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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift wordt de combinatie van multivariate analyse (MVA ) 
technieken,, ofwel chemometrie, en twee-dimensionale scheidingsmethoden 
("comprehensive""  twee-dimensionale gas chromatografie). 
Dee belangrijkste reden om dit te doen is de geweldige complexiteit van de 
data.. De titel 'Chromametrics' is een samentrekking van chromatography 
enn chemometrics. 

Hoofstukk 1 geeft een kort historisch perspectief van de combinatie 
vann chemometrie en chromatografie. 

Hoofdstukk 2 beschrijft een classificatie-schema voor (gas)chromatograrische 
scheidingsmethoden.. Met dit schema kunnen vrijwel alle gas-
chromatografischee toepassingen worden ingedeeld in slechts drie generieke 
applikatiee typen. De drie gedefinieerde applikaties zijn de 'Doelkomponenten 
analyze',, 'Groep-type analyse' en 'Fingerprinting'. Het eerste type richt 
zichh op het achterhalen van concentraties van een beperkt aantal verhingen 
inn een complexe matrix. Het tweede type richt zich op het achterhalen van 
concentratiess van groepen van verbindingen. In het algemeen hebben de 
componentenn binnen een groep een overeenkomst in chemische structuur, of 
gedragenn ze zich identiek bij chemische omzettingen. De laatste klasse van 
toepassingen,, het 'Fingerprinten', richt zich op het leggen van correlaties 
tussenn het twee-dimensionale chromatogram en de eigenschappen van een 
bepaaldd produkt. Op deze manier kunnen verhingen die zorgen voor het 
slechtt presteren van een product worden achterhaald. 

Hett classificatie-schema moet zowel de ontwikkelaars van nieuwe 
toepassingenn om de voordelen van hun verbeteringen voor de praktische 
gebruikerss van nieuwe toepassingen. Aan de andere kant kunnen de 
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gebruikerss van deze toepassingen eerder inzien wat de voordelen van een 
nieuwee toepassing voor hun inhoud. De bruikbaarheid van het schema 
wordtt gedemonstreerd op GCxGC als een op zichzelf staande techniek, en in 
combinatiee met MVA. 
Dee Hoofdstukken 3 tot 6 gaan over de beschreven generieke toepassingen. 

Hoofdstukk 3 beschrijft het gebruik van zogenaamde meerweg-technieken, 
zoalss Parafac en NPLS, voor het berekenen van concentraties van een 
beperktt aantal verbindingen in een complex monster. In dit voorbeeld 
zijnn synthetische parfums gebruikt om de voordelen van deze benadering 
tee illustreren. In vergelijking met integratiemethoden, die in dit geval 
beschouwdd worden als referentie, presteren meerweg-technieken slechts 
marginaall  slechter op nauwkeurigheid en precisie. Als gekeken wordt 
naarr de snelheid, dan zijn meerwegmethoden verreweg superieur aan de 
traditionelee methoden. 

Hoofstukk 4 beschrijft de chemometrische methoden voor de analyze 
vann z.g. groep-typen. In deze toepassing is men geïnteresseerd in het 
achterhalenn van de concentraties van stoffen met eenzelfde karakteristiek 
(structuur,, gedrag bij bepaalde omtzettingsomstandigheden etc). Een 
aantall  algemene stappen om een chroma2gram te verkrijgen worden 
beschreven.. Daarnaast worden een aantal technieken herschreven die 
dee visualizatie ten goede komen (het corrigeren voor de basislijn en 
'splining'' van de datamatrix). Ook wordt een mogelijke aanpak voor het 
berekenenn van de concentraties van groepen van verbindingen beschreven. 
Dee voorbeelden worden geïllustreerd aan de hand van monsters waarin 
vertaktee alcoholen zitten. Een mogelijke aanpak van de verschuivingen in 
retentietijdenn wordt ook beschreven. 

Hoofdstukk 5 beschrijft de toepassing van een techniek om verschillen 
inn retentietijden in twee dimensies op te lossen. Deze toepast maakt 
gebruikk van een tweede-orde vergelijking om een verschuivingsprofiel op te 
stellen.. Op deze manier kan het gehele chroma2gram worden aangepast 
voorr verschillen in retentietijden. Dit is een vereiste omdat vrijwel alle 
chemometrischee technieken niet met deze verschillen kunnen omgaan. 
Zekerr voor het gebruik van GCXGC voor de 'Fingerprint' toepassing is dit 
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noodzakelijk. . 
Dee techniek is toegepast op GCXGC met een vlamionisatie detector (FID) en 
mett een vlucttijd massaspectrometer (TOF-MS). 

Multivariatee technieken zoals PC A en Parafac zijn gebruikt om de effectiviteit 
vann deze aanpak te illustreren. Daarnaast is Parafac2 gebruikt als MVA 
techniekk die de verschuivingen in retentietijden vanuit het algoritme aanpakt. 

Hoofdstukk 6 beschrijft het gebruik van GCXGC data voor het classificeren 
vann ruwe olie. Selectie technieken om onderscheid te maken tussen relevante 
enn irrelevante data zijn ook toegepast. Zowel de 'gestuurde' als 'ongestuurde' 
classificatiee methoden zijn gebruikt om een verkeerd geclassificeerd monster 
tee achterhalen. Uiteindelijk zijn de monsters geclassificeerd naar hun 
oorspronkelijkee reservoir. 
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