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Sådant som förändras över tid kan ofta beskrivas med
matematiska dynamiska system, och sådant som beror
på slumpen kan beskrivas med sannolikheter. Min
forskning handlar om att utveckla metoder för att an-
passa matematiska sannolikhetsmodeller av icke-linjära
dynamiska system till uppmätta data från verkliga sys-
tem.

Dynamiska system
Fenomen i verkligheten som förändras över tid och kan
mätas, kan matematiskt beskrivas som dynamiska system.
Det kan t ex handla om börsindex, en bil som åker, vä-
dret eller blodsockerhalten hos en diabetespatient.

Att kunna beskriva ett system som en matematisk
modell kan vara bra av flera skäl: Ofta handlar det om att
använda modellen för att styra systemet, t ex köpa/sälja
aktier; farthållare och anti sladd-system i bilen, men det
kan också handla om att få en djupare förståelse för något
eller att kunna simulera ett fenomen i datorn, t ex göra
väderleksprognoser. Ännu en användning är att kunna
jämföra verkligheten med modellen för att kunna larma
om något börjar bete sig annorlunda, t ex om aktiemark-
naden börjar bete sig annorlunda, och en börskrasch är
nära.

Min forskning handlar om metoder för att kunna an-
vända mätningar (data) från verkligheten för att ta fram
modeller av dynamiska system som passar med mät-
ningarna.

Osäkerheter
En modell kan aldrig beskriva verkligheten perfekt. Det
är därför användbart att kunna arbeta med osäkerheter,
för att kunna använda och tolka modellen (väderlek-
sprognoser har ofta en ruta om säger hur osäker prog-
nosen är, t ex).

Den data, t ex uppmätta blodsockernivåer, som mod-
ellen bygger på innehåller också ofta osäkerheter. Mäts
glukosnivån under huden (för att det är enklare än att
mäta blodsockret direkt) så är det inte riktigt samma
som den riktiga blodsockernivån. Men även om blod-
sockret mäts direkt, så är de avlästa värdena avrun-
dade. För att ta fram en modell är det därför viktigt att
kunna hantera osäkerheter i mätningarna; att fånga det
väsentliga utan att överanpassa modellen till ointressanta
störningar. Figur 1 ger en idé om hur det går att se på
det, genom att använda en del data för att lära sig mod-
ellen, och resten för att testa hur bra modellen blev.

Vad är det som är svårt?
Att ta fram matematiska sannolikhetsmodeller av
dynamiska system är utmanande av flera anledningar:

Mätningar säger inte allt
Ofta ger inte en ögonblicksbild all information. I ett
flygfoto på en bil är det svårt att veta hur samma bild
hade sett ut 2 sekunder senare. Men om du ser en film
kan du avgöra ungefär hur de kommande två sekunderna
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Figur 1: Att hantera mätningar som innehåller osäkerheter är att
hitta en balans i uttrycket ”Data = Modell + Störning”. Modell
1 har fångat ganska lite karaktäristik från datan, medan modell
3 har överanpassat sig till datan (och lyckas därför inte särskilt
väl mot testdatan i det gråa området). Modell 2 ser ut att ha en
bättre balans; den följer huvuddragen bra både för tränings- och
testdatan.

skulle se ut efter att filmen tagit slut; information från
historien är relevant för framtiden.

För att hantera det här finns en matematisk konstruk-
tion som kallas tillstånd. Vad som är ett tillstånd beror
på problemet, men det centrala är att tillståndet ska inne-
hålla all tillgänglig information från historien som be-
hövs för att förutsäga framtiden1. För bilen är positionen
och hastigheten tillsammans ett tillstånd. Om vi kom-
pletterar flygbilden (som annars bara visar bilens posi-
tion) med information om bilens hastighet (som syns på
filmen), kan vi göra en ganska bra gissning av hur mycket
bilen har förflyttat sig 2 sekunder senare. Typiskt för
många problem är att det är svårt, eller inte ens går, att
mäta tillstånden. I mätningar förloras därför ofta infor-
mation, som figur 2 visar.
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Figur 2: Ofta kan inte all information i tillstånden mätas (ett foto
på en bil visar positionen, men ingen hastighet). Att rekonstruera
tillstånden (den blåa, heldragna linjen) utifrån mätningarna (den
röda, prickade linjen) är därför många gånger intressant, och en
viktig del i min forskning.

För att kunna ta fram bra modeller underlättar det
att känna till värdena på tillstånden, och det finns också

1En så kallad Markov-egenskap.
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tillfällen då värdet på ett tillstånd är det som direkt är in-
tresserant att veta. Att kunna rekonstruera tillstånd från
mätningar är därför ett viktigt problem i sig (och en stor
del av min forskning).

Linjära och icke-linjära problem
Ett dynamiskt system är linjärt om det uppfyller vissa
matematiska egenskaper som gör det enkelt att räkna
på. I verkligheten beter sig många system ungefär lin-
järt i ett litet arbetsområde, men knappast något system
är linjärt om man tittar på det i ett större perspektiv,
som figur 3 visar. Om temperaturen sjunker lite, så min-
skar avdunstningen från sjöarna lite (kan beskrivas unge-
fär med en linjär modell), men om temperaturen sjunker
mycket, så fryser sjöarna, och avdunstningen är nästan
noll oavsett hur många minusgrader det är (en icke-linjär
modell behövs). Att hitta linjära modeller av dynamiska
system har studerats länge, runt 50 år, och det finns en
hel del metoder för det. Om systemet däremot inte kan
beskrivas så bra av en linjär modell blir problemet ofta
svårare. Allt mer kraftfulla datorer har öppnat upp nya
möjligheter för att arbeta med icke-linjära modeller, som
min forskning handlar om.
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Figur 3: Idén med linjära modeller: De tjocka, heldragna lin-
jerna är icke-linjära (typiskt förekommande i verkligheten), och de
tunnare streckade linjerna är linjära. De tunna linjerna stämmer
ganska bra överens med de tjocka i ett litet område (innanför den
svarta rutan), något som ofta utnyttjas eftersom linjära funktioner
är enklare att hantera matematiskt.

Några metoder
I min forskning arbetar jag dels med att förbättra
metoder som redan finns. Dels använder jag metoder
som redan finns som byggstenar för att konstruera nya,
ännu mer komplexa metoder, som tillsammans kan ås-
tadkomma mer än varje metod var för sig.

Sannolikhetslära
Ett viktigt steg i att ta fram matematiska modeller är
att kunna arbeta med osäkerheter. Sannolikhetslära är
därför centralt i min forskning. Det kan vara för att
beskriva störningar i mätningarna. Det kan också vara
för att ta med information som ”vår billigare vindmätare
visar i genomsnitt 1.3 m/s för mycket, och varierar med
en standardavvikelse på 0.3, jämfört med den dyra vin-
dmätaren”, eller att ”vår erfarenhet säger oss att en bra
gissning på den där paremetern är 7; allt över 10 är i varje
fall helt orimligt”.

Sekventiella Monte Carlo-metoder
Utifrån mätningar är det många gånger användbart att
”baklänges” kunna rekonstuera systemets tillstånd (tänk
på figur 2!). Här kan sekventiella Monte Carlo-metoder,
eller partikelfilter, användas. Idén bygger på att slump-
mässigt skapa en mängd hypoteser om vad tillstånden
skulle kunna ha varit, och sedan titta på hur bra de pas-
sar in i modellen och mätningarna från den tidpunkten.
De hypoteser som passar bäst behålls och tas vidare till
nästa tidpunkt och jämförs med de nyare mätningarna,
och så vidare. Till slut har man fått en samling hypoteser
(”partiklar”) som kan förklara mätningarna någorlunda
bra. Jag har gjort en liten förklarande film som finns
tillgänglig här: http://www.youtube.com/watch?v=

aUkBa1zMKv4.

Parameterskattning
Åter till problemet att konstruera en modell från mät-
ningar: Om det går att anta att ekvationerna i den
matematiska modellen har en särskild form, återstår det
”bara” att hitta värden på parametrarna i modellen; man
kanske kan anta att det finns en sinus-funktion med
i ekvationerna, men inte hur stor konstanten den ska
multipliceras med är. Att hitta de parametervärden som
förklarar den data som mätts upp så bra som möjligt är
ofta ett ganska klurigt problem, men det har visat sig att
det går att ”fläta ihop” på ett effektivt sätt med de sekven-
tiella Monte Carlo-metoderna, så att man succesivt upp-
daterar parametrarna (förbättrar sin modell) och räknar
ut tillstånden om vartannat.

Gaussiska processer
Vill man inte göra antaganden om särskilda former på
ekvationerna i modellen, så finns det mer flexibla metod,
bl a Gaussiska processer2. Idén visas i figur 4, men den
större flexibiliteten kommer dock till priset att de kräver
mer datorkraft.

Figur 4: En illustration av hur en Gaussisk process steg för steg
anpassar sig till mätningar. Cirklarna är mätningarna; de röda
fyllda cirklarna är mätningar som har tagits med i den Gaussiska
processen, och de rosa, ej ifyllda cirklarna är mätningar som ännu
ej tagits med. De gråa tonerna är den Gaussiska processen, och
representerar sannolikheten för vad det ”sanna” systemet är, givet
de mätningar man har sett.

Hett och spännande?
Med allt mer kraftfulla datorer kan mer avancerade
metoder användas. I och med att tillgången på data ökar,
t ex nya mätverktyg, databaser och arkiv på internet, så
tänjer vi på gränserna med vad vi kan använda datorer
för att hjälpa oss med.

2Ett exempel på en Bayesiansk icke-parametrisk metod
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