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Abstract: The aim of this work is to develop a new statistical approach for determining the contents of in a ternary mixture by means of 
experimental and simulated data, obtained by UV-VIS spectroscopy by model estimation and optimization techniques. Two approaches are 
combined - modeling the dependence of the intensity of absorbance depending on the concentration of the components and their quantity, 
considered as independent and dependent variables. Scheffe simplex lattice for experimental design with mixtures without restrictions and 
desirability function multicriteria optimization approach are implemented. Based on experimental data for the intensity of the absorption - for 
each of the components separately, and the experimental and simulated data for the intensities of mixtures with different amounts and 
proportions, regression models are estimated for different wavelengths. Through the application of the desirability function the initial content 
of each ingradient Cn be estimated, based on experimentally obtained mixture spectra by UV‐Visible spectrophotometer. 
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1. Увод 
Комбинацията от Кофеин, Парацетамол и Пропифеназон на 

таблетки е най-широко използваната комбинация при болка и 
температура. Кофеинът действа на психомоторните центрове 
на мозъка, премахва сънливостта и умората, повишава 
физическата и умствени дейности. Парацетамолът и 
Пропифеназонът имат аналгетично и антипиретично действие. 
Комбинацията от трите компоненти се среща под различни 
търговски наименования и се използва при лечение на 
главоболие, зъбобол, менструални неразположения, 
ревматични болки и болки след оперативна намеса. Забранена е 
употребата на лекарствения продукт при пациенти алергични 
към някоя от съставките. Дългият прием на болкоуспокояващи 
медикаменти може до доведе до увреждане на бъбреците или 
дори до бъбречна недостатъчност. 

UV-VIS спектроскопията е един от най-често прилаганите 
методи в количествения анализ. Измерва се количеството 
видима светлина или друга лъчиста енергия, абсорбирани от 
разтвор. Величината на лъчението, погълнато или пропуснато 
от един разтвор или среда, при дадена дебелина, е 
пропорционална на концентрацията на абсорбиращото 
вещество в разтвора. Полученият абсорбционен спектър се 
използва за качественото идентифициране на абсорбиращото 
вещество. Основният принцип на количествената 
абсорбционна спектроскопия се състои в сравняване на 
степента на абсорбция на проба от разтвор с тази на серия от 
стандарти при използване на лъчение с подбрана дължина на 
вълната.  

Целта на настоящата работа е да се разработи 
статистически подход за определяне съдържанието на 
трикомпонентна смес чрез експериментални и симулирани 
данни от UV-VIS спектроскопия и прилагане на моделен 
подход и оптимизация. Приложеният подход включва 
оценяване на модели на зависимостта на интензитета на 
абсорбция на смесите в зависимост от пропорционалното 
съдържание на компонентите (зависими променливи) и 
количеството на активно вещество  (независима променлива) за 
различни дължини на вълната. Използва се експериментален 
план - симплексна решетка на Шафе  [1] за оценяване на 
модели от втори ред без наложени ограничения на 
компонентите за изследване на влиянието на 
пропорционалното съдържание на всяка от компонентите. За 
възстановяване на пропорцията на смес с неизвестно 
съдържание и количество се прилага метод за 
многокритериална оптимизация - функция на желателност [2]. 
 

2. Описание на експеримента 
Предмет на изследване е количествения анализ на 

трикомпонентна смес, състояща се от различни количества 
Парацетамол, Пропифеназаон и Кофеин. Интензитетът на 
абсорбция за всяко вещество при UV-VIS спектроскопията има 
пикове при различни дължини на вълната. За Парацетамол, 
Пропифеназон и Кофеин тези пикове са при дължини на 
вълната 243 nm, 266 nm и 272.8 nm съответно [3]. 

Интензитетът на абсорбция зависи от концентрацията на 
дадено вещество и дължината на вълната. Експериментално 
могат да се получат за всяко вещество поотделно калибриращи 
зависимости на интензитета на абсорбция в зависимост от 
концентрацията на веществото. Такива калибриращи 
зависимости за разтвори на Парацетамол, Пропифеназаон и 
Кофеин в двойно дестилирана вода и за три дължини на 
вълната 243 nm, 266 nm и 272.8 nm са получени в [3]. На база 
на тези експериментални данни са оценени регресионни 
модели за зависимостите на интензитета на абсорбция (Yi) на 
всяко от тези вещества в зависимост от концентрацията (р1) и 
дължини на вълната (р2) в диапазона 243 – 272.8 nm. Оценените 
регресионни модели са представени в Таблица 1.  
        
Таблица 1. Регресионни модели за калибрационните 
зависимости на Парацетамол, Пропифеназон и Кофеин 

Съединение Регресионни модели 

Парацетамол YPCM = 23.324588+0.48833511p1–
0.18136873p2 +0.00035175p2p2–
0.00174452p1p2 

Пропифеназон YPP=–16.001042+0.03968254p1 
+0.12511956p2–0.00024392p2p2 

Кофеин YCAF = –0.41923147–0.28561746p1 
+0.00161841p2+0.0012399p1p2 

 
На Фиг. 1 са представени калибрационните зависимости на 

интензитета на абсорбция YCAF от концентрацията на Кофеин 
р1 (mg/ml) за три различни дължини на вълната [3].  
Калибрационната зависимост може да бъде представена и за 
целия диапазон на дължини на вълните р2 (243 – 272.8 nm), 
което е показано на Фиг. 2. На Фиг. 3 и Фиг. 4 са представени 
калибрационните контурни графики за Парацетамол и 
Пропифеназон. 

За изследване и моделиране на свойствата y на 
многокомпонентните смеси най-често се прилагат планове на 
експеримента, наречени симплексни решетки на Шефе.  
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Фиг. 1. Калибрационни зависимости на интензитета на 
абсорбция YCAF от концентрацията на Кофеин р1 (μg/ml) за 
три дължини на вълната 
 

 
Фиг. 2. Контурна графика на интензитета на абсорбция YCAF 
от концентрацията на Кофеин р1 (μg/ml) и дължината на 
вълната р2 (nm) 

 
Фиг. 3. Контурна графика на интензитета на абсорбция YPCM 
от концентрацията на Парацетамол р1 (μg/ml) и дължината 
на вълната р2 (nm) 

 
Фиг. 4. Контурна графика на интензитета на абсорбция YPP от 
концентрацията на Пропифеназон р1 (μg/ml) и дължината на 
вълната р2 (nm) 
 

Многокомпонентните смеси се характеризират с броя q на 
компонентите си. Сумата на взаимнозависимите компоненти в 

сместа e единица (∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1𝑞𝑞
𝑖𝑖=1 ) и  всяка компонента се изменя в 

границите между 0 и 1 (0 ≤ 𝑥𝑥𝑖𝑖 ≤ 1; 𝑖𝑖 = 1, 2 … 𝑞𝑞, където q е 
броят на компонентите в сместа) [1]. Координатната система за 
представяне на изследваните свойства на многокомпонентните 
смеси е барицентрична координатна система или симплексна 
диаграма на съставите на сместа. На Фиг. 5 е представен 
графично план на Шефе за трикомпонентна смес и оценяване 
на приведени полиномни модели от втори ред, състоящ се от 6 
опита. 

 
Фиг. 5. Симплексна решетка на Шефе за трикомпонентна 
смес и оценяване на приведени полиномни модели от втори ред 

 
При многокомпонентни смеси се приема, че изследваните 

свойства на сместа зависят не от количеството на изследваните 
смеси, а само от пропорциите на изследваните компоненти. В 
конкретния случай интензитета на абсорбция зависи освен от 
пропорциите на трите компоненти Кофеин, Пропифеназаон и 
Парацетамол (х1, х2 и х3) и от общата концентрация на сместа 
(z4), която по време на експериментите се изменя независимо в 
определени граници на определени нива (10 mg/ml, 20 mg/ml 
или 30 mg/ml). 

В Таблица 2 е представен комбинираният план на 
експеримента – симплексна решетка на Шефе за 
взаимозависимите пропорции на компонентите на сместа (х1, х2 
и х3), която е изпълнена за всяко ниво на независимата 
компонента z4, кодирана в диапазон -1 до 1 (кодирано 
означение х4). 

 
Таблица 2. План на експеримента 

 № x1CAF x2PP x3PCM x4 YI243 YI266 YI272.8 
1 1 0 0 -1 0.1308 0.4532 0.5485 
2 0 1 0 -1 0.3966 0.4188 0.3759 
3 0 0 1 -1 0.6666 0.2119 0.1487 
4 0.5 0.5 0 -1 0.2506 0.4526 0.4629 
5 0.5 0 0.5 -1 0.3970 0.3226 0.3719 
6 0 0.5 0.5 -1 0.5427 0.3108 0.2640 
7 1 0 0 0 0.2876 0.8952 1.0748 
8 0 1 0 0 0.7934 0.8156 0.7727 
9 0 0 1 0 1.3108 0.4548 0.2730 
10 0.5 0.5 0 0 0.5274 0.8720 0.9245 
11 0.5 0 0.5 0 0.7975 0.6651 0.6972 
12 0 0.5 0.5 0 1.0632 0.6306 0.5246 
13 1 0 0 1 0.4444 1.3371 1.6011 
14 0 1 0 1 1.1903 1.2124 1.1696 
15 0 0 1 1 1.9550 0.6977 0.3973 
16 0.5 0.5 0 1 0.8042 1.2914 1.3860 
17 0.5 0 0.5 1 1.1979 1.0075 1.0225 
18 0 0.5 0.5 1 1.5837 0.9505 0.7852 

 
В таблицата са дадени също така и симулираните резултати от 
интензитета на абсорбция при три дължини на вълната YI243, 
YI266 и YI272.8  на цялата смес, състояща се от три компоненти 
Кофеин, Пропифеназаон и Парацетамол (х1, х2 и х3) и различни 
общи концентрации на сместа (х4) (съответстващи на 10 mg/ml, 
20 mg/ml или 30 mg/ml).  
 
3. Модели за интензитета на абсорбция 

Изпълнен е регресионен анализ за трите сумарни 
абсорбции  при различните дължини на вълната YI243, YI266 и 
YI272.8, в зависимост от три зависими (х1CAF, х2PP, х3PCM) и една 
незавизима (х4) променливи. В Таблица 3 са представени 
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оценените регресионни модели.  
 

Таблица 3. Регресионни модели за интензитета на абсорбция 
при три дължини на вълната I243, I266, I272.8  

 Регресионен модел 
I243 Y I243= 0.28760696x1+0.7934298x2+1.3108074x3       

-0.05235768x1x2+0.04450272x2x3+0.6441675x3x4      
-0.00697096x1x3+0.1567824x1x4+0.3968254x2x4 

I266 Y I266 = 0.89518439x1+0.81560824x2+0.45478462x3 
+0.06644606x1x2-0.01822748x2x3+0.2429279x3x4     
-0.03961118x1x3+0.4419594x1x4+0.3968254x2x4 

I272.8 Y I272.8 = 1.074816x1+0.7727374x2+0.27297826x3 
+0.00271475x1x2+0.00692754x2x3+0.12430054x3x4
+0.09329591x1x3+0.5262726x1x4+0.3968254x2x4 

 
Оценените регресионни модели са използвани за 

построяване на симплексни диаграми състав-свойство за 
трикомпонентна сиситема. На Фиг. 6 до Фиг. 8 са представени 
съответно симплексните решетки при дължина на вълната 243 
nm, 266 nm и 272.8 nm. 

а) 

б) 

в) 

Фиг.6. Контурна графика на интензитета на абсорбция YI243 
при дължина на вълната 243 nm и концентрация: а) z4=10 
mg/ml, б) z4=20 mg/ml, в) z4=30 mg/ml 

 
Фиг. 7. Контурна графика  при дължина на вълната 266 nm 

 

 
Фиг. 8. Контурна графика при дължина на вълната 272.8 nm 
 
4. Верификация на моделите чрез функция на 
желателност 

За верификация на моделно-базирания статистически 
подход при едновременно отчитане на зависими и независими 
компоненти са изследвани три експеримента при известно 
съдържание на състава на сместа (mg/ml, за всяка от 
компонентите) (Таблица 4). Отчетени са също така стойностите 
на интензитета на абсорбция на смесите при изследваните 
дължини на вълните. 
 
Таблица 4. Експериментални данни  

 Озн. Опит 1 Опит 2 Опит 3 

Кофеин z1CAF 1 2 4 
х1 0.058824 0.111111 0.2 

Пропи-
феназаон 

z2РР 6 6 6 
х2 0,352941 0.333333 0.3 

Парацетамол z3РСМ 10 10 10 
х3 0.588235 0.555556 0.5 

Обща 
концентрация 

z4 17 18 20 
х4 -0.3 -0.2 0 

Абсорбция 

Y I243 0.91989135 
0.8942 

0.93493655 0.9752884 

Y I266 0.5704041 
0.5274 

0.6212921 0.7306824 

YI272.8 0.47084348 
0.4408 

0.53084414 0.65598446 

 
Съставя се обобщена функция на желателност, която 

представлява средногеометрична стойност на желателностите 
за отделните целеви функции: 

                                           D= l
lddd ..., 21 . 

Интервалът на изменение на D е между 0 и 1 и D е толкова 
по-голяма, колкото по-големи желателностите за отделните 
целеви функции. 

Използвана е двустранната трансформация тъй като върху 
целевата функция са наложени ограничения както отдолу, така 
и отгоре (yi*≤yi(x)≤yi

*) и е определена желаната стойност hi 
(това са експериментално получените абсорбции при 
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различните дължини на вълната и различните опити), която се 
смята за най-желателна и за нея di=1. 

Двустанната трансформация се извършва по следните 
формули [1, 2]: 

di  =   
s

ii

ii
yh
yy










−
−

*

* ,   ako  yi*≤yi<hi  

 di  =   
t

ii

ii

yh
yy













−

−
*

*
,  ako  hi≤yi≤yi

* 

  di  =   0, ako  yi≤yi* или yi≥yi
* . 

 
Числата s и t са избрани съответно s=3, t=3. 
При верификация на подхода може да се пресметнат и 

грешките по отношение на всяка от компонентите за всички 
верификационни опити по формулите: 

• относителна грешка:  

Еrel, Xi =  �
∑ �𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖� �2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
∗ 100, [%] i=1..k, j=1..n 

• средноквадратична грешка:  

RSMEXi = �
∑ �𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖� �2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
*100, [%], i=1..k, j=1..n 

където k е броя на зависимите и независими променливи (k=4), 
а n е броя на верификационните опити. 

 
Таблица 5. Оптимални резултати 

Озн. Опит 1 Опит 2 Опит 3 
Dmax 0.7733 0.8763 0.9783 
z1CAF 0 0 0.83 
х1 0 0 0.0400 
z2РР 8.16075 7.3075 6.4325 
х2 0.4650 0.3950 0.3100 
z3РСМ 9.38925 11.1925 13.4875 
х3 0.5350 0.6050 0.6500 
z4 17.55 18.5 20.75 
х4 -0.2450 -0.1500 0.0750 
Y I243 0.9197 0.9343 0.9759 
Y I266 0.5636 0.6183 0.7308 
YI272.8 0.4759 0.5336 0.6563 

 
Получените оптимални резултати са представени в Таблица 

5. Вижда се, че максимална стойност на функцията на 
желателност варира при трите опита, като най-добър резултат е 
получен при третия опит. Отклоненията в определянето на 

изследваните ниски концентрации на кофеин в сместа са 
съизмерими с грешката на оценка на моделите, която е 
свързана с грешките в измерените стойности и данни (от 
калибровката на трите компоненти). Определянето на 
съдържанието на другите две компоненти на сместа също не е 
достатъчно точно. По-добри резултати са получени при 
определянето на общата концентрация, както и оценените 
интензитети на абсорбция. 

Определени са относителната и средноквадратичната 
грешки от проведените верификационни опити. Те са твърде 
големи: Е=26.1451% и RSMEXi = 17.9629%. 
 
5.Заключение 

Предложен е статистико-експериментален подход за 
определяне на съдържанието на трикомпонентна смес чрез 
експериментални и симулирани данни от UV-VIS 
спектроскопия и прилагане на моделен подход и оптимизация. 
Приложеният подход включва оценяване на модели на 
зависимостта на интензитета на абсорбция на смесите в 
зависимост от пропорционалното съдържание на компонентите 
(зависими променливи) и количеството на активно вещество  
(независима променлива) за различни дължини на вълната. 
Използва се експериментален план - симплексна решетка на 
Шафе  за оценяване на модели от втори ред без наложени 
ограничения на компонентите за изследване на влиянието на 
пропорционалното съдържание на всяка от компонентите. За 
възстановяване на пропорцията на смес с неизвестно 
съдържание и количество се прилага метод за 
многокритериална оптимизация - функция на желателност. 

За подобряване на точността на подхода е необходимо 
минимизиране на измервателните грешки,  повишаване на 
точността на моделите чрез провеждане на допълнителни 
опити, както и оценяване на модели за зависимостите при 
повече на брой дължини на вълната.  
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