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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift worden nieuwe twee-weg en drie-weg methoden beschreven voor 

hett schatten van reactiesnelheidsconstanten uit spectroscopische metingen van 

chemischee reacties. Deze methoden zijn toegepast op gesimuleerde en experimentele 

datasets. . 

Inn hoofdstuk 1, wordt een historisch overzicht gegeven van de chemische 

kinetiek.. Experimentele technieken, spectroscopie, multivariate analyse methoden en 

hett gebruik van specifieke voorkennis in kinetiek worden beschreven. In hoofdstuk 1, 

wordenn ook het doel en de opzet van het proefschrift beschreven. 

Inn hoofdstuk 2, wordt de theorie van de twee-weg methoden traditional curve 

fittingfitting (TCF), classical curve resolution (CCR) and weighted curve resolution (WCR) 

beschreven.. In TCF worden de reactiesnelheidsconstanten geschat uit de 

absorptieverschillenn in de tijd (dit is een concentratieprofiel) van een bepaalde 

chemischee component verkregen met behulp van één (of meer) selectieve 

golflengte(n),, die specifiek is (zijn) voor deze chemische component. Vervolgens 

wordenn de reactiesnelheidsconstanten verkregen door middel van het fitten van de 

snelheidsvergelijkingg van de chemische component aan het verkregen 

concentratieprofiel.. Het is belangrijk om te benadrukken dat TCF een univariate 

methodee is voor het geval van één selectieve golflengte. Selectieve golflengten voor 

eenn chemische component zijn verkregen met behulp van fixed-size window evolving 

factorfactor analysis (FSWEFA). dat een lokale rang selectie methode is. 

Curvee resolutie bestaat uit een set van technieken gebaseerd op de bepaling 

vann kwalitatieve informatie en het verkrijgen van responsprofielen, bijvoorbeeld 

tijdsprofielen.. Wanneer reactiesnelheidsconstanten in curve resolutie technieken 

geïmplementeerdd worden als onbekenden resulteert dit in modificaties van bestaande 

curvee resolutie technieken, omdat specifiek bepaalde kinetische informatie gebruikt 

wordt.. Een voorbeeld van zo'n modificatie is CCR. In CCR worden 

reactiesnelheidsconstantenn en zuivere spectra van reagerende absorberende chemische 

componentenn gelijktijdig geschat. Het is mogelijk om specifieke voorkennis te 

implementerenn in CCR, Wanneer bijvoorbeeld zuivere spectra van chemische 

componentenn van tevoren bekend zijn kunnen deze geïmplementeerd woorden in het 

CCRR algoritme. Dit kan voordelig zijn met het oog op het verbeteren van de 

nauwkeurigheidd van de schattingen van reactiesnelheidsconstanten. 

Inn WCR worden alleen schattingen voor de reactiesnelheidsconstanten 

verkregen.. Fr worden geen zuivere spectra van reagerende absorberende componenten 

geschat.. I let is dus ook niet mogelijk om spectrale voorkennis te implementeren in het 
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WCRR algoritme, omdat de concentratie ruimte en de spectrale ruimte volledig van 

elkaarr gescheiden zijn. WCR kan gezien worden als een target testing methode. In 

WCRR worden bepaalde matrices gewogen door bepaalde factoren. In het geval dat dit 

niett plaatsvindt, wordt het algoritme curve resolution (CR) genoemd, dat niet verward 

moett worden met traditionele curve resolutie technieken omdat in CR specifieke 

kinetischee informatie wordt gebruikt. 

Inn hoofdstuk 3, wordt de theorie van niet iteratieve en iteratieve drie-weg 

methodenn beschreven. Drie-weg methoden kunnen worden toegepast in gevallen waar 

dee bijdrage van verschillende chemische componenten van exponentiële aard is. Uit 

éénn enkele tweedimensionale dataset worden twee tweedimensionale datasets 

gevormdd door de originele dataset op te splitsen zodat het tijdsverschil tussen de twee 

gevormdee datasets gelijk is. Vervolgens wordt er een drie-weg structuur gevormd door 

dee twee tweedimensionale datasets die gevormd zijn op elkaar te stapelen. In 

thethe generalized rank annihilation method (GRAM) wordt een decompositie van de 

drie-wegg structuur uitgevoerd door het generalized eigenvalue problem (GEP) op te 

lossen.. Aangezien GRAM gevoelig is voor ruis kan het gebruik hiervan tot grove 

schattingenn van reactiesnelheidsconstanten leiden. In dit soort gevallen kan het 

iteratievee GRAM-Levenberg-Marquardt-/?ara//e/factor analysis (GRAM-LM-PAR) 

uitkomstt bieden waarbij de GRAM schattingen verfijnd worden. Het 

GRAM-LM-PARR algoritme bestaat uit een combinatie van het Levenberg-Marquardt 

algoritmee en alternerende stappen van het PARAFAC algoritme waarbij de GRAM 

schattingenn als startwaarden voor de reactiesnelheidsconstanten gebruikt worden. 

Inn geval van GRAM of GRAM-LM-PAR worden er twee datasets 

geconstrueerdd uit één dataset. Als er meer dan twee datasets geconstrueerd worden uit 

éénn dataset wordt de trilineaire decompositie (TLD) methode, dat overigens ook een 

niet-iteratievee methode is, gebruikt om een decompositie van de trilineaire structuur 

uitt te voeren, die ontstaan is na het op elkaar stapelen van de datasets. Op dezelfde 

wijzee als het geval is voor GRAM kunnen de TLD resultaten verfijnd worden dat 

resulteertt in het iteratieve TLD-LM-PAR algoritme. 

GRAMM en TLD zijn allebei geen kleinste kwadraten methoden, terwijl de 

LM-PARR gedeelten van GRAM-LM-PAR en TLD-LM-PAR dat wel zijn. 

Implementatiee van specifieke voorkennis is mogelijk voor de zowel de niet-iteratieve 

alss de iteratieve drie-weg methoden. Echter, het implementeren van specifieke 

voorkenniss in niet-iteratieve drie-weg methoden is beperkt. 

Inn hoofdstuk 4, wordt beschreven op welke wijze de kwaliteit van verkregen 

schattingenn voor de reactiesnelheidsconstanten bepaald kan worden. De 

nauwkeurigheidd van schattingen kan onderverdeeld worden in de precisie en bias. De 

nauwkeurigheidd van schattingen wordt beïnvloed door modelfouten, experimentele 
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foutenn en instrumentele ruis. De precisie van de schattingen van 

reactiesnelheidsconstantenn geeft de bovenste foutengrens weer. Deze grens wordt 

voornamelijkk bepaalt door de experimentele fouten en de instrumentele ruis als mag 

wordenn aangenomen, dat de modelfouten verwaarloosbaar klein zijn. Een onderste 

foutengrenss kan geschat worden met behulp van een op dejackknife gebaseerde 

methode. . 

Inn hoofdstuk 5, worden de vier datasets beschreven die voor de applicaties 

vann verschillende technieken gebruikt zijn in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9. Dataset 1 

bestaatt uit shori-wavelength near-infrared (SW-NIR) spectra opgenomen in de tijd 

vann de twee-staps vervolg epoxidatie van 2,5-di-/er/-butyl-l,4-benzoquinone met 

(eri-buty\(eri-buty\ hydroperoxide onder invloed van de Triton B katalysator. Deze reactie werd 

uitgevoerdd onder pseudo-eerste orde condities. Dataset 2 bestaat uit ultraviolet-visible 

(UV-Vis)) spectra opgenomen in de tijd van de twee-staps vervolg reactie van 

3-chlorophenylhydrazonopropanee dinitrile met 2-mercaptoethanol. Deze reactie werd 

eveneenss uitgevoerd onder pseudo-eerste orde condities en een pH van 5.4. Dataset 3 

bestaatt ook uit UV-Vis opgenomen spectra van dezelfde reactie als voor dataset 2, 

alleenn voor dataset 3 werd een pH van 5.2 gebruikt. Dataset 4 bestaat uit spectra 

opgenomenn van dezelfde reactie als voor dataset 2 en dataset 3, alleen werd voor 

datasett 4 een pH van 5.2 gebruikt en tweede orde condities. 

Inn hoofdstuk 6, worden de twee-weg methoden die beschreven zijn in 

hoofdstukk 2 toegepast op dataset 1 en dataset 2. Dataset 1 werd gebruikt om de 

werkingg van CR en WCR te testen voor het geval van een dataset met een matige 

signaall  ruis verhouding. Simulaties toonden aan dat CR en WCR beide succesvol 

toegepastt kunnen wrorden wanneer er sprake is van een zeer grote spectrale overlap 

vann de zuivere spectra van de reagerende absorberende chemische componenten van 

hett beschouwde proces. Op basis van de verkregen schattingen voor de 

reactiesnelheidsconstantenn voor zowel gesimuleerde data als experimentele data kon 

geconcludeerdd worden dat WCR het beste resultaat opleverde in termen van de 

precisiee van de geschatte reactiesnelheidsconstanten. 

Datasett 2 werd gebruikt om de werking van CCR met gebruik van 

voorinformatiee en WCR te testen voor het geval van een goede signaal ruis 

verhouding.. In dit geval is bepaalde voorkennis geïmplementeerd in het CCR 

algoritme,, wat niet mogelijk is voor het WCR algoritme. Op basis van de verkregen 

bovenstee en onderste foutengrenzen kon geconcludeerd worden dat er een winst is in 

precisiee van de geschatte reactiesnelheidsconstanten wanneer CCR met voorkennis 

werdd toegepast. Het verschil tussen de schattingen van de verkregen zuivere spectra 

mett behulp van CCR met voorkennis en WCR is klein. Het gebruik van voorkennis is 

nuttig,, omdat de precisie van de geschatte reactiesnelheidsconstanten verbetert. 
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Dee werking van TCF en CCR zonder voorkennis werd getest door gebruik te 

makenn van dataset 3 en dataset 4. In het algemeen kon er geconcludeerd worden dat 

zowell  CCR als TCF beide goede resultaten opleveren wanneer spectrale data gebruikt 

wordt,, die grote absorptieverschillen in de tijden hebben en een goed selectief window 

aanwezigg is. TCF verdient dan de voorkeur, omdat het een stuk sneller is dan CCR. In 

gecompliceerdee situaties, bijvoorbeeld wanneer de spectrale verschillen in de tijd 

kleinn zijn of geen selectief window aanwezig is, verdient CCR de voorkeur. 

Inn hoofdstuk 7, werden GRAM en GRAM-LM-PAR beide toegepast op 

datasett 1 en dataset 2. Simulaties toonden aan dat beide algoritmen toegepast kunnen 

wordenn bij een grote spectrale overlap. Op basis van de gesimuleerde data en dataset 1 

werdd geconcludeerd dat GRAM-LM-PAR altijd leidt tot een betere precisie van de 

geschattee reactiesnelheidsconstanten vergeleken met GRAM. Voor dataset 2 was 

echterr de precisie van de geschatte reactiesnelheidsconstanten verkregen met zowel 

GRAMM als GRAM-LM-PAR gelijk. De verschillen tussen de geschatte spectra met 

beidee algoritmen waren erg klein. 

Inn hoofdstuk 8, werd de werking van de twee-weg methoden CCR met 

voorkenniss en WCR en de drieweg-methoden GRAM, TLD, GRAM-LM-PAR en 

TLD-LM-PARR getest met behulp van dataset 1 en dataset 2. WCR leidde tot de beste 

precisiee van de geschatte reactiesnelheidsconstanten voor dataset 1. GRAM is echter 

well  toepasbaar. CCR met voorkennis leidde voor dataset 2 tot de beste precisie van de 

geschattee reactiesnelheidsconstanten, hoewel de precisie verkregen met behulp van 

GRAMM niet veel slechter was. Dit kan verklaard worden uit het feit dat de signaal ruis 

verhoudingg voor dataset 2 erg goed is. 

Inn hoofdstuk 9, werd de invloed bestudeerd van het implementeren van 

voorkenniss in CCR op de nauwkeurigheid van de verkregen schattingen voor de 

reactiesnelheidsconstanten.. Verschillende typen voorkennis werden geïmplementeerd 

inn CCR. Voor dataset 3 werden de reactiesnelheidsconstanten en de zuivere spectra 

geschatt zonder en met implementatie van voorkennis in CCR. Voor de experimentele 

dataa kon alleen de precisie onderzocht worden. Daarom werd data gesimuleerd die 

veell  leken op de experimentele data om de bias en uiteindelijk de nauwkeurigheid van 

schattingenn te onderzoeken. Er kon geconcludeerd wrorden dat het gebruik van 

voorkenniss niet altijd leidt tot een verbetering van de nauwkeurigheid van de 

schattingenn van de reactiesnelheidsconstanten. Richtlijnen voor het gebruik van 

voorkenniss worden in het hoofdstuk gegeven. 

Inn hoofdstuk 10, worden de algemene conclusies weergegeven en 

aanbevelingenn gedaan voor verder onderzoek. 
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