
 

EXAMENSARBETE	INOM	KEMITEKNIK,	GRUNDNIVÅ	
STOCKHOLM,	2019	

 

    

     
     
     
     
     
    
     

 

 
 

	

Överföring	av	NIR	metod	för	
kvantitativ	analys	mellan	olika	
instrument	

	

George	Mado	

	

	

	
 

 



     
     
 
  
 

 

 

EXAMENSARBETE	
Högskoleingenjörsexamen	

Kemiteknik	

	

Titel:	 Överföring	av	NIR	metod	för	kvantitativ	analys	mellan	
olika	instrument	

	

Engelsk	titel:	 Transfer	of	a	NIR	method	for	quantitative	analysis	
between	different	instruments	

	

Sökord:	 NIR,	Metod,	Modell,	Multivariat,	Spektra,	Validering	

	

Arbetsplats:	 AstraZeneca,	Gärtuna	

	

Handledare	på	
arbetsplatsen:	 Maria	Christiernin	

	

Handledare	på	

KTH:	 Catharina	Silfverbrand	Lindh	

	

Student:	 George	Mado	

	

Datum:	 2019-05-25	

	

Examinator:	 Catharina	Silfverbrand	Lindh	



     
     
 
  
 

 

 

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete går ut på att överföra en metod- från ett Antaris NIR-instrument på 
AstraZeneca Macclesfield till ett Bomem 3600 NIR-instrument på AstraZeneca Gärtuna. 
Metoden används för att säkerställa att biprodukten form L ligger under specificerat 
gränsvärde för produkten. 

Kvantitativa NIR metoder är inte absoluta. De är prediktiva metoder som bygger på att man 
tar upp spektra för ett antal prover som man även analyserar med en referensmetod. Sedan 
använder man ett multivariat dataprogram som relaterar varje spektra till dess värde med 
referensmetoden med linjär regression. 

För att överföra en metod mellan två olika NIR-instrument behöver man matematiskt föra 
över de spektra som den multivariata modellen bygger på så att de matematiskt sett är 
analyserade på det instrumentet som man för över metoden till. De rådata som används till 
att bygga modellen är data från NIR instrumentet i Macclesfield och NIR-instrumentet i 
Gärtuna. Transformering av data utförs i Matlab med lokal centrering. De data som 
transformerats används sedan till att bygga modellen i SIMCA 14 som är en mjukvara för 
hantering av multivariata datamodeller. När modellens korrekthet kontrollerats skapas en 
metod i SenISS som använder sig av den nybyggda modellen för att prediktera Form L i 
produkten. 

Modellen är en PLS-modell med 2 komponenter som har de spektrala filtren SNV och andra 
derivatan. Dessa filter bidrar till signalkorrigering och minskar de individuella skillnaderna i 
spektrum. 

För att kontrollera modellens korrekthet har flera parametrar undersökts, dessa parametrar 
är: Linjäritet, riktighet, repeterbarhet och selektivitet. 

Linjäriteten kontrolleras med hjälp av ett valideringsset där modellen får prediktera halten 
Form L som sedan jämförs med det form L värdet som bestämts med referensmetoden. 
Regressions statistik beräknas för att undersöka att lutningen inkluderar värdet 1 och att 
interceptet inkluderar värdet 0 i ett 95%-igt konfidensintervall. 

Riktigheten kontrolleras genom att undersöka hur mycket prediktionerna avviker från 
referensmetoden värde. Den accepterade skillnaden är 20% RSD. Modellen har ett max RSD 
värde på 11,7%. 

Repeterbarheten kontrolleras genom att analysera 2 kapslar från 2 olika batcher 10 gånger 
var. Därefter beräknas den poolade standardavvikelsen och ett 95%-igt konfidensintervall. 
Den poolade standardavvikelsen är 0,55 

Selektiviteten för modellen kontrolleras genom att analysera kapslar med annat innehåll, 5 
kapslar med olika innehåll analyserades. Modellen ger höga värden på DModX (avståndet för 
varje observation till modellen) och/eller Hotelling’s T2 (avståndet från observationen till 
centrum av modellen) vilket innebär att de 5 analyserade kapslarna med annat innehåll 
avviker från modellen.  



     
     
 
  
 

 

 

Summary 
 

This diploma work treats the transferring of a method from an Antaris NIR-instrument at 
AstraZeneca Macclesfield to a Bomem 3600 NIR-instrument at AstraZeneca Gärtuna. The 
method is used to ensure that by-product form L is below the specified limit value for the 
product. 

Quantitative NIR methods are not absolute. They are predictive methods that are based on 
the inclusion of spectra for several samples that are also analyzed with a reference method. 
Then, a multivariate computer program is used that relates each spectra to its value with 
linear regression. 

To transfer a method between two different NIR-instruments, you need to mathematically 
transfer the spectra on which the multivariate model is based on, so that they are 
mathematically analyzed on the instrument that the method is transferred to. The raw data 
used to build the model is data from the NIR-instrument in Macclesfield and the NIR-
instrument in Gärtuna. The transformation of data is performed in Matlab with local 
centering. The transformed data is then used to build the model in SIMCA 14 which is a 
software for managing multivariate data models. When the model's correctness is verified, a 
method is created in SenISS that uses the newly built model to predict Form L in the product. 

The model is a 2-component PLS model that has the SNV and second derivative spectral 
filters. These filters contribute to signal correction and reduce the individual differences in 
spectrum. 

To verify the correctness of the model, several parameters have been examined, these 
parameters are: linearity, accuracy, repeatability and selectivity. 

The linearity is verified by means of a validation set where the model can predict the content 
of Form L which is then compared with the Form L value determined with reference method. 
Regression statistics are calculated to verify that the slope includes the value 1 and that the 
intercept includes the value 0 in a 95% confidence interval. 

The accuracy is verified by examining how much the predictions deviates from the reference 
method. The accepted value is 20% RSD. The model has a maximum RSD value of 11.7%. 

The repeatability is verified by analyzing 2 capsules from 2 different batches 10 times each. 
Then the pooled standard deviation and a 95% confidence interval is calculated. 

The selectivity of the model is verified by analyzing capsules with other contents, 5 capsules 
with different contents is analyzed. The model gives high values of DModX (the distance for 
each observation to the model) and/or Hotelling's T2 (the distance from the observation to 
the center of the model) which means that the analyzed capsules with different content 
deviate from the model.  
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1. Inledning 
 

AstraZeneca är ett läkemedelsföretag som har anläggningar i flera länder. En stor del av 
läkemedelstillverkningen utförs i deras två anläggningar i Södertälje och i Macclesfield, 
England. På grund av Storbritanniens troliga utträde ur den europeiska unionen är det viktigt 
för AstraZeneca att föra över analysmetoder till anläggningen i Södertälje. AstraZeneca i 
Södertälje tillverkar flera olika läkemedel för bland annat astma samt hjärt- och 
kärlsjukdomar. Tillverkad läkemedel genomgår flera kvalitetskontroll analyser i AstraZenecas 
många laboratorier innan de frisläpps till apoteken. 

Nära infraröd spektroskopi, NIR, är en teknik som används för kvantitativa och kvalitativa 
analyser av kemiska föreningar. På AstraZeneca används NIR-instrument bland annat för att 
bestämma produkters halt av aktiv substans och bi-produkter. 

På grund av skillnader i optisk design och känslighet mellan olika NIR-instrument så är en 
kalibreringsmodell endast giltig för ett specifikt instrument. Det är dock möjligt att överföra 
modeller mellan olika instrument med matematiska transformationer av spektra.  

Målet med denna undersökning är att överföra en metod från ett Antaris NIR-instrument till 
ett Bomem 3600 NIR-instrumentet samt att validera metoden. I Södertälje används i 
dagsläget ett antal Bomem 3600 NIR instrument, då det är mer effektivt att använda en 
instrumenttyp för samma sorts analyser strävar man efter att standardisera 
instrumentparken och mjukvaruprogrammen. På Antaris instrumenten valideras modellen i 
SIMCA 12 och sedan förs denna modell över till Antaris instrumentets prediktiva multivariata 
mjukvara. Bomen 3600 instrumentet styrs genom AstraZenecas mjukvaruplattform SenISS, 
Sensor and Instrument Software Solution som använder SIMCA mjukvara SQP för 
prediktion, vilket förenklar och förbättrar hanteringen av multivariata metoder. SenISS 
säkrar dataflödet från instrumentkonfiguration till kontroll och mätning samt databehandling 
för kvalitetskontrolländamål. Data som produceras inom eller under kontroll av SenISS är 
alltid tillförlitliga och spårbara, därför vill man styra instrument och metod genom SenISS. 
Metoden som överförs ska analysera en kapsel med hänsyn till procenthalten av bi-produkten 
kallad form L på 3 olika positioner, dessa positioner är liggande, stående uppåt och stående 
nedåt. 

För att överföra en metod från ett Antaris NIR-instrument till ett Bomem 3600 NIR-
instrument transformeras spektra från Antaris instrumentet. Transformeringen som utförs 
med lokal centrering i Matlab, gör att de spektra som kommer från Antaris instrumentet ser 
ut att vara analyserade i Bomem 3600 instrumentet. Med hjälp av multivariat dataanalys 
skapas en modell för kvantitativ analys av bi-produkt, detta utförs i programmet SIMCA 14. 
Modellens korrekthet kommer att kontrolleras med hänsyn till parametrarna linjäritet, 
riktighet, repeterbarhet och selektivitet. Modellen används sedan till att skapa en metod för 
NIR-instrumentet Bomem 3600 i programmet SenISS. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 

Nära infraröd spektroskopi (NIR) är en teknik som kan användas för kvantitativa och 
kvalitativa analyser. Tekniken är idag vanlig inom flera områden som kemisk, jordbruks och 
livsmedels industri. Det finns olika typer av NIR instrument och de använder sig av olika 
tekniker, där de vanligaste är dispersiva med gitter samt Fourier Transform. FT-NIR tekniken 
är den som oftast används idag och som har flera fördelar jämfört med de äldre teknikerna. 
Dessa fördelar är bland annat förbättrad frekvens noggrannhet, förbättrat signal/brus 
förhållande som beror på att FT-NIR använder energi från hela spektrumet, förbättrat optisk 
genomströmning och en förbättrad upplösning som beror på hög vågtals precision. På grund 
av de stora fördelarna med FT-NIR framför de dispersiva instrumenten är det nästan omöjligt 
att inte välja FT-NIR. [1, 2]  

 

2.1 NIR-Spektra 
 

Det infraröda området inom det elektromagnetiska spektrumet är vid 780-3000 nm. NIR 
området är det område som närmar sig det synliga ljuset och har en våglängd på ca 1000-
2500 nm. Det som sker med en molekyl vid dessa våglängder är att de vibrerar när de 
absorberar det infraröda ljuset. Vibrationer för molekyler sker vid olika våglängder och när en 
molekyl absorberar det infraröda ljuset vid en viss våglängd ger det utslag på spektrumets y-
axel.  

NIR-spektra visar absorptionen vid olika våglängder. På y-axeln visas absorbansen som är 
log(1/R) där R står för reflektansen, medans x-axeln visar våglängden, se figur 1. Våglängden 
visas ofta som nanometer (nm) eller som vågtal (cm-1). För att omvandla nm till 𝑐𝑚#$ 
används formeln för omvandling till vågtal: 𝑉å𝑔𝑡𝑎𝑙	(𝑐𝑚#$) = $/0

1å23ä526	(57)
 [3].  
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 Figur 1. NIR-spektra med absorbansen i y-axeln och våglängd i x-axeln [4]. 

 

2.2 Metoder för transformering av spektra 
 

För att kunna föra över multivariata kalibrermodeller behöver spektra transformeras först för 
att sedan kunna bygga en ny modell. Det finns flera metoder som det går att använda sig av 
för att transformera spektra. De metoder som ofta används är lokal centrering, picewise direct 
standardisation (PDS) och Lutning/Bias. [4] 

Lokal centrering är en metod som används för att få spektra att se ut som att de analyserades 
på det instrument som metoden ska överföras till. Detta görs i 3 steg. 

1. Medelvärdet av spektra på de prover som ska användas till att överföra metoden från 
moder NIR-instrumentet räknas ut. 
 𝑆9:6:3,7<6:= 
 

2. Medelvärdet av spektra på de prover som ska användas till att överföra metoden till 
dotter NIR-instrumentet räknas ut. 
𝑆9:6:3,6<>>:= 
 

3. För att få moder instrumentets spektra transformerade så att det ser ut som om de 
varit analyserade på dotter instrumentet används lokal centrering algoritm. 
𝑆?	6<>>:==( 𝑆?	7<6:= - 𝑆9:6:3,7<6:=) + 𝑆9:6:3,6<>>:= 
 
Där 𝑆?	7<6:= och 𝑆?	6<>>:= är de individuella spektrum. Lokal centreringen utförs på all 
data set som används för att kalibrera NIR-instrumentet [3]. 
 

Picewise direct standardisation (PDS) tekniken går ut på att spektrala intensiteter vid en viss 
våglängd på huvudinstrumentet är relaterade till ett spektralt fönster som har intensiteten vid 
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samma våglängd samt några närliggande våglängder på det instrument som ska kalibreras 
[4].   

Lutning/Bias fungerar endast på Y-värden, av den anledningen korrigeras spektra inte. För 
att räkna ut det korrekta Y värdet används formeln: 𝑌A<== = 𝐵𝑖𝑎𝑠 + 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑌. [4] 

 

2.3 Prediktionsmodeller 
 

För att skapa en prediktionsmodell används multivariat dataanalys. De data som används för 
att skapa modellen är den data som erhållits då man transformerade spektra. Det finns flera 
olika regressionsmetoder för att skapa en prediktionsmodell via multivariat dataanalys, valet 
av regressionsmetod påverkas av vilken typ av NIR-instrument som ska användas samt vad 
som ska analyseras. Några vanliga regressionsmetoderna är: Multi-linear regression (MLR), 
principal component regression (PCR) och partial least squares regression (PLS). [5] 

Multi-linear regression är en metod som minskar i användandet på grund av förbättrad 
beräkningsförmåga. Metoden går ut på att en skapa koppling mellan ett minskat antal 
våglängder eller vågtal och en egenskap hos proven. Varje våglängd undersöks och korreleras 
med den studerade egenskapen. När korrelationen når ett värde som fastställts av operatören 
används det som en del av modellens kalibreringsvåglängder. Modellen beräknas sedan 
mellan denna uppsättning kalibreringsvåglängder. [5] 

Principal component regression är en metod som är uppdelad i två steg, det första steget är 
att behandla spektra data med principal component analysis (PCA) [5]. Ett medelvärdes 
vektor skapas och utgår från medelvärdet av de data som behandlas, detta kallas då first 
principal component (PC1). För att definiera den data som behandlas i ett plan skapas en 
vektor till (PC2) som är ortogonal mot PC1. För att få en bra modell används oftast fler än två 
principal components. [6] I det andra steget utförs MLR. 

Partial least squares regression (PLS) är ett regressionstillägg av PCA och används till att 
relatera informationen i två block av variabler (X och Y) till varandra genom linjär multivariat 
modell. Metoden är användbar vid ofullständig data men precisionen av modellen ökar med 
ett ökat antal X-variabler. Denna metod har bevisats vara framgångsrik vid multivariat 
kalibrering och används oftast för det i analytisk kemi. [6] Vid skapandet av en PLS-modell 
används Y-variabler från en referensmetod. 
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3. Utförande 
 

Instrumentet är en Fourier Transform spektrometer ABB Bomem MB3600 med roterande 
diffus reflektion som har en Indium Arsenik detektor. Metoden som överförs till NIR-
instrumentet Bomem 3600 i Gärtuna används till att analysera procenthalten form L i ett 
läkemedel som är i kapslar. En kapsel består av två delar som kan sättas ihop och innehåller 
ett läkemedel. På grund av en luftbubbla i kapslarna så utförs analysen i tre olika positioner, 
dessa positioner är: liggande, stående med kapselns namn uppåt och stående med kapselns 
namn nedåt, se figur 2. Ett medelvärde av procenthalten form L beräknas av de 3 spektrumen. 

 

Figur 2. Visar de 3 positionerna som kapseln analyseras på [7].  

 

 

3.1 Luftbubblan 
 

För att undersöka hur kapselns position påverkar analysresultatet jämförs resultatet från en 
kapsel i de tre olika positionerna, se figur 3.  
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Figur 3. Visar analys av kapseln i de tre positionerna. 

Luftbubblan som finns i kapseln kan dock påverka topparna i spektrumet. Om luftbubblan är 
förskjuten mot botten eller toppen av kapseln uppvisar spektrumen skillnader vid analys i de 
olika positionerna, se figur 4. 



     
     
 
  
 

7 

 

 

Figur 4. Visar analys av en kapsel med förskjuten luftbubbla. 

Den förskjutna luftbubblan som är positionerade längre upp i kapselns topp visar att 
skillnader i spektra kan uppstå om luftbubblan är förskjuten. Kapsel B har en luft bubbla som 
är till en viss del förskjuten mot toppen av kapseln, vilket gör att vid analys i den tredje 
positionen som är då kapseln är stående ner så uppvisar analysresultatet skillnad. Skillnaden 
visas främst vid en topp som börjar vid ca 8000 𝐶𝑚#$, där stående ner positionen visar en 
mindre topp än de andra positionerna. 

 

3.2 Data för kalibreringsmodell 
 

På grund av variation i luftbubblans positioner så används den data som genererats från de 
analyserade kapslarna till kalibreringsmodellen, oavsett skillnader i spektra och position av 
luftbubblan. Detta för att få en modell som klarar av skillnader i spektra även då luftbubblans 
position varierar. 
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4. Transformering av spektra 
 

Transformeringen av spektra utförs i Matlab och görs med lokal centrering. För att 
transformera spektra med lokal centrering behövs data från både Antaris NIR-instrumentet 
(moder instrumentet) och Bomem 3600 NIR-instrumentet (dotter instrumentet). Varje 
kapsel analyseras i 3 positioner vilket resulterar i 72 spektra av 24 kapslar. Båda instrumenten 
genererar ett dataset vardera med 72 spektra. För att få medelvärdet av de 72 spektra som 
genererats och få varje kapsel som 1 spektra skapas en funktion i Matlab med en for-loop. 
Funktionen ser till att ett medelvärdesspektrum av de spektra som tillhör samma kapsel 
genereras. 

 

4.1 Lokal centrering 
 

Lokal centreringen utförs med hjälp av en applikation i Matlab. Denna applikation använder 
sig av flera steg. 

1. Ladda upp moder instrumentets överföringsdata som består av 24 kapslar och 24 
spektra 
 

2. Ladda upp dotter instrumentets överföringsdata som består av data från samma 
kapslar som analyserats i dotter instrument 
 

3. Interpolera till samma X-skala 
 

4. Utför lokal centreringen. Medelspektrum beräknas för moder och dotter 
instrumentens överföringsdata. Medelspektrumet för moder-data kommer att 
subtraheras från moder-data och medelspektrumet för dotter-data kommer att läggas 
till den medelcentrerade moder-data enligt 2.2 metoder för transformering av spektra, 
punkt 3. 
 

5. Spara all data. Detta steg ger 3 filer att spara. De överförda moder-data, dotter-data 
samt medelspektrum för moder och dotter data 
 

6. Ladda upp medelspektrum för moder och dotter data 
 

7. Ladda upp moder-data som ska överföras till dotter-data, det vill säga den data som 
ska användas till att kalibrera instrumentet och skapa en modell av. Dessa data består 
av 75 kapslar och 75 spektra varav 36 används till kalibreringsmodellen 
 

8. Interpolera och lokal centrera 
 

9. Spara lokal centrerad data 
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5. Modell för kvantitativ analys 
 

Modellen byggs med de lokal centrerade data och utförs i programmet SIMCA 14. 
Programmet använder sig av multivariat dataanalys för att skapa en modell. De data som 
används till att bygga modellen består av en kalibreringsset som innehåller data från 36 
kapslar. Tabell 1 visar grundläggande information om modellen. 

 

Tabell 1. Information om PLS-modellen 

Vågtals område 5801,45 - 6252,76 𝐶𝑚#$ 

Förbehandling av spektra SNV + Andra derivata 

Antal PLS-komponenter 2 

 

Det vågtals område som används för modellen är det område där form L toppar förekommer. 
Antalet PLS-komponenter är 2 eftersom fler komponenter inte bidrog till en förbättrad 
modell. Standard normal variate (SNV) och andra derivatan är förbehandlingarna som utförs 
för signalkorrigering. Figur 5 och figur 6 visar kalibreringssetet med och utan filter, där varje 
linje är en analys. Figurerna visar att det förbehandlade spektrumet med SNV och andra 
derivatan filter visar mindre individuella skillnader. 

 

 

Figur 5. Visar modellen utan filter med absorbansen i y-axeln och vågtal i x-axeln. 
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Figur 6. Visar modellen med SNV och andra derivatan filter 

 

Linjär regression i SIMCA visar att modellen är bra. Skärningen i y-axeln är nära noll och 
korrelationskoefficienten 𝑅K är nära 1, se figur 7. Detta innebär att prediktionerna är nära det 
värdet som är mätt med referensmetoden och att modellen är tillräckligt bra för att kunna 
prediktera form L. För referensmetoden bestämdes procenthalten form L med röntgen och 
NMR. Uppmätta form L halt med referensmetod antas vara det sanna värdet. 
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Figur 7. Visar linjens ekvation för modellen med prediktioner på x-axel och referensmetodens 
värde på y-axeln. Observations nummer visas i diagrammet och färgen indikerar 

procenthalten Form L. 

 

För att undersöka om observationer avviker från modellen används DModX och Hotelling’s 
T2, se bilaga 1. DModX är ett verktyg i SIMCA som visar avståndet för varje observation till 
modellen, Hotelling’s T2 range mäter avståndet från observationen till centrum av modellen 
[6]. 
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6. Resultat 
 

En ny metod skapas i SenISS mjukvaran. Metoden använder sig av den modell som skapats i 
SIMCA 14 för att prediktera Y-variabel (Form L). Metoden byggs på sådant sätt att kapseln 
analyseras i 3 positioner, medelprediktionen rapporteras som resultat, utöver det så 
kontrolleras selektiviteten genom DModX och Hotelling’s T2. Metoden är uppbyggd så att 
användaren får kommandon för att placera referensprov för mätning och sedan för att placera 
kapseln i 3 positioner. Därefter skapas en resultattabell med resultat för form L i de 3 
positioner som kapseln analyserats på, medelvärdet för form L i dessa 3 positioner samt 
värdet för DModX och Hotelling’s T2 i varje analyserad position. Den nya metoden kommer 
sedan jämföras med den metod som används på NIR Antaris instrumentet, d.v.s. Antaris 
metoden. 

Modellens korrekthet har undersökts med hänsyn till flera parametrar. Dessa parametrar är: 
Linjäritet, riktighet, repeterbarhet och selektivitet. Som krav används de krav som användes 
vid den ursprungliga valideringen av metoden i Macclesfield. 

 

6.1 Linjäritet 
 

För att undersöka linjäriteten används ett valideringsset som består av 39 analyser, där de 10 
första analyserna är från samma kapsel. Kapslarna innehåller olika  procenthalt form L. Den 
nya modellen predikterar ett form L  procenthalt värde som jämförs med referensmetodens 
värde. Se Figur 8. Form L halten varierade mellan 5% till 18%. Statistiska beräkningar och 
linjär regression visas i bilaga 2. 
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Figur 8. Visar predikterad NIR form L i y-axeln och referensmetodens form L värde i x-axeln. 

 

Residualerna är slumpmässigt spridda på båda sidorna av noll linjen, se figur 9. Det finns 
ingen tydlig trend i residualerna, vilket innebär att det finns ett linjärt samband mellan det 
predikterade NIR form L värdet och referensmetodens form L värde. 
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Figur 9. Visar predikterad NIR form L – referensmetodens form L värde i y-axeln och 
referensmetodens form L värde i x-axeln. 

 

Parametrar för regressionsstatistik visas i tabell 2. Beräkningar för linjär regression utförs i 
Excel. 

 

Tabell 2. Regressionsstatistik för linjäritet. 

Parameter Värde Undre 95% Övre 95% 

Intercept 0,08 -0,29 0,44 

Lutning 1,01 0,98 1,05 

R2 0,99   

 

Kravet för linjäriteten är att det 95%-iga konfidensintervallet inkluderar värdet 0 för 
interceptet och värdet 1 för lutningen. Regressions statistik visar att det 95%-iga 
konfidensintervallet inkluderar 0 för interceptet och 1 för lutningen vilket innebär att 
modellen är linjär och inte har något bias. 
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6.2 Riktighet 
 

Riktigheten undersöks med samma valideringsset som används för att undersöka linjäriteten, 
beräkningar utförs i Excel och redovisas i bilaga 2. Resultat för riktighet visas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Resultat för riktighet av modellen. (NIR-Referens)2 används till att beräkna RMSEP. 

 NIR – Referens 
(%) 

(NIR – Referens)2 100*(NIR – 
Referens)/Referens 
(%) 

Medelvärde 0,22 0,28 2,72 

Minimum -1,12 0,00 -10,20 

Maximum 1,25 1,56 11,70 

RMSEP  0,53  

 

Kravet för riktigheten är en avvikelse på max 20%. Modellen visar en avvikelse på max 
11,70%. Därmed är kravet uppfyllt. 

 

6.3 Repeterbarhet 
 

Repeterbarheten undersöks genom att analysera 2 kapslar från 2 olika batcher med olika 
procenthalt form L. Varje kapsel analyseras 10 gånger i de 3 positionerna: liggande, stående 
uppåt och stående nedåt. Totalt utfördes 20 analyser som generera 60 spektra. Beräkningar 
utförs i Excel och redovisas i bilaga 2. Tabell 4 visar resultat för repeterbarheten. 

 

Tabell 4. Resultat för repeterbarhet där medel, min och max värde, standardavvikelse och 
relativ standardavvikelsen beräknats. 

 Kapsel 1 Kapsel 2 

Medelvärde (%) 6,51 12,83 

Min (%) 5,72 11,98 

Max (%) 7,32 13,11 

Standardavvikelse 0,49 0,37 

Relativ standardavvikelse (%) 7,46 2,85 
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Kravet för repeterbarheten är att den relativa standardavvikelsen inte får överskrida 20%. 
Den högsta relativa standardavvikelsen för modellen är 7,46%. Därmed är kravet uppfyllt. 

För att undersöka resultatet från båda kapslarna som använts till repeterbarheten har den 
poolade standardavvikelsen och ett 95%-igt konfidensintervall beräknats med frihetsgraden 
18. Se tabell 5. 

 

Tabell 5. Visar poolade standardavvikelse samt 95%-igt konfidensintervall 

Poolad standardavvikelse 0,55 

Frihetsgrad 18 

95% min 0,41 

95% max 0,81 

 

Den poolade standardavvikelsen är 0,55 

 

6.4 Selektivitet 
 

Genom att analysera kapslar som inte innehåller form L kan modellens selektivitet 
undersökas. Dessa kapslar ska visas vara långt ifrån modellen (outliers), via DModX och/eller 
Hotelling’s T2. De accepterade kraven för DModX och Hotelling’s T2 bestäms utifrån de 
uppmätta värdena för DModX och Hotelling’s T2 i kalibrerings- och valideringsset samt för 
repeterbarheten, se tabell 6. Siffrorna i tabellen visar avståndet som för DModX är avståndet 
från observation till modellen och för Hotelling’s T2 avståndet från observation till modellens 
centrum 

 

Tabell 6. Visar DModX och Hotelling’s T2 för kabrerings- och valideringsset samt för 
repeterbarheten. 

 Kalibreringsset Valideringsset Repeterbarhet 

DModX medel 0,97 1,36 4,44 

DModX Min 0,54 0,54 2,11 

DModX Max 1,57 1,93 12,64 

T2 Medel 1,94 1,99 6,20 

T2 Min 0,05 0,04 1,14 

T2 Max 5,65 7,47 39,34 
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De accepterade kraven för DModX och Hotelling’s T2 baseras på de maximala värden som 
uppmätts i kalibrerings- och valideringsset samt för repeterbarheten. Kraven sätts en bit 
högre än de maximala DModX och Hotelling’s T2 värdena.  

Gränsvärdet för DModX sätts till 14 och Hotelling’s T2 sätts till 40. 

5 olika kapslar analyserades 1 gång var i de 3 positionerna: liggande, stående uppåt och 
stående nedåt. Kapslarnas innehåll varierade, se tabell 7. Bilaga 2 visar figurer för kapslarnas 
DModX värde och Hotelling’s T2 värde. Kapslarna analyseras i 3 positioner vilket resulterar i 
3 observations nummer för varje kapsel. 

 

Tabell 7. Visar de kapslar som analyserats och deras observations nummer. 

Analyserad kapsel Observations nummer 

Tom kapsel 1-3 

Salt (NaCl) 4-6 

Strösocker 7-9 

Omeprazol 20mg 10-12 

Budesonid CIR 3mg 13-15 

 

Tabell 8 visar de 5 kapslarnas minimum och maximum värde för DModX och Hotelling’s T2, 
samt om de är långt ifrån modellen, d.v.s. outliers. Det accepterade kravet för DModX är 14. 
Det accepterade kravet för Hotelling’s T2 är 40. En kapsel som visar ett värde över 14 för 
DModX eller över 40 för Hotelling’s T2 är en outlier. För fullständig statistik se bilaga 2.  

 

Tabell 8. Visar de 5 kapslarnas minimum och maximum värden för DModX, Hotelling’s T2 
samt om de är outliers. 

 Tomkapsel Salt (NaCl) Strösocker Omeprazol Budesonid 

DModX Min 48,36 46,99 51,58 47,74 48,63 

DModX Max 52,22 48,46 52,06 49,83 51,26 

T2 Min 5,47 8,97 2,70 20,94 4,78 

T2 Max 12,09 13,53 4,18 25,60 10,75 

Outlier 
(ja/nej) 

Ja Ja Ja Ja Ja 
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Kraven för DModX är att kapslarna ska ha ett värde som är under 14. Kraven för Hotelling’s 
T2 är att kapslarna ska ha ett värde som är under 40. Alla kapslar som analyserats för 
selektiviteten är outliers då de har värden som är över det accepterade värdet för DModX. 
Därmed bevisas det att modellen är selektiv gentemot kapslar som innehåller form L.  

Resultatet för selektivitet visar att Hotelling’s T2 inte är relevant för att detektera outliers, då 
Hotelling’s T2 värden för alla kapslar är under 40, därför bör krav endast ställas på DModX. 

 

6.5 Kontroll av metod 
 

För att kontrollera att metoden använder sig av modellen för att prediktera och att resultaten 
är identiska analyseras en kapsel på instrumentet. Resultatet som metoden i SenISS ger och 
resultatet som modellen ger ska vara identiska. Tabell 9 visar resultat från SenISS och SIMCA 
14. Kapseln analyserades i 3 positioner vilket resulterar i 3 värden för varje parameter. 

Genom Process Analytical Chemistry Managment, PACMan går det att hämta upp spektra 
som analyserats på Bomem 3600 instrumentet. Spektrumet hämtas där värden på 
absorbansen blir x-variabler i SIMCA. Därefter predikteras procenthalt, DModX och 
Hotelling’s T2 i SIMCA 14. 

Tabell 9. Procenthalt form L, DModX och Hotelling’s T2 för en kapsel i SenISS och SIMCA 14. 

 SIMCA 14 SenISS 

Procenthalt form L liggande 12,7 12,7 

Procenthalt form L stående 11,4 11,4 

Procenthalt form L stående 11,9 11,9 

DModX liggande 4,2 4,2 

DModX stående 2,2 2,2 

DModX stående 2,6 2,6 

T2 liggande 3,6 3,6 

T2 stående 4,4 4,4 

T2 stående 4,8 4,8 

 

SenISS avrundar resultatet till en decimal för procenthalten form L och Hotelling’s T2. Tabell 
9 visar att SenISS och SIMCA 14 resultat överensstämmer. Metoden och modellen är 
identiska. 
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6.6 Jämförelse av instrument 
 

Den nya metoden i SenISS jämförs med metoden som körs på NIR Antaris instrumentet. För 
att undersöka skillnaden mellan instrumenten analyseras 1 kapsel 3 gånger på vardera 
instrument. Kapseln analyseras samma dag. Tabell 10 visar procenthalten form L för 
analyserna, medelvärdet och avvikelsen i procent. 

Tabell 10. Procenthalt för analyserna, medelvärde och avvikelsen i procent. 

 Antaris Bomem 3600 

Analys 1 form L (%) 12,18 13,10 

Analys 2 form L (%) 11,99 12,70 

Analys 3 form L (%) 12,00 13,20 

Medelvärde 12,06 13,00 

100*Bomem – Antaris / 
Antaris (%) 

7,82  

 

Det accepterade kravet för avvikelsen är 20%. Avvikelsen mellan instrumenten är 7,82%. 
Därmed är kravet uppfyllt. 
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7. Diskussion 
 

Modellen som har byggts har visat sig fungera väl då den predikterar Form L bra. All statistisk 
data har också visat sig vara bra och de parametrar som har undersökts har visat bra resultat. 

Det krävdes mycket tid att lära sig och förstår SIMCA 14 programmet, det är ett komplicerat 
program men det är användbart för den som behärskar det. När man väl kan programmet är 
det mycket enkelt att bygga modeller, förbättra modeller och prediktera direkt i programmet, 
dessutom så kan man enkelt skapa många olika diagram och statistiska beräkningar. 

NIR är en bra metod för att analysera t.ex. halt och bi-produkter fort. Av denna anledning så 
används NIR ofta i processer som at-line analyser. Detta är något som AstraZeneca försöker 
implementera mer och mer i sina processer. Genom att använda NIR i processen kan 
belastningen på kontroll laboratorier minska och läkemedel behöver inte analyseras off-line, 
vilket bidrar till flera fördelar. 

Genom att analyser at-line med NIR istället för att transportera proverna till kontroll 
laboratorier går det att minska de ekonomiska kostnaderna för ett företag eftersom at-line 
analyser kräver mindre tid vilket kan bidra till mindre personal i kontroll laboratorier och 
minskad tid för producering av läkemedel från process start till frisläppning på marknaden. 
At-line analyser kan dessutom användas till att övervaka processen och därmed bidra med 
förbättringar, lägre utsläpp och högre utbyte. 

Ett företag som packar och transporterar läkemedel för analyser i laboratorier bidrar även till 
miljöförstörelse i form av utsläpp vid transport. Med miljö och ekonomi i åtanke så finns det 
många fördelar med att använda NIR i at-line analyser. 

Spektroskopiska metoder har stora fördelar då de inte använder sig av lösningsmedel och ofta 
ger snabba resultat. Att minska användandet av lösningsmedel har miljömässiga och 
ekonomiska fördelar. Dessutom så minskar risken för exponering av skadliga kemikalier för 
personal. 

Kvantitativa spektroskopiska metoder kräver kontinuerlig översyn med referensmetod. 

Med detta i åtanke kan man tänka sig att flera analyser som utförs i kontroll laboratorier just 
nu kommer att flyttas till produktionen där de analyseras at-line eller on-line på grund av de 
miljömässiga och ekonomiska fördelarna. 

Den nya metoden i SenISS är bekväm och ger resultat snabbt. Metoden som används i NIR 
Antaris instrumentet är inte automatiserad, det innebär att varje spektra måste sparas för sig 
själv för att sedan kunna prediktera ett resultat. 

Resultatet för selektiviteten visar att Hotelling’s T2 inte är relevant för att detektera outliers. 
Hotelling’s T2 värden som uppmättes vid repeterbarhetstestet var högre än de uppmätta 
Hotelling’s T2 för andra produkter. Detta skulle kunna bero på förekomsten av luftbubblan i 
kapseln. 
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8. Slutsats  
 

Ursprunglig data från Macclesfield har transformerats för att kunna bygga en modell för NIR 
Bomem 3600. Metoden har byggts i en nyare mjukvara, SIMCA 14 och modellen har 
validerats framgångsrikt. En ny metod har konstruerats för modellen i mjukvaru plattformen 
SenISS 1.1. 

Modellen som byggts i SIMCA 14 är bra på att prediktera form L i proverna. Det visar att 
metoden kan överföras mellan 2 olika NIR instrument. Linjär regression för modellen visar 
att R2 är 0,99 som är nära värdet 1 samt att lutningen har värdet 1, utöver det så är interceptet 
nära 0. 

De parametrar som kontrollerats för att undersöka modellens korrekthet uppfyller samma 
krav som ställdes i den ursprungliga valideringen i Macclesfield. Överföringen av metoden har 
lyckats väl. 

Linjäriteten visar att de predikterade form L procenthalterna är nära y=x linjen och att 
residualerna är fördelade randomiserat på båda sidorna av 0 linjen. Detta visar att det inte 
finns någon tydlig trend i residualerna samt att ett linjärt samband finns mellan det 
predikterade värdet och referensmetodens form L värde. För den linjära regressionen var 
kravet att det 95%-iga konfidensintervallet inkluderar 0 i interceptet och 1 i lutningen 
uppfyllts, vilket innebär att modellen är linjär och inte har något bias. 

Riktigheten kontrollerades och resultatet uppfyllde det accepterade kriteriet för modellens 
avvikelse som är max 20% RSD. Riktigheten för denna modell visar att maximumvärdet är 
11,70%, vilket är en bra bit under det accepterade kriteriet för modellen. 

Repeterbarheten kontrollerades och ett 95%-igt konfidensintervall beräknades med den 
poolade standardavvikelsen och 18 frihetsgrader. Den relativa standardavvikelsen beräknades 
för båda kapslar som analyserades för repeterbarheten. Resultatet visar att de ligger under det 
accepterade kravet som är 20% RSD. 

Modellen är selektiv mot den kapseln som metoden ska analysera. Detta visas tydligt i de 
DModX värden för de 5 kapslarna som innehåller något annat. Alla DModX värden för dessa 
kapslar var ca 50, medans de kapslarna som metoden ska analysera visar värden som är 
mycket lägre. 

Metoden som skapats i SenISS har testats gentemot modellen i SIMCA 14 för att säkerställa 
att metodens prediktioner och modellens prediktioner överensstämmer. Metoden och 
modellen visar identiska resultat på procenthalten form L, DModX och Hotelling’s T2. 

En jämförelse mellan Bomem 3600 och Antaris instrumentet utfördes. Det accepterade 
kriteriet för avvikelsen mellan instrumenten är 20%. Den uppmätta avvikelsen mellan 
instrumenten är 7,82%.  
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Bilaga 1 – Nya modellen 
 

För att undersöka observationer i SIMCA används DModX och Hotelling’s T2. Se figur 10 och 
11. Figur 12 visar de beräkningar som utförts i Excel för att beräkna medel, minimum och 
maximum värden för DModX och Hotelling’s T2. 

 

Figur 10. Visar DModX för modellen. 
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Figur 11. Visar Hotelling’s T2 för modellen 
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Figur 12 visar beräkningar för DModX och Hotelling’s T2. 

 

Observation DModX T2
1 1,24691 2,49677
2 0,687478 2,44475
3 1,05604 2,28325
4 0,734547 2,11022
5 0,765171 2,93114
6 0,742415 2,79922
7 1,10072 1,00901
8 1,16444 0,739936
9 0,838544 1,94988
10 1,10795 0,702905
11 0,791342 4,29182
12 0,862622 1,00888
13 0,964701 0,060896
14 1,10596 2,20888
15 1,02254 0,206809
16 0,796639 1,0494
17 1,10266 5,65265
18 1,19716 4,06333
19 0,808557 0,587944
20 1,54331 0,108232
21 0,775389 1,27897
22 0,691367 1,93986
23 0,78697 4,88193
24 1,31595 0,053496
25 1,52548 0,657706
26 0,740158 0,664301
27 0,888527 1,72735
28 0,7856 0,680264
29 1,09873 3,26102
30 1,00837 0,678416
31 0,968133 2,09531
32 1,57432 2,34297
33 0,539966 2,08639
34 0,539332 2,70029
35 1,09578 3,99827
36 0,811889 2,24755

Medel 0,966269 1,944445
Min 0,539332 0,053496
Max 1,57432 5,65265
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Bilaga 2 – Modellens korrekthet 
 

Linjäritet 

Linjär regression för valideringsset visas i figur 13. De beräkningar som utförts för att 
kontrollera linjäriteten visas i figur 14. Beräkningarna och linjär regression utfördes i excell. 

 

 

Figur 13. Visar statistik för linjär regression. 

Regression	Statistics
Multiple	R 0,995117956
R	Square 0,990259746
Adjusted	R	Square 0,989996495
Standard	Error 0,491478233
Observations 39

ANOVA
df SS MS F Significance	F

Regression 1 908,6342968 908,6343 3761,669 8,04399E-39
Residual 37 8,937381594 0,241551
Total 38 917,5716784

Coefficients Standard	Error t	Stat P-value Lower	95% Upper	95%
Intercept 0,078424383 0,179731984 0,436341 0,665125 -0,285747208 0,442595974
Slope 1,014455798 0,01654028 61,33244 8,04E-39 0,980942008 1,047969589
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Figur 14. Visar statistik för linjäritet. 

 

 

Primary	IDForm	L NIR	Form	L Medel	V	NIR NIR	Form	L	-	Form	L
37 5 4,99867 5,276979 -0,00133
38 5 5,38327 0,38327
39 5 5,28554 0,28554
40 5 5,40991 0,40991
41 5 5,30246 0,30246
42 5 5,30515 0,30515
43 5 5,17249 0,17249
44 5 5,22839 0,22839
45 5 5,41895 0,41895
46 5 5,26496 0,26496
47 5 4,89207 5,040316 -0,10793
48 5 5,01618 0,01618
49 5 5,31373 0,31373
50 5 4,91595 -0,08405
51 5 5,06365 0,06365
52 8 8,70327 8,610175 0,70327
53 8 8,6928 0,6928
54 8 8,57442 0,57442
55 8 8,69398 0,69398
56 8 8,06059 0,06059
57 8 8,93599 0,93599
58 11 10,4995 10,3305817 -0,5005
59 11 9,87869 -1,12131
60 11 10,3893 -0,6107
61 11 10,6288 -0,3712
62 11 10,3779 -0,6221
63 11 10,2093 -0,7907
64 14 14,2992 14,4425167 0,2992
65 14 14,2172 0,2172
66 14 14,4992 0,4992
67 14 14,384 0,384
68 14 14,4995 0,4995
69 14 14,756 0,756
70 18 18,0189 18,5492 0,0189
71 18 18,6966 0,6966
72 18 18,0068 0,0068
73 18 19,248 1,248
74 18 18,6362 0,6362
75 18 18,6887 0,6887
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Riktighet 

Det valideringsset som används till linjäritet användes även till att undersöka riktigheten. 
Beräkningar för riktigheten utfördes i Excel. Värden för DModX och Hotelling’s T2 är från 
SIMCA 14. Figur 15 visar statistik för riktigheten. 

 

 

Figur 15. Visar statistik och data för riktighet. 

 

Primary	IDObs.	Sec.	ID:1Ref	metod NIR	Form	L Medel	V	NIR NIR	-	Ref (NIR	-	Ref)^2 NIR	-	Ref/Ref(%) DModX Hotelling's	T2
37 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	1	repeat	1	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	144007	GMT+00005 4,99867 5,276979 -0,00133 1,7689E-06 -0,0266 1,54338 2,0761
38 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	1	repeat	2	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	144304	GMT+00005 5,38327 0,38327 0,146895893 7,6654 1,56193 1,04884
39 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	1	repeat	3	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	144508	GMT+00005 5,28554 0,28554 0,081533092 5,7108 1,60999 1,1769
40 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	1	repeat	4	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	144714	GMT+00005 5,40991 0,40991 0,168026208 8,1982 1,64869 1,16758
41 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	1	repeat	5	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	144911	GMT+00005 5,30246 0,30246 0,091482052 6,0492 1,71684 1,40755
42 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	1	repeat	6	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	145109	GMT+00005 5,30515 0,30515 0,093116523 6,103 1,6541 1,54185
43 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	1	repeat	7	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	145308	GMT+00005 5,17249 0,17249 0,0297528 3,4498 1,63971 1,96029
44 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	1	repeat	8	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	145506	GMT+00005 5,22839 0,22839 0,052161992 4,5678 1,66647 1,46185
45 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	1	repeat	9	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	145703	GMT+00005 5,41895 0,41895 0,175519103 8,379 1,63538 1,09572
46 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	1	repeat	10	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	145900	GMT+00005 5,26496 0,26496 0,070203802 5,2992 1,63982 1,38388
47 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	2	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	150103	GMT+00005 4,89207 5,040316 -0,10793 0,011648885 -2,1586 1,33205 1,47552
48 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	3	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	150336	GMT+00005 5,01618 0,01618 0,000261792 0,3236 1,86325 2,79982
49 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	4	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	150543	GMT+00005 5,31373 0,31373 0,098426513 6,2746 1,67935 1,30438
50 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	5	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	150747	GMT+00005 4,91595 -0,08405 0,007064403 -1,681 1,70635 5,95695
51 ES15-007807	Val	1	5%	L	set	1	cap	6	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	150952	GMT+00005 5,06365 0,06365 0,004051323 1,273 1,42434 2,35682
52 ES15-007808	Val	2	8%	L	set	1	cap	1	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	151203	GMT+00008 8,70327 8,610175 0,70327 0,494588693 8,790875 1,66022 0,449728
53 ES15-007808	Val	2	8%	L	set	1	cap	2	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	151424	GMT+00008 8,6928 0,6928 0,47997184 8,66 1,48755 2,70503
54 ES15-007808	Val	2	8%	L	set	1	cap	3	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	151627	GMT+00008 8,57442 0,57442 0,329958336 7,18025 1,456 3,28783
55 ES15-007808	Val	2	8%	L	set	1	cap	4	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	151835	GMT+00008 8,69398 0,69398 0,48160824 8,67475 1,50227 1,70932
56 ES15-007808	Val	2	8%	L	set	1	cap	5	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	152039	GMT+00008 8,06059 0,06059 0,003671148 0,757375 1,39647 4,41037
57 ES15-007808	Val	2	8%	L	set	1	cap	6	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-29	152242	GMT+00008 8,93599 0,93599 0,87607728 11,699875 1,92972 5,08645
58 ES15-007809	Val	3	11%	L	set	1	cap	1	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	103057	GMT+000011 10,4995 10,3305817 -0,5005 0,25050025 -4,55 1,02928 0,498261
59 ES15-007809	Val	3	11%	L	set	1	cap	2	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	103328	GMT+000011 9,87869 -1,12131 1,257336116 -10,19372727 1,10491 3,07199
60 ES15-007809	Val	3	11%	L	set	1	cap	3	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	103536	GMT+000011 10,3893 -0,6107 0,37295449 -5,551818182 1,30792 0,0353964
61 ES15-007809	Val	3	11%	L	set	1	cap	4	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	103740	GMT+000011 10,6288 -0,3712 0,13778944 -3,374545455 1,31173 0,144933
62 ES15-007809	Val	3	11%	L	set	1	cap	5	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	103938	GMT+000011 10,3779 -0,6221 0,38700841 -5,655454545 1,30755 0,0525684
63 ES15-007809	Val	3	11%	L	set	1	cap	6	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	104137	GMT+000011 10,2093 -0,7907 0,62520649 -7,188181818 1,6476 0,0385703
64 ES15-007810	Val	4	14%	L	set	1	cap	1	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	104349	GMT+000014 14,2992 14,4425167 0,2992 0,08952064 2,137142857 1,02984 0,268254
65 ES15-007810	Val	4	14%	L	set	1	cap	2	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	104623	GMT+000014 14,2172 0,2172 0,04717584 1,551428571 0,731513 0,445799
66 ES15-007810	Val	4	14%	L	set	1	cap	3	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	104830	GMT+000014 14,4992 0,4992 0,24920064 3,565714286 0,86771 0,83656
67 ES15-007810	Val	4	14%	L	set	1	cap	4	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	105043	GMT+000014 14,384 0,384 0,147456 2,742857143 1,01433 0,564976
68 ES15-007810	Val	4	14%	L	set	1	cap	5	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	105252	GMT+000014 14,4995 0,4995 0,24950025 3,567857143 0,962871 1,79829
69 ES15-007810	Val	4	14%	L	set	1	cap	6	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-01-30	105503	GMT+000014 14,756 0,756 0,571536 5,4 1,29775 1,72845
70 ES15-007811	Val	5	18%	L	set	1	cap	1	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-02-02	100019	GMT+000018 18,0189 18,5492 0,0189 0,00035721 0,105 1,66682 7,47193
71 ES15-007811	Val	5	18%	L	set	1	cap	2	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-02-02	100813	GMT+000018 18,6966 0,6966 0,48525156 3,87 0,544383 2,90286
72 ES15-007811	Val	5	18%	L	set	1	cap	3	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-02-02	101034	GMT+000018 18,0068 0,0068 4,624E-05 0,037777778 0,858756 6,03946
73 ES15-007811	Val	5	18%	L	set	1	cap	4	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-02-02	101259	GMT+000018 19,248 1,248 1,557504 6,933333333 0,951242 2,09332
74 ES15-007811	Val	5	18%	L	set	1	cap	5	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-02-02	101513	GMT+000018 18,6362 0,6362 0,40475044 3,534444444 1,18364 1,58731
75 ES15-007811	Val	5	18%	L	set	1	cap	6	Av.jdx,	Infrared	spectrum	:	test	2015-02-02	101723	GMT+000018 18,6887 0,6887 0,47430769 3,826111111 0,659726 2,05595

Medel 0,21964641 0,282139061 2,716627292 1,364909 1,987119387
Min -1,12131 1,7689E-06 -10,19372727 0,544383 0,0353964
Max 1,248 1,557504 11,699875 1,92972 7,47193
RMSEP 0,53116764
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Repeterbarhet 

Statistik och data för de båda kapslarna som analyserats för repeterbarheten visas i figur 16. 
Kapslarna är från 2 olika batcher, varje kapsel analyseras i 3 positioner, därefter beräknas ett 
medelvärde av procenthalten form L för de 3 analyserna. Totalt analyserades varje kapsel 10 
gånger. 
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Figur 16. Visar statistik och data för repeterbarheten. 

Kapsel Form	L	Pred MedelV DModX MedelDModX Hotelling's	T2 MedelT2 Kap	1
Cap	1.0 8,63132 6,367113 5,30751 6,15604 2,82271 3,439266667 MedelV 6,514408
Cap	1.0 6,25373 3,58824 1,26719 Min 5,71632
Cap	1.0 4,21629 9,57237 6,2279 Max 7,32439
Cap	1.1 7,57678 6,576777 4,45075 6,46591 1,92564 5,963013333 StDev 0,486047
Cap	1.1 6,12957 3,53148 1,3975 RSD 7,461106
Cap	1.1 6,02398 11,4155 14,5659
Cap	1.2 9,35792 6,810647 4,02318 4,399783333 1,14381 4,00628
Cap	1.2 5,41778 2,6486 7,51972
Cap	1.2 5,65624 6,52757 3,35531
Cap	1.3 7,22433 5,71632 4,26182 6,678186667 1,25773 9,49402
Cap	1.3 6,26514 4,09584 6,26223
Cap	1.3 3,65949 11,6769 20,9621
Cap	1.4 8,67154 6,876157 4,12167 5,100706667 2,07846 10,17755333
Cap	1.4 4,45566 2,22099 8,6244
Cap	1.4 7,50127 8,95946 19,8298
Cap	1.5 9,06044 6,782187 4,27903 4,098186667 3,22513 4,845273333
Cap	1.5 6,05796 2,51679 6,70801
Cap	1.5 5,22816 5,49874 4,60268
Cap	1.6 8,72535 7,32439 3,98166 4,86271 3,0701 7,316756667
Cap	1.6 6,40683 2,77148 5,77877
Cap	1.6 6,84099 7,83499 13,1014
Cap	1.7 9,37589 6,398357 4,18194 6,515866667 3,03222 7,90948
Cap	1.7 4,48949 3,53896 5,37132
Cap	1.7 5,32969 11,8267 15,3249
Cap	1.8 8,07061 5,805163 3,64945 4,819333333 1,64255 3,37803
Cap	1.8 4,50076 3,5468 6,80649
Cap	1.8 4,84412 7,26175 1,68505
Cap	1.9 9,15105 6,486973 3,46214 6,636166667 2,35092 15,96298
Cap	1.9 5,48398 3,80316 6,20202
Cap	1.9 4,82589 12,6432 39,336
Cap	2.0 13,5518 12,45273 4,56698 5,43348 5,86703 9,38264
Cap	2.0 11,3932 8,52104 20,6827
Cap	2.0 12,4132 3,21242 1,59819 Kap	2
Cap	2.1 12,6594 11,97917 4,16028 3,00112 3,63611 4,27568 MedelV 12,8311
Cap	2.1 11,4025 2,21258 4,40603 Min 11,97917
Cap	2.1 11,8756 2,6305 4,7849 Max 13,10553
Cap	2.2 13,3271 13,01843 3,52911 3,402736667 2,58675 4,327936667 StDev 0,365114
Cap	2.2 12,5747 3,77719 8,19937 RSD 2,845539
Cap	2.2 13,1535 2,90191 2,19769
Cap	2.3 13,1176 13,0821 2,9523 3,0897 3,08084 4,30024
Cap	2.3 12,6125 3,43794 7,20575
Cap	2.3 13,5162 2,87886 2,61413
Cap	2.4 13,3606 13,10553 3,56104 3,085533333 2,73565 4,47265
Cap	2.4 12,6771 3,13704 8,39474
Cap	2.4 13,2789 2,55852 2,28756
Cap	2.5 14,3661 13,02883 3,41047 3,232196667 4,0112 4,856176667
Cap	2.5 11,9436 3,99962 7,89168
Cap	2.5 12,7768 2,2865 2,66565
Cap	2.6 13,7266 13,01087 2,78961 2,844333333 4,18572 4,997523333
Cap	2.6 11,6218 3,29911 8,45092
Cap	2.6 13,6842 2,44428 2,35593
Cap	2.7 13,4472 13,03387 3,13153 3,344143333 2,83851 4,403563333
Cap	2.7 12,6026 4,30593 7,46657
Cap	2.7 13,0518 2,59497 2,90561
Cap	2.8 13,5021 12,9462 3,19207 2,90705 3,55402 5,460183333
Cap	2.8 12,8199 3,42382 7,45597
Cap	2.8 12,5166 2,10526 5,37056
Cap	2.9 13,7291 12,65323 2,84429 2,814806667 3,86714 5,059506667
Cap	2.9 11,1369 3,14616 7,0053
Cap	2.9 13,0937 2,45397 4,30608
Medel 4,4443995 6,201437667
Min 2,10526 2,814806667 1,14381 3,37803
Max 12,6432 6,678186667 39,336 15,96298
Frihetsgrader 18
Sannolikhet 0,05
95%	min	(%) 0,41433332
95%	max	(%) 0,810899993
Pooled	Stdev 0,548340911
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Selektivitet 

5 kapslar med olika innehåll analyserades för selektiviteten, Dessa kapslar var: Tom kapsel, 
kapsel med salt (NaCl), kapsel med strösocker, Losec Omeprazol 20mg och Entocort 
Budesonid CIR 3mg. Figur 17 och 18 visar DModX och Hotelling’s T2 för dessa analyser. Figur 
19 visar fullständig statistik för selektivitet analyserna. 

 

 

Figur 17. Visar DModX för selektivitet set. 
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Figur 18. Visar Hotelling’s T2 för selektivitet set. 

 

 

Figur 19. Visar Statistik för selektivitet analyserna. 

Observation DModX Min Max MedelV Hotelling's	T2 Min Max MedelV
Tom	kapsel 48,3571 48,3571 52,2165 50,051 9,75414 5,47001 12,0947 9,106283
Tom	kapsel 49,5794 12,0947
Tom	kapsel 52,2165 5,47001
Salt 46,9894 46,9894 48,461 47,5372 12,3898 8,97369 13,5269 11,63013
Salt 48,461 8,97369
Salt 47,1612 13,5269
Strösocker 51,5812 51,5812 52,0574 51,84397 4,178 2,70022 4,178 3,28993
Strösocker 51,8933 2,99157
Strösocker 52,0574 2,70022
Losec	-	Omeprazol	20mg 47,7385 47,7385 49,8325 48,93243 20,9438 20,9438 25,6036 24,04673
Losec	-	Omeprazol	20mg 49,2263 25,6036
Losec	-	Omeprazol	20mg 49,8325 25,5928
Entocort	-	Budesonid	CIR	3mg 48,6273 48,6273 51,261 50,2416 10,7548 4,78372 10,7548 6,993583
Entocort	-	Budesonid	CIR	3mg 50,8365 5,44223
Entocort	-	Budesonid	CIR	3mg 51,261 4,78372


