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1. Inledning

När en nyupptäckt, eller dåligt känd reaktion ska användas som 
syntesmetod, är det sällan ett godtagbart resultat uppnås vid första 
försöket. Det finns alltför många variabler som kan vara felaktigt 
inställda. De variabler som påverkar systemet kan delas in i två 
grupper. Experimentella variabler, t. ex. tryck, temperatur, 
koncentration, och systemvariabler, t. ex. lösningsmedel, katalysator, 
reagens. Utmärkande för de experimentella variablerna är att de är 
kontinueliga och mätbara. Systemvariablerna är diskreta till sin natur 
och något enhetligt mått på dem kan heller inte fastläggas.

Ofta, när det gäller synteser, så är det det kemiska utbytet av en 
önskad förening som är intressant. I vissa fall påverkar de 
experimentella och systemvariablerna (X-variablerna) mer än en viktig 
responsvariabel (Y-variabel), t. ex. när mer än en isomer kan bildas, 
eller när en eller flera svårseparerade biprodukter bildas. Situationen 
kompliceras ytterligare av att den optimala inställningen av 
experimentella variabler beror av vilken inställning systemvariablerna 
har [1], Situationen är mångdimensionell vad gäller både X och 
Y-sidan och kan schematiskt illustreras som i Figur 1.

lösningsm edel

s u b s tr a t

Figur 1. Schematisk illustration av den komplexa 
valsituationen vid en organisk syntes.
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Visserligen kan man, i princip, utgå från de kemiska och fysikaliska 
modeller som finns och utifrån dessa förutsäga resultatet av en syntes, 
när värden på alla variabler som påverkar systemet är fastställda. 
Systemets komplexitet leder emellertid till att det i de flesta fall blir 
nödvändigt att införa kraftiga approximationer i modellerna. En semi- 
empirisk angreppsvinkel, som inom ett begränsat område 
approximerar responsfunktionen med en Taylor-utveckling av den 
teoretiska modellen, är ofta en fruktbar metod3. För att sådana 
modeller ska vara användbara för utvärdering av variablernas 
inflytande, måste multivariata försöksplaner användas.

Denna avhandling behandlar multivariata metoder för design av 
experiment, och multivariata metoder för att utvärdera dessa. 
Multivariata metoder för kvantitativ behandling av systemvariabler 
behandlas ocksåb.

aModellen approximeras med ett polynom i de experimentella variablerna: 
Y = b 0+ b Ix1+...bkxk+ b 12 >cIX2 + . . Koefficienterna kan bestämmas med multipel 
regression. Koefficienterna blir där uttryck för partiella derivator av den teoretiska funktionen. 
Dessa koefficienter brukar ofta benämnas effekter.

bDenna angreppsvinkel har givits ”formeln" I=MV*. Detta står för Information =  
MultiVariat design x MultiVariat karaktärisering x MultiVariat utvärdering [2].
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2. Experimentella variabler

Den traditionella metoden för att ta reda på olika variablers 
inflytande är att undersöka en variabel i taget (EVIT), medan alla 
andra variabler hålls konstanta. Denna metod ger resultat av mycket 
begränsat värde, om inte alla variablers inflytande är helt oberoende 
av alla andra variablers inställning. Att alla variablers inflytande är 
oberoende av varandra är sällsynt i kemiska reaktionssystem. Det är 
därför nödvändigt att använda andra typer av experimentella 
försöksplaner.

Vilken typ av försöksplan som är effektivast, är avhängigt vilken typ 
av information som önskas. En avvägning måste göras mellan hur 
många experiment som anses rimliga att göra och vilka 
approximationer som kan tillåtas. Generellt, så ökar antalet 
experiment med antalet studerade variabler och med den grad av 
exakthet som man vill uppnå i beskrivningen av responsfunktionen. 
En stegvis strategi, där först de viktigaste variablerna identifieras och 
där dessa sedan undersöks noggrannare, är ofta effektivast [3]. En 
geometrisk illustration av hur experimentpunkterna ligger fördelade 
för tre olika typer av försöksplaner, ägnade att uppnå olika grad av 
exakthet i beskrivningen av responsfunktionen, visas i Figur 2.

2.1.Reducerade faktorförsök

Reducerade två-nivåers faktorförsök [3], Figur 2.1, är en typ av 
försöksplan som tillåter att många variabler undersöks i ett relativt 
litet antal experiment. Graden av reduktion bestämmer hur mycket 
detaljerad information som går förlorad. Den kraftigaste graden av 
reduktion ger alla skattningar av samspelseffekter mellan variabler 
sammanblandade med huvudeffekterna av variablerna. För 
sållningsförsök där man vill bestämma vilka experimentella variabler 
som har ett verkligt inflytande är sådana försöksplaner effektiva, då 
variabler som inte har stora huvudeffekter, sällan uppvisar 
betydelsefulla samspelseffekter. Experimentekonomin blir god.
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Figur 2a. Experimentpunkterna för ett 
reducerat faktorförsök i tre variabler.

Figur 2b. Experimentpunkterna för ett 
fullständigt faktorförsök i tre variabler.

Figur 2c. Experimentpunktema för en roterbar 
sammansatt försöksplan i tre variabler.

2.1.1. Reduktion av ketoner och aldehyder med 
CRASi - inledande studie

Ett billigt och enkelt sätt att reducera ketoner och aldehyder, är att 
använda natriumhydrid-baserade komplexa reduktionsreagens (CRA) 
[4]. Dessa har studerats främst av en fransk forskargrupp under
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ledning av Paul Caubère. Dessa reagens består av en blandning av 
natriumhydrid, alkoxid (vanligen preparerad in situ) och ett 
övergångsmetallsalt. Trimetylsilylklorid (TMSC1) ökar dessa reagens 
aktivitet [5].

Reagens-konstituenterna kan blandas i varierande proportioner utan 
att det färdiga reagenset för den skull blir inaktivt. Inga systematiska 
studier av hur varierande proportioner påverkar reaktiviteten har 
dock rapporterats.

Vid reduktion av substituerade cykliska ketoner, kan olika 
stereoisomerer fås. Hur olika övergångsmetallsalt påverkar 
fördelningen av stereoisomerer i produkten finns rapporterat [6], men 
hur olika proportioner mellan de i reagensen ingående 
komponenterna påverkar stereoisomer-fördelningen har ej tidigare 
rapporterats.

I uppsats III beskrivs en undersökning av hur de relativa mängderna 
av reagens-konstituenterna och reaktionstemperaturen påverkar 
stereoisomer-fördelningen vid reduktion av 2-metylcyklohexanon 
(Schema 1). De relativa mängderna och temperaturen varierades 
enligt en reducerad faktorförsöksplan (25'2). Nivåerna för variablerna i 
undersökningen visas i Tabell 1 och de beräknade effekterna i 
Tabell 2. Tre av de fem variablerna; relativ mängd alkoxid, relativ 
mängd zinkklorid och relativ mängd TMSC1, identifierades som 
potentiellt viktiga för fördelningen av stereoisomerer.

Q OH OHer cy • er
Schema 1.
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Tabell 1. Variabler och nivåer för dessa i faktorförsök.

Variabel -

Nivå

0 +

x1 Relativ mängd natriumhydrid/ 
substrat (mol/mol) 2 4

x2 Relativ mängd alkoxid/substrat 
(mol/mol) 1 1,5 2

x3 Relativ mängd zinkklorid/substrat 
(mol/mol) 1 1,5 2

x4 Relativ mängd TMSCl/substrat 
(mol/mol) 1 2 3

xs Temperatur RT Kokn.

Tabell 2. Beräknade effekter från 
reducerat faktorförsök.

Effekt Värde

bo 46,88
bi 1,12
b2 6,38
b, -5,12
b< -10,38
bs -2,32
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2.1.2. Syntes av karboxamider - 
inledande studie

Karboxamider kan syntetiseras på en mängd olika sätt. En inte så 
ofta använd metod är syntes med Lewissyra katalys direkt från 
karboxylsyra och amin [7]. Uppsats II behandlar karboxamidsyntes 
enligt denna metod. Det första steget i studien var att med en 
reducerad faktorförsöks plan (251) identifiera viktiga experimentella 
variabler och deras två-faktors samspelseffekter.

Bensoesyra och bensylamin, med bortrifluorideterat och trietylamin 
(TEA) som katalysator och toluen som lösningsmedel valdes som 
testsystem. Tabell 3 visar de variabler som studerades och mellan 
vilka nivåer dessa varierades. I Tabell 4 visas de beräknade effekterna 
vid olika tidpunkter. Några intressanta observationer kan göras. Den 
relativa mängden katalysator förefaller inte spela någon roll för 
slututbytet0. Däremot har den betydelse för reaktionshastigheten. De 
relativa mängderna av amin och trietylamin har däremot betydelse, 
både för reaktionshastigheten och för slututbytet. Det allra 
märkligaste resultatet är samspelseffekten mellan tillsatsordningen 
(karboxylsyra/Lewissyra) och kvantitetsvariablerna. Flera av 
kominationerna av variabler i försöksserien gav utmärkta utbyten. 
Någon ytterligare optimering av reaktionsbetingelserna ansågs därför 
inte nödvändig.

°Genom samverkan med variabel x4 (tillsatsordningen) har relativ mängd katalysator dock 
en indirekt inverkan på slututbytet. Se den preparativa proceduren beskriven i II och 3.5.
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Tabell 3. Variabler och nivåer för faktorförsök.

Variabel - +

Relativ mängd TEA/substrat
(mol/mol) 1 3
Relativ mängd BF3 eterat/
substrat (mol/mol) 1 3
Relativ mängd bensylamin/
substrat (mol/mol) 1 3
Tillsatsordning Lewissyra Bensoesyra

sist sist
Torkmedel Nej Ja

Tabell 4. Beräknade effekter* vid olika reaktionstider.

Värde efter specificerad tid

Effekt 1 tim. 2 tim. 4 tim. 8 tim. Slututbyte

b* 6,18 11,60 19,60 31,10 72,2
bi 2,88 4,91 8,19 13,30 17,3
l>2 3,54 6,29 9,43 11,50 -1,56
b3 3,55 6,45 9,52 14,20 11,6
b, -0,09 -0,05 0,01 0,23 2,94
b$ 1,89 2,69 3,02 1,09 2,56
bn 1,06 1,11 0,61 0,36 -2,31
bj3 0,26 0,52 1,19 1,81 -1,19
bu 2,89 5,14 7,47 8,92 15,8
b\s -0,38 -1,04 -1,97 -2,78 -3,06
bn -0,09 0,14 0,34 0,65 3,06
2̂4 0,69 0,62 -0,79 -4,46 - 16,1

b̂ s 0,42 0,76 0,47 -0,29 1,81
b* 0,16 0,34 0,38 -0,34 -5,06
bn -0,26 -0,52 -1,21 -1,55 -2,44
b45 0,39 1,21 3,78 2,51 3,44

xEffekter som enligt Normalfördelnings plot befunnits statistiskt signifikanta är 
markerade med fet stil.

18



2.2. Andra försöksplaner för sållning

Det finns andra typer av försöksplaner än två-nivåers faktorförsök, för 
att ändra variabler på ett okorrelerat sätt. Dessa försöksplaner är 
ibland effektivare än reducerade faktorförsök för att minimera antalet 
nödvändiga experiment. Exempel på sådana är D-optimala 
försöksplaner [8] och Placket-Burman försöksplaner [9]. Tolkningen 
av resultaten när sådana försöksplaner använts blir emellertid 
otydligare än för faktorförsök, eftersom kopplade effekter blir svårare 
att tolka än med reducerade faktorförsök.

2.3. Fullständiga faktorförsök

Fullständiga faktorförsök där variabler undersöks på två nivåer [3] 
(Figur 2.2) kräver T  experiment för k variabler. Denna typ av 
försöksplan är därför praktiskt användbar endast när antalet variabler 
som studeras är relativt begränsat, t. ex. när en noggrannare 
beskrivningen av responsfunktionen önskas, efter att de viktigaste 
variablerna sållats ut med ett reducerat faktorförsök.

2.3.1. Reduktion av ketoner och aldehyder med 
CRASi - utökad studie

För att kunna upptäcka viktiga samspelseffekter mellan variabler, 
undersöktes de variabler som i den inledande studien, beskriven i III 
och 2.1.1., befanns ha signifikant inflytande på stereoisomeri- 
fördelningen vid reduktion av 2-metylcyklohexanon med CRASi. 
Nivåerna för variablerna i försöken var samma som i den inledande 
studien.

Några stora samspelseffekter kunde emellertid inte upptäckas 
(Tabell 5), så slutsatserna om variablernas inverkan på produktens 
stereokemi kvarstod från den första försöksserien; det finns ett 
begränsat utrymme för att variera slutproduktens sammansättning av 
stereoisomerer genom att förändra reagensens sammansättning.
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Tabell 5. Beräknade effekter från
fullständigt faktorförsök.

Effekt* Värde (trans) Värde (hastighet)

bo 46,25 3,75
b,
b2 5,00 1,25
b, -5,50 -1,50
b4 -5,75 -1,75
bs
bn -1,75 0,00
b24 -2,50 -0,25
bi4 2,00 0,50

"Samma variabelindex som i Tabell 1 har använts.

En annan observation gjordes emellertid. En kvalitativ skala för 
reaktionshastigheten i de olika experimenten kunde upprättas. 
Därigenom kunde variablernas inflytande på reaktionshastigheten 
(kvalitativt) beräknas (Tabell 5). Extrapolering av denna modell 
förutsade att de relativa mängderna av TMSC1 och zinkklorid skulle 
ökas och att den relativa mängden av alkoxid skulle minskas för att 
öka reaktionshastigheten. Extrapolering av stereoisomerimodellen 
förutsade att dessa förändringar skulle ge bättre trans/cis selektivitet i 
reduktionen. Eftersom överskott TMSC1 och zinkklorid redan 
användes på +1 nivåerna, så verkade minskning av alkoxidmängden 
fördelaktigast att prova. I uppsats III visas att reagens utan alkoxid 
verkligen gav den bästa trans/cis selektiviteten. Reaktionen var då 
också mycket snabb. Detta var en överraskande observation, då 
tidigare rapporter gjort gällande att alkoxid är en nödvändig 
beståndsdel i reagensen [10]. Endast ett fåtal undantag hade 
observerats [10]. För att kontrollera den allmänna tillämpbarheten av 
reagens utan alkoxid, gjordes en serie försök med strukturellt olika 
ketoner och en aldehyd. Tabell 6 visar att goda utbyten uppnås för
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alla de provade substraten. För steriskt ohindrade ketoner så går 
dessutom reaktionerna snabbt.

Tabell 6. Utbyten av alkoholer från reduction med CRASi.

Karbonylförening Reakt. tid (min) Utbyte (%)

2-Metylcyklohexanon 6 91

Cyklohexylfenylmetanon 90 98

2,4-Dimetyl-3-pentanon 14 92

2-tert-Butylcyklohexanon 480 97

Acetofenon 8 93

2-Metyl-3-pentanon 18 81

1-Cyklohexyletanon 16 100

2-Metyl-1 -fenyl-1 -propanon 240 100

Nonanal 5 100

2.4. Försöksplaner för krökta responsytor

Vid optimeringssituationer, där avsikten är att lokalisera ett maximum 
eller ett minimum för responsfunktionen, måste även kvadratiska 
termer tas med i modellen. Försöksplaner där variablerna varieras på 
mer än två nivåer måste då användas. Det finns ett flertal sådana
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försöksplaner [11]. Roterbara sammansatta försöksplaner (eng. central 
composit designs) [3], Figur 2.3, är ofta att föredra, då dessa är en 
utbyggnad av två-nivåers faktorförsök. Detta ger möjlighet att 
komplettera ett inledande två-nivåers faktorförsök.

2.5. Stegvisa metoder

Det är inte alltid nödvändigt att använda responsytemetoder för att 
bestämma optimala betingelser för syntes. Det finns olika sökmetoder 
med vilka man kan lokalisera förbättrade (optimala) betingelser. En 
sådan metod är simplex-metoden som kort kan beskrivas: Låt de 
experimentella variablerna som undersöks definiera var sin 
koordinataxel. Med k variabler spänner dessa koordinataxlar upp ett 
k-dimensionellt rum. En simplex är en (k+1) hörning i detta rum; 
med två variabler är simplexen en triangel, med tre variabler är den 
en tetraeder etc. Det första steget vid optimering med simplex- 
metoden är att göra (k+ 1) experiment så att de k  variablernas 
inställning beskriver koordinaterna för en simplex. Nästa steg är att 
ersätta det hörn som gav det sämsta resultatet med ett nytt hörn och 
göra ett experiment där, så att detta tillsammans med de k 
återstående hörnen bildar en ny simplex. Koordinaterna för detta nya 
hörn erhålls genom spegling i det (hyper)plan som spänns upp av de 
k återstående hörnen. Det sämsta hörnet i den nya simplexen speglas 
etc. Härigenom kommer simplexen att systematiskt söka sig ifrån 
experimentella betingelser som ger dåliga resultat och närma sig 
optimala betingelser. Användning av simplex-metoden för optimering 
av experimentella betingelser beskrevs först av Spendley och 
medarbetare [12] vilka utnyttjade en regelbunden simplex.
Modifierade varianter av metoden har publicerats, vilka syftar till att 
ge en snabbare konvergens [13].

En annan metod är "brantaste lutnings metoden" (eng. steepest 
ascent) enligt vilken man utnyttjar ett inledande reducerat 
faktorförsök för att bestämma den gradientvektor som ger den 
brantaste lutningen utefter responsytan. Genom att göra experiment 
utefter denna gradientvektor söker man sig snabbt mot förbättrade 
betingelser. Detta var den första använda metoden för empirisk
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optimering av kemiska system. Den brukar refereras till som Box och 
Wilsons metod [14].

Dessa metoder har inte tillämpats i de arbeten som ingår i denna 
avhandling. Beskrivningen finns med för fullständighetens skull.
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3. Systemvariabler

Det är ett välbekant faktum att en syntesmetod inte fungerar lika bra 
för alla tänkbara substrat. Likaså har olika lösningsmedel, 
katalysatorer och reagens olika inflytande på resultatet.

Detta ger upphov till ett antal problemställningar, t. ex.

■ För vilka substrat är metoden tillämpbar?

■ Förändras de optimala betingelserna systematiskt när 
substratet ändras?

■ Förändras responserna (utbyte, reaktionshastighet) 
systematiskt när andra systemvariabler förändras?

■ Vilken är den bästa inställningen av systemvariabler? Är 
detta generellt?

Gemensamt för dessa frågeställningar är, att de för att kunna 
besvaras på ett konsekvent sätt, kräver någon form av kvantitativ 
beskrivning av systemvariablerna.

3.1. Principalegenskaper - inledning

Kvantitativa beskrivningar av en kemisk förening kan fås på många 
sätt. Densitet, brytningsindex, kokpunkt, smältpunkt är alla 
egenskaper som går att mäta och som beskriver föreningen i ett visst 
avseende. Den snabba utvecklingen av mätinstrument som skett på 
senare tid, gör att det idag är möjligt att på kort tid samla in stora 
mängder av data om kemiska föreningar.

Vad som är intressant för frågeställningarna ovan är emellertid sådana 
mått som är relevanta för det aktuella problemet, för reaktionen i 
fråga. Sådana mått är, emellertid, något som oftast inte direkt går att 
erhålla genom en mätning på en förening.
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En molekyls uppbyggnad, dess inre egenskaper, bestämmer 
föreningens makroskopiska egenskaper. Hur den uppträder i kemiska 
reaktioner bestäms av samma inre, mikroskopiska, egenskaper. Det är 
därför inte ett orimligt antagande, att det finns mätbara 
makroskopiska egenskaper som är korrelerade till kemiskt 
uppträdande. Att så är fallet är sedan länge känt och utnyttjat [15]. 
En sådan korrelation behöver emellertid inte innebära att det finns 
ett orsak-verkan samband mellan de mätta egenskaperna och kemiskt 
uppförande.

En möjlighet att få en uppfattning om molekylers inre egenskaper är 
att mäta så många för problemet relevanta egenskaper som möjligt 
och studera deras samvariation över en serie likartade föreningar 
(ämnesklass). Denna samvariation kan antas uppkomma p.g.a. 
relationer till likartade inre egenskaper. En metod för att ur en 
datamatris ta fram information om samvariationer (latenta variabler) 
är principalkomponent analys (PCA) [16].

3.2. Kort om PCA

Ett antal (n) objekt (experiment, molekyler etc), beskrivna av k 
variabler, kan på ett naturligt sätt organiseras till en tabell med n 
rader och k kolumner. Ett geomeriskt orienterat sätt att se på denna 
tabell är att betrakta varje variabel som en dimension i en 
k-dimensionell rymd (ofta kallad M-rymden, mätningsrymden). Vart 
och ett av objekten kan då betraktas som en punkt i denna rymd, där 
variabelvärdena är objektets koordinater.

En principalkomponent (PC) är den linje genom denna rymd som, 
enligt minstakvadrat-kriterium, är bäst anpassad till objekten. En 
metod att beräkna principalkomponenter är NIPALS algoritmen [17], 
som har den fördelen att den kan hantera saknade data. Vart och ett 
av objekten kommer att karaktäriseras av sitt läge längs principal
komponenten. Genom rätvinklig projektion ned på komponentvektorn 
fås objektets principalkoordinat (enligt engelsk nomenklatur object 
score), vanligen betecknad t. Principalkomponentens riktning genom 
M-rymden beskrivs med cosinus för lutningsvinkeln mellan principal
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komponenten och de enskilda variabelaxlarna (kallad laddning, eng. 
loading), vanligen betecknad p. Efter att en PC beräknats kommer 
objekten (raderna) att representeras av en kolonnvektor t. 
Variablerna representeras av en radvektor p. Genom multiplikationen 
t X p får man de från principalkomponent modellen approximerade 
värdena för matrisen X.

Sambandet X = t  x p + E gäller, där E är avvikelserna, den icke 
förklarade variationen i X. Om X ersätts med E kan ytterligare 
principalkomponenter kan beräknas på samma sätt. En 
tvåkomponentmodell kommer alltså att utgöra ett plan i M-rymden 
(Figur 3), en trekomponentsmodell ett hyperplan o.s.v. Alla principal
komponenter kommer att vara ortogonala.

Genom att plotta objektens principalkoordinatet i de olika 
PC-dimensionerna mot varandra så får man en överskådlig bild av hur 
objekten förhåller sig till varandra i M-rymden. Plottar av 
variabelladdningarna i de olika PC-dimensionerna visar vilka variabler 
som bidrar till skillnaderna mellan objekten och hur dessa variabler 
bidrar.

Figur 3. Geometrisk illustration av principalkomponent modellering.
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3.2.1. Skalning

Då storleken på variablernas mätetal och därför även deras inflytande 
i X, beror på vilken enhet de mätts i, är det vanligt att de skalas på 
så sätt att alla variabler tillmäts samma betydelse. Det vanligaste är 
att skala alla variabler till variansen ett (autoskalning). Det är också 
vanligt att objekten centreras kring M-rymdens origo, genom att man 
drar bort variablernas medelvärden, innan principal-komponenterna 
beräknas [16].

3.2.2. Korsvalidering

För att en principalkomponent ska ge en signifikant förbättring 
(förenkling) av beskrivningen av data, så krävs det att det finns 
systematisk variation i data. En vanlig metod för att avgöra om en 
principalkomponent ger en signifikant förbättring, är korsvalidering 
[18]. Den fungerar i korthet så, att en viss bråkdel av data hålls 
utanför beräkningarna. En principalkomponent beräknas på 
kvarvarande del av data. Den del av data som hållits utanför 
beräkningarna anpassas till den framräknade modellen genom multipel 
regression. Detta upprepas tills alla data hållits utanför beräkningarna 
exakt en gång. Kvadratsumman av de anpassade värdenas avvikelser 
(PRESS) jämförs med kvadratsumman av de avvikelser man hade 
tidigare (RSS), och man ser om en statistiskt signifikant förbättring av 
beskrivningen av data erhållits.

3.3. Principalegenskaper - fortsättning

Den systematiska variationen i en tabell kan tas fram med PC-analys. 
Om tabellen innehåller relevanta data, insamlade för en enhetlig klass 
substanser, kan den systematiska variationen antas avspegla 
substansernas inre egenskapers samband med de makroskopiska 
egenskaperna. Om flera principalkomponenter behövs för att beskriva 
den systematiska variationen, så kan det antas att var och en av dessa 
beskriver skilda inre egenskaper, eller i alla fall ortogonala 
linjärkombinationer av skilda inre egenskaper, eftersom
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komponenterna är ortogonala. Objektens läge längs principal- 
komponentaxlarna avspeglar alltså deras inre egenskaper. Eftersom 
PC-analys innebär en projektion av objektpunkterna i M-rymden ned 
på det (hyper)plan som spänns upp av komponentvektorerna, så 
innebär detta att objektpunkter som ligger nära varandra i M-rymden 
kommer att ligga nära varandra i PC-plotten. Sådana objekt kan 
därför antas ha likartade inre egenskaper. Objektens 
principalkoordinater har därför givits namnet principalegenskaper 
(PE) [19].

3.4. Principalegenskaper för Lewissyror [I]

Mätdata för 10 olika kemiska och fysikaliska variabler, för 28 
Lewissyror samlades in från tillgänglig litteratur. PC-analys av dessa 
data gav, enligt korsvalidering, två signifikanta komponenter. Dessa 
komponenter förklarade 54% av variansen i de ursprungliga data. En 
plott av objektens principalkoordinater (t, mot t2) från denna 
PC-analys visas i Figur 4. De nio inringade Lewissyrorna valdes ut 
som testset, att användas i tre Lewissyra-katalyserade reaktioner. 
Urvalet skedde delvis genom praktiska överväganden, men först och 
främst för att de utvalda katalysatorerna skulle täcka större delen av 
domänen, extremerna utelämnade. Resultaten visar, som väntat, att 
det är stora skillnader mellan de olika katalysatorerna. 
Aluminiumklorid verkar i samtliga fall vara den reaktivaste av de 
utvalda, men inte i samtliga fall den som ger högst utbyte. 
Katalysatorernas reaktivitet motsvaras inte av någon tydlig trend i 
plotten. Underlaget är dock litet, då bara 28 Lewissyror tagits med.

För att få ett större urval av katalysatorer med beräknade 
principalegenskaper och för att få en stabilare PC-modell, gjordes en 
utökad studie, där 20 kemiska och fysikaliska mätdata samlades in för 
116 olika lewissyror. PC-analys av detta dataset gav två signifikanta 
komponenter som förklarade 65% av variansen i datasetet. Figur 5a 
visar en plot av tx mot t2 för dessa Lewissyror, Figur 5b visar 
variablernas inflytande i PC-analysen (px mot p 2).
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Figur 4. Plott av Lewissyrors principalkoordinater {tl mot t2) från 
inledande studie.

De i testreaktionerna mest reaktiva katalysatorerna ligger inom ett 
begränsat område i plotten. Ett undantag utgörs av tenntetraklorid, 
som ligger en bit utanför detta område.

Försök att korrelera principalegenskaperna mot utbyte respektive 
reaktionshastighet (t50) tiden då hälften av slututbytet uppnåtts) gav 
dålig korrelation. Uppenbarligen innehåller de framräknade 
principalegenskaperna inte tillräckligt med information för kvantitativa 
förutsägelser av reaktiviteten. En trolig orsak till detta är att de flesta 
deskriptorerna mäter egenskaper som inte direkt är korrelerade till 
kemisk reaktivitet. De framräknade principalegenskaperna utgör dock 
ett objektivt urvalskriterium för testset av Lewissyror, baserat på 
potentiellt relevanta data.
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Figur 5a. Plott av Lewissyrors principalkoordinater (tJ mot t2) från 
utökad studie.

19

Figur 5b. Plott av variabel-laddningar (p; mot p 2) från PC-analys av 
Lewissyror (utökad studie).
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3.5. Syntes av karboxamider - utökad studie

Efter det att gynnsamma inställningar för de experimentella 
variablerna identifierats, så utökades studien av karboxamidsyntesen 
till variation av både amin och Lewissyra [II]. Den utökade PE- 
plotten för Lewissyror användes. Fyra katalysatorer och fyra aminer 
valdes ut. Lewissyrorna valdes med hänsyn tagen till deras läge i 
plotten, aminerna valdes med utgångspunkt från strukturella olikheter, 
då inte någon omfattande PE-beräkning genomförts vid den tidpunkt 
då studien genomfördesd. Alla kombinationer av katalysator och amin 
testades (fullständigt faktorförsök). Resultaten finns i Tabell 7. 
Bortrifluorideterat var den katalysator som gav högst utbyten. För 
sekundära aminer var skillnaden mellan bortrifluorideterat och 
titantetraklorid liten. Reaktionstiderna för sekundära aminer, där 
bortrifluorideterat använts som katalysator var emellertid mycket 
längre än då titantetraklorid användes. Titantetraklorid befanns därför 
vara att föredra som katalysator vid syntes av amider från sekundära 
aminer.

Zinkjodid gav ingen reaktion i något av fallen. Urvalet av Lewissyror 
utökades därför med zinkklorid, som är aktiv som katalysator i andra 
reaktioner [I, 21], och ligger relativt nära zinkjodid i PE-plotten. Inte 
heller den gav något utbyte i någon av reaktionerna. Detta ger stöd 
till antagandet att Lewissyror i detta område av plotten fungerar 
dåligt som katalysatorer i denna reaktion.

dSenare beräkningar på 126 aminer, Ref. 20, visar att de tre aminer som använts i II och 
som återfinns i PE-plotten för aminer, skiljer sig avsevärt i PE.
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Tabell 7. Utbyten av amider med olika Lewissyra katalysatorer.

Amin Lewissyra Utbyte (%)

Bensylamin BF3 eterat 86
TiCl4 15
Aia, 63
Znl2 0
ZnCl2 0

Butylamin BF3 eterat 81
TiCl4 19
AlClj 68
Znl2 spår
ZnCl2 0

Morfolin BF3 eterat 91
TiCl4 81
A1C13 72
Znl2 0
ZnCl2 0

Dipropylamin BF3 eterat 45
TiCl4 44
a i q 3 8
Znl2 0
ZnCl2 0

En preparativ procedur, som förbrukar mindre lösningsmedel än den 
ursprungliga utvecklades. När tre ekvivalenters överskott av Lewissyra 
användes blev emellertid utbytena lägre än i den ursprungliga 
försöksserien. Om endast en ekvivalent Lewissyra användes så erhölls 
högre utbyten. Detta stämmer med den modell för hur de 
experimentella variablerna påverkar utbytet, som presenterades i
2.1.2., Tabell 4.
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3.6. Principalegenskaper och försöksplan

När principalegenskaper beräknats för en klass av ämnen, så är det 
möjligt att t. ex. från en plott av PE mot varandra, välja föreningar 
som är olika varandra. Detta kan ske t. ex. genom faktorförsök- 
liknande urval, där ett ämne tas från varje kvadrant i plotten [II]. 
Detta garanterar att föreningar med skilda egenskaper väljs ut. Att 
lägga ut ett nätverk, för få tätare täckning är en annan möjlighet [I]. 
För optimering kan föreningar med PE liknande en tidigare känt 
fungerande förening, d.v.s. sådana som ligger nära i plotten, testas. 
Om reaktiviteten visar systematik i förhållande till PE, så kan 
simplexmetoder användas för att söka sig mot föreningar med bättre 
egenskaper.
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4. Responsvariabler

Målet med en experimentell undersökning är att besvara en fråga. 
Det sökta svaret är ofta hur potentiellt intressanta variabler påverkar 
en eller flera responser. Tre olika metoder för att analysera detta 
utifrån experimentella resultat redovisas nedan.

4.1. Multipel regression

Multipel regression (MR) är en sedan länge använd statistisk metod 
för att relatera en respons till flera ^-variabler. Principerna för MR 
finns ingående beskrivna, t. ex i Ref. [22], varför de inte redovisas 
närmare här. Några anmärkningar om vilka krav som ställs på 
experimenten, för att metoden ska vara användbar är dock på sin 
plats.

4.1.1 Multipel regression och försöksplan

För att en MR modell ska kunna användas för att utvärdera 
variablers inflytande, så ställs krav på den försöksplan som används.
Det optimala är att alla jc-variabler ändras på ett okorrelerat sätt över
serien av experiment. Så är fallet vid faktorförsök. Om det är 
nödvändigt att göra försök på mer än två nivåer (t. ex. när 
kvadratiska termer ska beräknas) så är det inte alltid möjligt att få 
helt ortogonala kolonner i beräkningsmatrisen. Roterbara 
sammansatta försöksplaner ger emellertid goda beräkningsegenskaper. 
Det finns andra typer av försöksplaner på mer än två nivåer som 
också har goda statistiska egenskaper [11]. MR kräver minst lika 
många experiment som antalet parametrar som ska beräknas, d.v.s. 
minst lika många rader som kolonner i beräkningsmatrisen. MR klarar 
inte av inkompletta responsdata.
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4.1.2. Multipel regression och flera responser

I många syntesundersökningar är det mer än en responsvariabel som 
är av intresse. Det kan t. ex. röra sig om en (önskad) huvudprodukt 
och en eller flera (oönskade) biprodukter. För att utvärdera flera 
responser med MR måste en separat modell tas fram för var och en 
av responserna. Detta är till nackdel för överskådligheten. Det är 
svårt att överblicka vilka x-variabler som har stort inflytande på 
responsmatrisen som helhet. Om responserna inte är oberoende och 
om de analyseras en och en, så riskerar man att dra felaktiga 
slutsatser. Metoder för att upptäcka sådana beroenden och hur detta 
kan åtgärdas diskuteras utförligt i uppsats IV, och nedan.

4.2. PLS

PLS (Partial Least Squares lyder en tolkning av förkortningen, 
Projections to Latent Structures lyder en annan) är en annan metod 
[23] för att relatera förändringar i två block av variabler (x och 
y-variabler), till varandra. Metoden bygger på principalkomponent- 
liknande projektioner av respektive block. Därför så kan flera 
responser behandlas samtidigt. PC-modellen för blocken vrids, så att 
maximal anpassning mellan PLS-koordinaterna för X respektive 
Y-blocket uppnås. Detta visas schematiskt i Figur 6. PLS är inte lika 
känslig för co-linjäriteter i försöksplanen som multipel regression. 
Antalet x-variabler kan vara mycket större än antalet experiment, då 
X-blocket i PLS-modellen approximeras med en modell av lägre 
dimensionalitet än det ursprungliga blocket. Tolkningen av 
x-variablernas inflytande på responserna är inte lika rättfram för PLS 
som för MR (där en bra försöksplan använts), x-Variablerna kan ha 
olika inflytande i de olika PLS-dimension.
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Descriptor variables Response variables

Figur 6. Schematisk illustration av PLS-modellering.

4.2.1. Korsvalidering för PLS

Med korsvalidering kan man bestämma hur många komponenter som 
är optimalt att ta med i PLS-modellen. Korsvalideringen för 
PLS-metoden [23] är annorlunda än den som används vid PCA, på så 
sätt att hela rader (experiment) plockas bort. En PLS-modell 
beräknas på kvarvarande experiment och responserna i de 
bortplockade experimenten predikteras från den framräknade 
modellen. Detta upprepas tills alla experiment varit uteslutna exakt 
en gång. Om en statistiskt signifikant förbättring av prediktionerna 
uppnås, så inkluderas komponenten i modellen.

4.2.2. PLS och prediktionernas kvalitet

Genom att PLS-metoden gör en PC-liknande modell av X-blocket, så 
kan man, förutom att prediktera ett set av responser från ett 
experiment, även anpassa X-data till modellen för X-blocket. På detta
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sätt får man ett mått på hur nya X-data förhåller sig till de X-data 
som modellen byggts på. Om det visar sig att dessa nya data skiljer 
sig från träningssetets data, så finns det anledning att vara skeptisk till 
prediktionerna av responserna. Detta innebär alltså att man har en 
varningssignal för kvalitén på prediktionerna.

4.3. PCMR

Ett mellanting mellan multipel regression och PLS utgör 
principalkomponent multipel regression (PCMR). Man kan tänka sig 
två varianter: I den ena använder man principalkomponentmodeller 
för att avbilda de oberoende variablerna (X-blocket) på principal- 
koordinater. Eftersom principalkomponenter är inbördes ortogonala så 
kan metoden användas för att eliminera co-linjäriteter mellan 
.r-variabler [22]. Detta leder också till att dimensionaliteten på 
X-rummet minskas då antalet principalkomponenter blir färre än 
antalet ursprungliga x-variabler. Detta är den teknik som används då 
PE används som oberoende variabler i multipel regression. I den 
andra varianten minskas dimensionaliteten för Y-blocket på 
motsvarande sätt. För att det ska vara meningsfullt förutsätts det att 
de oberoende variablerna (X-blocket) är okorrelerade, d.v.s. varierade 
med hjälp av en lämplig försöksplan. Den senare varianten finns 
beskriven i uppsats IV och sammanfattas i korthet nedan.

Y-blocket minskas med PC-analys. Korsvalideringskriteriet kan 
användas för att bestämma lämpligt antal komponenter. En 
multipelregressions modell anpassas till var och en av dimensionerna 
(principalkoordinatvektorerna) i PC-modellen. Signifikanta x-variabler 
kan bestämmas genom att plotta regressionskoefficienterna som en 
kumulativ fördelningsfunktion på normalfördelningspapper.
Signifikanta koefficienter kommer då att avvika från den linje som 
beskriver slumpmässiga felvariationer. Man kan också använda 
statistiska signifikanstest för att jämföra regressionskoefficienterna 
med felvariationen.

MR mot principalkoordinater förenklar i allmänhet utvärderingen av 
vilka x-variabler som är ansvariga för den systematiska variationen i
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Y-blocket. En förutsättning för att ovan sagda ska gälla är dock att 
inte alla responser är linjärt oberoende. Om så skulle vara fallet ger 
PC-modellen ingen förenkling

I uppsats IV är PCMR jämförd med andra metoder för att hantera 
multiresponsblock. Beräkningar på data från fem olika experimentella 
studier exemplifierar användningen av metoden. I ett av exemplen, 
syntes av bromketoner, är PCMR modellen svårtolkad. PLS gav i 
detta fall mer information och ledde till att den experimentella 
proceduren kunde förbättras. Nedan redovisas resultaten av fyra av 
dessa exempel kortfattat. Analys med PCMR beskrivs noggrannare i 
ett exempel, simulering av oljebildning.

4.3.1. Syntes av substituerade pyridiner med 
Friedel-Crafts acylering

Reaktion mellan 2-metyl-2-penten och acetylklorid ger med Lewissyra 
katalys en blandning av pyryliumsalter. Dessa ger genom reaktion med 
ammoniak en blandning av substutierade pyridiner. Ref. 24 behandlar 
en studie av denna reaktion. Fyra experimentella variabler studerades 
i ett fullständigt faktorförsök. Utbytet av elva möjliga pyridiner 
mättes. En av dessa bildades inte i något av experimenten. I Ref. x 
analyserades resultaten genom att separata MR-modeller beräknades 
för fem härledda responser.

Uppsats IV visar att PC-analys av det ursprungliga responsblocket ger 
tre signifikanta komponenter. PCMR visade att två variabler och 
interaktionseffekten dem emellan hade signifikant inflytande på den 
systematiska variationen i responsblocket.

4.3.2. Isomerisering av kolväten

I Ref. 25 beskrivs isomerisering av pentan med CnF2n+1S0 3H - SbF5 
supersyra. Sju variabler studerades i två reducerade (21A) faktorförsök. 
Det andra faktorförsöket var en s.k. "fold over", vilket gjorde det 
möjligt att skatta huvudeffekterna fria från sammanblandning med 
tvåfaktorsinteraktioner. Som responser mättes fyra kinetikparametrar.
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En enkomponents PC-modell av Y-blocket är signifikant enligt 
korsvalidering. Tre av y-variablerna bidrar till denna. 
Normalfördelningsplot av de från PCMR erhållna koefficienterna 
indikerar att två av x-variablerna, och möjligen interaktionseffekten 
mellan dessa, har signifikant inflytande.
Analysen av data i Ref. 25 tolkades så att y, endast påverkades av xx

4.3.3. Industriellt exempel

För att undersöka vilka faktorer som är viktiga att hålla noggrann 
kontroll över i en industriell process undersöktes 12 variabler i 16 
experiment. Ett reducerat faktorförsök (212'8) användes som 
försöksplan.

PC-analys gav tre (på gränsen till signifikanta) komponenter. PCMR 
mot dessa visar att endast två variabler har stort inflytande på den 
systematiska variationen. Variabel xg inverkar starkt i den första 
komponenten. I den tredje komponenten har x2 signifikant inflytande, 
men denna komponent förklarar mindre av variansen i Y-blocket än 
de två första. När responserna analyserades en i taget genom att 
separata MR-modeller togs fram för varje respons, så identifierades 
också dessa variabler som viktiga. En sådan analys är emellertid mer 
svåröverskådlig. Intressant att notera är att optimering av processen 
med avseende på dessa variabler ökade både produktens kvalitet och 
utbytet från processen.

4.3.4. Syntes av bromketoner

Bromering av morfolinenamin av metylisobutylketon med påföljande 
hydrolys, ger en blandning av bromerade metylisobutylketoner 
(Schema 2). Tio experimentella variabler ansågs potentiellt viktiga för 
att styra fördelningen av produkter i reaktionen. Tjugo olika 
tvåfaktors samspelseflekter mellan dessa ansågs också intressanta att 
studera. En D-optimal design med 36 experiment användes. Detta gav 
möjlighet att skatta både huvudeffekten av variablerna och storleken 
på de intressanta tvåfaktorsinteraktionerna.
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Schema 2.

Uppsats IV visar att en PC-komponent är signifikant enligt 
korsvalidering. PCMR modellering av denna indikerade att endast 
variabel (x4), temperaturen, hade betydelse för produktfördelningen. 
PC-modellen gav emellertid en dålig beskrivning av responsblocket. 
Variabel y3 beskrevs inte alls av PC-modellen. Responserna delades 
därför upp i tre olika block, ett block (1) med _y4, y2 och y5, ett block 
(2) innehållande bara y} och block (3) med yA. Separata PLS-modeller 
gjordes för vart och ett av blocken. En trekomponentmodell beskrev 
89,5 % av variansen i (1), en tvåkomponentsmodell beskrev 96,2 % 
av variansen i (2) och 96,9 % av variansen i (3) beskrevs av en två- 
komponentmodell. Analys av vilka jc-variabler som bidragit i de tre 
modellerna gav viktig information som kunde användas för att 
rationalisera utfallet av experimenten. Utifrån detta och Ref. 26 drogs 
slutsatsen att produkt 3 bildades i hydrolyssteget. Justering av de 
experimentella betingelserna enligt resultaten från PLS-analysen höjde 
utbytet av den önskade bromketonen till 76 - 79 %. Produkt 3 kunde 
över huvud taget inte upptäckas i slutprodukten när syntesen utfördes 
under de nya betingelserna och de oönskade bromketonerna 4 och 5 
förekom endast i 1 % respektive 3 %.
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4.3.5. Simulering av oljebildning

Kerogener är fossilt organiskt material inneslutna i sten. Under tryck 
och vid förhöjd temperatur bryts de långsamt ner till råolja. 
Omvandlingshastigheten kan i laboratoriet ökas genom att 
temperaturen ökas [27], För att undersöka vilka experimentella 
faktorer som är viktiga att kontrollera för att en simulering av 
oljebildning ska kunna göras, så att de bildade produkterna liknar 
naturlig råolja, gjordes ett sållningsförsök med ett reducerat 
faktorförsök (2M) kompletterat med en annan fraktion (26-3) för att ge 
en "fold over". Detta gjorde det möjligt att skatta huvudeffekterna av 
variablerna fria från tvåfaktorsinteraktionerna. Sju responser ansåg 
viktiga för att kunna karaktärisera utfallet av experimenten.

En principalkomponent beskriver variationen av y4 - yr En andra, ej 
signifikant, komponent beskriver i huvudsak y2 - y4. Den tredje 
komponenten beskriver nästan bara yx. Framför allt x„ men även i 
viss mån x2 och x4, inverkar på /„ enligt PCMR analys. 
Huvudeffekterna av de studerade x-variablerna har ingen inverkan på 
t2, som överstiger den experimentella felvariationen. Två tvåfaktors- 
interaktioner kan i en normalfördelningsplot identifieras som 
eventuellt signifikanta. Emellertid, så är tvåfaktors-interaktionerna 
sammanblandade två och två eller tre och tre, och då ingen 
huvudeffekt är signifikant, så är det vanskligt att uttala sig om vilka 
tvåfaktorsinteraktioner, om några, som har verklig inverkan på t2. En 
x-variabel, x} (totaltryck), har betydelse för t3 (och därför y h utvecklad 
gas). är i det närmaste ortogonal mot övriga y-variabler och beror 
alltså bara på det tryck som råder i experimenten. Försöksplanen och 
de beräknade principalkoordinaterna för Y-blocket redovisas i 
Tabell 8. I Tabell 9 finns responserna (Y-blocket). I Tabell 10 
redovisas koefficienterna för variablerna från PCMR-analys av tx-t3. 
Normalfördelningsplottar av koefficinentena finns i Figur 7.1-7.3.

42



Tabell 8. Försöksplan och principalkoordinater* för de 16 
experimenten för att simulera oljebildning.

Experimentella variabler Principalkoordinater

Nr x, & X3 X4 X5 X6 ti t2 h

1 - - - + + + -2.04 -0.86 -0.58
2 + - - - - + 1.04 -0.03 -0.96
3 - + - - + - -1.28 1.89 -1.69
4 + + - + - - 2.06 -1.62 -0.27
5 - - + + - - -1.67 0.11 1.86
6 + - + - + - 0.13 0.48 0.55
7 - + + - - + -0.56 2.88 0.58
8 + + + + + + 3.72 -1.74 1.05
9 + + + - - - 1.10 0.57 0.31

10 - + + + + - -0.63 0.74 0.47
11 + - + + - + 1.46 1.98 0.78
12 - - + - + + -2.26 -1.61 0.59
13 + + - - + + 1.57 -0.44 -0.82
14 - + - + - + -1.23 -0.80 -0.54
15 + - - + + - 1.58 0.13 -1.21
16 - * - - - - -3.01 -1.67 -0.11

Trincipalkoordinaterna är beräknade på autoskalade data.
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Tabell 9. Responser i oljebildningsexperimenten

Nr Xi Ï2 Ï3 Ï4 Ï5 Ï 6 Ï7

1 36.3 343.2 142.7 57.0 0.19 6.29 20.65
2 88.3 448.8 256.1 155.7 1.74 32.59 33.21
3 30.0 535.2 332.4 116.1 0.14 0.46 8.40
4 88.0 390.4 143.2 174.3 4.76 44.83 29.74
5 1012.3 288.8 176.8 82.7 0.77 10.56 15.50
6 566.7 425.3 255.5 157.4 2.38 2.35 29.84
7 966.7 531.3 383.7 98.7 0.58 11.77 16.92
8 510.0 399.9 134.2 218.6 5.40 44.15 61.35
9 592.0 456.4 242.7 181.9 2.60 28.53 21.68
10 566.3 391.0 271.2 96.8 3.20 12.74 8.59
11 915.3 550.3 322.5 178.5 2.74 20.20 28.82
12 334.7 226.6 84.3 65.7 0.41 8.12 18.91
13 48.3 437.2 227.2 184.2 3.15 31.70 31.54
14 47.7 295.2 208.1 87.9 0.58 11.58 29.43
15 23.3 492.5 264.9 174.8 2.52 35.79 30.38
16 51.3 183.5 102.1 66.5 0.64 1.87 2.84

Tabell 10. Koefficienter från PCMR analys* av simulerad 
oljebildning.

Koefficient

Principalkoordinat

li I2 Ì3

b, 1.58 -0.08 -0.07
b2 0.59 0.19 -0.11
k 0.16 0.43 0.77
b4 0.41 -0.26 0.19
b5 0.10 -0.18 -0.21
b* 0.21 -0.08 0.01

*Koefficienterna är beräknade på t  från autoskalade Y-data.
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5. Interaktion mellan systemvariabler -
Tillsatsordning

Resultatet av en organisk syntes, är en kombination av förhållanden 
mellan olika delreaktioners jämviktskonstanter och reaktions
hastigheter. När en syntes avbryts, d.v.s. i normalfallet när man har 
fått som mest av den önskade produkten, så är systemet oftast inte i 
jämvikt. Det är många långsamma reaktioner som inte har gått till 
jämvikt, t. ex. det ofta förekommande (oönskade) bildandet av 
högmolekylära föreningar, ofta karaktäriserade som "tjärartade 
produkter". Detta kan ge upphov till ett sällan beaktat problem, som 
man möter när en syntesmetod ska utvecklas.

Ett exempel: tre komponenter, A,B och K, t. ex. två ämnen som ska 
reagera med varandra och en katalysator, som kan reagera genom att 
bilda relativt starka komplex med de båda andra komponenterna, 
ingår i en reaktionsblandning. AK kan reagera med B och ge den 
önskade produkten P. BK kan reagera med B och ge den oönskade 
biprodukten C.

Om B och K tillsätts först till reaktionsblandningen, så kommer C att 
bildas innan A tillsatts och komplexet AK hunnit bildas. Detta sänker 
det möjliga utbytet av P. Om A och K hade tillsatts före B, så skulle 
inte lika mycket C kunna bildas. Mer av P skulle då ha möjlighet att 
bildas.

Det hypotetiska exemplet ovan visar att den ordning i vilken olika 
komponenter tillförs en reaktionsblandning, kan ha betydelse för 
resultatet av en reaktion. Det finns givetvis många andra situationer 
där tillsatsordningen också har betydelse. När en syntesmetod ska 
utvecklas så är det därför önskvärt att veta vilken tillsatsordning som 
är den bästa. Om inte reaktionsmekanismen är känd, så måste en 
tillsatsordning som ger tillfredsställande resultat bestämmas 
experimentellt. Detta kan göras genom att alla möjliga kombinationer 
provas. När antalet komponenter som ingår i reaktionsblandningen 
ökar, så ökar emellertid antalet möjliga kombinationer lavinartat. 
Antalet kombinationer med n komponenter blir n!.
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5.1. Tillsatsordning - Strategi

Från vad som ovan sagts, så inses att situationen från praktisk 
synvinkel blir ohållbar, redan med ett fåtal komponenter, om man vill 
hitta bästa möjliga tillsatsordning genom att prova alla möjliga 
kombinationerna. Det behövs metoder för att reducera antalet 
kombinationer utan att väsentlig information går förlorad. Uppsats V 
beskriver en strategi, för att i ett fåtal experiment vinna information 
om lämplig tillsatsordning.

I korthet kan denna strategi sammanfattas som följer: Med n 
konstituenter (A,B,C,...n) som ska ingå i reaktionsblandningen, gör 
först n experiment där tillsatsordningen varieras genom en cyklisk 
permutation av den ordning konstituenterna satsas (Figur 8).
Exempel: med fyra konstituenter görs experiment där 
tillsatsordningarna A,B,C,D D,A,B,C C,D,A,B och B,C,D,A provas.

Figur 8. Schematisk illustration av den föreslagna 
strategin. Pilarna i den inre cirkeln visar i vilken 
ordning konstituenterna tillsätts reaktions
blandningen i ett experiment. Pilarna i den yttre 
cirkeln visar i vilken riktning startpunkten flyttas 
mellan experimenten.
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5.1.1 Tillsatsordning - Strategi - Motivering

Resonemanget ovan pekar på bildandet av en kritisk intermediär som 
orsak till att reaktioner ger olika resultat, då olika tillsatsordning av 
konstituenterna använts. Vidare att någon av konstituenterna kan 
bilda andra stabila komplex/föreningar, vilka minskar utbytet av den 
önskade produkten om de bildas före den kritiska intermediären haft 
möjlighet att bildas.

Mest sannolikt är att högst en stabil intermediär, som ger upphov till 
oönskade produkter eller inhiberar den önskade reaktionen, bildas. 
Om man följer den föreslagna strategin, så kan den oönskade 
intermediären inte bildas före den önskade intermediären, i alla fall i 
ett av experimenten. Den föreslagna strategin ökar därför avsevärt 
chansen att hitta en gynnsam tillsatsordning för konstituenterna.

5.1.2 Tillsatsordning - Exempel

3,3-dimetyl-2-butanon (pinakolon) undergår självkondensation i 
närvaro av titantetraklorid och trietylamin. Tabell 11 visar utbytet av 
kondensationsprodukt, när olika tillsatsordningar använts. Detta 
exempel visar att olika tillsatsordningar i detta fall ger väsentligt olika 
resultat.

49



Tabell 11. Utbyten av kondensationsprodukt 
när olika tillsatsordning använts.

Tillsatsordning3 Utbyte/(%)

ABC 43.5

CAB 1.5

BCA 66.4

a A (3,3-dimetyl-2-butanon), B (trietylamin), 
C (TiCl<).
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6. Slutord

I denna avhandling har multivariata metoder för att hantera 
problemställningar på alla stadier av experimentella studier i organisk 
syntes beskrivits. Tyngdpunkten har legat på sådana metoder som i 
ett minimum av experiment ger maximal information.

Reducerade och fullständiga faktorförsök har visats vara effektiva 
verktyg för att identifiera viktiga variabler i organiska reaktionssystem. 
Det har exemplifierats med karboxamidsyntes från karboxylsyra och 
amin med Lewissyra katalys och med reduktion av karbonylföreningar 
med CRASi.

Principalegenskaper har diskuterats och exemplifierats med PE för 
Lewissyror. Dessa principalegenskaper har använts som 
urvalskriterium för Lewissyror i en studie av Lewissyra katalyserad 
syntes av karboxamider direkt från karboxylsyra.

Multipel regression till principalkoordinater (PCMR) har beskrivits 
och diskuterats. Metoden har jämförts med andra metoder för att 
hantera multiresponsdata, när ortogonala försöksplaner använts för att 
generera data. Metodens användbarhet för att klarlägga vilka 
oberoende variabler som har inflytande på den systematiska 
variationen av responserna har visats i fem olika organisk-kemiska 
exempel där flera responser mätts.

En strategi för att med ett fåtal experiment fastställa om 
tillsatsordningen har någon avgörande betydelse i organiska synteser 
har presenterats.
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Appendix

Principalegenskaper för Lewissyror. Dessa är ej återgivna på annan 
plats i denna avhandling.

Nummer Namn ti tt

1 TiCl2 -1,89 2,63
2 TiClj 0,71 0,94
3 TiCl4 4,36 -1,49
4 VC13 1,61 2,06
5 VC15 2,81 -1,16
6 CrCl2 -2,17 1,47
7 CrClj -0,80 1,31
8 MnCl2 -2,54 2,21
9 FeCl2 -2,51 0,73

10 FeCl3 -0,06 -0,49
11 CoCl2 -1,73 -0,50
12 NiCl2 -1,88 1,50
13 CuCl -3,42 1,33
14 CuCl2 -1,63 1,44
15 ZnCl2 -1,12 0,80
16 BC13 2,92 -0,70
17 A1C13 0,97 1,84
18 GaCl3 0,93 -0,40
20 SiCl4 3,18 -0,78
21 GeCl4 3,92 -2,21
22 SnCl2 -2,19 -0,36
23 SnCl4 2,26 -2,22
24 PC15 3,36 -3,29
25 AsClj 0,62 -2,54
26 SbCl3 0,15 -1,67
27 SbClj 3,07 -3,18
29 TiF2 -0,82 2,68
30 TiF3 1,56 5,69
31 TiF4 5,92 3,60
32 v f 3 1,43 3,97

59



Nummer Namn h h

34 CrF2 -1,37 3,71
35 CrFj 1,03 4,32
36 MnF2 -1,60 3,80
37 FeF2 -1,29 3,26
38 FeF3 0,98 5,76
39 CoF2 -1,89 3,37
40 NiF2 -0,78 3,06
41 CuF -3,23 3,53
42 CuF2 -0,87 2,02
43 ZnF2 -1,06 3,76
44 b f 3 7,05 2,80
45 a i f 3 2,84 6,39
46 GaF3 1,34 2,43
47 SiF2 1,09 2,98
48 SiF4 7,76 2,90
49 GeF4 6,12 0,62
51 SnF4 2,61 1,37
52 p f 5 7,94 1,19
53 AsF3 3,19 -0,21
54 SbF3 2,14 1,08
55 SbFj 6,17 0,46
57 TiBr2 -2,28 0,63
58 TiBr3 0,28 -0,18
59 TiBr4 3,50 -2,25
60 VBr3 0,40 0,20
62 CrBr2 -2,34 1,07
63 CrBr3 -0,52 -0,45
64 MnBr2 -2,29 1,12
65 FeBr2 -2,48 0,38
66 FeBr3 0,26 -1,44
67 CoBr2 -2,48 0,50
68 NiBr2 -2,11 0,16
69 CuBr -3,44 0,79
70 CuBr2 -2,06 i 00

71 ZnBr2 -1,94 -0,28
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Nummer Namn U h

72 BBr3 0,51 -1,65
73 AlBr3 0,35 0,11
74 GaBr3 0,29 -1,42
76 SiBr4 1,71 -1,09
77 GeBr4 2,72 -3,43
78 SnBr2 -2,70 -1,23
79 SnBr4 1,38 -2,46
80 PBr5 4,30 -3,24
81 AsBr3 0,43 -3,59
82 SbBr3 -0,23 -2,68
85 Til2 -2,74 -0,13
86 Til3 0,14 -1,36
87 Til4 2,88 -2,90
90 Crl2 -2,98 -0,20
91 Crl3 0,03 -1,78
92 Mnl2 -3,02 0,29
93 Fel2 -2,89 -1,01
95 CoI2 -2,42 -1,21
96 Nil2 -2,33 -1,17
97 Cui -4,01 -0,47
98 Cul2 -2,75 -2,47
99 Znl2 -2,26 -1,77
100 BI3 -0,20 -2,99
101 All, -0,64 -0,92
102 Gal3 -0,45 -2,77
104 Sil4 -1,13 -2,51
105 Gel4 1,53 -4,78
106 Snl2 -2,80 -1,53
107 Snl4 -1,44 -2,96
109 AsI3 -0,35 -4,48
110 Sbl3 -0,65 -3,85
113 PC13 1,32 -2,70
114 PBr3 0,25 -3,25
115 PI3 -1,06 -4,24
116 p f 3 5,27 0,13
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