
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absorpcije svetloba z različnimi valovnimi dolžinami različne jakosti.
Popolne fizikalne teorije o difuznem sipanju svetlobe ne poznamo, obstajajo pa
mnoge, ki skušajo pojasniti ta pojav v približkih. Najbolj splošno sprejeta je teorija
Kubelka-Munk [1, 10], ki sloni na več predpostavkah: vzorec je obsevan z monokromatsko svetlobo; obravnavana svetloba se le difuzno siplje; sipanje svetlobe je
izotropno; delci so v obsevanem vzorcu naključno razporejeni in so mnogo manjši
od debeline plasti; imamo dovolj velik vzorec, da svetloba ne doseže njegovega roba.
V okviru teh domnev sta Kubelka in Munk izpeljala zvezo
(1 − R)2
K
=
.
S
2R

(2.7)

Tu je K absorpcijski koeficient, ki je odvisen od kemijske sestave obsevanega vzorca,
S je sipalni koeficient, ki je odvisen od fizikalnih lastnosti obsevanega vzorca, R je
difuzna odbojnost vzorca in zanjo velja R ∈ [0, 1]. Iz enačbe lahko razberemo, da
se pri konstantnem absorpcijskem koeficientu K reflektivnost vzorca R povečuje
z naraščanjem refleksijskega koeficienta S. Slednji se za delce velikostnega reda
µm spreminja obratno sorazmerno z njihovo velikostjo d, ki je linearno povezana s
prepotovano potjo žarka po granulatu l, torej S ∝ d1 ∝ 1l [10]. Intenziteta svetlobe, ki
jo zazna detektor, I, je linearno povezana z intenziteto vpadne svetlobe, I0 , kot I =
RI0 . To nam podaja zvezo med Kubelka-Munkovo sipalno teorijo in absorptivnostjo
analiziranega vzorca, A. Absorptivnost je namreč definirana kot
 
I
A = − log10
= ε(λ, T )lC ,
(2.8)
I0
kjer je l pot, ki jo svetloba prepotuje v snovi, C pa koncentracija snovi, ki absorbira
svetlobo in ima enote mol/m3 . V zgornji enačbi je ε(λ, T ) molarni ekstinkcijski
koeficient in pove, koliko je neka snov dovzetna za absorpcijo svetlobe. Ima enote
m2 /mol, spreminja pa se tako z valovno dolžino kot tudi s temperaturo. Vidimo, da
je absorptivnost linearno povezana s koncentracijo snovi, ki povzroča absorpcijo.
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Spektre sem obdeloval ter iz njih napovedoval koncentracije z Umetricsovim programom SIMCA P+ verzije 12.0.1.0. [11] Pred obdelavo posameznih skupin spektrov,
iz katerih sem sočasno razbiral podatke o granulatih ter napovedoval koncentracije
API-ja, sem spektre obdelal z različnimi spektralnimi filtri, da sem iz njih lahko
izluščil karseda bogate informacije. Uporabljal sem filtre, ki jih opišem v nadaljevanju.

3.1
3.1.1

Spektralni filtri
Filter SNV

Vse skupine spektrov Ai , kjer je i = 1, 2,...,M in M število vseh obravnavanih spektrov, sem pred analiziranjem ali izgradnjo modelov za napovedovanje koncentracij
najprej obdelal s filtrom SNV (ang. standard normal variate). TaPod vsake valovne
dolžine λ spektra Ai odšteje njegovo povprečno vrednost Ai = N1 λ Ai,λ , kjer je N
število vseh valovnih dolžin, ki sestavljajo spekter, ter ga pri vsaki valovni dolžini
deli s standardno deviacijo spektra od povprečne vrednosti, σi , torej
s
P
2
Ai,λ − Ai
λ (Ai,λ − Ai )
.
Ai,λ →
,
σi =
σi
N
Ta predobdelava podatkov izenači spektre, ki so si po obliki enaki, a so zamaknjeni
navpično navzgor ali navzdol drug glede na drugega. Do takega zamika pride na primer zaradi različne gostote (zbitosti) obsevanega granulata. V redkejšem granulatu
bo namreč laserska svetloba prodrla globlje kot v gostejšem. Zaradi tega bo intenziteta difuzno sipane svetlobe, ki bo prispela do detektorja iz redkejšega materiala,
manjša kot tista iz gostejšega. Poleg tega predobdelava SNV reskalira spektre, da
je njihov vpliv na izgradnjo matematičnih modelov čim bolj enak, ne glede na to,
ali so v valovnem območju spektra močne razlike v absorpciji ali ne.

3.1.2

Filter WDS

Filter WDS (ang. wavelet denoise spectral filter) je pripomoček, s katerim iz signala
izločimo šum. Valček (“wavelet”) je kratka oscilacija z le nekaj vrhovi, ki se začne z
amplitudo nič, naraste ter zopet pade na nič. V programu SIMCA P+ so na razpolago štiri različne družine valčkov z različnimi lastnostmi: Beylkin, Coiflet, Daubechies ter Symmlets. Vsaka izmed družin valčkov da v določenih primerih najboljše
rezultate, samodejno pa je v programu SIMCA P+ izbrana družina Daubechies. Z
valčki lahko analiziramo spekter tako na velikih kot tudi majhnih skalah, saj lahko
območje, na katerem se oscilacija razteza, spreminjamo. Z valčki izvedemo transformacijo, ki sestoji iz skalarnih produktov med valčki in funkcijo, ki popisuje spekter.
Skalarni produkti med valčki, ki se raztezajo na različnih območjih, in spektrom dajo
različne koeficiente. Z izločitvijo koeficientov, pridobljenih s skalarnim produktom
funkcije, ki popisuje spekter, in valčkov, ki obsegajo najmanjša območja in predstavljajo šum, lahko po obratni poti kot smo izračunali koeficiente, rekonstruiramo
spekter, ki je očiščen šuma. Podrobnejši opis uporabe valčkov najdemo v [12] ter
[13].
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3.1.3

Filter spektralnih odvodov

Filter spektralnih odvodov vrne odvod spektra pri vsaki valovni dolžini. Prvi odvod
izniči učinek vertikalnega zamika spektra in poda informacijo o naklonu spektra pri
neki valovni dolžini, drugi odvod pa izniči učinek morebitnega linearnega trenda
naraščanja ali padanja spektra in poda informacijo o hitrosti spreminjanja naklonskega koeficienta spektra pri vsaki valovni dolžini. Ker v spektrih prisoten šum zelo
vpliva na vrednost odvodov, so odvodi izračunani po glajenju spektrov z metodo,
ki sta jo uvedla Savitzky in Golay [14]. Poljubnemu lihemu številu spektralnih vrednosti, ki je v programu SIMCA P+ samodejno nastavljeno na enajst, program
izračuna najbolje prilegajoči se polinom poljubne stopnje, ki je samodejno nastavljena na dve. Tudi tako glajenje spektra delno izniči šum. Ta postopek ponovimo
za vsako spektralno vrednost, saj je odvod izračunan pri srednji vrednosti polinoma.
Pri uporabi tega filtra je potrebna previdnost, saj lahko z glajenjem spektra med
prilagajanjem polinoma izgubimo morebitne šibke absorpcijske vrhove.

3.1.4

Centriranje spektrov

Vse grafe absorptivnosti, ki sem jih hkrati pregledoval in obdeloval, sem po uporabi
enega ali več od zgoraj naštetih spektralnih filtrov še centriral pri vsaki valovni
dolžini λ na vrednost nič: od vseh vrednosti absorptivnosti pri neki valovni dolžini,
Ai,λ , kjer je i ∈ [1, M ] in je M število vseh obravnavanih absorpcijskih spektrov,
PM
sem odštel povprečje pri tej valovni dolžini Aλ = M1
i=1 Ai,λ , torej
Ai,λ → Ai,λ − Aλ .

(3.1)

Tako lahko programi za obdelavo spektrov le-te veliko lažje primerjajo med seboj pri
vsaki valovni dolžini, jih analizirajo, nam pa omogočajo, da gradimo boljše modele
za napovedovanje koncentracije sestavin v zmesi granulatov.

3.2

Standardna deviacija tekočega sklopa spektrov — MBSD

Časovno spreminjanje centriranih spektrov sem opazoval tudi s pomočjo standardne deviacije tekočega sklopa spektrov (ang. moving-block standard deviation —
MBSD). Standardno deviacijo j-tega sklopa, ki vključuje M zaporednih spektrov,
izračunamo pri neki valovni dolžini λ kot
s
PM
M
2
1 X
i=1 (Ai,λ − Aλ )
,
Aλ =
Ai,λ .
σj,λ =
M
M i=1
Od tod lahko izračunamo MBSD j-tega sklopa spektrov kot
P
σλ
MBSDj = λ
,
N
kjer je N število valovnih dolžin, ki smo jih vključili v izračun. Ko se zaporedni
spektri močno spreminjajo, je vrednost MBSD velika, ko pa se ti le še malo spreminjajo, se tudi vrednost MBSD ustali. Izračun lahko naredimo s sklopi, ki vsebujejo
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različno število spektrov, M , kar nam da različne informacije o mešanju zmesi granulatov. To se vidi predvsem pri koncu mešanja, saj nam MBSD, izračunan z manjšimi
sklopi, pove o spremembi spektrov na lokalnih območjih časovne skale mešanja, če
ga izračunamo s sklopi z večjim številom spektrov, pa dobimo informacijo o konvergenci spektrov h končni obliki, torej izvemo, ali zmes še dosega homogenost ali jo
je že dosegla. Z dvema zaporednima MBSD lahko izračunamo tudi F-test tekočega
sklopa (ang. moving-block F-test — MBF) z uporabo formule
MBF =

max(MBSDj , MBSDj+1 )
.
min(MBSDj , MBSDj+1 )

Ta nam pove, kolikšno je razmerje med večjim in manjšim od dveh zaporednih vrednosti MBSD in dosega pri vse večjih homogenostih zmesi granulatov vrednosti vse
bližje 1. Pred izračunom parametra MBSD spektrom odštejemo njihovo povprečno
vrednost, saj na ta način izničimo zamik spektrov v vertikalni smeri, do katerega
lahko pride na primer zaradi potlačenosti granulata in ne nosi informacije o njegovi
kemijski sestavi, ki nas zanima.

3.3

Metoda glavnih komponent — PCA

Metoda glavnih komponent (ang. principal component analysis — PCA) je ena
izmed multivariatnih metod, s katero skušamo čim bolje popisati meritve z veliko
spremenljivkami z uporabo čim manj glavnih komponent, ki jih dobimo kot linearne kombinacije meritev. Zato mora prva glavna komponenta najbolj popisati
meritve, vsaka naslednja pa vse manj. Tako preidemo iz visoko dimenzionalnega
prostora v prostor z le nekaj dimenzijami, torej zmanjšamo količino podatkov in
omogočimo preprostejši pregled in obdelavo meritev. Ko imamo opravka z M spektri, sestavljenimi iz N valovnih dolžin, lahko vsakemu spektru pripišemo točko v
N -dimenzionalnem prostoru, kjer predstavlja vsaka valovna dolžina eno dimenzijo,
položaj v njej pa vrednost absorptivnosti. Spektre lahko zložimo v matriko X velikosti M × N


A
. . . A1N
 11

.. 
 ..
.
.
X= .
.
.  ,


AM 1 . . . AM N

kjer vsaka vrstica predstavlja enega izmed M spektrov, vsak stolpec pa intenziteto svetlobe pri vsaki izmed N valovnih dolžin. Spektre pred obdelavo obdelamo s poljubnim spektralnim filtrom in jih pri vsaki valovni dolžini centriramo,
tako kot to opisuje enačba (3.1); na ta način jih “prenesemo” v okolico izhodišča
N -dimenzionalnega prostora. Táko M × N dimenzionalno matriko lahko z nekaj glavnimi komponentami, predstavljenimi z vektorji ti , ter njihovimi utežmi,
predstavljenimi z vektorji pi , popišemo poljubno natančno. Prvo glavno komponento, t1 , si lahko predstavljamo kot os v N -dimenzionalnem prostoru valovnih
dolžin v smeri največjega raztrosa spektrov. Ker so spektri centrirani, poteka os
skozi izhodišče koordinatnega sistema. Druga glavna os, t2 , je ortogonalna na
os t1 in je usmerjena tako, da popiše čim več raztrosa spektrov ortogonalno na
prvo os. Tretja glavna os mora biti ortogonalna na prvi dve in usmerjena tako,
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da popiše čim več raztrosa spektrov v njihovih ortogonalnih smereh in tako dalje
za vsako naslednjo glavno os. Zgled tridimenzionalnega prostora valovnih dolžin
λ1 , λ2 in λ3 s prvima dvema glavnima osema t1 in t2 je prikazan na sliki 3.1,
kjer so meritve, označene z modrimi
krožci, projicirane na ravnino, ki jo napenjata glavni osi. Projekcije meritev na ravnini so označene z rumenimi
krožci.
Vse glavne osi so predstavljene v
vektorski obliki, njihove komponente so
projekcije meritev nanje, v našem primeru spektrov. Vsaka glavna os ti ima
svoj vektor uteži pi . Geometrijsko si
komponente vektorja uteži lahko predstavljamo kot projekcije vsake izmed N
koordinatnih osi (valovnih dolžin) na
glavno os, ki ji utež pripada. V matrični obliki lahko zapišemo zvezo med Slika 3.1: Zgled tridimenzionalnega promatriko spektrov X ter glavnimi osmi stora valovnih dolžin λ1 , λ2 in λ3 s prvima
in njihovimi utežmi kot
dvema glavnima osema t1 in t2 . Prva
glavna os je usmerjena v smeri največjega
X = TPT + E ,
(3.2) raztrosa meritev (spektrov), druga glavna
os pa je ortogonalna na prvo in je usmerkjer je T matrika, katere stolpci so
jena v smeri drugega največjega raztrosa
glavne osi, T=[t1 , . . . , tk ], P je matrika,
meritev. Rumeni krožci označujejo merikatere stolpci so vektorji uteži, P =
tve, modri krožci pa so njihove projekcije
[p1 , . . . , pk ], E (negotovost, ang. error)
na ravnino, ki jo napenjata prvi dve glavni
pa je matrika raztrosa spektrov v N osi. V tretjem kvadrantu ravnine, ki jo
dimenzionalnem prostoru, ki ga z izbranapenjata prvi dve glavni osi, je označena
nim številom glavnih komponent in vekprojekcija ene izmed modrih točk na prvo
torjev uteži, k, ne popišemo. Največje
in drugo glavno os. Položaji projekcij memožno število glavnih komponent, iz karitev na glavnih oseh predstavljajo kompoterih je PCA model lahko zgrajen, je
nente vektorjev glavnih osi t1 in t2 . Prištevilo dimenzij N . Vendar s takim morejeno po [15].
delom ne zmanjšamo števila spremenljivk, temveč se le preselimo v drug koordinatni sistem, poleg tega pa s takim modelom pojasnimo tudi šum v meritvah, namesto da bi pojasnili le najpomembnejše
karakteristike, ki ločujejo spektre med seboj. Zato težimo k izgradnji modela, ki ima
čim manjše število glavnih komponent in hkrati čim bolje popiše raztros meritev.
Oglejmo si, kako izračunamo glavne osi (povzeto po [16]). Vzemimo linearno
kombinacijo prve glavne osi t1 in matrike spektrov X:
y1 = t1 T X .

(3.3)

Ker mora prva glavna komponenta popisati čim več raztrosa meritev (spektrov)
v N -dimenzionalnem prostoru valovnih dolžin, mora biti varianca zgornje linearne
kombinacije maksimalna, torej
var(y1 ) = var(t1 T X) =

1 T
1 2
y1 =
t1 XXT t1 = t1 T Vt1 = maks. ,
M
M
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kjer je V = M1 XXT kovariančna matrika. Da postane zgornja enačba enolično
rešljiva, moramo določiti še pogoj, ki pravi, da je prva glavna os enotski vektor,
torej
k
X
t1 T t1 =
t21i = 1 .
i=1

Tako imamo opravka z maksimizacijo z omejitvami, kar rešimo z metodo Lagrangeevega multiplikatorja. Vpeljemo Lagrangeevo funkcijo
L = t1 T Vt1 − σ(t1 T t1 − 1) ,
kjer je σ Lagrangeev multiplikator. Ker iščemo takšno glavno os t1 , da bo imela
Lagrangeeva funkcija največjo vrednost, jo po njej parcialno odvajamo in enačimo
z 0:
∂L
= 2Vt1 − 2σt1 = 0 ,
∂t1
torej
(V − σI)t1 = 0 ,
kjer je I identiteta. Ker mora biti t1 različen od 0, mora za netrivialno rešitev
zgornje enačbe veljati
det(V − σI) = 0 .
Vidimo, da je Lagrangeev multiplikator σ lastna vrednost kovariančne matrike V.
Izkaže se, da je prva glavna os t1 lastni vektor, ki pripada največji lastni vrednosti
[16]. Ko izračunamo prvo glavno os, lahko izračunamo še njej pripadajoči vektor
uteži p1 . Iz enačbe (3.2), ob privzetku, da E = 0, razberemo,
p1 = XT t1 /(t1 T t1 ) = XT t1 ,
saj je t1 enotski vektor in velja t1 T t1 = 1.
Na enak način izračunamo vse ostale glavne osi in vektorje uteži, le da moramo
vsakič Lagrangeevemu multiplikatorju podati še pogoj, da je računana nova glavna
os ortogonalna na vse dotlej izračunane glavne osi, torej ti T tj = 0 za i > j.
Tako lahko prikažemo projekcije spektrov na dvodimenzionalnih grafih raztresenosti izidov, katerih osi so glavne osi. Največ informacije o spektrih nam poda graf
iz prvih dveh glavnih osi, saj ti dve popišeta največ raztrosa spektrov. Spektri, ki
ležijo na grafih raztresenosti izidov drug blizu drugega, so si podobni; bolj ko so med
seboj oddaljeni, bolj se razlikujejo.
Kako dobro popiše PCA model meritve, lahko ocenimo na več načinov. Vsote po
vrsticah matrike nepojasnjenega raztrosa meritev, E, nam povejo, kolikšna je nepojasnjenost vsake meritve, v našem primeru spektra, vsote po stolpcih pa nam povejo,
kolikšne so nepojasnjenosti absorpcije pri posamezni valovni dolžini pri obravnavanih meritvah. Iz matrike E izračuna program SIMCA P+, ki sem ga uporabljal
za izgradnjo PCA modelov, parameter R2 (cum), katerega vrednosti ležijo na intervalu [0, 1] in pove, kako dobro z narejenim modelom popišemo raztros spektrov.
Bližje ko je R2 vrednosti 1, bolje ga popišemo. Beseda “cum” v oklepaju parametra označuje “cumulative” (kumulativno), saj uporabi pri računanju parametra vse
glavne komponente. Parameter izračuna kot
PN PM 2
i=1
j=1 eij
2
(3.5)
R (cum) = 1 − PN PM 2 ,
i=1
j=1 Aij
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kjer je eij element matrike E, Aij pa element matrike X.
Poleg tega izračuna SIMCA P+ še parameter Q2 (cum), ki z vrednostmi na intervalu [0, 1] pove, kako dobro lahko z narejenim modelom napovemo položaj vsake
meritve. Definiran je kot
PM PN
2
i=1
j=1 (Aij − Âij )
Q2 (cum) = 1 −
,
(3.6)
PN PM 2
i=1
j=1 Aij
kjer je Âij z navzkrižno validacijo izračunana absorpcija pri j-ti valovni dolžini itega spektra, Aij pa je dejanska absorpcija pri tej valovni dolžini. Pri navzkrižni
validaciji program v vsakem koraku izključi eno izmed meritev, zgradi nov model
iz vseh ostalih meritev, ter napove položaj izključene meritve, v našem primeru
izključenega spektra. Napovedano meritev nato primerja z izmerjeno. Z vse večjim
številom glavnih komponent ki jih v modelu uporabimo, bo pojasnjenost raztrosa
točk izražena z R2 (cum) vse večja. S tem pa bo zaradi nezaželenega pojasnjevanja
šuma parameter napovedi Q2 (cum) začel upadati. Tudi pri parametru Q2 (cum)
velja, da bližje kot je 1, boljše model napoveduje. Zato je treba biti pri izgradnji
modelov pazljiv, da sta oba parametra čim večja.
Poleg omenjenih parametrov lahko v programu SIMCA P+ s Hotellingovim T 2
testom preverimo še, ali ležijo meritve znotraj območja, kjer bi pričakovali 95 %
vseh meritev, če so le te porazdeljene po multivariatni normalni porazdelitvi. Za
i-to meritev program najprej izračuna
Ti2

=

k
X
j=1

t2ij
,
σ(tj )2

kjer je tij vrednost i-te meritve na j-ti glavni osi oziroma j-tem glavnem vektorju tj ,
σ(tj )2 pa je varianca j-te glavne osi oziroma j-tega glavnega vektorja, izračunana
kot
M
1 X
σ(tj )2 =
(tji − tj )2 ,
M i=1
kjer je t povprečna vrednost vektorja tj in znaša 0, ker so meritve (spektri) centrirane. V primeru multivariatne porazdelitve osnovnih podatkov so normirane vrednosti Ti2 M (M − k)/k(M 2 − 1) porazdeljene po F-porazdelitvi. Območje
Ti2

k(M 2 − 1)
<
Fc (p = 0.05) ,
M (M − k)

kjer označuje Fc (p = 0.05) kritično vrednost na glavnih oseh, označuje na grafu
raztresenosti izidov elipsa, znotraj katere pričakujemo 95 % vseh meritev. Temu
območju pravimo tudi območje 95 % stopnje zaupanja modela [11].

3.4

Metoda delnih najmanjših kvadratov — PLS

Metoda delnih najmanjših kvadratov (ang. partial least squares — PLS) je multivariatna metoda, ki meritve, funkcije mnogih spremenljivk, projicira na manjše
število glavnih komponent ter vzpostavi zvezo med meritvami in znanimi latentnimi
spremenljivkami1 meritev. Tako lahko iz novih meritev preko omenjene zveze določi
1

Latentne spremenljivke so spremenljivke, ki jih ne direktno merimo, jih pa preko meritev lahko
zaznamo.
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vrednosti latentnih spremenljivk, ki novim meritvam ustrezajo. Kot je opisano pri
razlagi metode PCA, se za boljše razumevanje metode PLS tudi tokrat preselimo
v N -dimenzionalni prostor valovnih dolžin in K-dimenzionalen prostor latentnih
spremenljivk. Spektre zložimo v vrstice matrike X velikosti M × N , latentne spremenljivke pa v vrstice matrike Y velikosti M × K . Zvezo med matrikama X in Y
ter pripadajočimi matrikami glavnih osi in uteži zapišemo po vzoru metode PCA
kot
X = TPT + E
in
Y = UQT + F ,
kjer sta T in U matriki velikosti M ×k, katerih stolpci so glavne komponente prostora
valovnih dolžin ter prostora latentnih spremenljivk, matrika P velikosti N × k in
matrika Q velikosti K × k sta matriki, katerih stolpci so uteži glavnih osi obeh
prostorov, matrika E velikosti M × N ter matrika F velikosti M × K pa sta matriki
nepojasnjenega raztrosa točk v obeh prostorih. Ozadje metode PLS, opisano v tem
poglavju, sem povzel po [17] in [18]. Metoda PLS sloni na maksimalni kovarianci
med glavnimi komponentami prostorov meritev in latentnih spremenljivk, izraženimi
z vektorji t in u. Zato poišče vektorje w in c, ki povezujejo prostora meritev ter
latentnih spremenljivk tako, da velja
cov(t, u) = cov(Xw, Yc) = max cov(Xr, Ys) .
|r|=|s|=1

Vektorja t in u, ki ustrezata zgornjemu pogoju, lahko izračunamo po algoritmu
NIPALS, predstavljenem v nadaljevanju. Začetni vektor u izberemo naključno, nato
pa do konvergence vektorja t ponavljamo postopek:
1. w=XT u/(uT u)
2. kwk →1
3. t=Xw
4. c=YT t/(tT t)
5. kck →1
6. u=Yc
V korakih 2 in 5 označujeta operaciji skaliranje vektorja v enotskega. V našem
primeru so latentne spremenljivke v matriki Y koncentracije API-ja vsakega kalibracijskega vzorca, torej je v našem primeru matrika Y vektor, saj je K = 1. V
tem primeru algoritem NIPALS konvergira že v prvi iteraciji. Tako lahko določimo
glavni osi prostora meritev, t1 , ter prostora latentnih spremenljivk, u1 , in z njimi
izračunamo vektorja uteži obeh glavnih osi kot
p = XT t/(tT t)
in
q = YT u/(uT u) .
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Za izračun naslednjih dveh glavnih osi, t2 in u2 , upoštevamo dve predpostavki. Prva
pravi, da lahko z glavnimi osmi ti , i ∈ [1, k], ki jih bomo uporabili v modelu, dobro
napovemo vrednosti v Y. Druga pa pravi, da obstaja linearna zveza med matrikama
glavnih osi U in T, ki jo zapišemo kot
U = TD + H .

(3.7)

Tu je D diagonalna matrika velikosti k × k, H pa je matrika razlik, ki jih linearna
zveza ne popiše. Na koncu od matrik X in Y odštejemo komponento napovedi prve
glavne osi t1 :
X ← X − ttT X/(tT t) = X − tpT
in
Y ← Y − ttT Y/(tT t) = Y − tcT .
Tako smo dobili novi matriki X in Y, iz katerih lahko z enakim postopkom izračunamo
drugi dve glavni osi, t2 in p2 , ter pripadajoča vektorja uteži, p2 in q2 , ter tako naprej
za vse naslednje glavne osi in njihove uteži. Upoštevajoč linearno zvezo med matrikama glavnih osi meritev ter latentnih spremenljivk iz enačbe (3.7), lahko matriko
latentnih spremenljivk zapišemo kot
Y = TDQT + HQT + F .
Dobili smo regresijski model
Y = TCT + F∗ ,

(3.8)

kjer je CT = DQT , matrika regresijskih koeficientov velikosti k × K, F∗ = HQT + F
pa matrika nepojasnjenih odstopanj velikosti M × K. Tako smo Y izrazili z metodo
najmanjših kvadratov z ortogonalnimi prediktorji T. Da bomo iz novo posnetih
spektrov X̂ lahko napovedovali koncentracije API-ja, Ŷ, izrazimo matriki C in T iz
zgornjih zvez kot
C = YT T
in
T = XW(PT W)−1
in ju vstavimo v enačbo (3.8). Tako dobimo
Y = XB + F∗ ,
kjer je B matrika regresijskih koeficientov in jo izračunamo kot
B = W(PT W)−1 CT = XT U(TT XXT U)−1 TT Y .
Tako lahko zapišemo še zvezo, s katero lahko iz novo izmerjenih spektrov X̂ napovedujemo koncentracije API-ja v granulatih, Ŷ, ki jim spektri pripadajo:
Ŷ = X̂B .

(3.9)

Tako kot pri metodi PCA lahko s SIMCA P+ tudi pri metodi PLS rišemo grafe
raztresenosti izidov. Zavedati pa se moramo, da tokrat glavne osi niso zasukane
v smereh največjega raztrosa meritev, saj morajo zadostiti pogoju, da je kovarianca med glavnimi komponentami prostorov meritev, ti , in glavnimi komponentami
prostorov latentnih spremenljivk, ui , maksimalna. Narejene modele z metodo PLS
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lahko ocenjujemo s parametri Rx2 (cum), Ry2 (cum) in Q2 (cum). Slednjega izračunamo
po enačbi (3.6), prva dva pa po enačbi (3.5). Ker se Ry2 (cum) nanaša na prostor
latentnih spremenljivk, seštevamo v števcu elemente matrike F, v imenovalcu pa
elemente matrike Y.
Pri pregledu podatkov sem njihovo linearno odvisnost v modelih, narejenih z
metodo PLS, preverjal s parametrom R2 , ki zavzema vrednosti z intervala [0, 1].
Definiran je kot
P
(yi − ŷi )2
2
R = 1 − Pi
,
(3.10)
2
i (yi − yi )
kjer je yi i-ta meritev, ŷi jePnapovedana vrednost i-te meritve s premico, ki se
jim najbolje prilega, yi = N1 N
i=1 yi pa je povprečna vrednost meritev. Parameter
2
R nam pove, koliko podatki odstopajo od premice, ki se jim najbolje prilega in je
prikazan na grafih, kjer sem podatkom prilagajal premico. Bližje kot je R2 vrednosti
1, bolje se premica prilagaja podatkom.
Zadnji izmed parametrov, ki sem jih upošteval pri oceni, kako dobro narejeni modeli napovedujejo vsebnost API-ja, je koren povprečnega kvadrata napake napovedi
(ang. root mean square error of the estimation — RMSEE). Definiran je kot
s
PM
2
i=1 (yobs,i − yi )
,
(3.11)
RMSEE =
M
kjer je yobs,i izmerjena vrednost i-te koncentracije, yi pa je njena z navzkrižno validacijo napovedana vrednost. Obe količini sta podani relativno, v %, glede na ciljno
vsebost. Manjša ko je vrednost zgornje količine, boljša je modelska napoved.

3.4.1

Ortogonalna prilagoditev signala — OSC

Program SIMCA P+ vsebuje še en spektralni filter, ki sem ga uporabljal, imenovan
ortogonalna prilagoditev signala (ang. orthogonal signal correction — OSC). To je
matematični filter, ki iz matrike meritev (v našem primeru spektrov) X odstrani tiste
podatke, ki niso povezani z matriko latentnih vrednosti meritev Y, oziroma so nanjo
ortogonalni. Opisujem ga v podpoglavju metode PLS in ne v razdelku 3.1, kjer so
opisani ostali spektralni filtri, saj je z metodo PLS tesno povezan. Korake algoritma
OSC sem povzel po [19]. OSC deluje podobno kot metoda PLS, ki maksimizira
kovarianco med matrikama X in Y, le da OSC preoblikuje vektorje w tako, da je
vektor t = Xw ortogonalen na Y, torej kovarianco med X in Y minimizira. Ne
pozabimo, da je v našem primeru Y le še vektor (glej stran 19). Tudi tu spektre
najprej centriramo po enačbi (3.1). Nato algoritem, kot je to opisano v razdelku
3.3, izračuna prvo glavno komponento (os) matrike X, vektor t1 , in ga ortogonalizira
glede na Y kot
t∗1 = (1 − Y(YT Y)−1 YT )t1 ,
(3.12)
kjer t∗1 označuje ortogonaliziran vektor t1 . Sledi izračun vektorja w, ki povezuje
ortogonalizirano prvo glavno os t∗1 z matriko spektrov X:
w1 = X−1 t∗1 ,
kjer je X−1 posplošeni inverz matrike X. Zatem znova izračuna glavno os kot
t1 = Xw1 .
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Korake ortogonalizacije, opisane od enačbe (3.12) do (3.13), algoritem OSC ponovi
tolikokrat, dokler t1 ne konvergira. Končni vektor t1 je v prostoru valovnih dolžin
usmerjen tako, da popiše čim več raztrosa meritev in je hkrati ortogonalen na Y.
Sledi še izračun transponiranega vektorja uteži kot
p1 T = t1 T X/(t1 T t1 ) .
Sedaj program naredi transformacijo
X ← X − t1 p1 T ,
s katero od matrike meritev X odšteje informacijo, ki je “ortogonalna” na matriko
Y (ki je v našem primeru vektor). To pomeni, da postane vektor t = Xw s transformirano matriko X ortogonalen na Y. Algoritem OSC ponovi opisani postopek za
vse glavne komponente, ki jih v modelu uporabimo, običajno pa zadostujeta že ena
ali dve. S tako filtrirano matriko meritev X program za konec zgradi model, opisan
z enačbo (3.9), po algoritmu PLS.
Za napovedi koncentracij API-ja iz na novo posnetih spektrov, centriranih po
enačbi (3.1) in zloženih v matriko Xn , algoritem najprej izračuna prvo glavno os v
prostoru valovnih dolžin (ortogonalno na Y) kot
tn,1 = Xn T w1 .
Nato od matrike novih meritev Xn odšteje informacijo, ki je na matriko latentnih
vrednosti Y “ortogonalna”:
Xn T ← Xn T − tn,1 p1 T .
To ponovi za vse glavne osi, ki jih v modelu imamo, in tako dobimo matriko Xn
z odstranjenimi informacijami, “ortogonalnimi” na matriko latentnih vrednosti. Za
napoved vsebnosti API-ja program matriko Xn samo še vstavi v model PLS, narejen
iz matrike kalibracijskih spektrov X, ki jim je odstranili informacije, ortogonalne na
matriko latentnih vrednosti Y. Tudi pri uporabi filtra OSC naredimo model s toliko
glavnimi osmi, da sta parametra R2 (cum) in Q2 (cum) čim večja.
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Meritve sem izvajal s Sentronicovim spektrometrom SentroPAT Blend Uniformity TL II, prikazanim na sliki 4.1 [20, 21]. Spektrometer
sestavljata dva laserja s spremenljivima valovnima območjema izseva v bližnji infrardeči svetlobi ter trije InGaAs detektorji, kot prikazuje
slika 4.2 iz spektrometrovega priročnika za uporabo [20]. Laserja sta razreda 1 [22], sestavljena
pa sta iz t.i. mikro-elektro-mehaničnih sistemov (ang. micro-electro-mechanical systems —
Slika 4.1: Sentronicov spektrome- MEMS) [23]. Prvi laser seva v območju valovter SentroPAT Blend Uniformity nih dolžin 1350 – 1550 nm, drugi pa v območju
TL II, ki sem ga uporabljal za 1550 – 1800 nm. Ker je razmik med valovnimi
spektroskopske meritve, predsta- dolžinami, ki jih seva laser, 1 nm, so spektri sestavljeni iz N = 451 valovnih dolžin. Preden
vljene v magistrski nalogi [20].
izsevana svetloba zapusti spektrometer, se snop
še dvakrat razdeli. Prvega od razdeljenih snopov po prehodu skozi etalon (FabryPérotov interferometer) zazna prvi detektor, na sliki 4.2 označen kot Detector1 .
Etalon je optični resonator, ki prepušča le želeno valovno dolžino in tako instrument
s prvim razdeljenim snopom preveri in po potrebi naravna valovno dolžino izsevane
svetlobe. Drugi od razdeljenih snopov, ki ga zazna drugi izmed detektorjev (na sliki
4.2 označen kot Detector2 ), služi za referenco moči izsevane svetlobe. Zatem svetloba
v homogenem snopu premera 25 mm zapusti spektrometer skozi safirno steklo premera 4.5 cm in se difuzno siplje v analizirani snovi. Svetlobo, ki po difuznem sipanju
zapusti granulat v takšni smeri in pod takšnim kotom glede na vpadni snop svetlobe,
pod kakršnim je nameščen tretji detektor (na sliki 4.2 označen kot Detector3 ), le-ta
zabeleži kot difuzno sipano svetlobo. Tretji detektor je nameščen pod nekim kotom
glede na izhodni laserski snop zato, da zabeleži le difuzno sipano svetlobo, ne pa
tudi zrcalno odbite, ki ne nosi informacije o granulatu, saj pri zrcalnem odboju ne
pride do absorpcije.
Ker instrument SentroPAT beleži tako intenziteto izhodne svetlobe kot tudi intenziteto sprejete svetlobe pri vsaki izsevani valovni dolžini, nam po vsaki meritvi
vrne spekter obsevane snovi: na abscisni osi je zabeležena valovna dolžina laserske
svetlobe, na ordinatni osi pa absorptivnost A, definirana v enačbi (2.8). Spekter,
ki ga instrument poda, predstavlja povprečje štirih spektrov. Instrument namreč
vsakič posname štiri zaporedne spektre in jih povpreči. Čas zajemanja vseh štirih
spektrov traja približno 400 ms. Nedoločenost laserske svetlobe oziroma širina vsake
spektralne črte na polovični višini (ang. full width at half maximum — FWHM)
znaša 2 nm. Srednja vrednost valovne dolžine izsevane svetlobe je določena na
manj kot 1 nm natančno, vsaka izsevana valovna dolžina pa je reproducibilna z
natančnostjo, manjšo od 0.1 nm. Šum pri visokih vrednostih zaznane svetlobe je
manjši od 0.3 × 10−3 AU (absorpcijskih enot, ang. absorbing units — AU), šum
pri nizkih vrednostih zaznane svetlobe pa je manj kot 1 × 10−3 AU. Izhodiščni nivo
jakosti zaznane svetlobe se v 24 h ne spreminja za več kot 0.5 %. Podatki o snemanju spektrov, optični ločljivosti, natančnosti in reproducibilnosti izsevane svetlobe,
šumu ter trendu spreminjanja so navedeni v specifikacijah instrumenta SentroPAT.
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Slika 4.2: Shematični prikaz zgradbe spektrometra, s katerim sem izvajal meritve za
magistrsko delo [20].
Podrobnejše informacije o laserju, detektorju in ostalih sestavnih delih spektrometra
žal niso javno dostopne.
Pred meritvami sem izvedel validacijo spektrometra po vnaprej določenem programu, zabeleženem v računalniku spektrometra. Validacija obsega pet testov, ki
sem jih izvajal s snemanjem spektrov in odbojev laserjeve svetlobe od osmih certificiranih NIR refleksijskih standardov proizvajalca, priloženih instrumentu SentroPAT.
Ti imajo natanko določene odbojnosti, en pa ima značilen absorpcijski spekter.
Štiri izmed validacijskih testov sem izvedel vsak dan pred meritvami, enega pa po
predlogu dobavitelja instrumenta le enkrat mesečno. Ob vsakem snemanju validacijskega signala, odbitega od priloženih certificiranih standardov, sem le-te pokril s
priloženim kovinskim črnim pokrovom, ki preprečuje zaznavo NIR svetlobe iz ozadja
ter vpija lasersko svetlobo, da se od njega ne bi odbila v detektor.
Prvi dve od štirih validacij, ki sem jih izvajal redno, preverjata z refleksijskimi
standardi z 99 % in 10 % odbojnostjo šum pri visokih in nizkih intenzitetah zaznane svetlobe. Instrument je pri vsaki od omenjenih validacij posnel deset spektrov ter določil povprečno in največjo standardno deviacijo signala na petih različnih
segmentih valovnega območja laserja, kot tudi povprečno standardno deviacijo signala na celotnem valovnem območju laserja. Omenjeni parametri ne smejo presegati določenih vrednosti, sicer testi niso uspešno opravljeni. Pri visokih intenzitetah
svetlobe je največja dovoljena povprečna standardna deviacija celotnega spektra
3 × 10−4 , največja standardna deviacija na posameznem segmentu pa 8 × 10−4 . Pri
nizkih intenzitetah svetlobe je največja dovoljena povprečna standardna deviacija
celotnega spektra 1 × 10−3 , največja standardna deviacija na posameznem segmentu
pa ne sme presegati 2 × 10−3 . Oba validacijska testa sta bila vedno uspešno opravljena in sicer pri visokih intenzitetah svetlobe z vrednostmi izračunanih parametrov
enega velikostnega reda manj od dovoljenih vrednosti, pri nizkih intenzitetah svetlobe pa so bili izračunani parametri enakega velikostnega reda, kot so dovoljene
vrednosti.
Naslednji validacijski test, ki sem ga izvedel pred vsako meritvijo, določa fotometrično linearnost in sicer pri 1400, 1500, 1600 in 1700 nm. Posneti je potrebno
intenzitete svetlobe, odbite od refleksijskih standardov z 99, 80, 60, 40, 20, 10 in
5 % odbojnostjo ter rezultate primerjati z vrednostmi, ki so bile izmerjene ob umeritvi spektrometra. Če obe vrednosti nanesemo vsako na svojo os koordinatnega
sistema, bi ob popolnem ujemanju morala skozi dobljene točke potekati premica
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z naklonskim koeficientom k = 1 in presečiščem z ordinatno osjo n = 0. Test je
uspešno opravljen, če leži naklonski koeficient premice, ki se dobljenim točkam najbolje prilega, v območju 0.95 < k < 1.05, presečišče z ordinatno osjo pa na intervalu
−0.05 < n < 0.05. Tudi ta test je bil zmeraj uspešno opravljen, vrednosti naklonskih
koeficientov in presečišč z ordinato pa so bile največkrat precej blizu mejnih.
Z zadnjim izmed testov, ki sem jih redno opravljal, je instrument preverjal natančnost določanja valovnih dolžin izsevane svetlobe. Iz desetih meritev certificiranega standarda s karakterističnim spektrom in znanimi položaji njegovih vrhov
izračuna validacijski test standardno deviacijo izmerjenih položajev petih izmed vrhov, ki ne sme biti večja od 0.01. Tudi ta test je bil zmeraj uspešno opravljen,
standardna deviacija vrhov izmerjenih spektrov pa je znašala velikostni red manj od
največje dovoljene.
Zadnji izmed validacijskih testov, ki sem ga opravil enkrat mesečno, preverja, da
se izhodiščni nivo jakosti zaznane svetlobe v 24 h ne spreminja za več kot 0.5 %.
Spektrometer vsako minuto v obdobju ene ure posname refleksijski standard z 80 %
odbojnostjo ter primerja intenziteto zaznane svetlobe z intenziteto svetlobe, zaznane
ob začetku testa. Intenziteto preverja pri več valovnih dolžinah, intenziteta zaznane
svetlobe pa se od intenzitete prvotne meritve ne sme razlikovati več kot na tretjem
decimalnem mestu. Vse količine so izražene z razmerji, ki so okrog ena. Tudi ta test
je bil zmeraj uspešno opravljen.
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Vse meritve, katerih rezultate predstavljam v tem magistrskem delu, so bile opravljene pod enakimi, nadzorovanimi pogoji: temperatura je znašala (22.5 ± 0.2)◦ C,
relativna vlažnost je bila (24.0 ± 1.5) %, tlak pa je bil malenkost nad atmosferskim.

5.1

Kalibracijski vzorci

Za izgradnjo matematičnega modela PLS za napovedovanje koncentracije API-ja iz
spektrov zmesi granulatov je programu SIMCA P+ potrebno podati spektre kalibracijskih vzorcev, ki vsebujejo različne zmesi istih sestavin, kot jih vsebuje ciljna zmes.
Zato sem namešal enajst kalibracijskih vzorcev, v katerih je masni delež vsake izmed
sestavin variiral med 70 in 130 % masnega deleža glede na ciljno sestavo. Maso vseh
pomožnih snovi sem znotraj omenjenih meja spreminjal naključno, maso API-ja pa
sem od 2. do 11. kalibracijskega vzorca znotraj omenjenih meja spreminjal v enakomernih korakih. Kalibracijski vzorec 1, ki je imel enako sestavo kot granulat v
proizvodnji, pa je vseboval vmesno maso API-ja med 6. in 7. kalibracijskim vzorcem. Mase sestavin kalibracijskih vzorcev so prikazane v tabeli 5.1. Spreminjanje
Tabela 5.1: Mase sestavin enajstih kalibracijskih vzorcev (vse vrednosti so v [g]).
XXX

sestavina
XXX
XXX
vzorec
X

1

1

2.1926

2

2

3

4

5

6

7

API

120.703 2.2543 1.5641

0.2262

1.5037

9.0225

12.532

1.7148

126.812 2.6640 1.8672

0.1672

1.1700

6.8388

8.772

3

1.9569

119.223 3.2453 1.6629

0.2477

1.3917 12.6667

9.608

4

1.7986

120.539 3.0329 1.7120

0.2227

2.1779 10.0806

10.443

5

2.1591

124.458 1.4238 1.0027

0.2355

1.5765

7.8643

11.279

6

2.7134

117.894 2.6718 1.3878

0.2439

1.4025 11.5784

12.114

7

2.7640

122.519 1.5726 1.9454

0.1746

1.4412

6.6398

12.949

8

2.4659

121.423 2.6305 1.7826

0.2625

1.3787

6.2741

13.785

9

1.7366

118.051 1.7824 1.9539

0.2588

1.4173 10.1833

14.619

10

2.1540

120.107 2.0803 1.3333

0.3070

1.3249

7.2459

15.454

11

1.5423

119.130 2.5468 1.3312

0.1596

1.2270

7.7823

16.291

mas pomožnih snovi v kalibracijskih vzorcih ne sme biti korelirano s spreminjanjem
mase API-ja, saj bi to lahko pripomoglo k izgradnji modela, ki ne loči med spreminjanjem vsebnosti API-ja in z njim korelirane sestavine. Zato smo mase pomožnih
snovi določili s pomočjo lastnega programa, ki jim dodeli takšne mase, da se v
vzorcih čim manj korelirano spreminjajo z maso API-ja. Program izbere naključne
mase vseh sestavin znotraj zgoraj omenjenega območja variabilnosti ter jih reskalira
tako, da skupaj s predpisano maso API-ja nekega vzorca, tehta vsak vzorec enako.
Zatem preveri korelacijo spreminjanja mas vseh sestavin z maso API-ja. Če je kore29
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lacija vselej majhna, so mase sestavin kalibracijskih vzorcev sprejete, sicer postopek
ponovimo.
Med pripravo kalibracijskih vzorcev sem granulate tehtal na analitski tehtnici z
napako ±0.05 mg. Do večjih napak, ±0.5 mg, je prišlo zaradi sprijemanja granulatov na merilni pribor. Tako je koncentracija API-ja v vzorcih določena z relativno
natančnostjo 4 × 10−5 . Kalibracijske vzorce sem spektroskopsko posnel v laboratoriju. Na spektrometer SentroPAT sem namestil pokrov za mešalne vsebnike, ki
je posebej prilagojen za izvajanje spektroskopskih meritev. Pokrov ima v sredini
nastavek za spektrometer ter vgrajeno safirno steklo, skozi katerega lahko prihaja
do izmenjave svetlobe med spektrometrom in granulatom. Fotografija spodnjega
dela pokrova, ki se pri namestitvi na mešalne vsebnike nahaja na notranji strani,
je prikazana na sliki 5.1 (levo). Tako so bile laboratorijske meritve kalibracijskih
vzorcev primerljive z meritvami, narejenimi v proizvodnji. Okrog stekla, iz katerega
izhaja laserska svetloba, sem vsakič postavil kovinski valj premera 5 cm in višine 9.5
cm, v katerega sem nasipal granulat, na katerem sem izvajal spektroskopijo. Valj
sem pred vsako meritvijo pokril še s črnim kovinskim pokrovom z enakim polmerom, ki se valju tesno prilega in preprečuje, da bi spektrometer zaznal svetlobo iz
ozadja. Snemanje kalibracijskih vzorcev prikazuje slika 5.1 (desno). Vsak kalibra-

Slika 5.1: Levo: spodnji del pokrova mešalnih vsebnikov, posebej prilagojenega za
spektroskopijo. Pokrov je ob namestitvi na mešalni vsebnik na njegovi notranji
strani. V sredini je safirno steklo, skozi katerega prihaja do izmenjave laserske
svetlobe med spektrometrom in granulatom. Desno: spektrometer z nameščenim
pokrovom mešalnih vsebnikov, prilagojen za spektroskopijo. Na pokrovu je kovinski
valj, v katerem je nasut granulat, valj pa je pokrit s črnim pokrovom, ki preprečuje,
da bi detektor spektrometra zaznal svetlobo iz ozadja.
cijski vzorec je tehtal 150 g in je v valju segal približno 3.5 cm visoko. Pred vsako
novo meritvijo sem granulat dobro premešal s plastično žlico, da so se delci ob steklu
spektrometra zamenjali in sem tako vsakič posnel drug del granulata.
Granulat, katerega vsebnost API-ja sem spektroskopsko določal, se v proizvodnji
meša v mešalnih vsebnikih s prostornino 1200 l in 2000 l. V prvem je med mešanjem
okrog 300 kg granulata, v drugem pa približno 600 kg. Ti dve masi potlačita granulat
na dnu mešalnih vsebnikov s približno enako silo, kot potlačita obtežbi 1600 g ter
3200 g granulat v merilnem valju. Granulat se med mešanjem v mešalnih vsebnikih
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lahko počasi presipa iz enega mesta na drugega, lahko pa se sprime in se nenadoma
odlepi ter pade na dno, zato je lahko granulat ob steklu pokrova mešalnih vsebnikov
različno potlačen. Da bi izvajal spektroskopske meritve kalibracijskih vzorcev v čim
bolj podobnih pogojih, v kakršnih je granulat med spektroskopskim snemanjem v
proizvodnji, sem vzorce obteževal z različnimi utežmi. Po tri spektre sem posnel na
neobteženem granulatu in po tri spektre na obteženem z utežmi 800 g, 1600 g, 2400 g,
3200 g in 4000 g. Bolj ko je granulat potlačen, manjša je prodorna globina laserske
svetlobe in večja je intenziteta zaznane svetlobe, kar zmanjša absorptivnost. Ta
pojav premakne spektre gostejšega granulata navpično navzdol, spektre redkejšega
granulata pa navpično navzgor.
Pri pregledu spektrov z modelom PCA sem ugotovil, da je največ odstopajočih
meritev (ang. outliers) med meritvami, narejenimi brez obtežbe granulata. To lahko
pripišem večjemu številu večjih praznih območij znotraj granulata, napolnjenih z
zrakom, ki povzročijo, da se laserska svetloba ne siplje v vse smeri enakomerno, kar
privede do sprememb v spektru. Poleg tega sem opazil tudi, da spektralni filter
SNV v veliki meri izniči učinek uteži. Na grafu raztresenosti izidov prve in druge
glavne osi centriranih spektrov so spektri raztreseni v neki smeri glede na maso uteži.
To prikazuje slika 5.2, na kateri je prikazana povečava območja, kjer ležijo spektri
kalibracijskih vzorcev 2, 3, 4 in 5. Ob vsaki meritvi je zabeleženo tudi njeno ime,

Slika 5.2: Povečava grafa raztresenosti izidov modela PCA, narejenega iz neobdelanih, le centriranih spektrov. Prikazani so spektri kalibracijskih vzorcev 3, 4, 5 in
6, vsak s svojo barvo. Ob vsaki meritvi je zabeleženo tudi njeno ime, ki sestoji iz
številke kalibracijskega vzorca ter mase obtežbe, pod katero je bil spekter posnet, brez
zadnjih dveh ničel. Vidimo tudi dve izstopajoči vrednosti kalibracijskega vzorca 1,
posnetega brez obtežbe.

ki sestoji iz številke kalibracijskega vzorca ter obtežbe brez zadnjih dveh ničel, pod
katero je bil spekter posnet. Vidimo tudi dve izstopajoči vrednosti kalibracijskega
vzorca 1, posneta brez obtežbe. Na sliki 5.3 pa vidimo, kako filter SNV v veliki meri
izniči učinek uteži, saj postanejo spektri nekega vzorca veliko bolj pomešani med
seboj. Kljub temu, da filter SNV v veliki meri izniči učinek uteži, sem za izgradnjo
modelov uporabil kalibracijske vzorce, posnete pod vsemi obtežbami. Na slikah 5.2
in 5.3 opazimo tudi, da postanejo spektri po obdelavi s spektralnim filtrom SNV
veliko bolj združeni v skupine z enako sestavo.
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Slika 5.3: Povečava grafa raztresenosti izidov PCA modela, narejenega s spektri,
obdelanimi s filtrom SNV. Prikazani so isti spektri kot na sliki 5.2.

5.2

Izbira najboljšega modela za določitev koncentracije API-ja

Da bi kar se da natančno napovedal koncentracije API-ja v granulatu, sem naredil
veliko matematičnih modelov PLS, v katerih sem obdelal spektre z različnimi spektralnimi filtri ter njihovimi kombinacijami, uporabljal pa sem tudi različna območja
valovnih dolžin. Najboljšega od modelov, narejenega z določenim spektralnim filtrom ali njihovo kombinacijo, sem določil glede na najvišjo vrednost Q2 (cum) ter
najnižjo vrednost RMSEE (glej enačbi 3.6 in 3.11). Splošen recept, kako narediti
najboljši model, namreč ne obstaja, saj so razlike med spektri različnih substanc
prevelike.
Pri izbiri najboljšega modela sem upošteval tudi zunanjo validacijo. Z narejenimi
modeli sem napovedal koncentracije API-ja iz spektrov zmesi, ki sem jo namešal iz
enakih sestavin ter v enakem razmerju, kot je v tabletah. Nato sem zmesi trikrat
dodal znane mase API-ja. Da bi se ta čim bolj homogeno vmešal v zmes, sem na
novo natehtanemu API-ju postopoma vmešaval zmes granulatov. Vsakič, ko je zmes
vsebovala določen delež API-ja, sem posnel šest spektrov granulata in sicer tri pod
obtežbo 1600 g in tri pod obtežbo 3200 g. Pri vsaki izmed zmesi sem iz šestih posnetih spektrov izračunal povprečje ter standardno deviacijo napovedanih deležev APIja. Tabela 5.2 prikazuje število glavnih osi uporabljenih pri posameznem modelu,
parametre Rx2 (cum), Ry2 (cum), Q2 (cum) in RMSEE, standardne deviacije napovedanih vsebnosti API-ja v vsaki izmed zmesi in odstopanja povprečne napovedane
vsebnost API-ja v vsaki izmed zmesi od vsebnosti, ki sem jih izračunal iz natehtanih sestavin granulata. Odstopanja sem računal kot (cnap − cnat )/ccilj , kjer je cnap
z modelom PLS napovedana vsebnost API-ja, cnat je natehtana vsebnost API-ja v
posameznem vzorcu, ccilj pa je ciljna vsebnost API-ja v granulatu iz proizvodnje.
V tabeli so prikazani le rezultati treh najboljših modelov, v katerih sem uporabil
tri spektralne filtre. Najbolje napoveduje model s spektralnim filtrom OSC, saj so
povprečja njegovih napovedi deležev API-ja v vzorcih najbližja ciljnim. Prav tako
so pri tem modelu tudi najmanjše standardne deviacije napovedanih deležev API-ja
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Tabela 5.2: Število glavnih osi, uporabljenih pri posameznem modelu, parametri
Rx2 (cum), Ry2 (cum), Q2 (cum) in RMSEE, standardne deviacije in odstopanja povprečnih vrednosti napovedanih deležev API-ja od natehtanih, za štiri vzorce. Rezultati so prikazani za tri modele PLS, narejenimi z različnimi spektralnimi filtri,
standardna deviacija in odstopanje sta podana v %, relativno glede na ciljno vsebnost API-ja v granulatu iz proizvodnje.
filtri

SNV

SNV + 1. dovod

OSC

št. glavnih osi

2

3

1

Rx2 (cum)

0.801

0.252

0.994

Ry2 (cum)

0.95

0.962

0.998

Q2 (cum)

0.928

0.798

0.998

RMSEE

4.0

3.5

0.8

zmes

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

std. dev [%]

3.4

1.8

2.2

3.8

2.8

4.0

5.0

3.0

2.3

0.7

2.3

0.9

odstopanje [%]

8.1

8.9

7.3

7.7

5.2

3.6

3.9

1.9

−0.8

1.1

−1.6

−2.9

pri vsakem vzorcu. Tudi s filtrom OSC sem naredil več modelov, pri katerih sem
izključil različne meritve, ki so se pri modelih z drugimi spektralnimi filtri izkazale
za izstopajoče ter vključeval različna območja valovnih dolžin, pri katerih vsebovana
aktivna učinkovina najbolj absorbira in na ta način poizkusil narediti model PLS, ki
bi deleže API-ja napovedoval čim natančneje. Za najboljšega se je izkazal model, ki
sem mu izključil spektre kalibracijskih vzorcev, posnete brez uteži, ter spektre kalibracijskega vzorca 1, posnete s 1600 g utežjo, saj so se pri vseh narejenih modelih ne
glede na uporabljen spektralni filter izkazali za najbolj odstopajoče. Najboljši izmed
narejenih modelov ni vseboval prvega dela valovnih dolžin do 1411 nm, saj ima v
tem območju ena izmed sestavin zmesi zelo močno absorpcijo, ki model poslabša, saj
ni povezana s koncentracijo API-ja. Izključil sem tudi zadnjih 10 valovnih dolžin,
saj pride v robnih območjih laserjevega izseva do največjih nelinearnosti absorpcije,
kar se je pokazalo pri pregledu odvodov spektrov.
Za najboljši model sem si ogledal statistiko rezultatov testa navzkrižne validacije,
ki ga je opravil program SIMCA P+, in s katero je napovedoval volumske deleže
API-ja v kalibracijskih vzorcih, izključenih iz modela. Ko je na ta način program, z
najboljšim od narejenih modelov, napovedal volumske deleže API-ja iz vseh spektrov
kalibracijskih vzorcev, vključenih v model, je na abscisno os nanesel napovedane
volumske deleže, na ordinatno os pa volumske deleže, ki sem jih programu podal.
Natančnost napovedi modela sem določil iz treh parametrov. Prvi je RMSEE, ki za
najboljši model znaša 0.8. Drugi je napaka posamezne napovedi, ki sem jo izračunal
za vse napovedane vsebnosti iz vseh spektrov kalibracijskih vzorcev kot
∆nr = cnap − cpod .
Tu je cnap napovedana vsebnost API-ja, cpod pa je vsebnost, ki sem jo modelu podal.
Obe količini sta podani v %, relativno glede na ciljno vsebnost API-ja v proizvodnji. Tretji parameter je odstopanje povprečne napovedi vsebnosti API-ja vsakega
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kalibracijskega vzorca, cnap , od ciljne vsebnosti API-ja, kar sem izračunal kot
∆nr = cnap − 1 .
Tudi parameter cnap je podan v %, relativno glede na ciljno vsebnost API-ja. Tabela
5.3 prikazuje standardno deviacijo napovedanih vsebnosti API-ja, maksimalen ∆nr
za vsakega od kalibracijskih vzorcev in ∆nr . Standardne deviacije napovedanih
Tabela 5.3: Standardna deviacija napovedanih vsebnosti API-ja, maksimalen ∆nr
in ∆nr za vsakega od kalibracijskih vzorcev. Vse tri količine so podane v %, glede
na ciljno vsebnost API-ja v proizvodnji.
vzorec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

std. dev. [%]

0.5

0.8

0.7

0.6

0.8

0.5

0.8

0.5

0.5

0.3

0.4

∆nr (max) [%]

1.0

1.5

1.2

0.9

1.6

1.2

1.8

−1.3

−1.1

10

−1.1

∆nr [%]

0.0

−29.2

−23.3

−16.2

−9.2

−3.9

3.4

9.4

16.3

22.7

29.0

vsebnosti API-ja v vsakem kalibracijskem vzorcu znašajo manj kot 1 %. Precej nizka
so maksimalna odstopanja napovedanih vsebnosti od podanih. Največje odstopanje
znaša 1.8 % pri napovedani vsebnosti iz sedmega kalibracijskega vzorca. Od tod sem
določil natančnost napovedi relativno glede na ciljno vsebnost API-ja za najboljšega
izmed narejenih modelov PLS, ki tako znaša 1.8 %. Pri odstopanjih povprečnih
vsebnosti API-ja od ciljne pa vidimo, kako se od drugega do četrtega kalibracijskega
vzorca ta v približno enakomernih korakih približuje ničli, od sedmega do enajstega
kalibracijskega vzorca pa se v enakomernih korakih od nje zopet oddaljuje. Nič
znaša pri prvem kalibracijskem vzorcu, v katerem je vsebnost aktivne učinkovine
ciljna.

5.3

Laboratorijske meritve

V tem poglavju predstavljam meritve na granulatih v laboratorijskih pogojih. Za
začetek sem želel preveriti nekaj fizikalnih vplivov na rezultate spektroskopskih meritev ter raziskati omejitve, ki so jim te meritve podvržene. Rezultati narejenih
raziskav bodo prišli prav tako pri interpretaciji rezultatov meritev, narejenih v proizvodnji, kot tudi pri nadaljnjem uvajanju NIR spektroskopije za določanje homogenosti zmesi granulatov v proizvodnjo. Tako kot pri kalibracijskih vzorcih sem tudi v
naslednjih podpoglavjih opisane meritve izvajal na pokrovu mešalnih vsebnikov, prilagojenem za spektroskopijo. Granulate sem tudi tokrat snemal nasute v kovinskem
valju, pokritim s črnim pokrovom.

5.3.1

Spekter zmesi granulatov

Za začetek si oglejmo, kako je videti spekter takšne zmesi granulatov, kot sem jo
spektroskopsko analiziral med homogenizacijo v proizvodnji. Spekter na sliki 5.4
je bil posnet na kalibracijskem vzorcu 1 in prikazuje absorptivnost v odvisnosti od
valovnih dolžin.
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Slika 5.4: Neobdelan spekter prvega kalibracijskega vzorca, ki ima enako sestavo kot
granulat, na katerem sem izvajal spektroskopijo med mešanjem v proizvodnji.

NIR spekter je sestavljen iz številnih šibkih in prekrivajočih se vrhov, ki jih
ni mogoče pripisati točno določeni funkcionalni skupini. Zato ne moremo natančno
določiti, katera funkcionalna skupina je odgovorna za absorpcijo pri določeni valovni
dolžini, lahko pa funkcionalnim skupinam pripišemo valovna območja, v katerih
absorbirajo. Tako je tudi spekter granulata precej gladek, z le enim ostrim vrhom pri
1392 nm, ki pripada eni izmed sestavin zmesi. Območje valovnih dolžin med 1430 in
1510 nm ima največjo absorpcijo. Tu absorbirajo tako kombinacijski pasovi prvega
višjega harmonika CH skupine, kot tudi ROH, CONH2 , RNH2 in druge funkcionalne
skupine. Nato se z vse večjo valovno dolžino absorptivnost zmanjšuje, v območju
med 1660 in 1780 nm pa zopet počasi narašča, kar lahko pripišemo absorpciji prvih
višjih harmonikov funkcionalnih skupin CH3 , CH2 in CH. Shematski prikaz valovnih
območij bsorpcije različnih valovnih dolžin je prikazan na sliki 2.4.

5.3.2

Globina prodora

Najprej sem si ogledal globino prodora laserske svetlobe v granulatu, da bi videl,
iz katerega območja granulata prihaja informacija o njegovi sestavi. Pri tem nisem
meril dejanske globine, do katere laserska svetloba prodre, ampak globino, iz katere
še dobim informacijo o granulatu, torej se tu merjenje nanaša na globino, iz katere se
svetloba še vrne v detektor. S to meritvijo sem izvedel, ali dobivam informacije le o
plasti granulata, ki leži najbližje sondi, ali prinaša signal izpovprečeno informacijo iz
večjega dela granulata, ali sega celo skozi obsevano snov in tako zabeležimo svetlobo,
odbito od kovinskega valja in pokrova. Na steklo, skozi katerega izhaja laserska
svetloba, sem postopoma nasipal granulat kalibracijskega vzorca 1 in po vsaki na
novo dodani plasti granulata posnel spekter. Nekatere valovne dolžine prodrejo
globlje v granulat kot druge. Ko je višina granulata enaka ali večja od globine
prodora valovne dolžine z največjo prodorno globino, postane spekter konstanten.
Ker je zelo zahtevno enakomerno natresti zelo tanke plasti granulata po površini
znotraj kovinskega valja s polmerom 5 cm in natančno izmeriti njihovo višino, sem leto ocenil, kar pa za oceno globine prodora popolnoma zadostuje. Zanima me namreč
le velikostni red globine prodora in ne natančna vrednost, ki je zelo odvisna od
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potlačenosti granulata. Pri meritvah višine plasti sem uporabljal kljunasto merilo.
Da bi izločil možnost, da prihaja izmerjeni signal iz ozadja, sem še pred nasipanjem granulata posnel spekter kovinskega valja in črnega pokrova. Tako sem izmeril
odboj laserske svetlobe od kovinskega valja in črnega pokrova ter njun termični izsev
v območju valovnih dolžin, ki se ujema z valovnimi dolžinami laserske svetlobe. Na
sliki 5.5 je prikazan signal enaintridesetih meritev brez granulata.

Slika 5.5: Signal enaintridesetih meritev, narejenih brez granulata, le s kovinskim
valjem, pokritim s črnim pokrovom.

Z naraščajočo valovno dolžino intenziteta svetlobe narašča in sicer približno od
1.3 % izsevane laserske svetlobe pri 1350 nm do približno 1.7 % izsevane laserske
svetlobe pri 1800 nm. Ker je ta intenziteta veliko manjša od intenzitete svetlobe laserja, sevanje iz črnega pokrova in kovinskega valja ne bo vplivalo na oceno prodorne
globine laserske svetlobe v granulatu.
Ko sem nasul prvo plast granulata, je bilo pod njo vidno steklo spektrometra,
skozi katerega izhaja laserska svetloba. Višino granulata sem ocenil na 0.1 mm.
Za vsako naslednjo plast, ki sem jo nasul, sem ocenil, da se je višina granulata
povišala za približno 0.1 mm. Pri najtanjših nasipih granulata sem pri oceni višine
nasipa lahko napravil tudi 200 % relativno napako, kar pa je še vedno dovolj dobro
za oceno velikostnega reda globine prodora. Pri večjih višinah nasutega granulata
pa ocenjujem, da se s kljunastim merilom izmerjene vrednosti ne razlikujejo za več
kot 0.3 mm od dejanskih višin granulata. Med meritvami sem granulat s plastično
žličko še razbrazdal, tako da sem naredil kupčke granulata višine približno 2 mm,
okrog katerih je bilo vidno steklo spektrometra. Sliki 5.6 in 5.7 prikazujeta graf
raztresenosti izidov za meritev prodorne globine in njegovo povečavo v območju
največje zgostitve meritev. Prvi dve glavni osi popišeta R2 (cum) = 0.977 raztrosa
točk, Q2 (cum) = 0.924, pri izgradnji modela PCA pa so bile uporabljene vse valovne
dolžine laserja. Spektri nasutega granulata do višine približno 0.3 mm ter spekter
razbrazdanega granulata na grafu raztresenosti izidov, prikazanem na sliki 5.6, so
dobro ločeni od ostalih spektrov, izmerjenih pri večjih višinah nasutega granulata.
Od tod sklepam, da dobimo informacijo o granulatu iz globine manj kot 0.5 mm.
Že meritev z ocenjeno višino 0.4 mm je pomešana med množico meritev z višjim
nasipom granulata, ki so bile narejene do vključno višine približno 25.5 mm. Mojo
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Slika 5.6: Graf raztresenosti izidov modela PCA, narejenega iz meritev prodorne
globine laserske svetlobe. Različne meritve na grafu so bile narejene pri različnih
višinah nasutega granulata, ki je zapisana ob meritvah.

Slika 5.7: Povečava grafa s slike 5.6 v območju največje zgostitve meritev.

oceno globine prodora NIR svetlobe v granulatu potrjuje tudi članek [10]. Pri višini
25.5 mm sem naredil tudi meritev brez črnega pokrova, označeno kot 25.5 mm brez
cp in leži na grafu tik ob meritvi iste višine granulata, narejene s črnim pokrovom.
Tako lahko še dodatno potrdim, da sevanje iz ozadja ni vplivalo na vse nadaljnje
laboratorijske meritve, ki so bile narejene pri višinah granulata med 25.5 in 35 mm.

5.3.3

Prag zaznave

Po oceni globine prodora NIR svetlobe sem si ogledal, kolikšna mora biti najmanjša
koncentracija aktivne učinkovine v zmesi granulatov, da jo z uporabljenim NIR
spektrometrom še lahko zaznamo. V splošnem je to zelo odvisno od tega, ali ima
opazovana snov veliko absorpcijo v opazovanem valovnem območju v primerjavi
z ostalimi snovmi, ki sestavljajo obsevano zmes granulatov, zato veljajo dobljeni
rezultati le za API, katerega prag zaznave sem meril. Prispevek k absorpciji neke
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snovi v zmesi mora biti namreč večja od šuma, prisotnega v spektrih.
Namešal sem zmes pomožnih snovi v razmerju, kot je v obravnavanem izdelku ter
postopoma dodajal API, tako da se je njegov masni delež v zmesi vsakič povečal za
0.5 %. Da se je pri vsakem vmešavanju novo dodani API čim bolj homogeno pomešal
v zmesi, sem na novo natehtanemu API-ju postopoma vmešaval zmes brez aktivne
učinkovine. Za tehtanje sem kot pri pripravi kalibracijskih vzorcev uporabljal analitsko tehtnico, ki prikazuje rezultate na 0.05 mg natančno. Do večjih napak, ±0.5
mg, je tudi tokrat prišlo zaradi sprijemanja na novo natehtanega API-ja na merilni
pribor. Tako sem zmesi pomožnih snovi z maso 163.2018 g šestkrat dodal ustrezno
količino API-ja, da sem na koncu dobil njegov masni delež 3 %. Relativna napaka
koncentracije API-ja se je med dodajanjem API-ja zmesi povečala iz velikostnega
reda 10−4 na velikostni red 10−3 . Meritve sem opravil na granulatih, obteženih z
utežjo z maso 1600 g. Slika 5.8 prikazuje graf raztresenosti izidov prvih dveh glavnih
komponent, ki popišeta R2 (cum) = 87.7 % raztrosa točk, Q2 (cum) = 0.778. Absorpcijske spektre, ki zajemajo celotno območje laserjevega izseva, sem predobdelal s
spektralnimi filtri SNV, WDS in filtrom s prvim odvodom. Na grafu so ob meritvah
označene koncentracije API-ja; meritve zmesi z enako koncentracijo so prikazane z
enako barvo. Z izbrano predobdelavo spektrov lahko lepo ločimo že zmesi z 0.5 %

Slika 5.8: Graf raztresenosti izidov modela PCA, narejenega iz spektrov, posnetih
za določitev minimalne koncentracije API-ja v zmesi, ki jo še lahko zaznamo. Ob
meritvah so označene koncentracije API-ja; meritve zmesi z enako koncentracijo so
prikazane z enako barvo.
masnega deleža API-ja od zmesi pomožnih snovi brez API-ja. Meritve z različnimi
koncentracijami API-ja so precej enakomerno razporejene od desne proti levi, le meritve zmesi z 2 oziroma 2.5 % vsebnostjo API-ja se nekoliko prekrivajo, bodisi zaradi
nehomogenosti zmesi bodisi zaradi napak pri meritvah. Ena izmed meritev zmesi
brez API-ja močno odstopa, saj leži zgoraj desno izven elipse, stran od ostalih dveh
meritev iste zmesi in jo zaradi tega obravnavamo kot napačno.

5.3.4

Vpliv temperature

Naslednja stvar, ki me je zanimala, je, ali že razmeroma majhna temperaturna razlika (reda velikosti nekaj 10◦ C) vpliva na spekter. Na tak primer lahko naletimo na
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primer pri tabletiranju, kjer se tablete segrejejo na približno 50◦ C. Graf raztresenosti
izidov prvih dveh glavnih osi na sliki 5.9 prikazuje po štiri meritve kalibracijskega
vzorca 10, ohlajenega v hladilniku na 6◦ C, segretega na sobno temperaturo (22◦ C) in
segretega v pečici na približno 60◦ C. Meritve sem obdelal s predobdelavo SNV, prvi

Slika 5.9: Graf raztresenosti izidov modela PCA, narejenega iz spektrov granulata,
posnetih pri različnih temperaturah, ki so na grafu označene z različnimi barvami.
Poleg meritev so zabeležene tudi vrednosti temperature granulata v stopinjah Celzija.
dve glavni osi pa pojasnita R2 (cum) = 0.855 raztrosa točk, Q2 (cum) = 0.71. Model
je narejen z vsemi valovnimi dolžinami laserja. Na grafu raztresenosti izidov lahko
spektre, posnete pri različnih temperaturah, dobro ločimo med seboj. Oglejmo si
še s filtrom SNV obdelane spektre zmesi granulatov, posnete pri različnih temperaturah, ki jih prikazuje slika 5.10. Ker na sliki 5.10 ni možno razbrati, v katerih

Slika 5.10: S spektralnim filtrom SNV obdelani spektri granulata, posneti pri različnih
temperaturah. Vsaka barva prikazuje spektre, posnete pri neki temperaturi, kakor
prikazuje legenda, kjer imajo temperature enote stopinje Celzija.
valovnih območjih se spektri ločijo med seboj, je potrebno spektre pri vsaki valovni
dolžini še centrirati. S filtrom SNV obdelani in centrirani spektri so prikazani na
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sliki 5.11. Tudi tu lahko ločimo tri skupine krivulj, ki ustrezajo spektrom granulatov pri različnih temperaturah. V območju med približno 1390 in 1500 nm se

Slika 5.11: S spektralnim filtrom SNV obdelani in centrirani spektri granulata, posneti pri različnih temperaturah. Vsaka barva prikazuje spektre, posnete pri neki
temperaturi, kakor je to označeno v legendi, kjer imajo temperature enote stopinje
Celzija.

pri višjih temperaturah poveča absorpcija prvih višjih harmonikov skupin ROH,
ArOH, RNH2 , in drugih ter kombinacijskih pasov prvih višjih harmonikov skupin
CH, CH2 in CH3 . Pri segrevanju se namreč molekule nekoliko oddaljijo druga od
druge, kar zaradi manjših medmolekularnih interakcij poveča absorptivnost NIR fotonov — temperaturno odvisnost absorpcije opisuje molarni absorpcijski koeficient
ε iz enačbe (2.8). Kot vidimo na sliki 5.11, se zaradi obdelave SNV in centriranja
spektrov pri toplejših granulatih ostala valovna območja, v katerih se absorpcija s
temperaturo ni toliko povečala, nekoliko znižajo glede na hladnejše granulate.
Z najboljšim modelom za napoved koncentracij API-ja sem v segrevanem kalibracijskem vzorcu 10 le-te napovedal. Volumski delež API-ja v tem vzorcu znaša
122.7 % ciljne vsebnost API-ja v proizvodnji. Njegovi povprečni napovedani volumski deleži, standardne deviacije napovedi in odstopanja napovedi od natehtanih
vrednosti so za vsako temperaturo granulata prikazani v tabeli 5.4. Pri vsaki temperaturi so bile narejene štiri meritve.
Tabela 5.4: Povprečni napovedani volumski deleži, standardne deviacije napovedanih
deležev in odstopanja API-ja od natehtane vsebnosti, pri treh različnih temperaturah
granulata. Količine so podane v %, relativno glede na ciljni delež API-ja v granulatu
iz proizvodnje.
temperatura [◦ C]

povp. vol. delež [%]

std. dev. [%]

odstopanje [%]

6

123.7

1.3

0.8

22

124.4

0.8

1.4

60

124.5

2.4

1.5
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Zaradi premajhnega števila meritev pri posamezni temperaturi in zaradi premajhnih razlik v napovedanih deležih API-ja ne morem nič zanesljivega reči o napovedih, saj so vse znotraj natančnosti modela. Ker pa povprečen volumski delež
in standardna deviacija API-ja s temperaturo naraščata, sklepam, da temperatura
granulata, na katerem izvajamo spektroskopijo, vpliva na napovedi modela. Vse
nadaljnje meritve so bile narejene pri sobni temperaturi (približno 22◦ C).

5.3.5

Časovni razpad aktivne učinkovine

API, ki nastopa v zdravilu, na katerem sem izvajal spektroskopijo, s časom oksidira.
Ugotoviti sem želel, ali je s spektrometrom SentroPAT mogoče ločiti med spektri
zmesi, ki vsebuje neoksidirano aktivno učinkovino ter spektri zmesi z vse večjim
deležem oksidiranih molekul API-ja. Zato sem v obdobju štiridesetih dni po tem,
ko so bili kalibracijski vzorci namešani, približno enkrat tedensko posnel spektre
kalibracijskih vzorcev 1, 10, in 11. Vzorci so bili shranjeni v odprtih vrečkah pvc
v hladilniku (pri 6◦ C). Obravnavani API namreč pri vse višjih temperaturah vse
hitreje razpada, pri temperaturi 6◦ C pa razpada zanemarljivo počasi. Produkti
oksidacije in temperaturnega razpada so različne molekule z drugačno zgradbo, kot
jo ima prvotna molekula API-ja.
Za izgradnjo modela PCA, s katerim bi lahko ločil med časovno oddaljenimi meritvami vzorcev, sem uporabil različne kombinacije spektralnih filtrov ter različna
valovna območja laserske svetlobe. Kljub temu na nobenem izmed grafov raztrosa
izidov nisem mogel jasno ločiti časovno oddaljenih meritev istega vzorca. Boljše rezultate so mi prinesle napovedi deležev API-ja iz časovno oddaljenih meritev obravnavanih vzorcev. Rezultati so prikazani na sliki 5.12, kjer so povprečne vrednosti
napovedi za vsakega izmed kalibracijskih vzorcev izračunane ob nekem času označene
z drugo barvo. Vsaka napoved i je opremljena še z napako σi0 , ki sem jo izračunal

Slika 5.12: Povprečne vrednosti napovedanih volumskih deležev API-ja v kalibracijskih vzorcih 1, 10 in 11 iz spektrov, posnetih ob različnih časih po tem, ko so bili
vzorci namešani. Povprečenih je bilo med 3 in 6 meritev, kolikor jih je bilo narejenih
na vsakem od vzorcev ob različnih časih. Vsaka napoved i je opremljena še z napako
σi0 , ki sem jo izračunal, kot je opisano v besedilu. Napovedane količine so podane
v %, relativno glede na ciljni delež API-ja v granulatu iz proizvodnje. Povprečnim
vrednostim napovedi vsakega vzorca sem zaradi večje preglednosti dodal še najbolje
prilegajočo se jim premico.
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kot standardno deviacijo napovedi ob nekem času, σi , deljeno s √
korenom števila
meritev, iz katerih je standardna deviacija izračunana: σi0 = σi / N . Povprečni
volumski deleži API-ja v vseh treh vzorcih s časom upadajo. V nekaj več kot enem
mesecu so se njegovi deleži v vseh treh vzorcih zmanjšali za najmanj 7 %. Moramo
se namreč zavedati, da tudi razpadni produkti API-ja prispevajo h spektru, zaradi
česar je najverjetneje razpadlo več API-ja, kot sem določil z napovedmi modela. Ker
razpadni produkti niso bili vključeni v kalibracijske vzorce, postajajo napovedi z vse
večjim deležem razpadnih produktov vse manj zanesljive.

5.3.6

Presejan in nepresejan granulat

Da bi granulat vseboval grudice manjše ali enake neki mejni velikosti, se med proizvodnjo izdelka granulat preseje. Zanimalo me je, če lahko s spektrometrom SentroPAT opazim razliko med spektrom presejanega in nepresejanega granulata. Zato
sem namešal zmes granulatov v takem razmerju, kakršno je v tabletah, in posnel
sedem spektrov nepresejanega granulata. Nato sem granulat presejal skozi sito,
kakršnega uporabljajo pri sejanju tega izdelka ter posnel še sedem spektrov presejanega granulata. Pri vsaki meritvi je bil granulat obtežen s 1600 g utežjo, med vsako
meritvijo pa sem granulat v merilnem valju premešal. Slika 5.13 prikazuje graf raztrosa izidov prvih dveh glavnih osi meritev, obdelanih s spektralnim filtrom SNV.
Prvi dve glavni osi pojasnita R2 (cum) = 0.94 raztrosa točk, Q2 (cum) = 0.914. Za
izgradnjo modela sem uporabil vse valovne dolžine. Meritve presejanega granulata
so označene z rdečo, meritve nepresejanega granulata pa s črno barvo, poleg meritev
pa označujeta pr presenani granulat, ne pa nepresejanega. Vidimo, da lahko ločimo

Slika 5.13: Graf raztrosa izidov prvih dveh glavnih osi spektrov presejane in nepresejane zmesi granulatov, ki sem jo namešal v takem razmerju sestavin, kakršno je
v tabletah obravnavanega izdelka. Z rdečo barvo in pripisom pr so označene meritve presejanega, s črno barvo in pripisom ne pa so označene meritve nepresejanega
granulata.

med spektri presejanega in nepresejane granulata. Slika 5.14 prikazuje SNV filtrirane in pri vsaki valovni dolžini centrirane spektre nepresejanega ter presejanega
granulata, narisane z enakima barvama kot na sliki 5.13. Obse skupini spektrov je
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Slika 5.14: S filtrom SNV obdelani ter centrirani spektri presejane in nepresejane
zmesi granulatov, ki sem jo namešal v takem razmerju sestavin, kakršno je v tabletah
obravnavanega izdelka. Spektri rdeče barve pripadajo meritvam presejanega, spektri
črne barve pa meritvam nepresejanega granulata.

mogoče dobro ločiti med seboj. Presejani granulat ima, kot sem razbral iz neobdelanih spektrov, nekoliko večjo absorpcijo od nepresejanega granulata do približno
1600 nm, kjer začne na spektru zmesi, prikazanem na sliki 5.14, absorpcija upadati.
Ker je zgornji spekter obdelan s filtrom SNV in centriran, se zaradi tega pri višjih
valovnih dolžinah položaja spektrov zamenjata. Večje ko so grudice, ki sestavljajo
granulat, manjša je sipalna konstanta S iz enačbe (2.7), kar pomeni, da svetloba prodre globlje v granulat in se zato njena absorpcija poveča. Ker granulat najmočneje
absorbira svetlobo ravno v prvi polovici spektra, je tu učinek opazovanega pojava še
večji. Pri presejanem granulatu z manjšimi grudicami pa se dogaja ravno obratno.
Sipalna konstanta S se poveča, kar zmanjša prodorno globino svetlobe in zato tudi
njeno absorpcijo, kar je najbolj razvidno iz prvega dela spektra, kjer je absorptivnost
granulata največja. Da se opazovani pojav lahko zgodi, mora priti med absorpcijo
do nelinearnosti, ki v enačbah (2.7) in (2.8) niso zajete, saj bi se sicer vertikalno
zamaknili celotni spektri in se ne bi spremenila absorpcija le v določenih območjih.
Na sliki 5.14 vidimo, da je prišlo pri valovni dolžini 1392 nm do velike razlike v
absorpciji presejanega in nepresejanega granulata, zaradi česar so pri tej valovni
dolžini centrirani spektri precej razmaknjeni. Tu ima namreč ena od sestavin zmesi
veliko absorpcijo, ki se v presejanem in nepresejanem granulatu precej razlikuje. Že
Tabela 5.5: Povprečne vrednosti sedmih napovedi volumskih deležev presejanega in
nepresejanega granulata, njihove standardne deviacije ter odstopanja napovedanih
deležev od natehtanih. Vse količine so podane v %, relativno glede na ciljno vsebnost
API-ja v granulatu iz proizvodnje.
povprečje [%]

std. dev. [%]

odstopanje [%]

nepresejan

98.6

2.0

−1.4

presejan

99.9

2.5

−0.1
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pri majhnih razlikah v intenziteti sprejete svetlobe se pri močni absorpciji vrednosti
absorptivnosti močno spremenijo, kot lahko razberemo iz enačbe (2.8).
Z najboljšim modelom sem napovedal tudi volumske deleže API-ja iz spektrov
nepresejanega in presejanega granulata. Povprečne vrednosti sedmih napovedi, njihove standardne deviacije in odstopanja napovedanih deležev od natehtanih sem
prikazal v tabeli 5.5. Iz dobljenih rezultatov je težko priti do končnega sklepa, saj
obe povprečni vrednosti volumskega deleža API-ja odstopata od natehtane znotraj
ocenjene napake modela PLS, s katerim sem volumske deleže napovedoval. Glede
na razlike v spektrih pa mislim, da vpliv sejanja na spektroskopijo ni zanemarljiv.

5.3.7

Modela z masnimi in volumskimi deleži

Z naslednjimi meritvami sem pokazal, da je za izgradnjo matematičnih modelov
za napoved koncentracije API-ja potrebno upoštevati volumske deleže granulatov
v zmesi, ne pa masne, kar se v praksi velikokrat dogaja. Volumski delež i-tega
granulata v zmesi z M komponentami izračunamo kot:
vi =

mi
Pρi mj
j ρj

j ∈ [1, M ] .

,

Tu sta mi in mj masi i-te in j-te komponente, ρi in ρj pa sta kristalni gostoti i-te in
j-te komponente. Kristalne gostote uporabimo zato, ker lahko z njimi izračunamo
volumski delež granul neke komponente glede na volumen vseh granul, ki sestavljajo
granulat. Tako ne upoštevamo volumna zraka, ki zapolnjuje prostor med granulami.
Zrak v zmesi lahko namreč zanemarimo, saj ima približno tisočkrat manjšo gostoto
od granulata in ga z NIR spektroskopijo granulata ne zaznamo. Da bi kar se da nazorno pokazal razliko med modeloma z masnim in volumskim deležem, sem namešal
binarne zmesi dveh izmed sestavin zdravila, ki sem ga spektroskopsko analiziral. Izbral sem si sestavini, katerih razmerje kristalnih gostot je razmeroma veliko glede na
razmerje med kristalnimi gostotami ostalih sestavin zdravila in znaša ρ1 : ρ2 = 1.54.
Posnel sem spektre obeh čistih sestavin ter devet njihovih mešanic z enakomernim
korakom med masnimi razmerji sestavin, m1 : m2 = 1 : 9, 2 : 8, . . . , 9 : 1. Na
vsaki zmesi sem naredil šest spektroskopskih meritev in sicer trikrat brez uteži in
trikrat s 1600 g utežjo. Slika 5.15 prikazuje posnete spektre obeh sestavin ter njunih zmesi. Zaradi preglednosti sem prikazal po en s filtrom SNV obdelan spekter
vsakega od namešanih masnih deležev ter čistih komponent, posnet na obteženem
granulatu. Za matematični model PLS sem uporabil le meritve obteženega granulata, saj sem z njimi dobil boljši model, z večjo vrednostjo Q2 (cum). Uporabil sem
vse valovne dolžine, izključil pa sem eno meritev z razmerjem mas m1 : m2 = 2 : 8,
ki se je na grafu raztrosa izidov izkazala za ubežno. Oba modela, tako z masnim
kot tudi volumskim deležem sestavin, sestojita iz ene glavne komponente. Ta v modelu z masnimi deleži pojasni raztros točk v smereh x in y, Rx2 (cum) = 0.975, ter
Ry2 (cum) = 0.98, Q2 (cum) = 0.976. V modelu z volumskimi deleži pojasni raztros
točk v smeri x, Rx2 (cum) = 0.959, bolje pa je pojasnjen raztros točk v smeri y,
Ry2 (cum) = 0.995, Q2 (cum) = 0.995.
Sliki 5.16 in 5.17 prikazujeta linearnost modelov z volumskimi in masnimi deleži
sestavin. Na grafih so na abscisi prikazani deleži koncentracij ene izmed sestavin,
ki jih modela izračunata z navzkrižno-validacijo, na ordinati pa so prikazani deleži,
ki sem jih modeloma podal. Najprej si oglejmo graf, ki prikazuje linearnost modela
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Slika 5.15: Spektri dveh sestavin obravnavanega zdravila ter njihovih binarnih zmesi,
posneti z obtežbo 1600 g. Masni deleži sestavin v zmesi si sledijo z enakomernim
korakom od m1 : m2 = 1 : 9 do m1 : m2 = 9 : 1.

iz masnih deležev sestavin. Napovedane in podane vrednosti deležev sestavin zmesi
ležijo na krivulji in ne na premici, torej se ne spreminjajo sorazmerno ena glede
na drugo, kar potrjuje tudi vrednost R2 , ki znaša 0.9804. Poglejmo, kolikšna je

Slika 5.16: Primerjava z navzkrižno-validacijo napovedanih masnih deležev ene od
komponent binearne zmesi (abscisna os) in masnih deležev, ki sem jih modelu podal
(ordinatna os). Prikazana je tudi točkam najbolje prilegajoča se premica.

linearnost modela, narejenega z volumskimi deleži sestavin (slika 5.17). Model z
volumskimi deleži je precej bolj linearen od modela z masnimi deleži. Do večjih
odstopanj od premice tu ne prihaja, vrednost R2 tu znaša 0.9955.
Ogledal sem si še, kako se spreminja višina spektra binarne zmesi pri 1580 nm kot
funkcija masnega oziroma volumskega deleža ene od komponent, ki v njej nastopa.
To valovno dolžino sem si izbral, ker se tu absorpciji obeh komponent zmesi najbolj
razlikujeta. Rezultati so prikazani na sliki 5.18 (levo). Višine spektrov, posnetih
pri različnih razmerjih obeh komponent, so izračunane kot povprečne vrednosti treh
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Slika 5.17: Primerjava z navzkrižno-validacijo napovedanih volumskih deležev ene
od komponent binearne zmesi (abscisna os) in volumskih deležev, ki sem jih modelu
podal (ordinatna os). Prikazana je tudi točkam najbolje prilegajoča se premica.

spektrov, pri vsaki povprečni vrednost pa so na grafu označene še standardne deviacije povprečenih meritev. Na sliki 5.18 (desno) je s črno barvo narisana krivulja,
ki prikazuje, kako se masni deleži na abscisni osi spreminjajo z volumskimi deleži na
ordinatni osi, izračunanimi za razmerja gostot sestavin binarne zmesi. Za primerjavo je poleg nje z rdečo barvo prikazana še daljica, ki prikazuje linearno odvisnost,
oziroma spreminjanje masnih deležev z masnimi deleži. Precej podobno kot se vo-

Slika 5.18: Levo: Višine spektrov binarne zmesi pri 1580 nm, posnete pri različnih
razmerjih komponent in prikazane v odvisnosti od masnih (rdeče točke) in volumskih
deležev (črne točke) ene izmed komponent binarne zmesi. Višine so izračunane kot
povprečne vrednosti treh spektrov, pri vsaki povprečni vrednosti so na grafu označene
še standardne deviacije povprečenih meritev. Desno: volumski deleži ene od komponent binarne zmesi v odvisnosti od njenih masnih deležev (črna krivulja) ter za
primerjavo linearna odvisnost (rdeča črta).
lumski deleži spreminjajo z masnimi, se tudi višina spektra pri 1580 nm spreminja
z masnim deležem ene izmed komponent binarne zmesi. Višina spektra se z volumskimi deleži spreminja precej bolj linearno. Popolno linearnost bi dosegli, če bi
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poznali pravo razmerje gostot sestavin binarne zmesi. Ta se namreč spremeni, če
imajo sestavine amorfno in ne kristalno strukturo.

5.3.8

Sestavljen spekter zmesi

Zadnja stvar, ki sem jo preveril z rezultati laboratorijskih meritev, je, ali je mogoče
iz spektrov posameznih sestavin reproducirati spekter zmesi teh sestavin. Zato sem
posnel po 6 spektrov vsake sestavine: tri, obtežene s 1600 g, in tri, obtežene s
3200 g. Slika 5.19 prikazuje po en spekter vsake izmed sestavin, posnet pod obtežbo
1600g. Spekter zmesi sem poskusil sestaviti tako, da sem povprečil vse spektre vsake

Slika 5.19: Spektri posameznih sestavin zmesi granulatov.

sestavine ter povprečje pomnožil z volumskim deležem, ki ga zavzema ta sestavina
v končni zmesi granulatov. Tako obdelane spektre vseh sestavin sem na koncu še
seštel. Iz izmerjenih spektrov i-te sestavine sem pri vsaki valovni dolžini λ izračunal
še standardno deviacijo, definirano kot
s
PM
2
j=1 (Ai,j,λ − Ai,λ )
, j ∈ [1, M ] .
σi,λ =
M
Tu je M = 6 in predstavlja število spektrov vsake sestavine, Ai,j,λ je absorptivnost
j-te meritve i-te sestavine pri valovni dolžini λ, Ai,λ pa je povprečna absorptivnost
i-te sestavine pri valovni dolžini λ. Standardne deviacije vsake sestavine sem nato
pomnožil z volumskim deležem vi , ki ga ima ta sestavina v zmesi granulatov. Za
konec sem pri vsaki valovni dolžini seštel kvadrate standardnih deviacij vseh sestavin,
vsoto pa korenil:
s
X
σλ =
(vi σi,λ )2 .
i

Na ta način sem dobil spekter zmesi granulatov iz spektrov posameznih sestavin ter
standardne deviacije meritev pri vsaki valovni dolžini. Tako dobljene spektre sem
primerjal s povprečjem spektrov, posnetih na zmesi granulatov. Povprečni spekter
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zmesi sem dobil tako, da sem povprečil spektre 173 meritev kalibracijskega vzorca
1, ki ima sestavine v takem razmerju, kot so v tabletah. Povprečil sem meritve,
narejene z obtežbami 800 g, 2400 g, 3200 g in 4000 g. Tudi spektrom zmesi sem
določil standardno deviacijo pri vsaki valovni dolžini. Na slikah 5.20 in 5.21 sta
prikazana oba spektra: sestavljeni iz posameznih komponent in povprečen spekter zmesi. Označeni sta tudi območji standardne deviacije sestavljenega spektra in
spektra zmesi. Ker sta območji standardnih deviacij zelo ozki, ležita zelo blizu pripadajočih spektrov, zato ju je komaj videti. Slika 5.20 prikazuje necentrirana, slika
5.21 pa centrirana spektra. Sestavljeni spekter iz spektrov posameznih komponent
zmesi ter povprečen spekter zmesi sta si precej podobna, ima pa sestavljen spekter
nekoliko večjo amplitudo. Tako na sestavljenem kot tudi na povprečenem spektru

Slika 5.20: Sestavljen spekter zmesi granulatov iz spektrov posameznih komponent
zmesi, posnetih pod obtežbami 1600 g ter 3200 g (črna krivulja). Povprečje 173
spektrov zmesi granulatov posnetih pri obtežbah 800 g, 2400 g, 3200 g in 4000 g
(rdeča krivulja). S sivima krivuljama je omejeno območje znotraj vsote standardnih
deviacij spektrov posameznih sestavin zmesi. Z roza krivuljama je omejeno območje
znotraj standardne deviacije povprečenih spektrov zmesi granulatov, izračunane pri
vsaki valovni dolžini.

Slika 5.21: Centrirani spektri in njihove standardne deviacije s slike 5.20.
48

Eksperimentalni rezultati
zmesi lahko vidimo nekaj šibkih vrhov, ki jih na drugem spektru ni, kar nakazuje na
to, da sestavine ne absorbirajo svetlobe v enakih deležih ko so samostojne in ko so v
zmesi. Oglejmo si še, kako se povprečje izmerjenih spektrov spreminja v odvisnosti
od sestavljenega spektra.

Slika 5.22: Povprečje izmerjenih spektrov v odvisnosti od sestavljenega spektra. Z
rdečo barvo je narisana premica, ki se točkam na grafu najbolje prilega, v zgornjem
levem kotu pa je zabeležena njena enačba in parameter R2 .

Vrednosti na grafu naraščajo in upadajo, saj se tako spreminja tudi spekter.
Odvisnost je precej linearna, saj znaša parameter R2 = 0.9968. Spektra pa se, kot
lahko vidimo že z njuno neposredno primerjavo, ne spreminjata enakomerno, saj bi
bil sicer naklonski koeficient premice, ki se podatkom najbolje prilega, blizu ena.
Razlike med izmerjenim in sestavljenim spektrom lahko pripišemo več dejavnikom. Ker se različne sestavine različno naelektrijo, se v zmesi lahko zgodi, da se
zrna določene sestavine naberejo okrog zrn druge, drugače nabite sestavine. Zato
se poveča absorpcija obdajajoče sestavine in zmanjša absorpcija obdane sestavine.
Poleg tega prepustijo različne sestavine različne valovne dolžine svetlobe različno
globoko. Zato se v zmesi lahko zgodi, da se bo neka valovna dolžina, ki bi sicer
v neki sestavini prodrla precej globoko, veliko bolj absorbirala v neki drugi sestavini, zaradi česar ne bosta obe sestavini prispevali k absorpciji v enakem razmerju,
kot prispevata v sestavljenem spektru iz posameznih sestavin. Slednje lahko najbolj opazimo kot absorpcijske vrhove le na enem — sestavljenem ali izmerjenem
spektru, na drugem pa ne, ter kot različne amplitude izmerjenega in sestavljenega
spektra. Poleg omenjenim razlogom pa lahko pripišemo razliko med sestavljenim in
izmerjenim spektrom še površinskim interakcijam med granulami. Ko so si določene
funkcionalne skupine različnih molekul iz različnih granul blizu, se zaradi elektrostatskih interakcij lahko spremenijo njihova nihanja. Manjše kot so granule, večja
je njihova skupna površina in več je interakcij med funkcionalnimi skupinami iz
različnih granul.
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5.4

Rezultati meritev iz proizvodnje

Sledi predstavitev rezultatov meritev, ki sem jih v obdobju dveh mesecev izvajal
med redno proizvodnjo izdelka, ki ga obravnavam v tem magistrskem delu. Da sem
lahko izvajal spektroskopijo zmesi granulatov med homogenizacijo, sem pred vsako
meritvijo moral mešalnemu vsebniku, v katerem se je mešala zmes granulatov, zamenjati vrhnji pokrov s posebnim pokrovom, prilagojenim za izvajanje spektroskopije.
Tako sem lahko nanj pritrdil spektrometer, kot prikazuje slika 5.23 (levo). Ker ima
instrument SentroPAT vgrajen senzor za orientacijo, sem določil, naj posname spekter, ko bo smer izhodnega snopa laserja navzgor pod kotom 35◦ glede na navpičnico,
ko granulat v mešalnem vsebniku že prekrije safirno steklo. Ker naredi mešalni
vsebnik med mešanjem en obrat v približno 6.7 s, so bili spektri posneti do časa, ko
je bil izhodni laserski snop iz sonde usmerjen približno navpično navzgor. Okvirno

Slika 5.23: Levo: Vrhnji del mešalnega vsebnika s posebej prilagojenim pokrovom
za izvajanje spektroskopije, na katerem je nameščen spektrometer. Desno: Okvirno
območje izvajanja spektroskopskih meritev, označeno z zeleno barvo, med vrtenjem
spektrometra z mešalnim vsebnikom [20].
območje izvajanja spektroskopskih meritev med vrtenjem spektrometra z mešalnim
vsebnikom je prikazano z zeleno barvo na sliki 5.23 (desno). Spektre sem snemal
na mešalnih vsebnikih s prostornino 1200 l, ki so vsebovali približno 300 kg granulata ter na mešalnih vsebnikih s prostornino 2000 l, ki so vsebovali približno 600 kg
granulata. Tako je granulat v manjših, 1200 l mešalnih vsebnikih zavzemal dobrih
40 % njihovega volumna, v večjih, 2000 l mešalnih vsebnikih, pa približno 50 %
volumna. Zaradi približno polovice nezasedenega prostora se lahko zmes granulatov
v mešalnih vsebnikih med vrtenjem dobro premeša. Tako je instrument SentroPAT
pri vsakem vrtljaju posnel spekter novega dela zmesi, ki je takrat ležal na safirnem
steklu.
Mešanje zmesi granulatov, iz katerih je sestavljen obravnavani izdelek, je sestavljeno iz treh faz. Najprej se v mešalnih vsebnikih premeša granulate, ki predstavljajo približno 91.5 % končne mase zmesi. Po mešanju se zmes preseje. Nato
se zmesi doda granulate, ki predstavljajo okrog 8.5 % končne mase zmesi in se jo
drugič premeša. Za konec se zmesi doda še dobra 2
celotne mase granulata,
se jo še zadnjič premeša in zmes granulatov je pripravljena za tabletiranje. Vse
spodnje rezultate sem pridobil iz analize spektrov, posnetih med drugim mešanjem.
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Na manjšem mešalnem vsebniku (1200 l) sem posnel mešanje osmih serij, na velikem mešalnem vsebniku (2000 l) pa devet. Volumske deleže vseh v nadaljevanju
naloge predstavljenih meritev sem napovedal z OSC modelom, ki se je izkazal za
najboljšega.

5.4.1

Manjši mešalni vsebnik (1200 l)

Slika 5.24 prikazuje napovedane volumske deleže API-ja relativno glede na ciljni volumski delež, med homogenizacijami osmih serij zmesi granulatov v mešalnih vsebnikih s prostornino 1200 l. Pri različnih serijah se v mešalnih vsebnikih mešajo različne
pošiljke sestavin, ki se lahko med seboj nekoliko razlikujejo, na primer v velikosti
zrn granulata in vlažnosti, zaradi česar prihaja do različnih potekov homogenizacije. V legendi je mešanje vsake serije označeno z zaporedno številko serije ter črko
s, ki označuje, da so to različne serije. Drugo mešanje 1200 l mešalnega vsebnika
traja pri obravnavanem izdelku 10 min, v tem času pa naredi mešalni vsebnik 89
obratov, kar je prikazano na abscisnih oseh spodnjih grafov. Volumski deleži API-ja

Slika 5.24: Izračunani volumski deleži API-ja relativno glede na ciljni volumski delež,
med mešanji vseh posnetih serij na mešalnih vsebnikih velikosti 1200 l, v odvisnosti
od števila vrtljajev.

po približno dvajsetem vrtljaju mešalnih vsebnikov v večini primerov le še oscilirajo
okrog končnih vrednosti. Od osmih serij le dve nekoliko izstopata: volumski delež
prve serije, označen s temno modro barvo, med mešanjem nekoliko upada in se na
koncu od večine razlikuje za približno 15 % vsebnosti API-ja, volumski delež četrte
serije, označene s svetlo modro barvo, pa šele proti koncu mešanja doseže vrednost,
kot jo ima večna serij po koncu mešanja in znaša približno 109 % volumskega deleža
API-ja, relativno glede na njegov ciljni volumski delež.
Naslednji parameter, s katerim lahko spremljamo homogenost zmesi granulatov,
je MBSD, ki nam poda informacijo o homogenosti vseh sestavin granulata in ne
samo API-ja. Grafi na sliki 5.25 prikazujejo, kako se ta parameter spreminja med
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mešanji različnih serij. Prikazal sem ga za različno velike sklope, ki štejejo M = 3,
5, 7, 10 in 15 spektrov. Vsakemu spektru sem pred izračuni odštel lastno povprečno
vrednost in tako izničil vertikalni zamik spektrov, ki ne nosi informacije o kemijski sestavi granulata. Ker nas predvsem zanima spreminjanje parametra MBSD
pri večjem številu narejenih obratov mešalnih vsebnikov, sem zaradi preglednosti
za vse serije prikazal le izbran izsek ordinatne osi, čeprav zavzemajo pri nekaterih
serijah vrednosti parametra MBSD pri začetnem številu vrtljajev višje vrednosti.

Slika 5.25: Parametri MBSD, izračunani za sklope M = 3, 5, 7, 10 in 15 spektrov, prikazani v odvisnosti od števila vrtljajev mešalnih vsebnikov, posneti na osmih
serijah na 1200 l mešalnih vsebnikih.
Parameter MBSD, izračunan s sklopi, ki štejejo M = 3 spektre, doseže območje
končnih vrednosti med desetim in dvajsetim vrtljajem mešalnih vsebnikov. Tako
izračunani MBSD med nadaljnjim mešanjem ne konvergira h končni vrednosti, ampak do konca mešanja precej oscilira, kar nakazuje na manjše nehomogenosti, ki so
v zmesi granulatov prisotne do konca mešanja. Zaradi tolikšnega nihanja parameter
MBSD, izračunan s tremi spektri v sklopu ni primeren za spremljanje homogenosti
zmesi. MBSD, izračunan s sklopi, ki štejejo M = 5, 7 in 10 spektrov, doseže končno
vrednost pri homogenizaciji večine serij do tridesetega obrata mešalnih vsebnikov,
od koder sklepam, da postane tu zmes homogena, čeprav prihaja tudi pri nadaljnjem mešanju do manjših oscilacij. Manjši ko je sklop spektrov, večja so zaradi
manjših območij nehomogenosti znotraj granulata nihanja parametra MBSD. Parameter MBSD, izračunan s sklopi 15 spektrov, pa doseže končno vrednost med
tridesetim in štiridesetim vrtljajem, kar dodatno potrjuje, da je zmes granulatov po
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tolikšnem številu vrtljajev v splošnem homogena, ne poda pa informacije o manjših
nehomogenostih znotraj zmesi granulatov. Zato je tudi parameter MBSD, izračunan
s toliko spektri v bloku neprimeren za spremljanje homogenizacije.
Med homogenizacijo četrte serije je prišlo med tridesetim in petdesetim vrtljajem mešalnega vsebnika do precejšnje, približno 7 % spremembe volumskega deleža
API-ja, kar prikazuje svetlo modra krivulja na sliki 5.24. To lahko razberemo tudi iz
vrednosti parametrov MBSD te serije, izračunanih s sklopi z večjim številom spektrov. Najbolj izrazito je ta sprememba opazna pri parametru MBSD, izračunanem
s sklopi, ki štejejo M = 15 spektrov, saj je ta velikostna skala najbolj primerljiva
z velikostno skalo, na kateri se je sprememba zgodila. Najbolj natančno pa lahko
spremembi sledimo s parametrom MBSD, izračunanim s sklopi, ki štejejo M = 7
spektrov, saj je to število spektrov dovolj majhno, da nam omogoča sledenje spremembi z relativno veliko časovno ločljivostjo in hkrati dovolj veliko, da z njimi zaznamo tudi dlje trajajoče spremembe v spektrih. Ker se je sprememba volumskega
deleža API-ja dogajala med približno dvajsetimi obrati mešalnega vsebnika, je s
parametrom MBSD, izračunanim s sklopi z manjšim številom spektrov, ne opazimo.
Oglejmo si sedaj grafe (slika 5.26), ki prikazujejo spreminjanje parametra MBSD,
izračunanega z M = 7 spektri v bloku, med homogenizacijo vseh opazovanih serij na
1200 l vsebnikih. Tudi tokrat je zaradi preglednosti prikazano samo izbrano območje
ordinatne osi. Iz parametra MBSD z M = 7 lahko razberemo informacije o homo-

Slika 5.26: Parameter MBSD, izračun z M = 7 spektri v bloku, prikazan za vseh
osem serij, posnetih na 1200 l vsebnikih.
genosti, ki smo jih pridobili že s pregledom napovedi volumskega deleža API-ja s
slike 5.24. Granulati so postali pri večini serijah razmeroma homogeni približno med
dvajsetim in tridesetim vrtljajem vsebnika, ko so se vrednosti parametrov MBSD
ustalile okrog vrednosti 5.5 × 10−4 , okrog katere nihajo večinoma z amplitudami
2 × 10−4 . Do večjih nehomogenosti pa je tudi pri daljših časih homogenizacije prišlo
pri prvi in četrti seriji.
MBF je še en parameter, ki nam pomaga pri spremljanju homogenosti zmesi granulatov. Oglejmo si njegove vrednosti, izračunane iz vrednosti parametrov MBSD,
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prikazanih na sliki 5.25. Tudi tu sem zaradi preglednosti prikazal le tisto območje ordinatne osi, na katerem leži največ informacij o homogenizaciji. Do največjih razlik

Slika 5.27: Parametri MBF, izračunani za sklope, ki štejejo M = 3, 5, 7, 10 in 15
spektrov, prikazani v odvisnosti od števila vrtljajev mešalnih vsebnikov, posneti na
osmih serijah na 1200 l mešalnih vsebnikih.

med zaporednimi vrednostmi parametra MBSD pride, ko so ti računani iz sklopov
z M = 3 in M = 5 spektri. Pri sklopih z vse več spektri pa se ta razlika zmanjšuje.
Tako lahko iz zgornjih grafov razberemo precej podobne informacije, kot iz grafov,
ki prikazujejo parametre MBSD na sliki 5.25. Večje ko so razlike med zaporednimi
vrednostmi parametrov MBSD, večja bo vrednost njihovega razmerja, prikazanega
na zgornjih grafih. Nehomogenosti pa bomo s parametri MBF zaznali z zamikom
števila vrtljajev v velikosti bloka, s katerim so bili parametri MBSD izračunani.
Tudi na grafu, ki prikazuje parametre MBF, je iz nihanja parametra pri sklopih z
M = 15 spektri razvidno, da je prišlo med homogenizacijo četrte serije do večje spremembe v volumskem deležu API-ja med tridesetim in petdesetim obratom mešalnega
vsebnika. Ta sprememba se kaže v različnih vrednostih MBF, izračunanega z M = 15
spektri v bloku med petinštiridesetem in šestdesetem obratom vsebnika, saj sta za
izračun tega parametra potrebni dve zaporedni vrednosti parametra MBSD, torej je
sprememba prikazana z zamikom velikosti bloka, ki zajema petnajst spektrov. Omenjeno spremembo je moč opaziti tudi pri MBF, izračunanem z M = 10 in M = 7
spektri v blokih. Oglejmo si tudi tokrat parametre MBF, izračunane z velikostmi
blokov M = 7 za mešanje vseh opazovanih serij na 1200 l vsebnikih (slika 5.28). Iz
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Slika 5.28: Parametri MBF, izračunani z M = 7 spektri v bloku, prikazani za
mešanja vseh osem serij, posnetih na 1200 l vsebnikih.

grafov na slikah 5.27 in 5.28 lahko razberemo podobne informacije o homogenosti
granulatov kot na grafih MBSD s slik 5.25 in 5.26. Ne opazimo pa nehomogenosti
prisotnih med mešanjem prve in četrte serije. Parameter MBF namreč primerja le
zaporedne vrednosti MBSD in ne zazna sprememb, ki se dogajajo med več zaporednimi vrednostmi MBSD. Zato nam posreduje več informacije o homogenosti zmesi
granulatov parameter MBSD kot parameter MBF.
V proizvodnji vzorčijo premešano zmes granulatov vsake serije na desetih lokacijah znotraj mešalnega vsebnika ter iz zajetih vzorcev določijo njihovo povprečno
vsebnost ter standardno deviacijo API-ja. Zato sem si za mešanje vsake serije ogledal, kako se pri desetih zaporednih napovedanih volumskih deležih API-ja spreminjata njihova povprečna vrednost ter standardna deviacija. Da sem čim bolj izničil
vpliv lokalnih nehomogenosti v granulatu, sem povprečje računal iz eksponentno
zglajenih napovedanih vsebnostih API-ja desetih zaporednih meritev. Eksponentno
zglajene vrednosti, si , napovedanih vsebnosti API-ja, xi , sem računal po formuli
si = αxi−1 + (1 − α)si−1 .
Tu je i indeks, ki teče po vseh napovedanih vsebnostih, α pa je faktor glajenja in
nam pove, koliko na vsako glajeno vrednost vpliva tekoča meritev in koliko prejšnje.
Izbral sem α = 0.8, za začetno zglajeno vrednost pa sem vzel s0 = x0 . Povprečje in
standardno deviacijo sem tako računal za sklope meritev [i − 9, i], kjer je i ∈ [10, 89],
in jih prikazal na sliki 5.29. Obe količini sem podal v %, relativno glede na ciljno
vsebnost API-ja. Povprečen volumski delež API-ja desetih zaporednih eksponentno
glajenih napovedi po tridesetem obratu mešalnih vsebnikov v večini primerov niha
med 105 in 115 % relativne vsebnosti API-ja, standardna deviacija pa po tridesetem
obratu mešalnih vsebnikov nikoli ne doseže 3.5 %, večinoma pa niha okrog 2 %.
Za primerjavo spektroskopskih rezultatov zadnjih desetih meritev vsake serije
z rezultati, ki jih dobijo s HPLC analizami desetih zajetih vzorcev granulata po
homogenizaciji in desetih tablet vsake serije, sem v tabeli 5.6 prikazal povprečne
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Slika 5.29: Tekoča povprečja glede na ciljno vsebnost API-ja eksponentno glajenih
(črna krivulja s skalo na levih ordinatnih oseh) ter standardne deviacije glede na
ciljno vsebnost API-ja (rdeča krivulja s skalo na desnih ordinatnih oseh) desetih
zaporednih meritev, izračunano za sklope meritev [i − 9, i], kjer je i ∈ [10, 89], prikazano za vseh osem obravnavanih serij 1200 l mešalnih vsebnikov. Vse količine so
podane v %, relativno glede na ciljno vsebnost API-ja v granulatu iz proizvodnje.

napovedane vsebnosti, standardne deviacije ter odstopanja povprečnih vsebnosti
od ciljne vsebnosti API-ja, izračunane iz zadnjih desetih meritev pri vseh posnetih
serijah na 1200 l mešalnih vsebnikih. Povprečne vsebnosti so izračunane na eksponentno glajenih zadnjih deset napovedanih vsebnostih. V zadnjih dveh stolpcih pa
sem prikazal odstopanja povprečnih vsebnosti API-ja desetih vzorcev granulata, zajetih z vzorčevalno sondo iz mešalnih vsebnikov po homogenizaciji vsake serije ter
odstopanja povprečnih vsebnosti API-ja desetih tablet vsake serije od ciljne vsebnosti. Rezultati zadnjih desetih spektroskopskih meritev bi namreč lahko nadomestili
rezultate, dobljene z vzorčenjem granulata po homogenizaciji vsake serije. Na dnu
tabele sem v predzadnji vrstici prikazal še povprečje vsakega stolpca. Povprečne
vrednosti eksponentno glajenih volumskih deležev API-ja se pri zadnjih desetih meritvah raztezajo med 93.1 in 111.0 % ciljne vsebnosti API-ja, s povprečjem 106.9 %.
Ker so dovoljena odstopanja med 95 in 105 % ciljne vsebnosti, je napovedana povprečna vsebnost previsoka. Standardne deviacije posameznih mešanj so precej nizke,
saj ne presegajo 1.8 %. Podobne vrednosti standardnih deviacij prinesejo tudi rezultati vzorčenja granulata po homogenizaciji. V zadnjih dveh stolpcih vidimo, da
vsebnosti API-ja, relativno glede na ciljno vsebnost, določene iz desetih vzorcev
granulata in desetih tablet z metodo HPLC, bistveno manj odstopajo od ciljnih
vsebnosti. Najbolj odstopa povprečna vsebnost API-ja iz vzorcev granulata pete
serije. Glede na to, da vsebnost API-ja, določena iz tablet pete serije, odstopa le
nekoliko več od povprečja, sklepam, da je tu prišlo do odstopanj zaradi vzorčenja
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Tabela 5.6: Povprečni napovedani volumski deleži, standardne deviacije in odstopanja povprečnih napovedanih vsebnosti od ciljne vsebnosti API-ja, izračunane iz
zadnjih desetih meritev serij, posnetih na 1200 l mešalnih vsebnikih. V zadnjih dveh
stolpcih so prikazana odstopanja povprečnih vsebnosti API-ja desetih vzorcev granulata, zajetih z vzorčevalno sondo iz mešalnih vsebnikov po homogenizaciji vsake
serije (“odstopanje sonda”) in odstopanja povprečnih vsebnosti API-ja desetih tablet
vsake serije (“odstopanje tablete”). Vse količine so podane v %, relativno glede na
ciljno vsebnost API-ja.
serija

povprečje [%]

std. dev. [%] odstopanje
napovedi [%]

odstopanje
sonda [%]

odstopanje
tablete [%]

1

93.1

1.8

−6.9

−1.2

−2.6

2

107.1

1.1

7.1

/

−0.8

3

109.3

1.2

9.3

/

−1.0

4

108.6

1.4

8.6

−4.8

−1.2

5

108.1

1.6

8.1

−1.6

−1.4

6

109.7

1.1

9.7

−1.8

−1.0

7

108.5

1.5

8.5

−0.4

−0.7

8

111.0

0.9

11.0

−2.1

−0.3

povp. vred.

106.9

1.3

6.9

−2.0

−1.1

granulata. Povprečno odstopanje API-ja, relativno glede na njegovo ciljno vsebnost, določeno iz vzorcev granulata, znaša −2.0 %, povprečno odstopanje, relativno
glede na ciljno vsebnost, določeno iz tablet, pa znaša skoraj pol manj, −1.1 %. Korelacij med odstopanji vsebnosti API-ja, določenimi iz napovedi modelov, vzorcev
granulata in tablet iz posameznih serij, ni opaziti.

5.4.2

Večji mešalni vsebnik (2000 l)

Oglejmo si še rezultate, pridobljene z meritvami, izvedenimi na 2000 l mešalnih
vsebnikih. Spektroskopijo sem tudi tokrat izvajal med drugim mešanjem, ki v tem
primeru traja 20 min, v tem času pa mešalni vsebnik naredi 179 vrtljajev. Na sliki
5.30 sem prikazal napovedane volumske deleže API-ja, relativno glede na njegove
ciljne volumske deleže, iz meritev vseh devetih serij, v odvisnosti od števila vrtljajev
vsebnika. V legendi so poleg zaporednih številk mešanj še črke s, ki označujejo, da
so to različne serije. Ignoriral sem velika začetna odstopanja v koncentracijah, saj
ne nosijo nobene koristne informacije. Pri meritvah, narejenih na 2000 l vsebnikih,
opazimo, da je večje količine granulatov potrebno mešati nekoliko dlje od manjših
količin, da postane API približno enakomerno razporejen po granulatu, kar se kaže
v nihanjih napovedanih volumskih deležev okrog končne vrednosti. To se v 2000
l vsebnikih zgodi po približno štirideset vrtljajih. Ravno tako kot pri meritvah,
narejenih na 1200 l vsebnikih, tudi tu opazimo, da napovedani deleži API-ja pri
mešanju ene serije po začetnih dvajsetih obratih mešalnega vsebnika odstopajo za
približno 25 % vsebnosti API-ja od povprečja ostalih. Napovedani deleži API-ja so
v povprečju za okrog 10 % višji od deležev, ki bi v granulatu morali biti, le delež pri
zadnji, deveti seriji, je za približno 15 % nižji. Podobne povprečne vsebnosti API-ja
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Slika 5.30: Izračunani volumski deleži API-ja, relativno glede na ciljni volumski
delež, med mešanji vseh posnetih serij na mešalnih vsebnikih velikosti 2000 l v odvisnosti od števila vrtljajev.

je model napovedal tudi iz meritev narejenih na 1200 l vsebnikih.
Poglejmo si parametre MBSD, izračunane za serije posnete na 2000 l mešalnih
vsebnikih v odvisnosti od števila obratov (slika 5.31). Parametri so zopet izračunani
za sklope, ki štejejo M = 3, 5, 7, 10 in 15 spektrov. Grafi so zaradi preglednosti prikazani le na izbranem izseku ordinatnih osi. Parametri MBSD se v večini primerov
po štiridesetem obratu vsebnikov ustalijo in le še nihajo okrog končnih vrednosti, kar
nakazuje na to, da so granulati po štiridesetem obratu večinoma dobro premešani,
vsebujejo pa še lokalne nehomogenosti. Tudi tokrat najbolj nihajo parametri MBSD,
izračunani s sklopi z najmanj spektri, s sklopi z vse več spektri pa so nihanja parametrov vse manjša. Opazimo, da je med homogenizacijo prihajalo do največjih
razlik med spektri, posnetimi med mešanjem prve serije. Oglejmo si še, kako se
spreminjajo parametri MBSD, izračunani z bloki, ki štejejo M = 7 spektrov, pridobljenih med homogenizacijami serij v 2000 l vsebnikih (slika 5.32). Tudi tu izstopa
parameter MBSD, izračunan za prvo serijo, saj najbolj niha. V večini primerov se
po štiridesetem obratu parametri MBSD ustalijo okrog vrednosti 5 × 10−4 , okrog katere nihajo z amplitudami približno 2×10−4 . Podobne vrednosti parametrov MBSD
imajo po tridesetem obratu tudi serije, posnete na 1200 l vsebnikih.
Grafi na sliki 5.33 prikazujejo še parametre MBF, izračunane iz parametrov
MBSD, prikazanih na grafih s slike 5.31. Parametri MBF, izračunani z velikostjo
sklopov M = 3, večinoma nihajo z večjo amplitudo kot pri vsebnikih velikosti 1200
l. To nakazuje na večje lokalne nehomogenosti zmesi granulatov v 2000 l vsebnikih. Parametri MBF, izračunani z M = 15 spektri v blokih, pa se v večini primerov
ustalijo pri petinštiridesetem obratu. Od tod vidimo, da ohranjajo spektri granulata
po približno petinštiridesetih obratih stalno obliko, prihaja le do manjših sprememb
zaradi lokalnih nehomogenosti. Za najbolj merodajne so se zopet izkazali parametri
MBF, izračunani s sklopi z M = 7 spektri, saj lahko s tolikšnim številom spektrov
popišemo tako kratkotrajne kot tudi dlje trajajoče spremembe v spektrih. Oglejmo
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Slika 5.31: Parametri MBSD, izračunani za sklope M = 3, 5, 7, 10 in 15 spektrov, prikazani v odvisnosti od števila vrtljajev mešalnih vsebnikov, posneti na osmih
serijah na 2000 l mešalnih vsebnikih.

si, kako se tako izračunani parametri MBF spreminjajo med homogenizacijo serij
merjenih na 2000 l vsebnikih (slika 5.34). Na grafu opazimo, da je do največjih
sprememb v vrednostih zaporednih parametrov MBSD prišlo med mešanjem pete
serije. Mešanje prve serije, ki je bilo po vrednostih parametrov MBSD najbolj izstopajoče, saj so tu vrednosti slednjih najbolj nihale, pa na grafu s slike 5.34 ne izstopa.
Parametri MBSD med mešanjem prve serije namreč niso nihali zaporedoma, temveč
so se njihove vrednosti spreminjale v večjih intervalih, ki jih popisuje večje število
parametrov MBSD.
Oglejmo si še, kako se spreminjata povprečna vsebnost in standardna deviacija volumskih deležev API-ja, izračunani za tekoče sklope meritev [i − 9, i], kjer je
i ∈ [10, 179] (slika 5.35). Povprečne vrednosti so tudi tokrat izračunane iz eksponentno glajenih vsebnostih API-ja desetih zaporednih meritev. Povprečna koncentracija eksponentno glajenih tekočih desetih meritev po štiridesetem obratu večinoma
niha med 100 in 110 % ciljne vsebnosti API-ja v granulatu iz proizvodnje, torej pri
nekoliko nižjih vrednostih kot pri 1200 l vsebnikih. Standardna deviacija po petdesetem vrtljaju ne doseže 3 % in večinoma niha med 2 in 2.5 % ciljne vsebnosti
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Slika 5.32: Parametri MBSD, izračunani z M = 7 spektri v bloku, prikazani za vseh
devet serij, posnetih na 2000 l vsebnikih.

API-ja. Iz narejenih analiz lahko določimo, da potrebujejo večje količine granulatov
v 2000 l vsebnikih daljši čas, da postanejo homogene, kot manjše količine granulatov
v 1200 l vsebnikih. Večina granulatov se v 2000 l vsebnikih premeša do približno
štiridesetega vrtljaja, saj za tem vrednosti analiziranih parametrov v večini primerov
le še oscilirajo okrog končnih vrednosti.
Tabela 5.7 prikazuje povprečne napovedane volumske deleže API-ja, njihove
standardne deviacije in odstopanja napovedanih vsebnosti od ciljnih, izračunane iz
zadnjih desetih meritev med homogenizacijami, posnetih na 2000 l vsebnikih. Povprečne vrednosti so izračunane na eksponentno glajenih napovedih vsebnosti API-ja.
Za primerjavo so v zadnjih dveh stolpcih prikazana še odstopanja povprečnih koncentracij API-ja iz desetih vzorcev, vzetih iz različnih lokacij mešalnega vsebnika
po homogenizaciji vsake serije, ter odstopanja povprečnih koncentracij desetih tablet vsake serije, dobljene z analizo HPLC. Vse količine so podane v %, relativno
glede na ciljno vsebnost API-ja. Zadnja vrstica prikazuje povprečje vsakega stolpca.
Vsebnosti povprečnih eksponentno glajenih napovedanih volumskih deležev API-ja
iz zadnjih desetih vrtljajev se raztezajo med 86.2 in 113.6 %, povprečna napovedana
vrednost zadnjih desetih meritev pa znaša 104.3 % API-ja, ki bi se moral nahajati
v homogeni zmesi granulatov v vsebnikih. Tudi večina napovedanih deležev API-ja
iz meritev, izvedenih na 2000 l vsebnikih, je po regulatorni zakonodaji previsokih.
Izjema so le sedma in osma serija, kjer deleži API-ja ne odstopajo od ciljnih deležev
za več kot 5 %. Najbolj odstopajoča je napoved vsebnosti devete serije, kjer je ta
13.8 % prenizka. Standardne deviacije nikjer ne presegajo 2.3 %, kar je znotraj
zakonodajnih omejitev. Iz zadnjih dveh stolpcev vidimo, da vsebnosti API-ja vzorcev granulata in tablet manj odstopajo od ciljne vsebnosti kot vsebnosti, določene
iz spektroskopskih meritev. Tudi tu ni opaziti korelacij med odstopanji vsebnosti
API-ja, določenimi iz napovedi modelov, vzorcev granulata in tablet iz posameznih
serij.
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Slika 5.33: Parametri MBF, izračunani za sklope M = 3, 5, 7, 10 in 15 spektrov,
prikazani v odvisnosti od števila vrtljajev mešalnih vsebnikov, posneti na devetih
serijah na 2000 l mešalnih vsebnikih.

Iz narejenih analiz je razvidno, da se granulati v 1200 in 2000 l vsebnikih v
tridesetih oziroma štiridesetih obratih precej dobro premešajo. Ker pa potrebujejo nekatere zmesi granulatov več časa, da se homogenizirajo, kot večina, bi bilo
smiselno med mešanjem vsake serije spremljati tako napovedane koncentracije APIja, parametra MBSD oziroma MBF z bloki spektrov velikosti na primer M = 7,
povprečje vsebnosti API-ja tekočega sklopa desetih meritev in njihovo standardno
deviacijo. Ko bi bila napovedana vsebnost API-ja znotraj dovoljenih meja ter se nekaj zaporednih vrednosti omenjenih parametrov ne bi spreminjalo v večji meri, kot
to predpisuje regulatorna zakonodaja, bi lahko med mešanjem vsake serije posebej
določili, kdaj je zmes granulatov homogena in bi mešanje zaključili.
Napovedani volumski deleži API-ja iz izvedenih meritev pa razen v dveh primerih odstopajo več, kot je dovoljeno. Večinoma so napovedi previsoke. Sklepam, da
je do previsokih napovedi prišlo zaradi sprijemanja API-ja na safirno steklo pokrova
mešalnih vsebnikov. API obravnavanega izdelka je namreč zelo lepljiv. Že med snemanjem kalibracijskih vzorcev se je granulat sprijemal na safirno steklo pokrova, ki
sem ga moral ob vsaki menjavi kalibracijskega vzorca drgniti s papirnato brisačo,
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Slika 5.34: Parametri MBF, izračunani z M = 7 spektri v bloku, prikazani za
mešanja vseh devet serij, posnetih na 2000 l vsebnikih.

Slika 5.35: Tekoče povprečje relativno glede na ciljno vsebnost API-ja eksponentno
glajenih (črna krivulja s skalo na levih ordinatnih oseh) ter standardna deviacija
relativno glede na ciljno vsebnost API-ja (rdeča krivulja s skalo na desnih ordinatnih
oseh) desetih zaporednih meritev, izračunani za sklope meritev [i − 9, i], kjer je i ∈
[10, 179], prikazani za vseh devet obravnavanih serij 2000 l mešalnih vsebnikov.

da sem ga očistil. Podobno se je sprijemala zmes granulatov med homogeniziranjem na prilagojeni pokrov mešalnih vsebnikov za spektroskopijo, kar sem opazil
po vsaki meritvi homogenizacije granulatov, saj sem moral prilagojeni pokrov po
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Tabela 5.7: Povprečni napovedani volumski deleži, njihove standardne deviacije in
odstopanja povprečnih napovedanih vsebnosti od ciljne vsebnosti API-ja, izračunane
iz zadnjih desetih meritev serij, posnetih na 2000 l mešalnih vsebnikih. Povprečne
vsebnosti so izračunane iz eksponentno glajenih zadnjih desetih napovedanih vsebnosti. V zadnjih dveh stolpcih so prikazana odstopanja povprečnih vsebnosti API-ja
desetih vzorcev granulata zajetih z vzorčevalno sondo iz mešalnih vsebnikov po homogenizaciji vsake serije (“odstopanje sonda”) ter odstopanja povprečnih vsebnosti
API-ja desetih tablet vsake serije (“odstopanje tablete”) od ciljne vsebnosti. Vse
količine so podane v %, relativno glede na ciljno vsebnost API-ja.
serija

povprečje [%]

std. dev. [%] odstopanje
napovedi [%]

odstopanje
sonda [%]

odstopanje
tablete [%]

1

113.6

1.8

13.6

−1.3

−1.0

2

106.4

1.4

6.4

0.7

−0.8

3

106.1

1.2

6.1

0.0

−2.1

4

111.1

1.1

11.1

−2.1

0.1

5

105.1

1.5

5.1

0.3

−0.8

6

106.8

2.0

6.8

−1.5

−0.7

7

99.3

0.9

−0.7

−1.2

−0.8

8

103.9

2.3

3.9

−1.8

−0.2

9

86.2

1.5

−13.8

−1.0

−1.5

povp. vred.

104.3

1.5

4.3

−0.9

−0.9

vsakem mešanju zamenjati z običajnim. Sklepam, da sprijetega API-ja na safirno
steklo med mešanjem granulat z vsakim novim obratom ni odstranil, temveč ga je
samo prekril. Ker je globina prodora NIR svetlobe le okrog 0.5 mm, sklepam, da
je sprijeti API na safirnem steklu povzročal zaznavo večjega deleža API-ja, kot je
tega v granulatu. To težavo bi lahko odpravili bodisi s premazom, ki bi preprečeval
sprijemanje API-ja na safirno steklo pokrova mešalnih vsebnikov, bodisi s spektrometrom, ki bi seval svetlobo z nižjo energijo. Ta bi namreč vzbujala molekulska
nihanja harmonikov višjega reda, kot jih vzbuja svetloba uporabljenega laserja, zaradi česar bi bila njena absorpcija v molekulah manjša. Tako bi dobili spektre, ki bi
prinašali informacijo iz globljega dela zmesi granulatov in bi sprijeti API na safirnem steklu nanje ne vplival v tolikšni meri. Poizkusili bi lahko tudi z izgradnjo PLS
modelov iz spektrov kalibracijskih vzorcev, posnetih med vrtenjem manjših, testnih
vsebnikov ter v kalibracijske modele vključili še spektre zmesi granulatov, posnete
med koncem homogenizacije v 1200 in 2000 l mešalnih vsebnikih. Tako bi bili spektri kalibracijskih vzorcev posneti v okoliščinah, ki so primerljivejše okoliščinam, v
katerih so posneti spektri med homogenizacijo v proizvodnji.
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6

Zaključek

V magistrskem delu sem predstavil rezultate spektroskopskih meritev za ugotavljanje lastnosti farmacevtskih granulatov ter pojasnil njihovo fizikalno ozadje. Preveril
sem prodorno globino NIR svetlobe uporabljenega spektrometra v obsevanem granulatu, ugotovil, da lahko v obravnavani zmesi granulatov zaznamo že 0.5 % obravnavanega API-ja ter da že razmeroma majhna temperaturna sprememba, okrog 55◦ C,
vpliva na obliko spektrov. Iz meritev vzorcev, ki so bili dober mesec v stiku z zrakom, sem z napovedmi vsebnosti API-ja pokazal, da ta s časom razpada. Preveril
sem tudi, kako se zaradi spremembe sipalnega koeficienta razlikujejo spektri nepresejanega granulata od spektrov presejanega granulata. Za konec sem pokazal še,
da je potrebno matematičnim modelom za napovedovanje vsebnosti API-ja podati
njegove volumske deleže v kalibracijskih vzorcih in ne masne, kot je to v navadi,
ter da je iz spektrov posameznih sestavin mogoče precej natančno sestaviti spekter
njihove zmesi.
Iz omenjenih meritev sem pridobil veliko informacij, uporabnih tako pri interpretaciji rezultatov spektroskopskih meritev kot tudi pri nadaljnjem uvajanju NIR
spektroskopije v proizvodnjo. Iz meritev, narejenih v proizvodnji, pa sem določal homogenost zmesi granulatov in koncentracijo API-ja med mešanjem in ugotovil, da je
mogoče s spremljanjem napovedane koncentracije API-ja ter parametrov MBSD in
MBF dobro določiti, kdaj zmes doseže končno homogenost. Zaradi prijemanja APIja na pokrov mešalnih vsebnikov, skozi katerega prihaja do izmenjave svetlobe med
granulatom in spektrometrom, prikazujejo dobljeni rezultati večjo vsebnost API-ja
od dejanske, kar otežuje uvedbo spektroskopije v proizvodnjo. Z nadaljnjimi raziskavami bi to težavo lahko odpravili in z uvedbo spektroskopskega določanja vsebnosti
API-ja v zmesi granulatov ter homogenosti zmesi med mešanjem lahko skrajšali čas
mešanja ter nadomestili sedanje dolgotrajne postopke določanja homogenosti.
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