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شود كه براي توصيف اطالعات مربوط به هر جزء، در گفته مي تفكيكهاي روشاي از به خانواده MCR روش
ص مربوط به هر جزء را از لع اين توانايي را دارد كه اطالعات خاقدر وا و روندهاي چند جزئي به كار ميسيستم
 . ي مخلوط اطالعات استخراج كندمجموعه

هاي گيريتنها با كمك اندازه ا،مجز يتا يك مدل خطي از مشاركت هر كدام از اجزاشود تالش مي روشدر اين 
هاي چند ها در ذات سيستمبا وجود تمام تفاوت. جزء تعيين شودهر خام آزمايشگاهي به دست آيد و نوع و اثر 

ب خطي از تواند به عنوان يك تركيجزئي، تغييرات در اطالعات خروجي آزمايشگاهي از چنين سيستمي مي
هاي چند جزئي با كمك رياضي و آمار به نوعي از براي توصيف سيستم. خالص در نظر گرفته شود يپاسخ اجزا

  اين نوع اطالعات به شكل. ار باشدگذبه اندازه كافي بين اجزاء اختالفهاي رياضي مورد نياز است كه داده
هايي چون طيف سنج ي با سيستمكروماتوگرافهاي سيستم تلفيقهاي درجه دوم معروفند و معموال از داده
ها در دو جهت اطالعات در اين گونه سيستم. آيندبدست مي FT‐IRو يا آرايه ديودي  آشكارسازهاي ي،جرم

ها و يا حتي نياز به انجام آناليزهاي سريع تر، مشكل همپوشاني معموال به علت پيچيدگي نمونه .شوددريافت مي
مدن امكان طيفي براي به وجود آ تفكيكها، در مورد اين گونه از نمونه .ها وجود داردزفي در اين نوع آناليطي

اطالعات  .شودها در نظر گرفته مينمونه ف اصلي در آناليز اينگيري اجزا، به عنوان هدي كيفي و اندازهيشناسا
در چنين ماتريسي . شودآوري ميس اطالعات جمعريهايي به صورت يك ماتوري شده از چنين سيستمآجمع

شود و جهت ديگر ت شستشو يا فرايند نيز ناميده مييك جهت مربوط به تغيير تركيب در سيستم است كه جه
  .شودمربوط به تغيير پاسخي است كه از سيستم دريافت مي

هاي اند به پاسخپوشاني كردهيك پاسخ دستگاهي كلي مربوط به چند جزء كه با همديگر هم MCR روشدر 
به دو  Xپاسخ كلي به دست آمده به شكل ماتريس . شوندبه هر جزء شكسته شده و تجزيه مي خالص مربوط

تشكيل  يخالص اجزا هايها مربوط به پاسخهر كدام از اين ماتريس. شودشكسته مي STو  Cماتريس محصول 
روفايل غلظتي هر جز را نسبت به به عنوان پروفايل غلظتي شناخته شده و پ  Cماتريس. باشددهنده سيستم مي

پروفايل طيفي هر كدام از  STماتريس . مخلوط است يكه در واقع به شكل كروماتوگرام اجزا دهدزمان نشان مي
هاي اوليه، تخمين تعداد اجزاء و اين روش شامل مراحل پيش پردازش داده ه طور كليب. دهدرا نشان مي ءاجزا

ل بهينه سازي براي به سپس مراح. باشدمي STيا  Cهاي از يكي از ماتريسبه دست آوردن يك برآورد اوليه 
توان از نهايت ميدر . شودش حداقل مربعات تكرار شونده انجام ميبا كمك رو STيا  Cهاي ردن ماتريسدست آو
  .براي آناليز كيفي اجزاء استفاده كرد STناليز كمي و از ماتريس آبراي  Cماتريس 


