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Utveckling inom masspektrometri har varit en av de drivande faktorerna för de senaste decenniernas
framsteg inom förståelsen av atmosfärens kemi. Den data som samlas in med hjälp av masspekt-
rometri är en av de största tillgångarna för fortsatt utveckling av kunskapen inom detta område.
Dock är analysen av denna data en långsam och arbetsdryg process, och nya metoder krävs för att
göra tillgänglig all den information som finns att utnyttja inom denna data.

Den här avhandlingens mål var att utveckla en algoritm för automatisk identifiering av kemiska
sammansättningar ur masspektrum med begränsad resolution. Målsättningen för algoritmen är att
avsevärt minska på den tid som krävs för analys av masspektrum.

Algoritmen fungerar genom att välja sammansättningar som maximerar sannolikheten att observe-
ra den data som observerats (χ2-anpassning) och väljer sedan den mest kostnadseffektiva modellen.
Den mest kostnadseffektiva modellen syftar på den modell som nöjaktigt kan förklara data med så
få sammansättningar som möjligt. För att identifiera den mest kostnadseffektiva modellen användes
en modifierad version av det Bayesiska informationskriteriet. Algoritmens funktionsprinciper vida-
reutvecklades utgående från resultaten som erhölls från test av algoritmen med syntetisk data. Den
slutliga algoritmen testades med data som samlats in i samband med tidigare experiment. Algorit-
mens resultat jämfördes med resultaten för analysen som gjordes i samband med experimenten.

På basen av resultaten fungerar algoritmen. De val algoritmen gör motiveras av data, och motsvarar
i de flesta fall de val som en forskare gör vid motsvarande tillfällen. Således kan algoritmen i sin
nuvarande form tillämpas för analys av masspektrum, och förväntas kunna förkorta den tid som
krävs för att identifiera kemiska sammansättningar ur masspektrum betydligt. Dock identifierades
också ett antal utvecklingsområden som förväntas förbättra algoritmens prestation ytterligare.
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1. Introduktion

Huvudbeståndsdelarna i jordens atmosfär är gaserna kväve, syre och argon. Tillsammans
utgör dessa över 99,9% av molekylerna i den torra atmosfären. Resten består till ma-
joriteten av varierande koncentrationer koldioxid, metan, samt en samling ädelgaser [1].
Dessutom förekommer i det i hela atmosfären varierande koncentrationer av vattenånga.
Förutom dessa finns det tusentals olika ämnen spridda i luften. Dessa så kallade spårgaser
förekommer i så låga halter att det endast finns enstaka molekyler av dem per miljard
luftmolekyler, ofta mycket färre än det [2].

Spårgaserna har en mycket större inverkan på klimat, biodiversitet och näringsäm-
nens kretslopp än deras relativa antal låter antyda [3]. Under det senaste decenniet har
intresset för, och kunskapen om, atmosfärens spårämnen och deras kemi ökat. Det har
visats att ett stort antal organiska gaser i atmosfären är avgörande för att forma [4, 5]
och förstora [6, 7] aerosolpartiklar till storlekar där de har en betydande, och svårdefinie-
rad, inverkan på jordens klimat [8]. Aerosolpartiklar inverkar på jordens strålningsbalans
både via direkt interaktion med strålning från solen och jorden, och genom att fungera
som kondensationskärnor för vatten, vilket är en förutsättning för att moln överhuvudta-
get skall kunna formas vid de relativa luftfuktigheter som förekommer i atmosfären [9].
Dessa effekter beror både på partiklarnas antal (koncentration), storlekar, samt samman-
sättning. Därför krävs också kunskap om partiklarnas ursprung för att kunna bedöma
aerosolernas inverkan på klimatet som helhet. Idag är aerosolers inverkan den största en-
skilda osäkerheten i jordens nuvarande strålningsbalans jämfört med den förindustriella,
vilket försvårar kvantitativ bestämning av människans inverkan på klimatet [10, 11].

De framsteg som har gjorts inom kunskapen om aerosoler under senaste decennier
är till stor del en följd av utvecklingen av bättre mätmetoder, bland dessa ett stort antal
masspektrometrar [12, 13]. Som en följd av dessa utvecklingar utnyttjas masspektrometrar
ofta inom många områden av miljövetenskap [14], bland annat för att studera aerosoler
[15] och organiska spårgaser i atmosfären [16, 17].

Till masspektrometrar hör ett brett sortiment instrument, med olika funktionsprin-
ciper. Alla dessa instrument används för att bestämma olika molekylers massor. Mas-
spektrometrar kan klassificeras enligt hur exakta de är som antingen Enhets Mass Re-
solution (EMR) eller Hög Resolution (HR) [18]. EMR masspektrometrar mäter endast
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3 Kapitel 1. Introduktion

förhållandet mellan en jons heltalsmassa och dess laddning medan HR masspektrometrar
har möjligheten att urskilja flera olika joner med samma heltalsmassa (uttryckt i atomä-
ra massenheter). Också inom HR masspektrometrar finns det stor variation i resolution,
vilket påverkar hur väl olika sammansättningar kan urskiljas eller identifieras [19].

Masspektrometrar används också inom ett flertal andra områden för att analysera
kemiska sammansättningar, eller identifiera olika sammansättningar. De metoder och re-
sultat som presenteras i den här avhandlingen begränsas inte till atmosfärvetenskapliga
tillämpningar utan kan användas inom vilket som helst område som tillämpar masspektro-
metri. Fokus för den här avhandlingen är dock att underlätta identifiering av spårämnen
i atmosfären, och till följd av detta är tillämpningar där data innehåller ett stort an-
tal okända ämnen, vars identifiering begränsas av masspektrometerns resolution, de där
avhandlingens metoder är bäst lämpade.

Med hjälp av moderna, så kallade on–line masspektrometrar kan spektrum samlas
in för tidsintervall som mäts i sekunder, och månader långa mätkampanjer ger dataset
som innehåller hundratusentals spektrum. Vart och ett av dessa spektrum består i sig av
tusentals datapunkter. Den här otroliga mängden data innehåller stora mängder informa-
tion som kan användas för att lösa många av de frågor som är öppna om atmosfärens kemi,
men först måste den analyseras. Det stora antalet sammansättningar, och instrumentens
begränsningar, gör att enskilda sammansättningar kan vara mycket svåra att urskilja ur
data. Det här leder till att analysen av masspektrum blir en mycket arbetsdryg process.
Masspektrometern kan ge de uppmätta förhållandena mellan massor och laddningar av de
molekyler som passerat igenom instrumentet, men alla de kemiska sammansättningar som
motsvarar dessa mätningar måste definieras manuellt. Av de forskare som analyserar data
krävs kunskap om den underliggande kemin, och det kan ta flera veckor att analysera en
uppsättning data med hjälp av de metoder som för tillfället är tillgängliga. Också för en
expert med fullständig kännedom av kemin bakom sammansättningarna som ingår i data
krävs en stor mängd arbete för att identifiera och klassificera dem. Således är tiden som
krävs för att analysera masspektrum en betydande begränsning för atmosfärvetenskaplig
forskning.

I den här avhandlingen presenteras en metod för automatisk identifiering av för-
delningar ur masspektrum. Målet med de metoder som testas, och den algoritm som
utvecklas, i den här avhandlingen är att underlätta analysprocessen för masspektrum,
och att undersöka huruvida en betydande tidssänka i analysprocessen kan automatiseras
fullständigt. Detta kunde resultera i att en klart mindre andel av tiden som används på
data behöver gå åt till anpassning av fördelningar, och klart större andel kunde användas
till att göra vetenskap av resultaten.

Dessutom undersöks en del potentiella fördelar med automatiserad analys av mas-
spektrum. Diskussion har förekommit om huruvida anpassning av flera fördelningar till
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masspektrum, och samtida analys av flera masspektrum med hjälp av faktoriseringsme-
toder har möjligheten att förbättra resultaten av analysen [20, 21]. Dessa metoder går
naturligt att integrera i algoritmen som beskrivs i den här avhandlingen, och deras meri-
ter testas i samband med algoritmen på syntetisk data. Resultaten av dessa test utnyttjas
sedan för att slutligen testa algoritmen på verkliga masspektrum, och jämföra algoritmens
resultat med resultaten av manuell analys av samma data. Slutligen diskuteras algorit-
mens potential som verktyg i sin nuvarande form, samt flera områden för vidare utveckling
av de metoder som använts.



2. Teori

I det här kapitlet beskrivs vad ett masspektrum är, och vilka antaganden om ett mas-
spektrums struktur som görs i den här avhandlingen. Här behandlas endast den teori
som är relevant för ett masspektrums struktur, och de osäkerheter som ingår i data. De
statistiska metoder som används för anpassning och modellurval på basen av den teori
som presenteras i detta kapitel diskuteras under Metoder (Kapitel 4.2).

Ett masspektrum har två axlar, x-axeln beskriver förhållandet mellan massa och
laddning och y-axeln är ett mått på hur intensiv signalen från instrumentet är som funk-
tion av massan. Storheten för x-axeln är i praktiken massa delat med laddning, eftersom
masspektrometrar endast kan observera laddade molekyler, och deras uppmätta massa
beror av den laddning de har. Oftast har molekylerna en laddning som motsvarar en ele-
mentarladding, eftersom de har en elektron/proton fler/färre än den neutrala motsvarig-
heten, detaljerna beror av hur masspektrometern i praktiken tillför molekylerna laddning.
Beroende på laddningsmetoden masspektrometern utnyttjar kan det förekomma fall där
molekyler laddas dubbelt, vilket gör att de av masspektrometern klassificeras på samma
sätt som en molekyl med enkel laddning och hälften så stor massa. Även flertaliga ladd-
ningar kan förekomma, med motsvarande effekt. I den här avhandlingen behandlas inte
molekyler med dubbel laddning och ordet massa används fullständigt ombytligt med ”för-
hållandet mellan massa och laddning” eftersom laddningens storlek vid alla situationer
antas vara en elementarladdning.

Enheten som presenteras på y-axeln är kopplad till hur frekvent en jon uppmäts
ha en viss massa. Viktigt är att en molekyls verkliga massa inte är det samma som den
uppmätta massan. Den uppmätta massan har alltid en osäkerhet som leder till att ett
antal molekyler som passerar masspektrometern ger upphov till en fördelning av signal,
istället för ett specifikt värde. Då flera molekyler har massor som ligger nära varandra,
syns i datan endast summan av de fördelningar som deras molekyler ger upphov till.

Vid analys av masspektrum är målet ofta inversion av data, dvs. att gå från den
data som uppmätts av instrumentet till de molekyler som ger upphov till datan. Det här
görs via anpassning av fördelningar. Ett antal fördelningar anpassas så att deras summa
så väl som möjligt motsvarar datan, och ursprungliga molekylernas massor bestäms av
fördelningarnas medelvärden (Figur 2.1).
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Figur 2.1: Vid anpassning till masspektrum är målet att hitta de underliggande signalerna som ger
upphov till datan med hjälp av att anpassa fördelningar. I figuren har tre fördelningar (Signal 1, 2 & 3)
anpassats till simulerad data. Utgående från de anpassade fördelningarnas medelvärden är det möjligt
att bestämma vilka kemiska sammansättningar som har gett upphov till resultatet. Bilden är framställd
av simulerad data för att vara så tydlig som möjligt.

I praktiken består ett masspektrum av två samlingar data, vilka här hänvisas till
som vektorer. Den ena vektorn är mass-axeln, x = {x1, x2, . . . , xn}, som innehåller alla de
massor som data representerar. Den andra är data, y = {y1, y2, . . . , yn} innehåller samma
antal värden som x och där varje värde beskriver signalens intensitet vid motsvarande
värde i x. Då flera masspektrum analyseras parallellt blir data istället för en vektor y
till en matris Y, där varje kolumn beskriver ett enskilt masspektrum. Dessa data kan
interpoleras till en gemensam mass-axel, vilket betyder att också vid behandlingen av
flera spektrum behövs endast en mass-axel x.

I den här avhandlingen antas arean under masspektrumen vara proportionella med
antalet observationer av molekyler mot massa inom ett givet intervall [xa, xb], det vill säga

Antalet molekyler ∝
∫ xb

xa

ydx ≈
b∑
i=a

yi
xi+1 − xi−1

2 . (2.1)

Ofta använder sig masspektrometrar av analog-till-digital signal (ADS) konvertering.
I dessa fall har de uppmätta signalerna inte en enskild specifik massa, varje molekyl som
träffar upphov till en signal som är fördelad över flera värden i x. Det här leder till att
signalen vid något enskillt värde i y inte nödvändigtvis är proportionell mot ett heltal
molekyler, eftersom signalen delas upp mellan ett antal värden. Hur som helst kommer
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signalen yi vid någon godtycklig punkt i att bestå av summan av ett stort antal, n,
observationer som gjorts under datainsamlingsperioden, där varje observation kommer ur
någon, okänd, sannolikhetsfördelning med medelvärde µi och standardavvikelse σi. Enligt
centrala gränsvärdessatsen kommer då medelvärdet av dessa observationer att närma sig
ett normalfördelat värde (yi/n) med ett medelvärde µ0,i och en standardavvikelse på σi√

n
.

Får att nå det slutliga värdet yi multipliceras dessa värden med antalet observationer n.

yi ∼ N
(
nµi,
√
nσi

)
, (2.2)

för ett stort antal observationer (limn→inf). N(µ, σ) syftar här på en normal sannolikhets-
fördelning med medelvärde µ och standardavvikelse σ.

Då mätdata istället tillskriver varje enskild molekyl en specifik massa, är situationen
enklare. Ur beräkningsstatitik följer att värden i y är Poissonfördelade [22, 23]:

yi ∼ Pois(λi), (2.3)

där λi är det förväntade antalet observationer vid punkten i. För ett stort antal observa-
tioner konvergerar också Poissonfördelningen till en Normalfördelning N

(
λ,
√
λ
)
.

Viktigt att notera är att i båda fallen (Ekvationer 2.2 & 2.3) är den förväntade
osäkerheten proportionell med kvadratroten av den förväntade signalen. Det här är ett
centralt antagenande både i den här avhandlingen och används ofta inom analys av mas-
spektrum då det finns ett behov att estimera osäkerheten i data [24, 21, 25].

Förutom den statistiska osäkerhet som diskuterats ovan, förekommer även bak-
grundsbrus. Bakgrundsbruset kommer av begränsningar i instrumentet, och leder till en
bakgrundssignal över hela det uppmätta massintervallet. Den här bakgrunden subtraheras
i allmänhet från data i ett tidigt skede av analysprocessen (närmare diskussion i Kapitel
4.1), men variationerna i bakgrunden leder till en ökad osäkerhet [26]. I den här avhand-
lingen behandlas denna bakgrund som falsk signal, och behandlas statistiskt identiskt
med den verkliga signalen. Det här leder till att det totala felet antas ha formen

Sij = ασij = α
√
Yij + BLij, (2.4)

där α är en obestämd proportionalitetskonstant, Yij är ett element i datamatrisen från
vilken bakgrunden har subtraherats, och BLij är ett element i bakgrundsmatrisen. Ofta
inkluderas kvadratroten av längden på tidsintervallet som mätningen utförts i estimatet av
felet, i det här fallet är det inte nödvändigt eftersom det absoluta värdet inte eftersträvas.
Värdet av proportionalitetskonstanten α kommer att förbli odefinierat, men antas vara
konstant för alla index i och j.

Förutom dessa två typer av osäkerhet diskuteras ofta i samband med masspektrum
så kallat kemiskt brus (eng. chemical noise). Det här är signaler från molekyler som
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stör identifieringen av andra molekyler. I den här avhandlingen behandlas dessa inte
som en källa till fel, utan som en del av data själv, något som målet är att identifiera.
Ett undantag är mera sällsynta isotoper av sammansättningar, behandlingen av dessa
diskuteras närmare i Kapitel 4.2.3.



3. Data

En utmaning i utvecklingen av algoritmen är att de rätta svaren ofta inte är tillgängliga.
Många masspektrum har analyserats men all data är inte alltid viktig, och alla fördelning-
ar har ofta inte anpassats till data, endast de som är av intresse för analysens ändamål.
Också de massor som analyserats ingående är i slutändan subjektiva val. Den som ana-
lyserar data kan ha stor sakkunnighet och hitta alla centrala element ur data, men det
är inte möjligt att med säkerhet bestämma huruvida all information har utnyttjats, eller
utnyttjats korrekt.

Dessutom krävs för att testa algoritmen stora mängder data, och i bästa fall kan
diverse parametrar i data bestämmas med säkerhet eller varieras vid behov. Därför genere-
rades för utveckling och utvärdering av algoritmen syntetisk data, som fyller förväntning-
arna för verkliga masspektrum. Också verklig data användes för att jämföra den slutliga
algoritmens prestation med manuell anpassning till data.

I det här kapitlet beskrivs både processen som användes för att generera den testdata
som använts för att utveckla, utvärdera, testa algoritmens funktion och vilken verklig data
algoritmen slutligen testades för.

3.1 Generering av testdata

För att generera testdata gjordes först en lista massor vid vilka signaler senare skall ge-
nereras. Massorna valdes ur en lista med massor mellan 300 Th och 350 Th. Var och
en av massorna motsvarade någon kemisk sammansättning som realistiskt kunde bildas
av grundämnena kol, syre, väte och kväve, för att efterlikna ett masspektrum från den
fria atmosfären så väl som möjligt. Dessutom fanns på listan ett antal fluorinerade kar-
boxylsyror, som uppträder som orenheter i mätuppsättningar. Dessa har sitt ursprung
till exempel från teflonslangar som används för att leda gaser till instrumentet [21]. De
sammansättningar som ingick i listan förväntas motsvara vad som kan tänkas observeras
under insamling av masspektrum från den fria luften i en finsk skog, med en flygtidsmas-
spektrometer som tillför molekyler laddning med hjälp av nitratjoner (närmare diskussion
i kapitel 4.2.3).

Var och en av massorna tillskrevs en likformigt fördelad slumpmässig intensitet, I0,

9



10 Kapitel 3. Data

mellan 0 och 2Iµ, vilket leder till en genomsnittlig intensitet Iµ. Dessutom tillskrevs den
slumpmässigt en av fem faktorer med ett tillhörande ordningstal k. Tidsberoendet av
signalen vid en massa beskrivs då av:

I(t) = I0 · (0.5 + rand(0, 1)) ·
(

1 + sin
(

2πkt
T

))
. (3.1)

där rand(0, 1) är ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1 som är olikt för varje tidspunkt t,
och T är det totala tidsintervallet för den genererade datan. Det här resulterar i att varje
faktor har ett sinusformat tidsberoende, och att alla enskilda signaler förutom det här
sinusformade beroendet också har en slumpmässig variation i sin intensitet. Det frekvens-
bundna tidsberoendet inkluderas för att mosvara fem fysikaliska processer som ger upphov
till olika ämnen, medan slumpmässigheten läggs till som en utmaning för algoritmen, och
för att motsvara oregelbundenheter i data.

Som hjälp för generering av data används en funktion λ som består av summan av
signalerna från n stycken sammansättningar med massorna µi i spektret.

λ(x, t) = Cbakgrund +
n∑
i

Ii(t) · f(x, µi) (3.2)

där f(x, µi) är fördelningsfunktionen som beskriver formen av de enskilda fördelningarna
och C är en konstant bakgrundsnivå. Den slutliga datan bildades sedan genom att välja
Poisson fördelade värden Y (x, t) ∼ Pois(λ(x, t)), med avsikten att efterlikna osäkerheterna
som uppstår vid verkliga observationer (Kapitel 2). Simulering av masspektrum med
poisson fördelade osäkerheter är en metod som tidigare använts för att studera anpassning
av fördelningar till masspektrum [22, 23].
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Figur 3.1: Datan genererades genom att först bilda signaler för enskilda massor vars former beskrivs
av f(x, µi) och areor av Ii(t). Dessutom tillförs en bakgrundsnivå. I vänstra figuren presenteras dessa
signaler vid tidpunkten t = 0 samt bakgrunden. En summan av dessa, λ, användes sedan som väntevärde
för poissonfördelningar ur vilka datan, Y, drogs. I högra figuren presenteras ett exempel av den genererade
signalen vid heltalsmassan 321 Th vid tidpunkten t = 0. Den genererande funktionen, λ, varierar med
tiden till följd av tidsberoendet i de olika signalernas intensiteter, Ii(t) (Ekvation 3.1). Den slutliga
signalen Y varierar ytterligare på grund av den variation valet av poissonfördelade värden ger upphov
till.

I ett antal test krävdes variationer i genereringen av data. Därför gjordes små för-
ändringar i processen då data genererades för dessa test:

1. I de flesta testen isolerades inverkan av den genomsnittliga arean under masspektret
vid varje heltalsmassa genom att normalisera intensiteterna, I0, så att deras summa
antog ett givet värde vid samtliga heltalsmassor.

2. Då inverkan av fel i masskalibreringen testades lades ett masskalibreringsfel, ∆µ, till
i samtliga spektrum så att fördelningsfunktionen som utvärderades var f(x, µi+∆µ)
[23]. Dessa fel var olika stora för varje spektrum, och valdes slumpmässigt ur en
normalfördelning med medelvärde noll och varierande standardavvikelse.

3.2 Insamling av verklig data

Den verkliga data som användes för att testa algoritmen samlades in 11.2 – 19.3.2017
som en del av experiment i COALA kammaren vid Helsingfors Universitet [27, 28]. Till
kammaren tillfördes under experimenten renad luft, ozon, α-pinene, ozon, och i vissa fall
NO2. Även inorganiska aerosolpartiklar, och vattenånga tillfördes kammaren i vissa expe-
riment. Målet med experimenten var att undersöka hur flyktiga olika organiska föreningar
är som uppkommer av ozonolys av α-pinene.

Data samlades med en flygtidsmasspektrometer som använde kemisk jonisering med
hjälp av nitratjoner (NO3

– ), och har en resolution kring 13 000 för massor inom det ana-
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lyserade intervallet. Se Peräkylä et al. (2020) [28] för en närmare beskrivning av datain-
samlingsprocessen. Denna data valdes som testdata för algoritmen eftersom den tidigare
analyserats oberoende och förväntas innehålla ett stort antal organiska sammansättningar
som är svåra att urskilja från varandra. Således är denna data väldigt typisk för atmosfär-
vetenskapliga tillämpningar och förväntas fungera som typexempel för en situation där
algoritmen kan vara användbar. För identifiering av sammansättningar ur verklig data
utnyttjades samma lista sammansättningar som användes för att generera fördelningar
för syntetisk data.

För att understryka algoritmens mål av tidseffektivitet användes samtlig data som
fanns tillgänglig fullständigt urskillningslöst. Data valdes inte ut utgående från huruvida
den var del av ett experiment eller något annat kriterium utan all data gjordes tillgänglig
för algoritmen.



4. Metoder

I det här kapitlet beskrivs funktionsprincipen för algoritmen i sin helhet, samt de metoder
som använts för att behandla den data som analyserats i den här avhandlingen. Först
beskrivs de metoder som använts för att förbereda datan för analys, sedan de metoder
som inkluderats i algoritmen för automatiserad analys av data, och sist de metoder som
tillämpats för att sammanställa och jämföra resultaten av algoritmens analys.

4.1 Förbehandling av data

I förbehandling av data för algoritmen ingår fem steg:

1. Masskalibrering

2. Basjustering

3. Anpassning av resolutionsfunktion

4. Bestämning av fördelningens form

5. Reducering av antalet spektrum

Dessa är centrala för analys av masspektrum, och är väl etablerade bland användare
av masspektrometrar. I det här kapitlet diskuteras de kort i samband av vad som krävs
för att grundantaganden för den här algoritmen skall hålla.

4.1.1 Reducering av antalet spektrum

Den råa data som fås ut ur en masspektrometer har ofta ett väldigt stort antal spektrum.
Instrumentet kan spara ett spektrum till exempel med 10 sekunders intervall. Ifall intresset
är ämnen med låga koncentrationer, är data i sådana spektrum ofta inte användbar i sig
själv eftersom det finns stora osäkerheter och få observationer i dessa spektrum. Det
är möjligt att minska osäkerheterna i de spektrum som erhålls genom att göra antalet
spektrum lägre.

13
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Den vanligaste metoden för att göra detta är att beräkna medeltal. Istället för att
analysera 60 spektrum med 10 sekunder data var, kan man analysera 1 spektrum, med
10 minuters data. Det här leder till att anpassningar och kalibreringar alla får högre
precision, men det kommer till priset av kunskap om tidsvariation. Ur medeltalet av data
över 10 minuter, kan inte några slutsatser dras om hur signalerna varierade under dessa
10 minuter.

Informationen i den tidsmässiga variationen i signalen kan vara användbar både för
bestämning av sammansättningarna som ingår i ett spektrum och för senare analys av de
processer som ligger bakom dessa sammansättningar. Mera avancerade metoder så som
olika faktoriseringsmetoder [29, 18, 30, 21] och klusteralgoritmer [31] har redan använts
inom atmosfärvetenskap i samband med analys av masspektrum. Dessa metoder kan
användas för att minska antalet spektrum till ett antal där datan är lättare att analysera,
samtidigt som det i ett lågt antal spektrum finns kvar mycket av variabiliteten som också
kan vara användbar inom analysen. Zhang et al. (2019) [21] visade att det finns fördelar
med faktorisering i samband med separation av flera närliggande fördelningar.

Matrisfaktorisering definierar ett antal faktorer, så att alla spektrum i data, så gott
som möjligt, kan beskrivas som en lineär kombination av dessa faktorer. Dessa faktorer
kan sedan användas som spektrum för vidare analys [32, 21].

Klusteralgoritmer definierar ett mått på avstånd, och kategoriserar spektrum i ett
antal kluster, med hjälp av ett antal kluster centroider, så att alla spektrum i ett kluster
ligger så nära det klustrets centroid som möjligt [33].

Målet med dessa metoder är att hitta ett antal basspektrum, eller basfaktorer, som
relaterar till olika fysikaliska processer, eller grupper av sammansättningar som ofta fö-
rekommer tillsammans. Dels kan sammansättningar som förekommer i samma faktor ha
liknande kemi, och således underlätta identifieringen av sammansättningar, och dels kan
dessa metoder separera signaler från olika sammansättningar, vilket förenklar anpassning-
en av fördelningar.

För matrisfaktorisering användes i det här arbetet MATLABs tillämpning av Icke-
negativ MatrisFaktorisering (IMF, eng. non-negative matrix factorization) som ibland
också benämns positiv matrisfaktorisering [34], och för att dela spektrum i kluster tilläm-
pades MATLABs implementering av k-means++ algoritmen, med Gaussiska avstånd [35].
För analysen av data från klusteralgoritmen används inte heller kluster centroider, utan
medelvärden av de spektrum som klassificerats att tillhöra ett kluster, för att de statistis-
ka antaganden som görs för medelvärden av spektrum även skall gälla för spektrum som
behandlats med klusteralgoritmen.
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4.1.2 Masskalibrering

Vid masskalibrering bestäms mass-axelns värden så gott det går. Så exakta värden som
möjligt är centrala för att kunna bestämma vilka kemiska sammansättningar som ingår
i data. Det här görs i allmänhet genom att anpassa några fördelningar vid massor med
kända sammansättningar som har hög koncentration. Sedan kan en funktion användas
för att omvandla massaxelns värden så att dessa anpassningarna passar datan så väl som
möjligt. I regel används en empiriskt bestämd formel för detta [36, 16, 20].

4.1.3 Basjustering

För att bli av med bakgrundssignalen i datan görs en basjustering av datan. Bakgrunds-
signalen kan bestämmas genom att beräkna medeltalen av den signal som befinner sig
mellan heltalsmassor, vid områden där ingen egentlig data förväntas påträffas [36, 16, 20].
Den grundläggande idén är att subtrahera bakgrundssignal från datamatrisen, men det
finns vissa praktiska detaljer som måste iakttas, framförallt i samband med analys av
flera spektrum samtidigt.

Basjusteringsmetod 1 består av att helt enkelt subtrahera något bakgrundsvärde
(BL) från datamatrisen:

Y = Y0 −BL. (4.1)

Det här resulterar i att vissa datapunkter får ett negativt värde, vilket kan leda till
svårigheter i delar av analysen. Det här kan lösas genom att ersätta negativa värden med
värdet noll (metod 2) eller utesluta dem ur analysen helt och hållet (metod 3). Hur som
helst förvränger båda dessa försök att underlätta analysen datan, vilket avsevärt försvårar
anpassningen av fördelningar (Figur 4.1).

Då man ersätter eller utesluter datapunkter adderar man effektivt signal till data-
punkter med låg signal vilket resulterar i en positiv bias. Framförallt på områden med låg
signal och mycket bakgrund. Den här effekten blir också tydligare då man ökar antalet
spektrum i analysen. I förbehandlingen av data för algoritmen användes av dessa orsaker
endast basjusteringsmetod 1.
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Figur 4.1: I figuren presenteras medelvärdet av hundra spektrum före och efter baselining. Den röda
kurvan beskriver baslelining utan kravet att signalen är positiv, och den gula då signalen tvingas vara
positiv i samtliga spektrum. Tydligt förvränger kravet att spektrum innehåller endast positiva värden
datan. Effekten förtydligas ju flera spektrum som analyseras, vid områden med litet data, och då bak-
grundssignalen är hög.

4.1.4 Bestämning av fördelningens form

Formen av de fördelningar som olika sammansättningar ger upphov till beror på mas-
spektrometern, men antas vara likadan för samtliga sammansättningar. Den bestäms i
allmänhet genom att normalisera signalerna vid samtliga massor, så att de har enhetlig
höjd och bredd. Därefter väljs de fördelningar ut som antas motsvara enskilda kemiska
sammansättningar, och har tillräckligt hög signal för att ha en väldefinierad form. Utgå-
ende från dessa definieras en genomsnittlig form av fördelningen, som förväntas motsvara
formen av den fördelning som en enskild kemisk sammansättning skulle ge upphov till,
vilken kan användas för anpassning till data [36, 16, 20].

4.1.5 Anpassning av resolutionsfunktion

Bredden av de fördelningar som anpassas beskrivs ofta av Halva Bredden vid Halva Höj-
den (HBHH), vilket anger hur bred den fördelning som anpassas är, vid hälften av dess
maximala värde. Den här bredden är inte konstant över ett helt spektrum utan är större
för sammansättningar med större massa. För att bestämma hur HBHH beror av massan
används en resolutionsfunktion. Resolutionen av en fördelning i samband med masspekt-
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rometrar definieras som
R = m

HBHH , (4.2)

där m är massan vid fördelningens medelvärde. Ett antal massor som har signaler med
väldefinierad form och befinner sig spridda över hela massaxeln används för att bestämma
resolutionsfuntionen. Fördelningar anpassas till dessa signaler och till de anpassade för-
delningarnas resolutioner anpassas en resolutionsfunktion, R(m). Med hjälp av den här
funktionen bestäms hur breda de fördelningar som anpassas senare i analysen skall vara
vid samtliga massor [36, 16, 20].

4.2 Algoritmens funktion

I det här kapitlet förklaras funktionsprincipen bakom delelementen i den automatiska
anpassningsalgoritmens funktion. Grundstrukturen för algoritmen presenteras i flödesdia-
grammet i Figur 4.2. I princip kan algoritmen indelas i tre moduler. En för anpassning av
fördelningar till data, en för bestämning av fördelningarnas antal och en för identifiering
av kemiska sammansättningar. Dessutom räknar algoritmen isotopsignaler för de kemis-
ka sammansättningar som identifierats, och kan estimera anpassningarnas trovärdigheter
ifall exakta värden för osäkerheter i data finns att tillgå.

Beräkningen av isotopsignaler har inte implementerats skiljt för algoritmen utan
görs med hjälp av funktioner från tofTools verktyg för analys av masspektrum.
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Figur 4.2: Flödesdiagram över algoritmens grundstruktur. Blå rutor syftar på steg algoritmen går ge-
nom, och röda rutor innehåller ett kort förtydligande, samt hänvisning till kapitlet där steget diskuteras
närmare.

4.2.1 Anpassningsmetod

För att kunna anpassa fördelningar till spektrum måste först en metod att beräkna de
anpassade fördelningarnas storlekar definieras. För anpassningen av k fördelningar måste
storlekarna definieras för samtliga, n, spektrum. Det här resulterar i att en k × n matris,
H, som besktriver fördelningarnas strolek måste definieras.

Ett enskilt spektrum i datamatrisen Y består av en m× 1 vektor, Yl, som beskriver
spektrets signalhöjd vidm stycken olika massor. Denna vektor kan uttryckas som summan
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av k fördelningar, samt en rest term:

Yl = Rl +
k∑
i=1

KiHil (4.3)

där Ki är en m× 1 vektor som beskriver formen av fördelningen med index i, och Hil be-
skriver storleken samma fördelning i spektret med index l. Rl är en restvektor. Målet med
anpassningen är att minimera storleken av denna vektor, enligt det mått som definieras.
För hela datamatrisen kan detta uttryckas som

Y = Ŷ + R = K×H + R (4.4)

där Y är datamatrisen med dimensioner m × n, K är en m × k fördelningsmatris, H är
storleksmatrisen med dimensioner k × n och R är restmatrisen med dimensioner m × n.
Ŷ är en forkortning av matrisprodukten K×H och beskriver anpassningen till Y.

Bestämningen av H utförs genom att minimera den kvadrerade resten:
m∑
j=1

n∑
i=1

R2
ij =

m∑
j=1

n∑
i=1

(
Yij − Ŷij

)2
. (4.5)

Den här metoden är praktiskt identisk med metoder som tidigare utnyttjats för att beräk-
na anpassade fördelningars storlekar, men en dimension har lagts till data och storleks-
matriserna, för att kunna behandla stora antal spektrum samtidigt. Minimering av det
kvadratiska felet implementeras i parktiken som lösning av en matrisekvation eftersom
den metoden är avsevärt snabbare än anpassning [16].

Fördelningarnas positioner anpassas inte genom att minimera det kvadratiska felet.
Istället minimeras värdet på αχ2:

αχ2 =
m∑
j=1

n∑
i=1

(
Yij − Ŷij

)2

σ̂2
ij

(4.6)

där m är antalet spektrum, n är antalet datapunket per spektrum och Ŷ är anpassningen
till Y. σ̂ij bestäms utgående från ekvation 2.4 som

σ̂ij =
√
Ŷij +BLij, (4.7)

proportionalitetskonstanten α förblir obestämd eftersom de parametrar som minimerar
αχ2 även minimerar värdet av χ2.

Inom analys av masspektrum används ofta en anpassning som minimerar det kvadra-
tiska felet av anpassningen [36, 16, 20]. Hur som helst bortser den här anpassningen från
att olika datapunkter har olika säkerhet. En χ2 anpassning tillskriver alla punkter en vikt
som motsvarar deras osäkerhet. På det här sättet försöker de χ2 anpassade parametrarna
motsvara de parametrar som med högsta sannolikhet resulterar i de observationer som
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parametrarna anpassats till. Det här leder till att alla datapunkter iakttas med bättre be-
toning vid anpassningen, förutsatt att osäkerheten bestämts med tillräcklig noggrannhet,
med undantag för en proportionalitetskonstant. Storlekarna av fördelningarna beräknas
inom varje iteration för anpassningen av fördelningarnas positioner. För att hålla beräk-
ningstiden så låg som möjligt minimerar algoritmen det kvadratiska felet, istället för χ2,
då storlekarna av fördelningarna beräknas.

αχ2 värdet är också centralt inom bestämningen av antalet fördelningar som an-
passas (se Kapitel 4.2.2). Tillämpningen av en anpassningsmetod som minimerar det
kvadratiska felet är möjligt i kombination med algoritmen, men osäkerhetsmatrisen och
värdet på αχ måste ändå bestämmas för algoritmens följande steg.

4.2.2 Antalet anpassningar

Anpassningen av fördelningar är som sagt en väletablerad metod, som använts länge in-
om analys av masspektrum. Också om målet med det här arbetet delvis är att förbättra
den delen av analysen genom att anpassa flera spektrum samtidigt, och använda en me-
ra statistiskt motiverad metod med χ2 anpassning, förblir det verkliga problemet med
automatisering av analysen att bestämma hur många fördelningar som bör anpassas till
data.

Den här typen av problem är relativt vanliga inom statistisk modellering. Ur ett antal
modeller, måste den bästa väljas, den här typen av problem hänvisas i allmänhet till som
modellurval. I det här fallet är de olika modellerna, de olika antalet fördelningar som görs
till en signal. En vanlig metod för att göra detta val är att poängsätta modellerna, och på
basen av den här poängsättningen välja den modell som är ”bäst”, dessa poängsättningar
kallas urvalskriterium.

I algoritmen används som urvalskriterium en version av det Bayesiska Informations-
Kriteriet (BIK, ibland även kallad Schwartz informationskriterium). BIK har inte tidigare
använts för att välja antalet anpassningar inom masspektrometri, men är en ofta tilläm-
pad metod för modellurval inom flera statistiska problem. Målet med BIK är att välja den
mest sparsamma modellen (den modell med det lägsta antalet anpassningar) som med
högsta sannolikhet beskriver data [37].

Till BIKs främsta styrkor hör, förutom att det är lätt att tillämpa i praktiken, att den
är konsekvent. Med ett konsekvent urvalskriterium avses ett kriterium som med säkerhet
väljer den korrekta modellen ifall den korrekta modellen finns i mängden modeller som
utvärderas, och det finns en obegränsad mängd data. Ur ett mera praktiskt perspektiv
är BIKs styrka, att det har egenskapen ”svag konsekvens” (eng. weak consistency). Det
betyder att även om den korrekta modellen inte finns bland de modeller som utvärderas,
så kommer BIKs urval med säkerhet att konvergera till en så kallad kvasi-sann modell
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då mängden data ökar. En kvasi-sann modell är den modell som i mängden utvärderade
modeller har det kortaste Kullback–Leibler avståndet till den sanna modellen [38].

BIK definieras som BIK(Θk) = −2 ln (L(Θk|Y)) + k ln(n), där L(Θk|Y) är en
punktuppskattning av sannolikheten (eng. likelihood) att observera data Y givet k anpas-
sade parametrar Θk. För data med normalfördelade osäkerheter kan detta, efter en aning
förenkling, uttryckas som BIK(Θk) ≈ χ2 + k ln(n) (se Bilaga A). Inom algoritmen har en
extra parameter, A, tillförts kriteriet för att bättre passa den här tillämpningen. Antalet
av algoritmen anpassade fördelningar minimerar detta modifierade informationskriterium:

BIKA(Θk) = Aχ2 + k ln(n). (4.8)

n är antalet spektrum och A är en parameter som justerar hur mycket värdet av χ2 måste
minska till följd av ytterligare anpassade fördelningar för att algoritmen skall inkludera ett
större antal fördelningar. Konstanten α från Ekvation 4.6 har absorberats i parametern A.
Den första termen beskriver hur väl anpassningen passar data, medan den andra termen
är en straffterm, som sänker poängsättningen för modeller med ett stort antal parametrar.

Parametern A uppfyller två funktioner:

1. BIK är asymptotiskt konsekvent bara i samband av statistiska osäkerheter. Vid
anpassning av fördelningar förekommer även osäkerheter i fördelningens form och
bredd, samt inom masskalibrering. Dessa är systematiska fel för alla anpassningar.
Att ha en extra parameter ger en frihetsgrad till, som kan användas för att tillämpa
algoritmen till flera situationer.

2. Den absorberar konstanten α, vilket betyder att osäkerheter inte behöver bestämmas
exakt, utan bara relativt till varandra. Exakt bedömning av osäkerheter är ofta en
tidskrävande process, och kan även kräva mera mätningar. För att algoritmens mål
att vara ett praktiskt och tidseffektivt alternativ skall upfyllas är det viktigt att inte
öka antalet steg som krävs inom analysen.

För att BIK skall vara svagt konsekvent krävs för strafftermen att [38]

lim
n→inf

1
n
k ln(n) = 0. (4.9)

Eftersom A inte beror av antalet fördelningar som anpassas kommer den anpassning
som minimerar BIKA också att minimera BIKA/A. BIKA/A är också svagt konsekvent,
eftersom

lim
n→inf

1
n

k ln(n)
A

= 0, (4.10)

för ett godtyckligt, positivt, värde av A. Således är även BIKA svagt konsekvent. Hur
snabbt algoritmen konvergerar till den bästa modellen för ändliga mängder data, och
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vilken modell som väljs då det även finns systematiska fel i masskalibrering, och de an-
passade fördelningarnas form och bredd kan dock fortfarande påverkas av valet av A.
Storleken av dessa systematiska fel förväntas också sjunka med mängden data som finns
tillgänglig för att minimera dem.

I samband med behandlingen av A används måttet W . W är den genomsnittliga
totala signalen vid en heltalsmassa över alla (n stycken) spektrum:

W = 1
n

n∑
i=1

∫ x2

x1
yi(x)dx. (4.11)

I algoritmen beräknas integralen numeriskt med trapets metoden eftersom Y och x består
av diskreta punkter.

För att heltalsmassor med olika stor signal skall behandlas jämförbart normaliserar
algoritmen signalen vid varje heltalsmassa genom att dividera signalen med W . Eftersom
(Yij − Ŷij)2 ∝ W 2 och σ2 ∝ W förväntas α innehålla en faktor W (Ekvation 4.6), och
således även A. Sambandet mellan A och W diskuteras närmare i Kapitel 5.1.1.

4.2.3 Kemisk information

Algoritmen utnyttjar kemisk information för att tillskriva massor till de anpassade för-
delningarna. De kemiska sammansättningar som anses vara möjliga kan definieras för
algoritmen antingen i form av en lista med sammansättingar eller kombinatoriskt, genom
att ange de grundämnen som förväntas ingå, antalet molekyler som kan förekomma av
dessa grundämnen, samt andra restriktioner.

För generering och analys av syntetisk data, samt analys av verklig data använ-
des i det här arbetet samma sammansättningar. De faktorer som bör iakttas vid val av
sammansättningar för masspektrum har tidigare diskuterats av Kind och Fiehn [39]. På
basen av dessa faktorer och de olika möjliga laddningsvägarna för kemisk laddning med
nitrat definierades en lista sammansättningar för algoritmen kombinatoriskt. Samtliga
kriterier som ställdes för sammansättningar i listan presenteras i Tabell 4.1. Den här lis-
tan är producerad specifikt för den typen av masspektrum som utgör den verkliga datan
som analyseras i det här arbetet, och som den syntetiska datan efterliknar. Den lista al-
goritmen utnyttjar måste definieras för den specifika tillämpningen av algoritmen, med
omständigheterna vid datainsamlingen och laddningsprocessen som randvillkor. I det op-
timala fallet inkluderar listan samtliga sammansättningar som finns i data, och exkluderar
så många andra sammansättningar som möjligt. Hur en mera eller mindre begränsad lista
sammansättningar påverkar algoritmens resultat diskuteras närmare i Kapitel 5.2.

De sammansättningar som anses möjliga att påträffa i data används för två syften:

1. För att kontrollera hur realistiska algoritmens anpassningar är.
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Tabell 4.1: Tabell över kriterier för sammansättningar algoritmen tillämpade. BeteckningenNX syftar på
antalet atomer av grundämne X. Allmänna kriterier tillämpades för samtliga sammansättningar, medan
övriga kriterier tillämpades för att dela in sammansättningar i fyra huvudgrupper. För sammansättningar
som innehåller fluor tillämpades extra strikta krav eftersom antalet potentiella sammansättningar ökar
kraftigt då flera grundämnen inkluderas.

Grupp av sammansättningar Kriterier

Samtliga sammansättningar 4 ≤ NC ≤ 20 NH ≤ 30 2 ≤ NO ≤ 20 NN ≤ 3 NF ≤ 20
1. Organonitrat + NO3

– NF = 0 0.6 ≤ NH/NC ≤ 2 NO ≥ 4
a) NN = 1 NO/NC ≤ 2.4
b) NN = 2 NH udda (NO − 3)/NC ≤ 2.4
c) NN = 3 NH jämn (NO − 6)/NC ≤ 2.4

2. Karboxylsyror - H+ NF = 0 0.6 ≤ NH/NC ≤ 2 NO ≥ 4 NN ≤ 1
a) NN = 0 NH udda NO/NC ≤ 2.4
b) NN = 1 NH jämn NO/NC ≤ 2.4

3. Fluorinerade syror + NO3
– NF ≥ 4 NH ≤ 3 NN = 1

a) 1COOH 5 ≤ NO ≤ 7 (NH +NF )/NC = 2
b) 2COOH eller COOH + keton 6 ≤ NO ≤ 9 (NH +NF + 2)/NC = 2

4. Fluorinerade syror - H+ NF ≥ 4 NH ≤ 3 NN = 0
a) 1COOH 2 ≤ NO ≤ 4 (NH +NF + 1)/NC = 2
b) 2COOH 4 ≤ NO ≤ 6 (NH +NF + 3)/NC = 2

2. För att behandla signalerna från isotoper till anpassade sammansättningar.

Ifall algoritmen överväger en anpassning, men inte hittar någon kemisk sammansätt-
ning som skulle förklara den största fördelningen i den anpassningen, föredrar algoritmen
istället en annan anpassning där det finns en sammansättning som motsvarar anpassning-
en. Då algoritmen har slutit sig till att en sammansättning verkligen är del av det data
som analyseras beräknas positionerna och signalerna för de mest sannolikt förekomman-
de isotoperna av den sammansättningen. Dessa subtraheras sedan från data för följande
anpassningar.

Isotoper behandlas inte egentligen av algoritmen, utan algoritmen undviker så gott
det går att ha något med isotoper att göra. Då en sammansättning identifieras ur data
beräknas var de signaler som sammansättningens mindre vanliga isotoper ger upphov till
finns och hur stora de förväntas vara. Dessa beräknade signaler subtraheras sedan från
data vid samtliga massor. Isotopernas beräknade signaler beaktas dock fortfarande då
algoritmen estimerar osäkerheten i data.



24 Kapitel 4. Metoder

4.2.4 Anpassningens trovärdighet

Förutom att ge en lista anpassningar ger algoritmen även ett trovärdighetsestimat för
varje fördelning som anpassats. Här beskrivs vad det estimatet baserar sig på. Målet i
att estimera trovärdigheten av fördelningarna är inte att ge ett teoretiskt exakt värde för
hur sannolikt det är att fördelningen, och motsvarande sammansättning, verkligen obser-
verades vid mätningen. Målet är att ge ett värde mellan noll och ett som är högre för
fördelningar som mera sannolikt är korrekta. I följande motivering för hur denna trovär-
dighets estimeras, följs statistisk argumentation, men med en rad grova förenklingar och
antaganden. Målet är som sagt inte en teoretiskt välgrundad sannolikhet, utan ett an-
vändbart, riktgivande estimat. Dess användbarhet motiveras inte av följande härledning,
utan senare i samband med resultaten (Kapitel 5.1.4).

Anpassningnens trovärdighet, Canpassning kan estimeras genom att definiera en san-
nolikhetstäthetsfunktion f(A) som beskriver hur sannolikt det är att vart och ett värde av
A resulterar i korrekt antal anpassade fördelningar. Ett anpassat värde, x0, är en funktion
av A, eftersom en förändring i antalet anpassade fördelningar leder till en förändring i
anpassningarnas positioner. Sannolikheten att en verklig position (xkorr) ligger inom ett
avstånd ∆x från ett godtyckligt värde, x, givet att anpassningen närmast x har positionen
x0, vilket kan uttryckas P (x − ∆x < xkorr < x + ∆x|x0). Ifall f är en känd funktion,
och P (x −∆x < xkorr < x + ∆x|x0) har ett känt värde kan anpassningens trovärdighet
estimeras enligt

Canpassning(x0) =
∫ ∞

0
f(A)P (x−∆x < xkorr < x+ ∆x|x0)dA. (4.12)

Redan antaganden om att något värde av A resulterar i ett korrekt antal fördelningar är en
rätt grov förenkling (se kapitel 4.3), dessutom görs ytterligare två förenklande antaganden:

1. A är begränsad nedanifrån eftersom negativa värden i praktiken leder till att sämre
anpassningar föredras av algoritmen. Således måste f vara en täthetsfunktion som
inte kan anta negativa värden. Dock är A inte begränsad upptill. Därför antas f(A)
vara en log-normal fördelningsfunktion.

2. Anpassade fördelningars positioner antas vara normalfördelade kring den sanna för-
delningens position med en standardavvikelse som motsvarar medelvärdets medelfel.

Standardavvikelsen av f(A) bestäms närmare med hjälp av test (Kapitel 5.1.4). Stan-
dardavvikelsen för de anpassade fördelningarnas positioner, σx antas följa medelvärdets
medelfel σx = σ√

N
, där σ är den anpassade fördelningens standardavvikelse, vilken be-

ror på den anpassade fördelningens form och bredd, och N är arean av den anpassade
fördelningen i enheten antal.
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Ur det andra antagandet följer då att xkorr−x0
σx

∼ N(0, 1) vilket leder till att:

P (x−∆x < xkorr < x+ ∆x|x0) =
∫ z+∆z

z−∆z
φ(t)dt, (4.13)

där z±∆z är det standardiserade värdet av x±∆x: (x±∆x)−x0
σx

och φ är den standardiserade
normalfördelningens täthetsfunktion. Uttryckt med standardiserade normalfördelningens
kumulativa fördelningsfunktion blir det här:

P (x−∆x < xkorr < x+ ∆x|x0) = Φ
(
x+ ∆x− x0

σx

)
− Φ

(
x−∆x− x0

σx

)
(4.14)

där Φ är den standardiserade normalfördelningens kumulativa fördelningsfunktion. Utgå-
ende från detta kan ett estimat av trovärdigheten fås ur Ekvation 4.12.

Som sagt är estimatet inte på teoretiskt god grund. Det finns att oändligt antal tät-
hetsfunktioner som uppfyller kraven som ställs för f(A), och det andra antagandet bortser
fullständigt från växelverkan av nära belägna fördelningar och anpassningar. Trots detta
leder resonemanget till ett estimat med 3 attribut som är önskvärda från ett trovärdig-
hetsestimat:

1. Ifall algoritmen är övertygad om att antalet anpassade pikar är korrekt kommer x
att vara nära x0 över ett brett intervall i A. Detta leder till ett högt estimat av
trovärdigheten för anpassningen.

2. Ifall algoritmen är osäker på antalet pikar, men någon anpassning, x, befinner sig
vid ungefär samma position, oberoende av antalet pikar som anpassas resulterar
det också i ett högt estimat av trovärdigheten för anpassningen. Det här leder till
att tydliga fördelningar tillskrivs ett högt värde också om andra anpassningar vid
samma massa är osäkra.

3. Ifall anpassningen har en låg höjd, har P (x0 −∆ < x0 < x0 + ∆|x) ett lägre värde
(sannolikhetsfördelningen har en högre standardavvikelse), vilket leder till ett lägre
estimat.

Det här estimatet kommer alltså att vara högre för fördelningar som befinner sig vid mas-
sor med ett säkert antal fördelningar, eller som har en tydlig position, och som har hög
signalstyrka. Det här är de mest viktigaste faktorerna för identifiering av sammansätt-
ningar, så det är viktigt att trovärdighetsestimatet återspeglar det.

4.3 Utvärdering av algoritmen

För att jämföra algoritmens prestation vid variationen av olika parametrar måste något
mått definieras, som beskriver hur väl algoritmen presterar. Också för att välja det opti-
mala värdet av parametern A, måste resultaten för olika värden jämföras. Ett närmande
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sätt är att definiera den bästa versionen av algoritmen som den som oftast anpassar det
”korrekta” antalet fördelningar, det vill säga samma antal som det som genererade testda-
ta. Det visade sig snabbt att det här inte är ett bra mått. Också om antalet anpassningar
är ”korrekt”, är det inte nödvändigtvis det bästa alternativet, detta blir klart i Figur 4.3.

Beroende på om målet med användningen av algoritmen är att optimera andelen
anpassade fördelningar som är vid rätt position, eller att optimera andelen sammansätt-
ningar som identifieras ur data, kommer det bästa antalet fördelningar att vara olika. I
fallet i Figur 4.3 är dessutom ingen av dessa samma som det ”korrekta” antalet fördel-
ningar, det vill säga 3. För utvärdering av algoritmen, och det bästa värdet av A användes
således 3 andra mått:

1. Andelen fördelningar som anpassats till rätt position.

2. Andelen fördelningar som identifierades.

3. Andelen signal som anpassades korrekt.

Andelen fördelningar som anpassades till rätt position definieras som:

andel korrekta = Nkorr

Nanp

= antal korrekt anpassade fördelningar
antalet anpassade fördelningar . (4.15)

En anpassning bedömdes vara rätt placerad om den befann sig inom en tiondels HBHH
ifrån en anpassnings verkliga position. Det här måttet skulle föredra anpassning 2 i Figur
4.3 eftersom den inte har en enda fel anpassning. Här syftas med anpassningars verkli-
ga positioner de medelvärden av distributioner som användes för att generera data som
algoritmen testades med (kapitel 3.1).

Andelen fördelningar som identifierades definieras som:

andel hittade = Nkorr

Ngen

= antalet korrekt anpassade fördelningar
antalet fördelningar som genererades . (4.16)

Det här måttet skulle föredra anpassning 4 i Figur 4.3, oberoende av höjden på den
felaktigt anpassade fördelningen, eftersom det här leder till att samtliga genererade för-
delningar hittas.

Andelen korrekt anpassad signal definieras som:

andel korrekt signal = Skorr
Sanp

= korrekt anpassad signal
total anpassad signal , (4.17)

där den korrekt anpassade signalen är arean av den korrekt anpassade fördelningen, men
aldrig större än arean av den motsvarande genererade fördelningen. Det här måttet skulle
föredra anpassning 4 i Figur 4.3 eftersom den felaktiga anpassningen är väldigt låg, och
övriga signaler har höjder som motsvarar de genererade väl.
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(A) (B)

(C) (D)

Figur 4.3: Det lyckade antalet fördelningar algoritmen skall anpassa vid en heltalsmassa är inte enty-
digt definierad. Den genererade signalen i figuren (A) består av tre fördelningar. En anpassning av tre
fördelningar resulterar dock bara i två korrekta anpassningar (C). Båda de högra anpassningarna har fel
antal fördelningar, men kan ändå anses vara bättre anpassningar än alternativet med det korrekta anta-
let fördelningar. Anpassning av 2 fördelningar (B) missar en av de genererade signalerna, men samtliga
anpassade fördelningar är korrekta. Anpassning av 4 fördelningar (D) inkluderar en felaktig anpassning,
men hittar samtliga signaler. beroende av värdet på parametern A kan algoritmen välja vilket som helst
av de tre alternativen, således är det viktigt att definiera ett mått som kan användas för att mäta hur
väl algoritmen presterar.

Tabell 4.2: Exempel av de värden måtten i Ekvationerna 4.15, 4.16 & 4.17 skulle anta för fönstren i
Figur 4.3. I utvärderingen av algoritmen beräknas dessa mått inte för enskilda massor utan för ett helt
spektrum åt gången.

Figur 4.3 B Figur 4.3 C Figur 4.3 D
Nkorr/Nanp 1 0,67 0,75
Nkorr/Ngen 0,67 0,67 1
Skorr/Sanp 0,71 0,71 0,95
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Andelen hittad signal, Skorr/Sgen, utnyttjades inte eftersom den totala genererade,
Sgen, och totala anpassade, Sanp, i så gott som alla fall var nästan identiska, och andelen
hittad signal således inte innehöll någon mera information än andelen korrekt signal.

För den verkliga data finns det inte någon genererad signal att tillgå, och de rätta
svaren är inte tillgängliga. Istället jämförs i det fallet algoritmen direkt med de manuel-
la anpassningarna, och de genererade värdena ersätts av de manuella anpassningarna i
Ekvationer 4.15, 4.16 & 4.17.

De olika måtten kan bara föredra olika anpassningar över andra. Om värdet av A
väljs för att maximera något av måtten måste måttet ändå maximeras för ett helt spekt-
rum, bestående av ett flertal heltalsmassor, och således väljs inte enskilda anpassningar
över andra.

Förutom dessa mått på algoritmens precision användes även en ”Dummy” modell
för att ha en jämförelsepunkt för algoritmen. Den här ”Dummy” modellen är till sin
funktion identisk med algoritmen, med undantaget att den inte försöker bestämma antalet
fördelningar som anpassas. Istället har den tillgång till antalet fördelningar som genererade
data. Dummy modellen anpassar alltså alltid det ”rätta” antalet fördelningar vid varje
heltalsmassa.



5. Resultat

Det här kapitlet är indelat i två delar: en för syntetisk data, och en för verklig data. I
den första delen beskrivs de test som gjordes för att förbättra och utvärdera algoritmens
funktion, samt bestämma optimala värden för parametern A. Här beskrivs också funk-
tionsprocessen bakom den slutliga algoritmen, som förbättrades med hjälp av resultaten
av dessa test. Också inverkan av anpassning till flera spektrum bedöms i den här delen.

Den fullständiga algoritmen tillämpades på verklig data (Kapitel 3.2), och algo-
ritmens resultat jämfördes med resultaten av manuella anpassningar, för att utvärdera
algoritmens prestation i praktiska situationer. I den andra delen av kapitlet presenteras
dessa resultat.

5.1 Syntetisk data

För analysen av syntetisk data tillämpades två olika modeller för valet av värde för pa-
rametern A. Modell 1 använder det värde av A som leder till den högsta andelen korrekt
anpassade fördelningar Nkorr/Nanp (Ekvation 4.15). Modell 2 använder det värde av A som
leder till den högsta andelen korrekt anpassad signal Skorr/Sanp (Ekvation 4.17). Ingen
av dessa modeller kan tillämpas för verklig data eftersom kunskap om vilka anpassningar
som är korrekta saknas. För test med syntetisk data läts algoritmen inte tillskriva sam-
mansättningar till data, eller utnyttja kemisk information eftersom estimatet av antalet
anpassningar, och själva anpassningsmetoden ville isoleras för att optimeras, dessutom
leder detta val till praktiska fördelar i testerna eftersom beräkningstiden för testen kunde
kortas av med flera storleksordningar.

Målen för test med syntetisk data är:

1. Undersöka ifall algoritmen har möjligheten att fungera för data som motsvarar de
antaganden som gjorts för genereringen av syntetisk data.

2. Hitta en metod för att välja värdet av parameter A som kan användas för verklig
data.

3. Undersöka hur osäkerheter i masskalibrering och resolutionsfunktionen påverkar

29
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algoritmens prestation.

4. Undersöka hur nivån av bakgrundsbrus och signalstyrkan påverkar algoritmens pre-
station.

5. Undersöka ifall estimatet av algoritmens trovärdighet kan vara användbar för vidare
analys av algoritmens resultat.

6. Undersöka hur antalet spektrum som analyseras och olika metoder för att reducera
antalet spektrum påverkar algoritmens prestation.

I Figur 5.1 presenteras som exempel en sammanfattning av anpassningarna till ett
genererat spektrum. I det presenterade fallet ingick i varje heltalsmassa 1–5 fördelningar,
och algoritmen valde antalet fördelningar enligt Modell 1. Ur figuren framgår att algorit-
men, åtminstone med den mängd data som fanns tillgänglig, fungerar. Anpassningarna
är i regel nära de verkliga sammansättningarnas positioner, och många av fördelningarna
hittas av algoritmen lyckas hitta en stor andel av fördelningarna. Resultatet ger också en
kvalitativ förståelse för vilka signaler som sannolikt missas. De sammansättningar som
algoritmen inte lyckades identifiera har en låg höjd i jämförelse med andra närliggande
signaler, och ligger nära en annan sammansättning. Resultatet är väntat, och beror också
på alla parametrar i den data som genereras, men tyder på att algoritmens anpassningar
fungerar enligt förväntningar.
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Figur 5.1: Algoritmen hittar lättast fördelningar med hög intensitet som ligger långt ifrån varandra
(vänstra figuren), med ”Fördelningens relativa höjd” avses den genererade fördelningens höjd delat med
summan av höjderna för alla fördelningar vid samma heltalsmassa. De fördelningar som hittas ligger i
regel nära det genererade värdet (högra figuren). I den vänstra figuren ligger flera fördelningar på lodräta
linjer vid värden med vanligt förekommande skillnader i massdefekter bland de kemiska sammansättningar
som användes för att generera data. Till exempel avståndet 0,01526 Th, förekommer ofta eftersom det är
differensen mellan massorna av fyra atomer 12C och tre atomer 16O.
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5.1.1 Bestäming av A

För att algoritmen över huvudtaget skall kunna fungera i praktiken måste en metod för
att välja värdet av A hittas. I den här delen presenteras två olika alternativ, Modeller 3 &
4, för att bestämma värdet av A utgående från information som är tillgänglig vid analys
av verklig data.

En metod att välja ett värde för A för verklig data är att studera hur antalet an-
passade fördelningar beror av värdet på A (Figur 5.2 & 5.3).

Det existerar ett kritiskt intervall av värden för A. Inom detta intervall ökar antalet
anpassade fördelningar skarpt med en liten ökning av A. Det här tyder på att algoritmen
inom det här intervallet börjar anpassa fördeĺningar till variationer i data som endast
är ett resultat av statistiska variationer i data. Det optimala värdet för A är således
någonstans innan detta intervall. Början av detta intervall är också i allmänhet nära det
värde av A som Modell 2 föredrar. Modell 1 är mera försiktig, och undviker felaktiga
anpassningar till varje pris.

Ur Figur 5.2 framgår också att det är möjligt för algoritmen att prestera bättre än
Dummy modellen vid ett antal värden A. Detta är inte alltid fallet, men framförallt i test
med högre signalintensteter existerar ett intervall i A där algoritmen presterar bättre än
Dummy modellen, som har kunskap om fördelningarnas verkliga antal.

Eftersom det totala antalet fördelningar som funktion av A kan uttryckas för vilken
som helst data, oberoende av kunskap om de sanna fördelningarna, kan kurvan ritas
upp även för verklig data. På detta sätt kan värdet av A bestämmas för vilken som
helst data, utgående från kurvan. I Figur 5.3 presenteras en metod för att bestämma
A utgående från den här informationen. Där har en χ2 kumulativ fördelningsfunktion
anpassats till den övre halvan av kurvan som beskriver det totala antalet anpassningar.
Modell 3 väljer det värde av A som motsvarar ett värde på 0,01 av den anpassade χ2

kumulativa fördelningsfunktionen.
Den anpassade funktionen är ett försök att estimera antalet felaktiga anpassningar

som funktion av A, utan att ha kunskap om vilka fördelningar som är felaktiga och vilka
som inte är det. Det värde för A som Modell 2 väljer befinner sig i allmänhet precis vid
roten av den kurvan.

I test framgår att även W har en inverkan på A. Algoritmen testades på spektrum
där alla massor hade samma mått W (definierat i Ekvation 4.11). Resultatet av testet
presenteras i Figur 5.4. Den anpassade kurvan, Modell 4, följer funktionen:

A(W ) = W exp
[
−b

(
1 + exp

(
−
√
W
))]

(5.1)

där b är en anpassad konstant med ett värde kring 2,7. Den här funktionen har ingen
teoretisk grund utan är framställd bara för att passa testdata. Tyvärr kan Modell 4 inte
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Figur 5.2: Anpassningsresultat (Ekvationer 4.15–4.16) för ett intervall värden för A. De A värden som
valts ut av modellerna 1 & 2 visas med lodräta streckade linjer, och dummy modellens resultat visas
med vågräta linjer, eftersom de är oberoende av värdet på A. Det totala antalet anpassade fördelningar
och genererade fördelningar framgår också ur figuren. Det skuggade området visar det intervall i A där
algoritmen presterar bättre än dummy modellen enligt samtliga mått. Precis vid det A–värde som valts
ut av Modell 2 är det en skarp ökning i antalet anpassade fördelningar, vilket ger upphov till att andelen
anpassningar som är korrekta sjunker. Den skarpa ökningen av antalet anpassningar kan ritas upp för
vilken som helst data, också om man inte känner till var de korrekta anpassningarna är. Det värde där
en ökning av A resulterar i en skarp ökning i antalet anpassade fördelningar kunde alltså användas för
att hitta ett bra värde på parametern för verklig data.
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Figur 5.3: Värdet av A kan bestämmas genom att avsiktligen överanpassa distributioner till data, och
använda hur antalet fördelningar beror av A (blå linjen). Målet är att hitta roten till den branta ökningen
i felaktiga anpassningar utan att ha kunskap om vilka anpassningar som är felaktiga. För att uppnå detta
kan en χ2 fördelningsfunktion anpassas till den överanpassade delen data (i det här fallet till exemple A
värden med över 200 anpassade fördelningar) för att efterlikna formen av kurvan som beskriver antalet
felaktiga anpassningar (gula linjen). Modell 3 väljer det värde av A där χ2 fördelningsfunktionen når
ett värde på 0.01. En annan viktig insikt av figuren är att antalet korrekt anpassade fördelningar (röda
linjen) inte minskar nämnvärt även om de felaktiga fördelningarna ökar avsevärt. Det här tyder på att
vid överanpassad data är fortfarande majoriteten av de korrekta anpassningarna närvarande, men också
ett stort antal felaktiga anpassningar.
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Figur 5.4: A som funktion av den totala signalen (W ). Det verkar finnas ett tydligt samband mellan A
och W . Modell 1 maximerar värdet av Ekvation 4.15 och Modell 2 maximerar värdet av Ekvation 4.17.
Modell 4 följer Ekvation 5.1 och har en övre asymptot We−b och en lägre asymptot We−2b.

användas för att direkt bestämma värdet av A eftersom det optimala värdet av A också
beror av åtminstone en annan variabel, antalet spektrum (Kapitel 5.1.3).

Modell 4 kan dock tillämpas för att förbättra Modell 3. I ett verkligt spektrum ingår
ett stort antal heltalsmassor med mycket varierande intensiteter. Då antalet anpassade
fördelningar som funktion av A ritas upp kommer det kritiska intervallet för A att spri-
das ut till ett bredare intervall, eftersom det optimala värdet av A förväntas ändra som
funktion av W . Istället bestäms därför A′ = A/W för ett spektrum, och A bestäms för
skiljt för varje heltalsmassa utgående från A′. Den exponentiella delen av A(W ) lämnas
bort eftersom en mera noggrann bedömning av b och hur den beror av andra variabler
behövs för att tillämpa den i ett brett antal situationer. A′ följer med den här definitionen
riktningen av asymptoterna till A(W ) och förväntas ta i beaktande majoriteten av W :s
inverkan på A.
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Figur 5.5: Algoritmens precision med A värden valda enligt Modeller 1 & 2 som funktion av signalstyrka.
Som väntat ökar också i regel algoritmens precision med mängden data.

5.1.2 Inverkan av andra variabler

I det här stycket presenteras hur diverse variabler inverkar på algoritmens prestation, och
huruvida de bör tas i beaktande i bestämningen av värdet på A.

Inverkan på A av mängden data, W , behandlades redan i föregående avsnitt, i
Figur 5.5 presenteras hur W inverkar på algoritmens resultat. Som väntat leder en högre
mängd data till en bättre prestation för samtliga modeller. Inverkan av bakgrundsnivå
presenteras i Figur 5.6, och följer också förväntningarna. En högre bakgrundssignal leder
till att algoritmens prestation sjunker enligt alla mått. Bakgrundsnivån verkar inte ha en
betydande inverkan på det optimala värdet av A och behöver sannolikt inte beaktas vid
bestämningen av det optimala värdet.

Inverkan av osäkerhet i de anpassade fördelningarnas bredd presenteras i Figur 5.7.
Algoritmens anpassningar försämras främst då bredden av de anpassade fördelningarna
är för smal. Modell 1 sänker avsevärt värdet av parameter A för att hålla andelen korrekta
fördelningar hög då de anpassade fördelningarnas bredd sjunker.

Hur fel i masskalibreringen implementerades beskrivs i Kapitel 3.1. Inverkan av
fel i masskalibreringen presenteras i Figur 5.8. Masskalibreringsfelet definieras som
σm/z/HBHH där σm/z är standardavvikelsen av de normalfördelade absoluta felen i
masskalibreringen: ∆µ. Masskalibreringsfel på mer än 5% leder till en tydlig försämring
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Figur 5.6: Inverkan på A och algoritmens precision olika stark bakgrund. Bakgrunden verkar inte behöva
tas i beaktande vid bestämning av A. Som väntat leder en hög bakgrundsnivå till sämre anpassningar.

Figur 5.7: Inverkan av fel i anpassade fördelningens bredd. Anpassningen av för smala fördelningar
har en större inverkan än anpassningen av för breda fördelningar. Också då bredden av de anpassade
fördelningarna inte är helt korrekt håller Modell 4 som ett bra värde på parametern A, med undantag av
att korrekta andelen fördelningar sjunker då bredden underskattas.
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i algoritmens prestation. I mera praktiska termer motsvarar det här ett fel på ungefär
10 ppm för en masspektrometer med en resolution R = 5000, vilket är ett överkomligt
mål. Modeller 1 & 2 lyckas minska inverkan av stora fel i masskalibreringen med att
sänka värdet av A medan Modell 3 presterar klart sämre än de två övriga vid stora fel i
masskalibreringen.

Figur 5.8: Inverkan av masskalibreringsfel på algoritmen. Redan ett relativt fel i masskalibreringen på
över 5% leder till en drastisk försämring i algoritmens prestation. Det här motsvarar ett fel kring 10 ppm
för en masspektrometer med resolution 5000 eller 5 ppm då resolutionen är 10 000.

5.1.3 Antalet spektrum

Inverkan av antalet spektrum på algoritmens prestation utvärderades med att generera
512 spektrum. Sedan bildades dataset genom att addera spektrum intill varandra ur de
ursprungliga 512 för att bilda 256 spektrum, med dubbla mängden data per spektrum.
Det här leder till att varje gång processen upprepas, halveras antalet spektrum, men
också minska osäkerheten av data i resulterande spektrum. Processen upprepades ytterli-
gare åtta gånger för att få dataset bestående av 1, 2, 4, . . . , 256, 512 spektrum. Resultaten
presenteras i Figur 5.9.

Fler en ett spektrum leder till att algoritmen presterar bättre. Andelen signal som
anpassas korrekt, och andelen fördelningar som identifieras korrekt stiger med flera procen-
tenheter då antalet spektrum ökar. Anpassningarna blir igen sämre då antalet spektrum
stiger över 100. Den optimala kompromissen mellan kvantitet och kvalitet verkar finnas
någonstans mellan 4 och 32 spektrum.

För att testa olika metoder att reducera antalet spektrum analyserades ytterliga-
re 100 olika spektrum. Till dessa tillämpades 4 olika metoder för att reducera antalet
spektrum:

1. Alla spektrum adderades till ett spektrum.

2. 20 medeltalsspektrum bildades genom att beräkna medeltalet av 5 spektrum intill
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Figur 5.9: Modell 4 fungerar inte längre för att bestämma värdet av A vid varierande antal spektrum,
om inte modellen utvecklas vidare. Som syns är det givna värdet fortfarande bra kring 100 spektrum,
vilket var det antal vid vilka tidigare tester utfördes. Modell 3 är ett mera robust alternativ, där inverkan
av diverse variabler inte har en lika avgörande inverkan på resultatet. Överlag verkar det vara användbart
att utnyttja flera spektrum i anpassningen, med det optimala antalet i det här fallet någonstans mellan
4 och 32 spektrum. Inkludering av flera spektrum kommer till priset av längre beräkningstid.

varandra.

3. 5 nya spektrum bildades genom att tillämpa en klusteralgoritm.

4. 5 nya spektrum bildades genom att använda IMF.

Dessutom analyserades ursprungliga 100 spektrum utan någon form av förbehandling som
jämförelse. Valet att använda fem kluster och fem faktorer kommer av att det finns fem
olika tidsberoenden i den genererade datan. Resultaten av testen presenteras i Tabell 5.1.

De mest relevanta Modellerna för hur algoritmen kan tänkas prestera med verk-
lig data är Modell 3, samt Dummy modellen. Eftersom Dummy modellen aldrig ändrar
antalet fördelningar som anpassas beror förbättringar i den endast på förbättringar i an-
passningarnas positioner. Det att Dummy modellen presterar klart bättre för 20 medeltal
än för summan av alla spektrum tyder på att det finns information som är användbar för
anpassningen i variationen mellan 20 spektrum, som inte finns tillgänglig för summan av
dessa spektrum.

För Modell 3 är dock Kluster och IMF resultaten jämförbara eller bättre än resulta-
ten för 20 medeltal, vilket tyder på att informationen från klustren och faktorerna bättre
kan utnyttjas för att optimera antalet fördelningar som anpassas.

5.1.4 Anpassningarnas trovärdighet

Trovärdighetsestimatets användbarhet beror på hur väl estimatet motsvarar sannolikheten
att en anpassad fördelning motsvarar en sammansättning som verkligen existerar. Anpass-
ningarna som använts för att testa estimatet är valda av Modell 3. För testanpassningar
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Tabell 5.1: Resultaten av anpassningar till 100 genererade spektrum. I dessa spektrum fanns 5 oli-
ka tidsberoenden enligt Ekvation 3.1. Kolumnerna motsvarar olika förbehandlingar av spektrum, som
anpassades till. För ’Summa’ anpassades fördelningar endast till summan av alla spektrum. För ’20 Me-
deltal’ bildades 20 medeltals spektrum, av de ursprungliga 100 spektrum som genererades. För ’Kluster’
anpassades fördelningar till medeltalen för fem stycken kluster. För ’IMF’ analyserades 5 faktorer som
var resultatet av IMF för genererade spektrum. Slutligen analyserades även den råa datan, utan någon
förbehandling. Det högsta värdet i varje rad är uttryckt med fet stil. För Modell 3, vilken är den modell
som realistiskt kan användas för verklig data är det svårt att avgöra huruvida 20 Medeltal, Kluster, eller
IMF är den bästa metoden. Analys av summan av alla spektrum resulterar i den högsta andelen korrekt
anpassade fördelningar, men väldigt få fördelningar anpassas. Dummy modellen, vilken alltid anpassar
samma antal fördelningar som genererades vid en massa, presterar dock klart bäst för 20 Medeltal, vilket
tyder på att anpassningarnas positioner blir bäst vid användningen av den här metoden.

Modell Andel Summa 20 Medeltal Kluster IMF Rå data

Modell 1
Nkorr/Nanp 0,84 0,71 0,76 0,74 0,61
Nkorr/Ngen 0,58 0,26 0,46 0,45 0,24
Skorr/Sanp 0,63 0,30 0,55 0,53 0,29

Modell 2
Nkorr/Nanp 0,60 0,45 0,56 0,42 0,38
Nkorr/Ngen 0,66 0,81 0,75 0,81 0,74
Skorr/Sanp 0,70 0,83 0,78 0,85 0,76

Modell 3
Nkorr/Nanp 0,84 0,64 0,69 0,71 0,49
Nkorr/Ngen 0,58 0,67 0,67 0,64 0,53
Skorr/Sanp 0,63 0,68 0,72 0,69 0,61

Dummy
Nkorr/Nanp 0,68 0,79 0,73 0,64 0,64
Nkorr/Ngen 0,68 0,79 0,73 0,64 0,64
Skorr/Sanp 0,69 0,83 0,77 0,72 0,73
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Figur 5.10: Data från testen av inverkan på A av W användes för att optimera σA (vänstra figuren).
σA bestämdes fungera bäst med ett konstant värde på 0,44. För att bekräfta att estimatet fungerar även
för andra dataset användes detta värde av σA för att bestämma trovärdighetsestimaten för den data som
användes för att testa inverkan av antalet spektrum (högra figuren). Estimatet av anpassningarnas tro-
värdighet fungerar väl i båda fallen. Trovärdighetsestimatet borde fungera åtminstone som ett riktgivande
värde. Också om motsvarigheten till sannolikhet inte nödvändigtvis är 1:1 är ett högre värde bättre än
ett lägre värde av estimatet.

ger estimatet bäst resultat då standardavvikelsen för den logaritmiska normalfördelningen
f(A) är σA = 0,44. Hur väl estimatet fungerar presenteras i Figur 5.10.

För testdata fungerar estimatet så bra som kan förväntas, värdet motsvarar väl
sannolikheten att en anpassning är korrekt. Hur som helst är detta inte nödvändigtvis
fallet för övrig data. σA kan påverkas av diverse variabler i data, och antaganden motsvarar
inte nödvändigtvis dem gjorda i genereringen av testdata.

5.1.5 Slutlig algoritm

Den slutliga processen enligt vilken algoritmen fungerar följer flödesdiagrammet i Figur
5.11. Förutom anpassning av positioner, och valet av antalet fördelningar inkluderar den
en process för att tillskriva sammansättningar för fördelningar. Ifall algoritmen inte lyc-
kas hitta en kemisk sammansättning för den högsta anpassade signalen, för det antal
fördelningar som algoritmen valt, väljer algoritmen ett annat antal fördelningar tills en
sammansättning hittas. Det här försäkrar att åtminstone en stor del av signalen vid en
massa tillskrivs en sammansättning. Också efter att en fördelning har tillskrivits en sam-
mansättning kan antalet fördelningar som anpassas ändra, ifall anpassningen blir sämre
av att fördelningen flyttas till massan som motsvarar den tillskrivna sammansättningen.
Ifall algoritmen tillskriver en sammansättning till en fördelning med låg höjd, och det
finns en större fördelning för vilken ingen sammansättning hittades, kan algoritmen inte
längre ändra vare sig fördelningarnas antal eller positioner. Det här är för att undvika att
identifieringen av fördelningar med låg signal, och stor osäkerhet, skall ha en inverkan på
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större fördelningar.
Tidigt i testen med verklig data upptäcktes också att små fel i bakgrundssignalen

ledde till stora problem för algoritmen. Därför inkluderades bakgrundsnivån som en fri pa-
rameter, som anpassas parallellt med fördelningarnas positioner. I övrigt följer algoritmen
de steg som diskuterats i tidigare kapitel.
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Figur 5.11: Mera detaljerat flödesdiagram över den slutliga algoritmen. Blå rutor beskriver beräkning-
ar eller anpassningar som algoritmen utför, gröna rutor beskriver beslut som leder till förgreningar i
algoritmen, och röda rutor hänvisar till den input, eller metod som algoritmen använder vid ett givet
steg (se Kapitel 4.2). I första steget anpassas mellan 1–12 fördelningar vid samtliga heltalsmassor. Detta
antal är valt för att algoritmen aldrig förväntas identifiera 12 verkliga massor vid någon massa, således
garanteras att det bästa antalet fördelningar ingår i de anpassade antalen. Då algoritmen börjar tillskriva
fördelningar sammansättningar måste sammansättningens massa vara inom en femtedels HBHH från för-
delningens medelvärde för att tillskrivas. Ifall flera sammansättningar finns inom detta intervall används
den sammansättning som resulterar i det lägsta värdet av χ2. * Ifall samtliga anpassningar gåtts igenom,
fotsätter algoritmen enligt svaret ”ja” för att undvika att fastna.
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5.2 Verklig data

På den verkliga datan tillämpades algoritmen och värdet av A′ valdes med Modell 3. I
analysen av verklig data behandlas alla manuella anpassningarna som ”korrekta”, vilket
inte nödvändigtvis är fallet. Framförallt finns det ett betydande antal sammansättning-
ar som har missats vid den manuella analysen, och således saknas i listan av manuellt
anpassade sammansättningar. Reglerna för vad som räknas som en korrekt anpassning
av algoritmen är också mera strikta för den verkliga datan: en anpassning räknas endast
som korrekt ifall den är vid exakt rätt position, och har tillskrivits en sammansättning
som ingår i listan från den manuella anpassningen. Det här betyder att antalet ”korrekta”
anpassningar (Nkorr) är klart lägre än det antalet anpassningar som verkligen motsvarar
en verklig sammansättning, eftersom alla sammansättningar som finns i data inte ingår i
den manuellt anpassade listan.

För att kunna representera samtliga spektrum i en datamatris interpolerades data
till en gemensam x-axel med hjälp av spline-interpolering [40]. På grund av dess enkelhet
och goda resultat i test med syntetisk data valdes klusteralgoritmen k-means++ för att
reducera antalet spektrum. Algoritmen användes för att dela in data i åtta kluster. Antalet
valdes för att åtta spektrum gav goda resultat för syntetisk data, samtidigt som beräk-
ningstiden för anpassningarna hölls rätt kort. Medelspektrum för dessa kluster användes
sedan som input för algoritmen.

Algoritmen använde samma form på fördelningarna och samma masskalibrering som
användes vid den manuella analysen. Fördelningarnas bredder ökades med 5% för att und-
vika för smala fördelningar, vilka på basen av resultaten för syntetisk data leder till större
problem än en aning för breda fördelningar. Algoritmen analyserade samtliga massor inom
intervallet 200 Th – 400 Th, och resultaten jämfördes med de manuella anpassningarna
vid de heltalsmassor där minst en sammansättning hade identifierats manuellt, totalt 149
heltalsmassor.

De misstag som leder till dåliga anpassningar av algoritmen kan delas in i tre kate-
gorier:

1. Överanpassning (Figur 5.12A): Flera fördelningar anpassas än vad som är motiverat.
I regel leder det här bara till ett större antal anpassade fördelningar med mycket
låg signal.

2. Underanpassning (Figur 5.12B): Färre fördelningar anpassas än vad som krävs för
att beskriva signalen. Det här leder till större problem än överanpassning och tyder
på att det valda värdet av A är för lågt. Anpassningen av för få fördelningar leder
ofta till att någon fördelning anpassas mellan de två positioner där det verkligen
finns en fördelning, vilket ofta leder till att två eller flera korrekta fördelningar inte
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(A1) (A2)

(B1) (B2)

(C1) (C2)

Figur 5.12: Exempel på algoritmens resultat jämfört med den manuella anpassningen. Första kolumnen
är algoritmens anpassningar och andra kolumnen de manuella anpassningarna. De misstagen algoritmen
gör som leder till att anpassningar inte identifieras kan indelas i tre kategorier: överanpassning (A),
underanpassning (B) och missklassificering (C). I ett stort antal av fallen då algoritmen anpassar flera
fördelningar än vad som ingår i den manuella anpassningen är det motiverat, eftersom data stöder an-
passningen av flera fördelningar, men i en del fall beror det på inexaktheter i den anpassade fördelningens
form, och bredd (A). Det vanligaste och problemet i det här fallet är då algoritmen underanpassar data,
det här leder ofta till att fler än en fördelning blir felanpassad, eftersom någon fördelning anpassas mitt
emellan två verkliga sammansättningar (B). Missklassificering sker då anpassningen är inom klassifice-
ringsintervallet från en verklig sammansättning, men tillskrivs fel sammansättning. För det mesta leder
det här bara till att enskilda fördelningar tillskrivs fel sammansättningar (C). Den anpassade bakgrund-
snivån är inkluderad i den ”totala anpassningen” för samtliga figurer.
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anpassas.

3. Missklassificering (Figur 5.12C): Algoritmen tillskriver någon fördelning fel sam-
mansättning. Det här händer oftast i samband med underanpassning, men också
då fördelningarnas antal är helt korrekt, på grund av två sammansättningar med
väldigt liten skillnad i massa.

Det största problemet är underanpassning. Vid massor där algoritmen underanpas-
sar data är det ofta flera av de manuella anpassningarna som inte identifieras av algorit-
men. Det här beror på att underanpassningen leder till att fördelningar intill den missade
fördelningen skiftas mot den riktning där en fördelning saknas. Det här kan leda till en
kedjereaktion där flera fördelningar missklassificeras för att en anpassning saknas.

Överanpassning orsakar klart mindre problem. De överanpassade fördelningarna är i
allmänhet nära kanterna av korrekt anpassade fördelningar med hög signal, och är sanno-
likt en följd av små fel i de anpassade fördelningarnas form. Eftersom dessa inte påverkar
andra anpassningars positioner nämnvärt kan de lättare åtgärdas senare i analysen, och
leder till klart mindre problem än underanpassning.

Missklassificering är en följd av att flera kemiska sammansättningar har väldigt jäm-
förbara massor, osäkerheter i masskalibrering, och inexakt anpassning. Missklassificering
leder i de flesta fallen bara till att en enskild fördelning tillskrivs fel massa, men kan ibland
förvärra problemen som orsakas av underanpassning.

En sammanfattning av jämförelsen mellan algoritmens anpassningar och de manuella
anpassningarna presenteras i Figur 5.13. Algoritmen har anpassat klart flera fördelningar
än vad som ingår i den manuellt anpassade listan (Figur 5.13A). Totalt anpassade algorit-
men 672 fördelningar då det i den manuellt anpassade listan ingick 499 sammansättningar,
av de sammansättningar algoritmen anpassade ingick 372 i den manuellt anpassade lis-
tan. Det klart större antalet fördelningar som algoritmen anpassar är inte till följd av att
algoritmen grovt överanpassar data, utan ett stort antal fördelningar ingår i data men
inte i listan av manuella anpassningar. Oavsett om algoritmens anpassningar är korrekta
eller inte, så är det i de flesta av fallen då algoritmen anpassar flera fördelningar än vad
som ingår i den manuella anpassningen motiverat, eftersom det bättre motsvarar data
(Figur 5.14). Som följd av att algoritmen anpassade klart flera fördelningar än vad som
ingick i den manuella anpassningen var en rätt låg andel (55%) av algoritmens anpass-
ningar klassificerade som ”korrekta”. Det här betyder inte att endast 55% av algoritmens
anpassningar motsvarar sammansättningar som ingår i data, eftersom en anpassning ba-
ra kan klassificeras som korrekt ifall den ingår i listan sammansättningar som manuellt
anpassats.

Vid över häften av alla heltalsmassor lyckas algoritmen identifiera alla sammansätt-
ningar som anpassats manuellt, och vid 77% av alla massor missade algoritmen högst en
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sammansättning. Bara i ett enda fall lyckades algoritmen inte identifiera en enda av de
manuellt anpassade sammansättningarna (Figur 5.13B).

Totalt 97% av den signal som algoritmen anpassade räknades som korrekt. Som på-
minnelse definieras korrekt signal som arean av en fördelning som har tillskrivits samma
sammansättning av algoritmen som i den manuella anpassningen. Ifall algoritmen an-
passat högre area än den manuella anpassningen räknas inte den överflödiga arean som
korrekt. Den totala korrekta andelen, 97%, betonar dock massorna med hög signal, som i
regel är lätta att identifiera. Ändå är över 95% av den manuellt anpassade signalen korrekt
anpassad vid över hälften av alla heltalsmassor, och över 80% av den manuellt anpassade
signalen korrekt anpassad vid över 80% av alla heltalsmassor (Figur 5.13C).

Tillämpningen av algoritmen till verklig data motsvarar de förväntningar som ställts
av testen med syntetisk data. De fördelningar som algoritmen inte lyckas klassificera har
i regel låg höjd jämfört med den totala signalen vid dess heltalsmassa, och befinner sig i
närheten av andra fördelningar (Figur 5.13D). Med hjälp av algoritmens klassificeringsin-
tervall kan de sammansättningar som algoritmen mest sannolikt inte lyckades identifiera
på grund av missklassificering, eller att de inte ingick i algoritmens övervägda samman-
sättningar, definieras. Totalt 40 sammansättningar missades sannolikt till följd av miss-
klassificering, och 10 sammasättningar missades sannolikt eftersom de inte ingick bland de
sammansättningar som övervägdes av algoritmen. Också sammansättningar strax utanför
klassificeringsintervallet kan ha missats på grund av missklassificering. Ifall algoritmen
ursprungligen övervägde dessa men valde en sammansättning på andra sidan om den
anpassade fördelningen, befinner de sig på ett avstånd en aning större än klassificerings-
intervallet från den missklassificerade anpassningen.

De här misstagen utgör sammanlagt 50 av 127 sammansättningar som algoritmen
inte lyckades identifiera. Dessa misstag är det möjligt att undvika med att omdefiniera de
kemiska sammansättningar som algoritmen överväger i samband med anpassningen. I det
här fallet fanns det totalt 4061 sammansättningar som algoritmen kunde välja mellan över
hela det behandlade intervallet. Att öka det här antalet skulle minska sannolikheten att en
fördelning inte ingår i mängden sammansättningar som övervägs, men öka sannolikheten
för missklassificering. Således måste dessa två risker balanseras vid definitionen av de
sammansättningar som övervägs. Dessa misstag är det viktigt att undvika eftersom de
också berör fördelningar med hög signal, medan fördelningar som felanpassas av andra
orsaker i allmänhet har låg signalstyrka. För att algoritmen skall kunna identifiera de
sammansättningar som missades av andra orsaker än missklassificering måste algoritmen
själv eller bestämningen av anpassningsparametrar förbättras.

Som ytterligare ett exempel av algoritmens prestation presenteras i Figur 5.15 al-
goritmens anpassning vid massan 241 Th. Det här var den ända massan där algoritmen
inte lyckades identifiera någon av de sammansättningar som ingick i den manuellt anpas-
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(A) (B)

(C) (D)

Figur 5.13: Sammanfattning av anpassningarna till verklig data. Totalt identifierade algoritmen 75%
av de 499 manuellt anpassade sammansättningarna, 55% av algoritmens 672 anpassningar fanns bland
de manuellt anpassade fördelningarna och 97% av algoritmens anpassade signal stämde överens med den
manuellt anpassade. I paneler A och B beskrivs hur antalen av algoritmen anpassade (Nanp) och korrekt
anpassade (Nkorr) fördelningar beror av antalet manuellt anpassade fördelningar (Nman). Cirklarnas
areor är proportionella med antalet heltalsmassor där motsvarande kombination av antal fördelningar
påträffas. I panel C presenteras hur den andelen korrekt anpassad signal är fördelad över alla analyserade
heltalsmassor. I panel D är samtliga manuellt anpassade fördelningar markerade enligt om de är korrekt
anpassade eller inte. De fördelningar som är omöjliga för algoritmen att hitta eftersom de inte ingick i de
möjliga sammansättningarna är markerade med svarta kors (13 stycken). De lodräta streckade linjerna
representerar gränserna för intervallet för det största avståndet mellan en fördelning och en samman-
sättning som tillåts för att sammansättningen skall tillskrivas fördelningen (värdet ändrar som funktion
av massan). Röda kryss till vänster om dessa linjer (40 stycken) har sannolikt missats av algoritmen på
grund av missklassificering, medan röda kryss till höger om dem (74 stycken) har missats av någon annan
orsak, mest sannolikt underanpassning.
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Figur 5.14: Algoritmen anpassar klart fler fördelningar än vad som ingår i listan av manuella anpass-
ningar. Det här beror inte på att algoritmen överanpassar data i allmänhet utan i de flesta fall är det
ökade antalet fördelningar motiverat. Med motiverat avses att med given form och bredd på fördel-
ningen, leder ett större antal fördelningar till en anpassning som klart bättre beskriver data. Också om
dessa anpassningar är motiverade, är de inte nödvändigtvis korrekta, eftersom fördelningens form kan
vara inexakt definierad, eller den tillagda fördelningens position kan ha stora osäkerheter. Den anpassade
bakgrundsnivån är inkluderad i den ”totala anpassningen” för samtliga figurer.
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sade listan, trots att sex olika fördelningar anpassades av algoritmen. Misslyckandet är
till följd av missklassificering, brister i övervägda sammansättningar och överanpassning.
Den största signalen vid massan klassificerades fel med en marginal på 0,0009 Th eller
3,7 ppm, det är möjligt att missklassificeringen delvis var en följd av överanpassningen,
eftersom fördelningen vid 241,0025 Th kan ha förskjutit den största anpassningen mot ett
en aning lägre värde.

Följande anpassning är också inom klassificeringsintervallet från den korrekta sam-
mansättningen men den korrekta sammansättningen fanns inte bland de sammansätt-
ningar som övervägdes av algoritmen. Anpassningarna av C10H9O7

– och C11H13O6
– är

båda välmotiverade, och de kan vara de sammansättningarna som gett upphov till en
del av signalen vid dessa massor. C6H11O9N1

– är också ett möjligt alternativ men mera
sannolikt överanpassad av algoritmen.

Anpassningen vid 241,0025 Th motsvarar troligen ingen verklig sammansättning
utan är ett resultat av överanpassning. Dess position är dock starkt bunden till de övriga
anpassningarna, så var denna anpassning skulle befinna sig utan missklassificering är svårt
att bedöma.



50 Kapitel 5. Resultat

Figur 5.15: Ovan presenteras den enda massan där algoritmen inte lyckades identifiera en enda av de
manuellt anpassade fördelningarna. Algoritmen och den manuella anpassningen är överens om att ma-
joriteten av signalen består av isotoper från sammansättningar vid andra massor. Den största signalen
vid den här massan enligt manuella anpassningen är C4H5O10N2

– , algoritmen har klassificerat den här
massan som C5H3O4F6

– . Skillnaden i massa mellan dessa sammansättningar är 0,0009 atomära mas-
senheter (3,7 ppm). Följande sammansättning, C4H3O11N1

– , ligger inom klassificeringsintervallet från
algoritmens anpassning vid 240,9742, men är inte bland de kemiska sammansättningar som algoritmen
överväger. Algoritmens anpassning av C10H9O7

– och C11H13O6
– , som inte finns i den manuella listan,

motsvarar data väl. Fördelningarna vid 241,0024 och C11H13O6
– är sannolikt bara resultat av överan-

passning av algoritmen. Den anpassade bakgrundsnivån är inkluderad i den ”totala anpassningen” för
samtliga figurer.



6. Diskussion

Målet med utvecklingen av den algoritm som presenterats och testats i det här arbetet
är att undersöka huruvida algoritmen, och de metoder den utnyttjar, kan användas för
att spara betydande mängder tid inom analys av masspektrum. I ljuset av resultaten
som presenterades i föregående kapitel är svaret ja, dessa metoder är användbara och kan
spara stora mängder tid. Framförallt när de största signalerna i ett dataset är av intresse
kan algoritmens resultat tillämpas direkt för vidare analys, medan resultaten bör gås
igenom och verifieras och korrigeras för mera noggrann analys. Hur som helst förväntas
majoriteten av anpassningarna vara korrekta, och precisionen av framförallt höga signaler
vara jämförbar med manuella anpassningar.

De anpassningsmetoder algoritmen använder verkar fungera mycket väl, och största
mängden misstag algoritmen gör är till följd av överanpassning eller underanpassning. Att
båda förekommer i testet tyder på att valet av A′ lyckades. Algoritmen valde en medelväg
för den data som presenterades. Hur som helst tyder förekomsten av underanpassning och
överanpassning också på att det finns variationer mellan massor som inverkar på värdet av
A som inte inkluderats i algoritmen, eller att den syntetiska datan inte var en tillräckligt
bra representation av den verkliga. Definitionen av ett värde A′ för ett helt dataset leder
till att framförallt fel i antaganden eller anpassningsparametrar som har olika inverkan
för olika massor inverkar på bestämningen av antalet fördelningar, eftersom de olika
massorna då inte är jämförbara sinsemellan. Följande misstag är sannolika delorsaker till
att algoritmen inte lyckades välja det optimala antalet anpassade fördelningar i flera fall:

1. Fel i den förväntade osäkerheten. Ifall den verkliga osäkerheten inte beter sig enligt
förväntningarna påverkar det värdet av χ2 vilket påverkar hur antalet anpassningar
beter sig.

2. Fel i anpassningens bredd. Framförallt om felet är olika stort vid olika massor, är
massorna inte jämförbara med varandra eftersom de har olika utgångspunkt.

3. Fel i den anpassade fördelningens form. Det här leder till att storleken av resten
efter anpassningen delvis är proportionell med storleken av signalen, och inte dess
kvadratrot, vilket leder till att algoritmen ökar antalet anpassningar, framförallt vid
massor med hög signal.

51
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4. Fel i den anpassade bakgrundssignalen. Ifall bakgrundssignalen är felestimerad i ett
eller flera spektrum är både den förväntade osäkerheten, och den anpassade signalen
fel, vilket leder till att antalet anpassningar snarare beror på felen i bakgrunden än
på signalen. I algoritmen anpassas endast en enda bakgrund per massa till samtliga
spektrum, så bakgrundens tidsberoende kan leda till problem.

5. Fel i masskalibreringen. Variationer i masskalibreringen kan vara olika stora vid
olika massor, vilket kan påverka fördelningar vid olika massor olika, vilket i sin tur
försvårar bestämningen av A.

Systematiska fel i masskalibreringen förväntas inte orsaka problem i bestämningen av
utgångsvärdet för antalet anpassningar eftersom kemisk information inte utnyttjas i det
här steget i algoritmen, och masskalibreringen bara är betydelsefull då sammansättningar
börjar tillskrivas anpassningar. Hur som helst kan systematiska fel i masskalibreringen
leda till klar överanpassning, efter att sammansättningar tillskrivs, eftersom de tillskrivna
sammansättningarna vid fel positioner leder till klart sämre anpassningar.

Det är också möjligt att verklig data inte motsvarar den genererade syntetiska datan.
Signalerna förväntas motsvara den poissonfördelade syntetiska datan, men bakgrundsbru-
set följer inte nödvändigtvis samma regler. I tidigare analyser har bakgrundsbruset förvän-
tats ha en standardavvikelse som i proportion till signalstyrkan är lägre än den verkliga
signalen [26]. Både för att förbättra algoritmen, och dess användning är mera noggranna
estimat av osäkerheter i signalen av stor vikt. Konkret kan osäkerheten i både den verkliga
signalen och bakgrunden bestämmas empiriskt med att studera standardavvikelsen av sig-
nalen. I regioner där ingen verklig signal förväntas påträffas, borde standardavvikelsen av
signalstyrkan användas för att få ett estimat av osäkerheter i bakgrundssignalen. Vid sig-
naler som har väl kända sammansättningar kunde storleken av resten efter anpassningar
utnyttjas för att mera exakt estimera hur osäkerheten beror av signalstyrkan.

I den syntetiska datan följde också signalstyrkorna en likformig sannolikhetsfördel-
ning, medan en log-normal eller exponentiell sannolikhetsfördelning förmodligen bättre
skulle motsvara verkligheten. Detta förväntas inte inverka på algoritmens prestation i sig,
men bestämningen av A′ med hjälp av Modell 3 kunde vara svårare, eftersom gränsen till
det kritiska värdet där grov överanpassning börjar inte skulle vara lika tydlig, eftersom
också antalet korrekta fördelningar skulle öka med högre värden av A.

För att algoritmen skall fungera väl skall de anpassade fördelningarnas form och
bredd definieras så noggrant som möjligt, och masskalibreringens precision kontrolleras.
Den anpassade bredden kan ökas med ≈ 5% för att undvika att för smala fördelningar
anpassas, utan att precisionen sjunker märkbart.

I den här avhandlingen tillämpades inte metoden för att estimera trovärdigheten av
anpassningar på verklig data, eftersom den kräver ett exakt estimat av signalens standar-
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davvikelse. För att använda, testa och vidareutveckla den här metoden är därför också
noggrann bestämning av osäkerheter viktig. Förutom noggrann felbedömning föreslås föl-
jande metoder för att vidareutveckla algoritmen:

1. Precisionen av alla anpassningsparametrar är avgörande för algoritmens prestation.
Förbättring av de metoder som används för bestämning av fördelningarnas form och
bredd, samt masskalibreringen är därför centrala för att förbättra hur algoritmen
fungerar. Förbättring av dessa parametrar kan eventuellt inkluderas inom algorit-
men, så att algoritmens reslutat används för att iterativt förbättra precisionen av
anpassningsparametrarna.

2. Testen med olika metoder för att reducera antalet spektrum (Tabell 5.1) antyder att
valet av spektrum kan ha olika inverkan på bestämningen av positioner och antal
fördelningar. Algoritmen kunde konstrueras så att olika spektrum används för de
två ändamålen, till exempel 20 medeltals spektrum för anpassningen av positioner,
och kluster för bestämning av antal.

3. Osäkerheter i masskalibreringen kan delvis lösas med att modifiera algoritmen så
att fördelningar inte är absolut låsta, utan låsta relativt till varandra. Det här kunde
också utnyttjas för att iterativt förbättra masskalibreringen parallellt med algorit-
men.

4. Osäkerheter i anpassningsparametrar och masskalibrering leder till problem för al-
goritmen. Eventuellt kunde sådana spektrum där masskalibreringen är osäker eller
bakgrundssignalen stor identifieras och fullständigt exkluderas ur de spektrum som
ingår i analysen.

5. Inkludering av information om isotoper vid identifiering av sammansättningar. I
den nuvarande algoritmen är isotopsignaler bara något som subtraheras efter att en
sammansättning identifierats. Isotopsignaler är dock värdefull information, och att
utnyttja den informationen då algoritmen jämför flera potentiella sammansättningar
kunde minska antalet missklassificeringar.

För att undvika felklassificering är det också viktigt att minimera antalet kemis-
ka sammansättningar som övervägs. Det är möjligt att det till och med är att föredra
att utelämna en del sammansättningar som ingår i data, ifall detta klart minskar det
totala antalet fördelningar som övervägs, för att förbättra klassificeringen av övriga sam-
mansättningar. Ett annat alternativ är att introducera a priori övertygelser om vilka
sammasättningar som är mest sannolika. Till exempel vid en situation där det finns stora
mängder monoterpener är det mest sannolikt att hitta sammansättningar med 9 eller 10
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kolatomer, och mindre sannolikt ett se sammansättningar med 15 kolatomer. Ifall sam-
mansättningar på det här sättet tillskrivs vikter har algoritmen ytterligare information
för klassificering av anpassade fördelningar. Det här efterliknar också den tankeprocess
som används vid manuell anpassning av fördelningar till masspektrum.

Eftersom det främsta målet med utvecklingen av algoritmen är att spara tid inom
analysprocessen är det viktigaste steget för den framtida utvecklingen av algoritmen att
implementera den på ett användarvänligt sätt, helst inom existerande mjukvara som redan
används för analys av masspektrum. För att den praktisk användningen av algoritmen
skall vara möjligast användbar föreslås att följande delområden iakttas:

1. En enkel och rättfram struktur för att definiera de sammansättningar som algo-
ritmen överväger definieras. För varje situation där algoritmen tillämpas måste de
sammansättningar som algoritmen överväger definieras av användaren. Det här är
det klart mest komplicerade steget för användning av algoritmen, och bör imple-
menteras på ett möjligast enkelt sätt.

2. Algoritmens resultat är inte säkra, och bör granskas i efterhand. Eftersom det san-
nolikt finns ett antal förändringar som en användare vill göra i de slutliga resultaten
bör dessa förändringar vara enkla och snabba att göra. Också granskningen och
genomgången av resultaten bör vara så snabb och enkel som möjligt.

3. För att underlätta korrigering av resultaten kan algoritmen föreslå alternativa sam-
mansättningar för de fall där ett flertal sammansättningar övervägdes för en fördel-
ning. Övergång mellan dessa olika alternativ bör vara snabb och enkel.

Genom att implementera algoritmen på ett sätt som stöder dess mål att minimera tiden
som krävs för analys av masspektrum, och fortsätta utveckla anpassningsparametrarnas
och algoritmens precision, kan algoritmen potentiellt dra ner tiden som krävs för identi-
fiering av fördelningar från veckor till timmar.



7. Slutsatser

Den snabba utvecklingen av diverse masspektrometrar har varit en stor källa till ökad
kunskap om atmosfären och dess kemi. Genom allt mera avancerade mätinstrument ökar
mängden data snabbt, vilket är en stor tillgång, men analysen av masspektrum är en
mycket långsam process. För att försnabba den här processen utvecklades för den här
avhandlingen en algoritm som automatiskt anpassar fördelningar till masspektrum, och
tillskriver fördelningarna kemiska sammansättningar. Målet för algoritmen var att full-
ständigt automatiskt kunna identifiera kemiska sammansättningar ur masspektrum med
stora antal olika föreningar och begränsad resolution. Med att uppnå detta skulle algo-
ritmen kunna minska avsevärt på den tid som krävs för analys av masspektrum.

Algoritmen testades med syntetisk data som genererades med avsikten att efterlik-
na verkliga masspektrum. I den syntetiska datan var fördelningarnas verkliga positioner
kända, och olika parametrar i data kunde definieras och varieras för att testa deras inver-
kan på algoritmen. På basen av resultaten av dessa test utvecklades algoritmen vidare.
Slutligen testades algoritmen med verklig data, och resultaten jämfördes med resultaten
från manuell anpassning för att utvärdera algoritmens prestation.

Algoritmen fungerar baserat på en kombination av χ2 anpassning och modellurval
baserat på Bayesiska informationskriteriet. Detta verkar vara en utmärkt utgångspunkt
för att automatisera analysen av masspektrum. Både det antal fördelningar och de posi-
tioner som algoritmen väljer är i regel välmotiverade. Det förekommer dock att algoritmen
antingen överanpassar eller underanpassar data.

På basen av resultaten är algoritmen redan tillräckligt bra för att spara betydande
mängder tid. Så gott som alla de mest betydande signalerna var korrekt identifierade, och
i medianfallet anpassades 97% av signalen enligt vad som vid tidigare analys hade anpas-
sats manuellt. Dessutom identifierade algoritmen totalt 75% av alla manuellt identifierade
sammansättningar och identifierade samtliga manuellt identifierade sammansättningar vid
över hälften av alla heltalsmassor. Trots att algoritmens resultat inte med säkerhet går
att lita på, är det mycket snabbare att gå igenom huvudsakligen korrekta lösningar och
korrigera felen än att börja göra manuella anpassningar från noll. Ifall algoritmen imple-
menteras på ett användarvänligt sätt kan algoritmen förkorta analysen av masspektrum
med flera dagar eller veckor.
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56 Kapitel 7. Slutsatser

Ett antal utvecklingsområden som förväntas leda till ytterligare förbättringar i al-
goritmens prestation identifierades. Framförallt mera precis bestämning av osäkerheter i
data förväntas leda till klara förbättringar i algoritmens prestation, och iterativ förbätt-
ring av anpassningsparametrar i samband med algoritmen kan förbättra både algoritmens
och anpassningsparametrarnas precision. Med dessa förbättringar anses det möjligt att
algoritmen kan nå en träffsäkerhet jämförbar med manuell analys.



Bilaga A. Förenklat BIK för normalfördelad data

BIK definieras som
BIK(Θk) = −2 ln (L(Θk|Y)) + k ln(n), (A.1)

där L(Θk|Y) är en punktuppskattning av sannolikheten (eng. likelihood) att observera
data Y givet k anpassade parametrar Θk. För en datamatris med n spektrum bestående
av m datapunkter med normalfördelade osäkerheter gäller:

L(Θk,Y) =
n∏
j=1

m∏
i=1

1
Ŝij
√

2π
exp

−1
2

(
Yij − Ŷij
Ŝij

)2 , (A.2)

där Ŷij är element i modellens estimat, Ŷ av Y, och Ŝij är den förväntade osäkerheten i
datapunkten Yij. Då gäller:

lnL(Θk,y) = nm ln
(

1√
2π

)
+

n∑
j=1

m∑
i=1

ln
(

1
Ŝij

)
− 1

2

n∑
j=1

m∑
i=1

(
Yij − Ŷij
Ŝij

)2

(A.3)

Målet är att använda BIK för att bestämma antalet parametrar k. Således är den första
termen, som inte beror av k, onödig, och utelämnas ur BIK. Det estimerade felet, Ŝij,
beror på k eftersom det estimeras ur det anpassade värdet Ŷij, men dessa variationer antas
här vara små eftersom Ŷij förväntas vara nära Yij, och Yij inte ändrar som funktion av k.
Således utelämnas även den termen. Ekvation A.1 leder då till:

BIK ≈
n∑
j=1

m∑
i=1

(
Yij − Ŷij
Ŝij

)2

+ k ln(n). (A.4)

Vilket enligt definitionen av χ2 (Ekvation 4.6) kan uttryckas

BIK ≈ χ2 + k ln(n). (A.5)
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