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Abstract

Implementation and evaluation of algorithms for
identification of leaks from water flow data

Lukas Enander

Uppsala Vatten, which is the water supply provider in Uppsala 
Municipality, has a leakage of 14 percent in their water distribution 
network. This amounts to a yearly loss of 2.4 million cubic meters of 
processed drinking water and 1.8 GWh of wasted energy. Uppsala Vatten 
has a set goal of lowering the leakage from 14 to 10 percent by 2022.
 
The company has around 40 wireless flow meters and is interested in 
using data analysis on flow data collected by these to find leaks 
more rapidly and thus decrease water loss. In this paper five 
algorithms for change detection were implemented and evaluated for 
the application of identifying leaks in water flow data.

Implementation and testing of these algorithms on both real flow data 
and artificially created data was conducted to determine their 
suitability for the application and for relative comparison. 
Successful identification of leaks in real data was achieved for all 
five algorithms although the performance varied among them. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Läckor på vattenledningsnät är ett problem för vattenleverantörer. Uppsala vatten har ett läckage på 14 

volymprocent, vilket innebär en förlust på omkring 2,4 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. Det är 

en vattenmängd som skulle fylla idrottsarenan Globen i Stockholm, fyra gånger om. När dricksvatten 

produceras går det åt energi i reningsverk, dricksvattenverk, pumpar och tryckstegringsstationer på 

nätet. Läckaget innebär därför inte bara en vattenförlust utan även att den energi som använts vid 

framställningen går förlorad. Per år motsvarar det en energimängd på omkring 1,8 GWh, vilket är 

jämförbart med hushållselen för cirka 320 svenska småhus.  
 

Uppsala Vatten har som målsättning att minska läckaget från 14 till 10 procent till år 2022. Idag 

genomförs läckidentifiering genom att manuellt granska flödesdata från cirka 40 fjärravläsbara 

flödesmätare runt om i kommunen. Uppsala Vatten är intresserade av om metoder inom dataanalys kan 

användas för att effektivisera läckidentifieringen så att läckor upptäcks snabbare och därmed står 

oåtgärdade kortare tid och läcker vatten. Detta arbete syftade till att undersöka om dataanalysmetoder 

kunde användas till detta ändamål.  

 

Med det som bakgrund implementerades fem algoritmer för läckidentifiering i flödesdata baserat på 

olika teorier för brytpunktsdetektering. Med brytpunkt menas en abrupt förändring i medelvärde. 

Algoritmerna som valdes var följande; algoritm A1 som använde sig av sannolikhetsfördelningar och 

kvoter mellan likelihood-funktioner, algoritm A2 som använde residualkvadratsumman för att 

identifiera brytpunkter, algoritm A3 som applicerade en anomalidetektionsmetod, algoritm A4 som 

använde sig av klusteranalys och en simplistisk algoritm A5 som undersökte differensen mellan 

datapunkter, med syftet att agera som approximation av metodiken för manuell läckidentifiering.  

 

De definierade algoritmerna utvärderades dels genom testkörning på verklig data från Uppsala Vatten 

och dels genom test på artificiellt skapade data med konstgjorda läckor för att undersöka förmågan att 

korrekt identifiera små brytpunktssteg, benämnt som algoritmrobusthet. För testkörningen på den 

riktiga datamängden behövde ett prestationsmått väljas så algoritmerna kunde jämföras med varandra. 

Det valda prestationsmåttet var F-score, vilket är ett vedertaget prestationsmått inom dataanalys. F-

score är ett viktat medelvärde av två andra prestationsmått, precision och recall. Precision mäter hur 

bra en algoritm är på att undvika generering av falsklarm, medan recall mäter hur många av de riktiga 

läckorna som algoritmen kunde identifiera. Tre viktningar av F-score testades, en som värdesatte 

precision högre, en som värdesatte recall högre och en med lika viktning för båda måtten. Detta gjordes 

för att undersöka om algoritmerna presterade olika beroende på om precision eller recall värdesätts 

högst. 

 

Resultatet av prestationsmåtten för testkörningarna på verkliga flödesdata visade att algoritm A1 

presterade bäst för alla testade viktningar av F-score och är troligtvis den bäst lämpade algoritmen för 

verklig implementering som läckidentifieringsalgorim av de algoritmer som testades i detta arbete. 

Algoritm A2 presterade snarlikt A1 med höga värden på samtliga viktningar av prestationsmåttet, men 

i samtliga fall något lägre än A1. Dessa två algoritmer fick båda höga resultat på precision, vilket 

betyder att de var bra på att undvika att skapa falsklarm. Algoritm A3 var noterbar i det att den 

presterade sämre än A5, som var den algoritm som skulle efterlikna den manuella identifieringen, vilket 

innebär att de algoritmdefinitioner som A3 använder sig av antingen inte lämpar sig för läckidentifiering 

eller behöver modifieras på något sätt. Algoritm A4 presterade i mitten, men i motsats till A1 och A2 

så blev prestationsmåttet högre då recall värdesättes mer. Denna algoritm var alltså bra på att identifiera 

många läckor, men led av något fler falsklarm, d.v.s. sämre precision. 



 

Resultatet för robusthetstestet med artificiell data som testade algoritmernas förmåga att korrekt 

identifiera brytpunktstillfället för små brytpunktssteg var för algoritm A1 och A2 identiska. Det var 

också dessa som presterade bäst i detta avseende och var för små brytpunktssteg bättre än övriga 

algoritmer. Algoritm A4 presterade dock högre robusthet än A1 och A2 för större stegstorlekar (större 

än 3 standardavvikelser) även om det var marginellt, innan samtliga konvergerade mot 100 % 

identifiering när stegstorleken ökade. Det är dock viktigare att robustheten är så hög som möjligt för de 

små stegstorlekarna, vilket var området där A1 och A2 dominerade resultatmässigt. Algoritm A5 

presterade konsekvent sämre än övriga algoritmer i robusthetstestet för samtliga storlekar på steg, vilket 

innebär att algoritmen inte var lika säker på att korrekt identifiera brytpunktstillfälle som övriga 

algoritmer. Alla algoritmer nådde 100 % korrekt identifiering när stegstorlekarna ökade, men A1 och 

A2 hade högst säkerhet för små brytpunktssteg och ansågs därför prestera bäst gällande 

algoritmrobusthet.   

 

Sammanfattningsvis konstaterades att dataanalysmetoder kunde användas för att identifiera läckor i 

flödesdata. Algoritm A1 ansågs vara den bästa algoritmkandidaten av de som testades eftersom den 

hade högst värden på samtliga prestationsmått för testkörning på verklig flödesdata och presterade 

tillsammans med A2 tangerat bäst för algoritmrobusthet på artificiell data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Exekutiv sammanfattning 

Uppsala Vatten har ett vattenläckage på 14 % av producerad volym, vilket motsvarar 2,4 miljoner 

kubikmeter per år och en energiförlust på 1,8 GWh. Det finns 40 fjärravläsbara flödesmätare 

utplacerade i kommunen och idag sker läckidentifiering i flödesdata genom att granska denna manuellt. 

Det är av intresse att undersöka om dataanalysmetoder kan effektivisera läckidentifieringen för att 

snabbare bli uppmärksam på nya läckor och i förlängningen minska läckaget.  

 

I detta arbete implementerades och testades fem brytpunktsalgoritmer för att se hur väl lämpade dessa 

var för användning till läckidentifiering. Detta skedde genom testkörning av algoritmerna på riktig 

flödesdata från Uppsala Vatten och test på konstgjorda datamängder för att få ett underlag för jämförelse 

dem emellan.  

 

Den algoritm som presterade bäst på de tester som utfördes var den som i rapporten kallas A1, vilket är 

en algoritm baserat på likelihood-funktioner och kvoter av dessa. För dataserien Knutby (2015-03-17 

till 2018-12-04) upptäckte algoritm A1 som bäst 15 av 18 läcktillfällen utan att generera några falsklarm 

för hela tidsintervallet. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Under 2017 läckte 2,4 miljoner kubikmeter färdigbehandlat dricksvatten ut ur vattenledningarna i 

Uppsala kommun [1]. Detta  motsvarade 14 % av hela vattenproduktionen och är en vattenmängd som 

är jämförbar med volymen för idrottsarenan Globen i Stockholm, fyra gånger om. Att producera 

dricksvatten konsumerar energi i pumpstationer, reningsverk och vattenverk, vilket innebär att den 

energi som användes vid produktionen av denna vattenmängd gick förlorad. För det kommunägda 

företaget Uppsala Vatten, vars uppgift är att försörja kommunens invånare med dricksvatten, innebar 

det 2017 en energiförlust på ungefär 1,8 GWh till följd av detta läckage. Det motsvarar en energimängd 

lika stor som den årliga hushållselen för ca 320 småhus [2]. 

 

Att söka efter och laga läckor är en del i det vanliga underhållet av vattenledningsnät. På Uppsala 

Vattens ledningsnät upptäcks och åtgärdas ungefär 100 läckor årligen [3], men läcksökning är 

tidskrävande och kostsamt för vattenproducent. Att hitta nya lösningar för att effektivisera och 

underlätta denna process är därför intressant som både besparings- och energieffektiviseringsåtgärd för 

nätägaren. Uppsala Vattens målsättning är att fram till år 2022 minska dricksvattenläckaget från dagens 

14 procent ner till 10 procent av producerad volym. En viktig del i läcksökningsarbetet är övervakning 

av vattenledningsnätet. Detta gör Uppsala Vatten idag med fjärravläsbara flödesmätare utplacerade på 

ledningsnätet genom att manuellt granska och tolka den flödesdata som dessa levererar.  

 

Att upptäcka nya läckage på ledningsnätet snabbt är viktigt av flera anledningar. Ett av de främsta skälen 

är minimering av den tid som läckan står oåtgärdad och därmed läcker ut vatten. Utöver det kan skador 

på vattenledningar bli större med tiden d.v.s. ju fortare en skada åtgärdas desto mindre mängd vatten 

förloras under den tid läckaget pågår. En mindre skada tenderar även att vara enklare att reparera än en 

större skada och tidig läckidentifiering kan förebygga att mindre läckor förvärras till akuta läckor som 

har stor påverkan på slutkonsument.  

 

Uppsala Vattens långsiktiga målsättning är att i större grad automatisera övervakningen av 

drickvattenledningsnätet för att snabbare hitta och identifiera läckor och därmed minska mängden 

dricksvatten som förloras till följd av ledningsläckage. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Uppsalas vattenförsörjning 

Hela Uppsala stad förses med grundvatten från Uppsalaåsen, vilket är en rullstensås som sträcker sig 

genom hela Uppland och går tvärs genom kommunen i nord-sydlig riktning. Åsen är viktig för 

vattenförsörjningen då den fungerar som grundvattentäkt, råvattenmagasin och som ett steg i vattnets 

reningsprocess. För att inte ta ut för mycket vatten från åsen tillsätts ytvatten från Fyrisån och sjön 

Tämnaren som pumpas upp till bassänger ovanpå åsen där det sedan tillåts sjunka ned i åsen och renas. 

Denna process kallas för konstgjord infiltration och reningen sker dels av mikroorganismer och dels 

genom filtrering från åsens sand och grus. När det infiltrerade vattnet passerat genom åsen efter ungefär 

ett halvår har det samma kvalitet som det naturliga grundvattnet det blandas med. [4] 
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På fyra platser i Uppsala stad (Storvad, Galgbacken, Stadsträdgården och Sunnersta) sker uttag av 

grundvatten genom pumpning. Dessa fyra vattentäkter förser Uppsalas två dricksvattenverk, Gränby 

och Bäcklösa med allt vatten som staden behöver. Ett vattenverks uppgift är att ytterligare rena vattnet 

och i Uppsalas fall även att sänka vattnets hårdhet genom avkalkning. I ett sista steg tillsätts klor till 

vattnet för att förebygga eventuell kontaminering ute i vattenledningarna. [5] [6] 

 

Efter dricksvattenverken pumpas vattnet ut till vattentorn, bostäder och andra konsumenter på 

ledningsnätet. Uppsala stads två vattentorn, belägna i Boländerna och Stadsskogen (Eriksberg), fylls på 

under nätterna när stadens förbrukning är låg och används under dagarna för att jämna ut variationer i 

vattenkonsumtionen. När förbrukningen är hög, som på morgonen när folk vaknar, tas vattentornen till 

hjälp för att se till att tillräckligt med vatten tillförs ledningsnätet. Utöver det fungerar vattentornen även 

som reserver vid driftproblem och andra störningar i pumpning eller produktion, samt som reserver för 

brandsläckning. De två vattentornen rymmer tillsammans 28 tusen m3 dricksvatten, vilket motsvarar 

ungefär en halv dags förbrukning för Uppsala. [7]  

 

Vattnet transporteras till konsumenterna i staden genom dricksvattenledningsnätet. De största 

ledningarna kallas huvudledningar, från vilka mindre servisledningar kopplar in vattnet till 

slutanvändarna. Majoriteten av vattenledningarna är tillverkade av järn eller plast och de äldsta 

ledningarna är nästan 100 år gamla. Den totala längden vattenledning i Uppsala kommun är ungefär 65 

mil, varav cirka 44 mil i Uppsala stad. [5] [8] 

 

1.2.2 Vattenläckor 

Läckor på vattenledningsnät brukar delas in i två kategorier; synliga läckor och dolda läckor. Som 

namnen antyder är synliga läckor sådana läckor som är enkla att identifiera då läckan syns ovan jord 

genom att vatten t.ex. spolas  upp på gatan. Synliga läckor upptäcks därför ofta fort genom att 

konsumenter ringer in och rapporterar läckan. Dolda läckor å andra sidan är läckor som inte direkt går 

att lokalisera ovan mark. En dold läcka beror på att det utläckande vattnet rinner av på andra vägar än 

upp i gatan, till exempel ner i bergssprickor eller ner i marken om genomrinningen i markmaterialet är 

hög. [9] 

 

Utöver indelningen synlig och dold läcka kan en läcka bedömas vara akut eller inte akut. En akut läcka 

innebär att läckan måste lagas snabbt, till exempel för att det är ett stort hål eller totalt rörbrott, eftersom 

läckan har stor inverkan på vattenförsörjningen. En stor skada på vattenledningen kan leda till 

tryckförluster eller att tillräcklig vattenvolym inte kan förses till konsumenter längre ned på nätet.  

I motsats till detta riskerar icke-akuta läckor inte leveranssäkerheten på vattenledningen, utan beter sig 

endast som en liten konstant extraförbrukning men som inte direkt går ut över konsumenter i närheten. 

[8] 

 

1.2.3 Energiförbrukning 

Under 2017 producerade Uppsala Vatten 17,0 miljoner m3 dricksvatten från sina vattenverk. Av denna 

producerade volym debiterades 14,3 miljoner m3 dricksvatten, vilket betyder 2,7 miljoner m3  inte nådde 

kund utan gick till spillo någonstans på ledningsnätet. Detta innebär ett läckage på 15,9 % av 

produktionen. I denna siffra är dock internförbrukningen på vattenverken inte borträknat, vilket innebär 

att läckaget på själva ledningsnätet är något lägre. Enligt Uppsala Vatten blev läckaget på ledningsnätet 

istället 14 % för år 2017 när denna förbrukning räknats av, vilket i volym motsvarar 2,4 miljoner m3 

[1]. 
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Energiförbrukningen för dricksvattenproduktionen 2017 var 0,76 kWh per producerad m3 [1]. Detta 

innebär att dricksvattenproduktionen totalt förbrukade 12,9 GWh under året och med det beräknade 

läckaget på 14 % i ledningsnätet innebär detta en energiförlust till följd av läckage på 1,8 GWh under 

detta år.  

 

1.2.4 Uppsala Vattens insamling av data 

Uppsala Vatten har ca 40 fjärravläsbara flödesmätare utplacerade i Uppsala kommun i anslutning till 

vattenverk och pumpstationer (Figur 1). Varje flödesmätare läser av flödet två gånger per minut och  

skickar intervall av insamlade mätvärden för lagring till Uppsala Vattens databas var tionde eller 

femtonde minut beroende på flödesmätare. Alla Uppsala Vattens aktiva flödesmätare togs i bruk i slutet 

av 2015 eller början av 2016 vilket innebär att historiska flödesdata för alla mätare finns tillgängligt 

över en tidsperiod på ungefär tre år. 

 

Data som samlats in av Uppsala Vatten lagras i två separata dataserier. Dels sparas den högupplösta 

dataserien (två mätpunkter per minut) genom att tio- eller femtonminutersintervallen (20 respektive 30 

datapunkter) läggs till i slutet av hela dataserien. Utöver det lagras även en mer lågupplöst dataserie för 

varje flödesmätare som består av varje skickat intervalls medelvärde, vilket innebär en upplösning på 

sex eller fyra datapunkter per timme. Anledningen till detta är att hanteringen av den lågupplösta 

dataserien går snabbare och för de flesta tillämpningar har tillräckligt hög upplösning.  

 

I Uppsala Vattens databas lagras båda dataserierna för varje flödesmätare där de kan granskas grafiskt 

och i tabellform. Nedladdning av dataserier sker i valfritt tidsintervall och hämtas i filformatet CSV 

(comma-separated values). Varje mätpunkt representeras av tre kolumner; datum, tid och flöde (Tabell 

1).  

 

 

 
 

Figur 1 - Karta över Uppsala Vattens trådlösa flödesmätarnas position i Uppsala kommun. 
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1.2.5 Flödesdata 

Insamlade data från flödesmätare refereras till i 

detta arbete som flödesdata. Ur flödesdata kan 

information om konsumtionsbeteenden, trender 

och avvikelser erhållas. Det är flödesdata som i 

detta arbete användes för att identifiera tidpunkter 

då potentiella läckor inträffar eftersom läckor ger 

upphov till förändrade flödesmönster. 

 

Ett exempel på insamlad flödesdata från en 

flödesmätare vid normal drift kan ses i Figur 2, 

som visar flödet under två veckor för Knutbys 

ledningsnät. Flera tydliga periodiciteter i flödet 

går att se. Svackorna i kurvan motsvarar nätter, då 

flödet är lågt eftersom majoriteten av 

konsumenterna då sover. Det lägsta värdet under 

natten kallas flödets nattminimum och är en viktig 

indikator för läckage. Under dagtid kan två 

distinkta toppar urskiljas i flödet. Den första 

inträffar under morgonen strax innan klockan 7, då konsumenter i samband med morgonrutiner 

förbrukar mycket vatten. Den andra toppen inträffar under kvällstid, mellan klockan 17 och 19 och är 

en följd av att människor återvänder till bostaden.  

 

 

 
Figur 2 - Graf över 14 dagars flödesdata vid normal drift. 

 

  

Datum Tid Flöde (l/s) 

2015-03-17 00:09:00 0,9 

2015-03-17 00:19:00 0,5 

2015-03-17 00:29:00 0,5 

2015-03-17 00:39:00 0,5 

2015-03-17 00:49:00 0,4 

2015-03-17 00:59:00 0,4 

Tabell 1 – De sex första datapunkterna i Knutbys 

lågupplösta dataserie. Varje datapunkt består av tre 

kolumner motsvarande datum, tid och flöde. 
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Läckage på ledningsnätet leder till förändringar i de annars relativt förutsägbara flödesmönstren. När 

en läcka inträffar går det att se hur flödesdata tydligt förändras. En abrupt läcka indikeras av att 

flödesgrafen vid läcktillfället direkt förskjuts uppåt men behåller samma dygnsvariationer som tidigare. 

Med andra ord innebär detta att nattminimum ökar vid läcktillfället med storleken på den nya läckan. 

Detta beror på att en läcka endast tillför en ny konstant förbrukning som inte är tidsberoende. I Figur 3 

ses överst en graf med flödesdata för en läcka som inträffade på Knutbys ledningsnät och under denna 

en graf där endast nattminimum av flödet ritats ut för samma period. Läckan kan identifieras som en 

abrupt förändring i medelvärdet för nattminimum.  

 

 

 
Figur 3 - Graf över 14 dagars flödesdata. Under dag 7 inträffar en läcka och det går tydligt att se hur 

nattminimum får ett konstant tillskott på ungefär 0,5 l/s efter läcktillfället. Överst ursprunglig flödesdata och 

underst nattminimum för samma tidsperiod. 

Det lägsta flödet under natten, nattminimum, ger även under normala förhållanden ett mått på hur stort 

det totala läckaget är i ett ledningsnät. Precis som att man kan identifiera en läcka i ett hus genom att 

stänga alla kranar och se om vattenmätaren trots detta registrerar ett flöde så kan nattminimum användas 

för ledningsnät för att undersöka det totala läckaget i ledningarna. För ett ledningsnät helt utan läckage 

förväntas nattminimum i princip alltid vara noll eftersom konsumentanvändningen är väldigt låg under 

natten.  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete var att undersöka om avancerad dataanalys applicerad på flödesdata kan 

användas för att identifiera läckor och störningar på vattenledningsnät. Avsikten var att utvärdera olika 

analysmetoder för detektering av avvikande beteenden i flödesdata genom tillämpning av metoder 

hämtade från tidsserieanalys, statistik och till viss del maskininlärning.  

 

Mer specifikt ämnade arbetet att implementera flera olika algoritmer för läckidentifiering och syftet var 

att utvärdera hur väl dessa algoritmer presterade och hur lämpade för problemet de visade sig vara. 

Målsättningen var att jämföra algoritmerna med varandra genom att testköra dem på både riktig 

flödesdata från Uppsala Vatten flödesmätare och utföra tester på konstgjorda datamängder. Med dessa 

test som underlag skulle resultaten diskuteras för att belysa för- och nackdelar hos de utvärderade 

algoritmerna.  

 

Detta arbete kan anses vara en explorativ studie vars övergripande målsättning var att skapa 

grundläggande kunskap om läckidentifiering i vattenledningsnät och undersöka dataanalysmetoder som 

kan användas för detta ändamål.  

 

Arbetet ämnade till att uppfylla följande mål 

 

1. Identifiera ett antal olika algoritmer för läckidentifiering i flödesdata. 

 

2. Implementera valda algoritmer och genomföra testkörningar med dessa på flödesdata från 

Uppsala Vatten med kända läckor samt tester på konstgjord data. 

 

3. Definiera mått på algoritmernas förmåga att utföra uppgiften och jämför algoritmerna baserat 

på detta. 

 

4. Utvärdera och diskutera för- och nackdelar med testade algoritmer.  

 

1.4 Disposition 

Det första kapitlet (1. Introduktion) ger bakgrund till arbetet och sätter det i ett sammanhang. Utöver 

det presenteras arbetets syfte och mål. Nästa kapitel (2. Teori) inleds med en beskrivning av problemet 

och går därefter igenom teorin bakom varje algoritm och definierar algoritmerna utifrån dessa. Även 

prestationsmått presenteras och motiveras. Arbetets tillvägagångssätt presenteras kortfattat nästföljande 

avsnitt (3. Metod), i vilket databehandling, implementering av algoritmer och algoritmtester beskrivs. 

Kapitlet därefter (4. Resultat) presenterar resultaten från de tester som utfördes för de olika algoritmerna 

var för sig och uppställt så jämförelse mellan algoritmerna kan ske. Sist i rapporten sker diskussion av 

resultat (5. Diskussion) och sammanfattning av slutsatser som kan dras från denna (6. Slutsatser). 
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2. Teori 

I detta projekt togs fem algoritmer fram för läckidentifiering i flödesdata. Dessa algoritmers uppgift var 

att identifiera abrupta medelvärdesförändringar i nattminimum, vilket är det förväntade beteendet för 

en läcka i ledningsnätet. Detta kapitel inleds med en konkretisering av det problem som algoritmerna 

ska lösa och en definition av vad som menas med ordet algoritm i den här rapporten. 

 

Efter det presenteras och definieras de olika algoritmerna i detalj. För varje algoritm presenteras en 

allmän teoretisk bakgrund, vilket följs av en beskrivning för hur denna teori applicerats för att definiera 

algoritmen. Sist i kapitlet behandlas och presenteras mått för utvärdering av algoritmerna när de körts 

på riktig flödesdata. Dessa kommer användas som mått på algoritmernas prestanda, vilket är ett av 

huvudresultaten i detta arbete.  

2.1 Allmän problemformulering 

Målet i detta arbete var att upptäcka abrupta förändringar i medelvärdet för nattminimum hos flödesdata. 

En sådan abrupt förändring i medelvärde benämns här som brytpunkt. Uppgiften för de algoritmer som 

togs fram var att avgöra om en brytpunkt existerar för en tidsserie och i så fall lokalisera vid vilken 

tidpunkt i tidsserien denna inträffar.  

 

Mer generellt kan en brytpunkt definieras enligt följande. Låt en tidsserie 𝑦(𝑘) bestående av 𝑁 

datapunkter beskrivas av 

 

 

𝑦(𝑘) = 𝜇(𝑘) + 𝑒(𝑘)               𝑘 = 1, 2, … , 𝑁 

 

 

där 𝜇(𝑘) är medelvärdet och 𝑒(𝑘) är normalfördelat brus med varians 𝜎2 och väntevärde 𝜇𝑒 = 0. En 

brytpunkt kan anses existera om det för något 𝑘 = 𝑟 finns en skillnad i medelvärde innan och efter 

brytpunkten (se Figur 4). Detta kan beskrivas genom att sätta upp följande hypoteser för fallet att ingen 

brytpunkt existerar, 𝐻0, och fallet att en brytpunkt existerar i tidsserien, 𝐻1. Hypoteserna beskrivs då 

enligt 

 

𝐻0:   𝜇(𝑘) = 𝜇0,                 𝑘 = 1, 2, … , 𝑁  

 

𝐻1:   𝜇(𝑘) = { 
𝜇0,      1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑟 − 1
𝜇1,      𝑟 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁

 

 

 

där 𝜇0 ≠  𝜇1. Hypotesen 𝐻0 motsvarar att det inte finns någon abrupt förändring i medelvärde, d.v.s. att 

𝜇(𝑘) är konstant och lika med något 𝜇0 för alla värden på 𝑘. Den alternativa hypotesen 𝐻1 innebär att 

en abrupt medelvärdesförändring med storlek (𝜇1 − 𝜇0) existerar i tidsserien vid tidpunkt  𝑟. Att avgöra 

vilken hypotes som är riktig och bestämma vid vilken tidpunkt 𝑟 en brytpunkt inträffar är målet för de 

algoritmer som presenteras i denna rapport.   

 

 

(1) 

(2) 
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Figur 4 - En tidsserie 𝑦(𝑘) = 𝜇(𝑘) + 𝑒(𝑘) bestående av 20 datapunkter där en brytpunkt r inträffar vid k = 10. 

2.2 Definition av algoritm 

Alla algoritmer som användes i detta arbete utförde precis samma uppgift. I detta avsnitt definieras vad 

som menas med en algoritm i det här projektet, vilken indata en algoritm tar, vilket problem som löses 

och vilket resultat en algoritm levererar. Som beskrivet i avsnitt 4.1 är algoritmernas uppgift att för en 

given tidsserie avgöra om en brytpunkt inträffat och om så är fallet, ge en uppskattad tidpunkt för när i 

tidsserien brytpunkten ägde rum.  

 

Mer specifikt används ordet algoritm i detta arbete för att beskriva en metod med ett invärde och två 

utvärden. Invärdet är en tidsserie (eller ett intervall av en tidsserie) och utvärdena är ett mått på 

algoritmens säkerhet att en brytpunkt existerar, och en approximerad tidpunkt då brytpunkten inträffade.   

 

En algoritm 𝐴 med inparameter tidsserien 𝑦(𝑘) = 𝑦(1), … 𝑦(𝑁) kommer leverera ett testmått 𝑇 som 

beskriver hur säker algoritmen är på att en brytpunkt existerar, och ett approximerat brytpunktstillfälle 

𝑟 (Figur 5). Ett högre värde på testmåttet 𝑇 innebär att algoritmen är mer säker på att en brytpunkt 

existerar. Varje algoritm har samma in- och utparametrar, men löser uppgiften på olika sätt. Hur detta 

går till för varje algoritm beskrivs längre ned i detta kapitel.  

 

 

 
Figur 5 - Schematisk bild över vilka indata algoritm tar (en tidsserie) och vilka utdata den genererar (ett testmått 

𝑇 och ett brytpunktstillfälle 𝑟). 

 

 

k 

Indata 

Utdata 
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2.3 Algoritm A1 - Brytpunktsdetektering baserat på sannolikhetsfördelningar 

Ett tillvägagångssätt för att testa ifall en brytpunkt existerar är att betrakta sannolikhetsfördelningarna 

som beskriver tidsserien. Om 𝑦(𝑘) är en diskret tidsserie mellan tidpunkterna 𝑘 =  1 och 𝑘 =  𝑁 så 

kan en potentiell brytpunkt 1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑁 undersökas genom att tidsseriens datapunkter delas in i två 

delmängder; en delmängd bestående av datapunkterna innan den potentiella brytpunkten, 𝑌1, och en 

delmängd bestående av datapunkterna efter och inkluderande brytpunkten, 𝑌2. 

 

 

𝑌1 = { 𝑦(𝑘) | 1 ≤ 𝑘 < 𝑟 } 

 𝑌2 = { 𝑦(𝑘) | 𝑟 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 } 

 

 

Sannolikhetsfördelningarna som beskriver dessa delmängder kallas här för 𝑃1 respektive 𝑃2 enligt 

 

 

𝑌1 ~ 𝑃1 

𝑌2 ~ 𝑃2 

 

Om 𝑟 är en riktig brytpunkt är det förväntade utfallet att sannolikhetsfördelningarna för dessa 

delmängder, 𝑃1 och 𝑃2, kommer skilja sig från varandra. Om 𝑟 inte är en brytpunkt förväntas båda 

delmängder kunna beskrivas av samma sannolikhetsfördelning (Figur 6). En hypotesprövning görs för 

att avgöra om brytpunkten är sann eller inte. Nollhypotesen 𝐻0 innebär att ingen brytpunkt existerar för 

det aktuella värdet på 𝑟, utan att tidsserien är homogen, medan den alternativa hypotesen 𝐻1 innebär att 

en brytpunkt existerar för tidsserien vid tidpunkten 𝑟. 

 

 

𝐻0:     𝑃1 = 𝑃2 

𝐻1:     𝑃1 ≠ 𝑃2 

 

 

För att avgöra vilken hypotes som bäst beskriver tidsserien behöver ett testmått (eng. test statistic) 𝑇 

definieras, vilket beräknas för aktuellt värde på 𝑟. Värdet på 𝑇 jämförs med något tröskelvärde 𝑐, och 

nollhypotesen 𝐻0 accepteras eller förkastas beroende på om 𝑇 överskrider 𝑐 eller ej. 

 

 

𝑇 > 𝑐       →          𝐻0 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠                                           

𝑇 < 𝑐       →          𝐻0 𝑓ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠    →      𝐻1 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 

 

 

 

(3) 

(6) 

(4) 

(5) 
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Figur 6 - Överst en brytpunkt i medelvärde för en tidsserie 𝑦(𝑘). Brytpunkten 𝑟 inträffar vid 𝑘 =  20 då 

medelvärde abrupt hoppar från ungefär 10 till 11,5. Datapunkter innan brytpunkten (𝑘 ≤  20) representeras av 

cirklar och datapunkter efter (𝑘 >  20) av kryss. Nederst syns täthetsfunktionerna för anpassade 

normalfördelningar för båda populationerna. P1 är fördelningen för datapunkterna innan brytpunkten och P2 

fördelningen för datapunkterna efter brytpunkten. Tydligt syns att P1 och P2 inte beskriver samma fördelning 

vilket innebär att brytpunkten existerar. Detta är vad hypotesprövningen används till för att påvisa. 
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2.3.1 Likelihood-kvot som testmått 

Ett sätt att välja testmått 𝑇 för en hypotesprövning är att använda sig av likelihood-funktioner och kvoter 

mellan dessa. En likelihood-funktion är en funktion av statistiska parametrar (t.ex. varians och 

väntevärde) för en modell, givet en vald datamängd med observationer. Funktionens utvärde är ett mått 

på hur väl modellanpassningen beskriver de observerade värdena.  

 

Likelihood-funktionen är besläktad till en sannolikhetsfördelnings täthetsfunktion. En täthetsfunktion 

beskriver sannolikheten för en observation att inträffa under en viss sannolikhetsfördelning. Ett exempel 

på detta är normalfördelningen 𝑁(𝜇, 𝜎2) där 𝜇 är väntevärde och 𝜎2 varians, vars täthetsfunktion av en 

observation 𝑥 beskrivs av 

 

𝑓(𝑥 | 𝜇, 𝜎2) =
1

√2𝜋𝜎2
 𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  

 

 

Likelihood-funktionen beräknas med samma ekvation, men istället för att beskriva hur sannolik en 

observation är givet fördelningen så beskriver likelihood-funktionen hur sannolik en fördelning är givet 

observationen. I detta fall definieras likelihood-funktionen som en funktion av 𝜇 och 𝜎2, givet 𝑥, istället 

för att vara en funktion av en observation 𝑥, givet 𝜇 och 𝜎2.  

 

 

𝐿(𝜇, 𝜎2 | 𝑥) = 𝑓(𝑥 | 𝜇, 𝜎2) 

 

 

Om 𝑋 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 är ett oberoende och likfördelat urval från någon sannolikhetsfördelning 

𝑓𝑋(𝑥 | 𝜃) som beror av bara en okänd parameter 𝜃, så är likelihood-funktionen för en viss parameter 𝜃, 

givet urvalet 𝑋, produkten av likelihood-funktionerna för varje observation. 

 

 

𝐿(𝜃 | 𝑋) =  ∏ 𝐿(𝜃 | 𝑥𝑖) =  ∏ 𝑓𝑋(𝑥𝑖 | 𝜃)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 

 

Om den bästa modellanpassningen för 𝑋 söks innebär det att den parameter 𝜃 söks som ger högst 

utvärde för likelihood-funktion 𝐿(𝜃 | 𝑋). Denna parameter 𝜃∗ = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝜃(𝐿(𝜃 | 𝑋)) kallas för ML-

skattningen (eng. maximum likelihood estimate) av 𝜃. 

 

En likelihood-funktion är inte ekvivalent med ett sannolikhetsmått 0 ≤ 𝑝 ≤ 1 för hur väl modellens 

anpassning av urvalet är. Däremot beskriver kvoter av likelihood-funktioner (eng. likelihood ratios) hur 

många gånger mer trolig den ena likelihood-funktionen är än den andra. Kvoten mellan två likelihood-

funktioner är detsamma som kvoten mellan funktionernas absoluta sannolikheter 𝑝.  

  

(7) 

(8) 

(9) 
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Om, till exempel, 𝐿(𝜃1 | 𝑋) och 𝐿(𝜃2 | 𝑋) är likelihood-funktionerna för en modell med parameter 

𝜃1 respektive en modell med parameter 𝜃2 givet ett urval 𝑋 så beskriver likelihood-kvoten 

 

 

Λ(X) =
𝐿(𝜃1 | 𝑋)

𝐿(𝜃2 | 𝑋)
 

 

hur många gånger mer sannolik modellen som beskrivs av 𝜃1 är än modellen som beskrivs av 𝜃2. 

Likelihood-kvoten är därför användbar som testmått 𝑇 vid hypotesprövningar. Om en av parametrarna 

𝜃 väljs till ML-skattningen 𝜃∗ så kallas detta för den generella likelihood-kvoten, GLR (eng. 

generalized likelihood ratio) och är ett vanligt testmått 𝑇 vid hypotesprövning.  

 

2.3.2 Hypotesprövning med likelihood-kvot (GLR) 

Baserat på teorin beskrivet i detta kapitel definieras nu algoritm A1 för att upptäcka brytpunkter i en 

tidsserie bestående av nattminimum. För en potentiell brytpunkt 𝑟, låt 𝑋1 = 𝑥(1), … , 𝑥(𝑟 − 1) innehålla 

alla datapunkter innan brytpunkten och 𝑋2 = 𝑥(𝑟), … , 𝑥(𝑁) innehålla alla datapunkter efter 

brytpunkten 𝑟. Båda delmängderna antas vara oberoende och likfördelade från 

sannolikhetsfördelningarna 𝑋1 ~ 𝑃1 = 𝑁(𝜇1, 𝜎2) och 𝑋2 ~ 𝑃2 = 𝑁(𝜇2, 𝜎2). Eftersom endast 

förändringar i medelvärde är av intresse så antas variansen 𝜎2 vara konstant och lika för hela tidsserien.  

 

Hypotesprövningen att testa om sannolikhetsfördelningen för 𝑃1 och 𝑃2 skiljer sig blir ekvivalent med 

att testa om medelvärdena skiljer sig eftersom sannolikhetsfördelningarna bara beror av 𝜇 när 𝜎2 är 

konstant. 𝐻0 motsvarar ingen brytpunkt och 𝐻1 motsvarar att brytpunkt existerar. 

 

 

𝐻0:     𝑃1 = 𝑃2                              𝐻0:     𝜇1 = 𝜇2 

𝐻1:     𝑃1 ≠ 𝑃2                              𝐻1:     𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

 

Likelihood-kvoten som beskriver hypotesprövningen blir då likelihood-kvoten mellan hypoteserna med 

parameter 𝜇1 och 𝜇2. 

 

 

Λr  =  
 𝐿(𝐻1)

 𝐿(𝐻0)
 =  

𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝜇1,𝜇2
 ∏ 𝑓(𝑥𝑖 | 𝜇1, 𝜎2) ∗ ∏ 𝑓(𝑥𝑖 | 𝜇2, 𝜎2) 𝑁

𝑖=𝑟  𝑟−1
𝑖=1

𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝜇 ∏ 𝑓(𝑥𝑖 | 𝜇𝑟−1
𝑖=1 , 𝜎2) ∗  ∏ 𝑓(𝑥𝑖 | 𝜇, 𝜎2)𝑁

𝑖=𝑟   
  

 

 

ML-skattningen för 𝜇1, 𝜇2 för ett normalfördelat urval är detsamma som det skattade medelvärdet för 

urvalet, 𝜇∗ =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 =  �̅�, d.v.s. 𝜇1

∗ =  �̅�1 och 𝜇2
∗ =  �̅�2 ML-skattningen för 𝜇 blir på liknande sätt 

samlade medelvärdet 𝜇∗ =
𝑚�̅�1+𝑛�̅�2

𝑚+𝑛
 där 𝑚 och 𝑛 är storleken på urvalen 𝑋1 respektive 𝑋2. 

 

 

Λr  =  
(2𝜋𝜎2)−

𝑚+𝑛
2 ∗  exp[− ∑

(𝑥𝑖 − �̅�1)2

2𝜎2  + ∑
(𝑥𝑖 − �̅�2)2

2𝜎2   𝑁
𝑟 ]𝑟−1

1

(2𝜋𝜎2)−
𝑚+𝑛

2 ∗  exp[− ∑
(𝑥𝑖 −

𝑚�̅�1 + 𝑛�̅�2
𝑚 + 𝑛 )

2

2𝜎2 ]𝑁
1

 

↔ 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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Likelihood-kvoten Λr förkortas på följande sätt. 

 

 

                                      Λr  = exp [ (
𝑚

2𝜎2) (�̅�1 −
𝑚�̅�1+ 𝑛�̅�2

𝑚+𝑛
)

2
+  (

𝑛

2𝜎2) (�̅�2 −
𝑚�̅�1+ 𝑛�̅�2

𝑚+𝑛
)

2
    

 

                                         = exp [(
1

2𝜎2) ∗
𝑚𝑛

(𝑚+𝑛)
(�̅�1 − �̅�2)2]    

 

 

Vid användning som testmått 𝑇 i hypotesprövningar är det användbart att ta logaritmen av likelihood-

kvoten, vilket här benämns 𝑆(𝑟) 

 

 

𝑆(𝑟) =  2 log(Λr) =  2 log(exp [(
1

2𝜎2
) ∗

𝑚𝑛

(𝑚 + 𝑛)
(�̅�1 − �̅�2)2] ) 

 

 

Variansen sätts till 𝜎2 = 1, eftersom den är konstant och kan förkortas bort i hypotesprövningen. 

Uttrycket förenklas sedan till följande: 

 

 

                                                    𝑆(𝑟) = ( 
1

𝑚
+

1

𝑛
 )

−1
∗ (�̅�1 − �̅�2)2 

 

 

Den logaritmerade likelihood-kvoten 𝑆(𝑟) från ekvation 16 beräknas för alla potentiella brytpunkter 

1 <  𝑟 ≤ 𝑁. Algoritmens testmått 𝑇 väljs som det maximala värdet på 𝑆(𝑟) och brytpunktstillfället väljs 

till det 𝑟 som uppfyllde detta. Hypotesprövningen för denna algoritm blir således följande 

 

 

𝑇 =   max
𝑟

𝑆(𝑟) 

𝐻0:            𝑇 > 𝑐 

𝐻1:            𝑇 ≤ 𝑐 

 

 

där 𝑐 är ett tröskelvärde som kalibreras för att maximera algoritmens prestanda för en viss tidsserie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Testmått:    𝑇 = max
𝑟

𝑆(𝑟)  

Brytpunktstillfälle:   𝑟 = arg max
𝑟

𝑆(𝑟)   

 

Algoritm A1 

(16) 

(17) 

(15) 

(14) 



14 

Ett exempel på en tidsserie 𝑦(𝑘) = 𝑦(1), … , 𝑦(20) med brytpunkt vid 𝑘 = 10 och beräknad likelihood-

kvot 𝑆(𝑟) för alla potentiella brytpunkter 𝑟 visas här i Figur 7. 

 

 

 
Figur 7 – Överst en exempeltidsserie 𝑦(𝑘) bestående av 20 datapunkter med en brytpunkt vid tidpunkten 𝑘 = 10.  

Underst den beräknade likelihood-kvoten 𝑆(𝑟) där det går att se att denna blir som störst då brytpunkten inträffar. 

 

Uttryckt i pseudokod kan algoritm A1 skrivas: 

 

 

Algoritm A1 

 Invärde: Tidsserie X = x(1), …, x(N) 

 Utvärde: Testmått T 

   Brytpunktstillfälle r 

 

max_S = 0 

max_r = 0 

 

för varje 1 < r <= N, upprepa 

 beräkna S(r) 

 om (S(r) > max_S) 

  max_S = S(r) 

  max_r = r 

 

returnera T = max_S, r = max_r 

 

S
(r

) 



15 

2.4 Algoritm A2 - Brytpunktsdetektering baserat på residualkvadratsumma 

En annan metod för att detektera brytpunkter är att använda residualkvadratsumman 𝑈 (eng. residual 

sum of squares). Residualkvadratsumman beräknar hur väl en given tidsserie approximeras av en vald 

modell. Residualerna, d.v.s. differenserna mellan tidsseriens faktiska värden och modellens 

approximation av dem vid samma tidpunkt kvadreras och summeras. Om summan av dessa är liten 

innebär det att modellens approximation av tidsserien är god, medan ett högt värde på 𝑈 motsvarar en 

dålig modellanpassning. 

 

För en potentiell brytpunkt 𝑟 kan en enkel modell 𝑚(𝑘, 𝑟) för en medelvärdesbrytpunkt i en tidsserie 

definieras enligt 

 

𝑚(𝑘, 𝑟) = 𝜇1             1 ≤ 𝑘 ≤ (𝑟 − 1)   

𝑚(𝑘, 𝑟) = 𝜇2              𝑟 < 𝑘 ≤ 𝑁              

 

 

där 𝜇1 är ett konstant värde innan brytpunkten, 𝜇2 är ett konstant värde efter brytpunkten och 𝑁 är det 

totala antalet datapunkter. Om modellen anpassas till en tidsserie beräknas 𝜇1 och 𝜇2 till de skattade 

medelvärdena av punkterna innan och efter brytpunkten, �̅�1 respektive �̅�2.  Givet en tidsserie 𝑦(𝑘) kan 

residualerna 𝑒(𝑘) beräknas som differensen mellan tidsseriens och modellens värde vid varje tidpunkt.  

 

 

𝑒(𝑘) = 𝑦(𝑘) − 𝑚(𝑘, 𝑟)           1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 

        

 

Residualtermen 𝑒(𝑘) kan vara antingen positiv eller negativ beroende på om 𝑦(𝑘) är mindre eller större 

än modellens approximation 𝑚(𝑘, 𝑟). För den valda modellen definieras residualkvadratsumman 𝑈(𝑟) 

som 

 

𝑈(𝑟)   =   ∑ 𝑒(𝑖)2

𝑁

𝑖=1

                                                    

 

   𝑈(𝑟)  =   ∑(𝑦(𝑖) −  �̅�1)2  + ∑(𝑦(𝑖) −  �̅�2)2 

𝑁

𝑖=𝑟

 

𝑟−1

𝑖=1

 

 

 

där 𝑁 är antalet datapunkter, 𝑒(𝑖) är residualen vid tidpunkt 𝑘 = 𝑖 och �̅�1, �̅�2 är skattade medelvärdena 

av datapunkterna före brytpunkten 𝑘 = (1, … , (𝑟 − 1)) respektive efter brytpunkten 𝑘 = (𝑟, … , 𝑁). 

 

Givet att en brytpunkt existerar i en tidsserie blir metodiken för att identifiera vid vilken tidpunkt denna 

inträffar att beräkna residualkvadratsumman 𝑈(𝑟) för alla potentiella brytpunkter 𝑟 = 1, 2, … , 𝑁 och 

sedan välja det 𝑟 som ger lägst värde på 𝑈(𝑟). Den modell som leder till lägst värde på 𝑈(𝑟) motsvarar 

då den bästa modellanpassningen, vilket betyder att det är störst sannolikhet är brytpunkten 𝑟 inträffade 

vid denna punkt 𝑘 = 𝑟 (Figur 8). 

(18) 

(19) 

(20) 
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Figur 8 - Överst en tidsserie med brytpunkt 𝑟 vid 𝑘 =  20. De breda linjerna motsvarar den förenklade modellen 

𝑚(𝑘, 𝑟 = 20) med konstanta värden (skattade medelvärdena) innan och efter brytpunkten. Streckade linjer är 

residualerna för datapunkterna (cirklar). Den valda modellen är den med lägst residualkvadratsumma, vilket 

innebär att det är den bästa anpassningen av tidsserien av de möjliga 𝑟 = 1, 2, … , 𝑁. Nederst är 

residualkvadratsumman 𝑈(𝑟) plottad för alla potentiella modeller (brytpunkter 1 <  𝑟 <  𝑁) och ur denna graf 

ses att lägst värde på U fås då k = 20. 

 

Att betrakta residualkvadratsumman för varje potentiell brytpunkt 𝑟 på det här viset är användbart för 

att ta reda på var i tidsserien en brytpunkt inträffat givet att en brytpunkt faktiskt existerar. En algoritm 

som letar efter brytpunkter i tidsserier måste dock även kunna avgöra huruvida en brytpunkt överhuvud 

taget har ägt rum inom tidsseriens intervall eller inte. Detta sker, som beskrivet i avsnitt 4.3, lämpligast 

med ett hypotestest baserat på ett testmått 𝑇 (eng. test statistic).  

 

 

 

 

  

𝑈
(𝑘

) 

𝑘 



17 

2.4.1 Hypotesprövning med residualkvadratsumma 

Ett möjligt testmått är summan av alla 𝑈(𝑟) i tidsseriens intervall. Denna summa 𝑈𝑠𝑢𝑚 kommer vara 

markant högre för tidsserieintervall där en brytpunkt existerar än tidsserieintervall utan brytpunkt.  

 

 

𝑇 = 𝑈𝑠𝑢𝑚 =  ∑ 𝑈(𝑟)

𝑁

𝑟=1

 

 

 

Anledningen till detta är att 𝑈-värden för en tidsserie med brytpunkt kommer vara relativt höga för 𝑘-

värden långt bort från den faktiska brytpunkten eftersom dessa modellanpassningar dåligt approximerar 

tidsserien. För en tidsserie utan medelvärdesbrytpunkt kommer alla modellindelningar att approximera 

tidsserien väl eftersom båda medelvärden �̅�1  och �̅�2 kommer vara snarlika i belopp, vilket ger låga 

värden på 𝑈(𝑘) för alla 𝑘 (se Figur 9). 

 

 

 
Figur 9 - Residualkvadratsumman 𝑈(𝑟) för en tidsserie med faktisk brytpunkt vid 𝑘 =  20 (cirklar) och en 

tidsserie utan brytpunkt (kryss). För tidsserien med brytpunkt ses att 𝑈(𝑟) ökar ju längre ifrån den faktiska 

brytpunkten värdet på 𝑟 är samt att 𝑈(𝑟) når sitt lägsta värde då brytpunkten inträffar (𝑘 =  20). För tidsserien 

utan brytpunkt är 𝑈(𝑟) ungefär lika stort för alla 𝑘 eftersom medelvärdet för hela tidsserien är konstant. Uppe 

till höger är summan av alla 𝑈(𝑟) för respektive tidsserie utskrivet (234,8 för tidsserien med brytpunkt och 58,4 

för tidsserien utan). Denna figur illustrerar resonemanget bakom valet av testmått 𝑇 som summan av 𝑈(𝑟) 

eftersom denna summa kommer skilja sig markant mellan en tidsserie med och en tidsserie utan brytpunkt. 

 

  

(21) 
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Om nollhypotesen 𝐻0 innebär att tidsseriens medelvärde är konstant, d.v.s. att ingen brytpunkt existerar 

och den alternativa hypotesen 𝐻1 motsvarar förekomsten av brytpunkt så blir hypotesprövningen för 

denna metod följande 

 

𝑇 = 𝑈𝑠𝑢𝑚           

𝐻0:            𝑇 > 𝑐 

𝐻1:            𝑇 ≤ 𝑐 

 

där 𝑐 är ett tröskelvärde som kalibreras så metoden presterar så bra som möjligt på en viss tidsserie.  

 

Algoritmens testmått 𝑇 väljs alltså som summan av alla residualkvadratsummor och brytpunktstillfället 

väljs som det 𝑟 som ger lägst värde på en residualkvadratsumma 𝑈(𝑟). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttryckt i pseudokod kan algoritmen skrivas: 

 

 

Algoritm A2 

 Invärde: Tidsserie X = x(1), …, x(N) 

 Utvärde: Testmått T 

   Brytpunktstillfälle r 

 

min_U = 100 

min_r = 0 

sum_U = 0 

 

för varje 1 < r <= N, upprepa 

 beräkna U(r) 

 om U(r) < min_U 

  min_U = U(r) 

  min_r = r 

  

 sum_U = sum_U + U(r)  

 

returnera T = sum_U, r = min_r 

 

 

 

 

  

Testmått:    𝑇 = 𝑈𝑠𝑢𝑚 =  ∑ 𝑈(𝑟)𝑁
𝑟=1  

Brytpunktstillfälle:   𝑟 = arg min
𝑟

𝑈(𝑟)   

 

Algoritm A2 

(22) 
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2.5 Algoritm A3 - Brytpunktsdetektering baserat på anomalidetektion 

Anomalidetektion handlar om problemet att detektera och identifiera avvikande beteenden i en 

datamängd (Figur 10). En datapunkt anses vara en anomali när den faller utanför ett visst förväntat utfall 

[12]. Detta kan därför relateras till problemet att identifiera läckor i flödesdata eftersom en läcka på en 

ledning i regel leder till ett beteende som avviker från det normala (en brytpunkt). 

 

Ett angreppssätt är att definiera intervall för en eller flera variabler inom vilket driften anses vara normal 

och fastställa att alla datapunkter som inte befinner sig inom intervallet är anomalier. Att sätta sådana 

gränsvärden för normal drift är dock inte helt enkelt. Det som anses som normal drift kan t.ex. förändras 

och utvecklas över tid och avgränsningen mellan normalt och icke-normalt beteende kan vara svårt att 

precisera exakt. Utöver det finns det många olika typer av anomalier och vid olika tillämpningar är olika 

typer av avvikelser önskvärda att hitta. Att definiera en entydig algoritm för att hitta anomalier som kan 

appliceras på alla olika anomalidetektionsproblem är därför svårt. Istället finns på grund av detta många 

olika algoritmer för anomalidetektion, beroende på avvikelsernas karaktär, dataserien och vilken 

uppgiften som önskas lösas [12].  

 

 
Figur 10 - Grafiskt exempel på anomalidetektion. Till vänster visas en ursprunglig datamängd bestående av 26 

datapunkter. Varje datapunkt har något x- och y-värde. Det går att se att alla datapunkter utom tre tycks befinna 

sig inom ett visst x- och y-intervall (normal drift). En anomalidetektionsalgoritms uppgift är att identifiera de tre 

punkterna som sticker ut (anomalierna). Till höger syns resultatet av den tänkta anomalidetektionsalgoritmen där 

anomalierna är identifierade (inringade). 

 

Ett sätt att identifiera anomalier i en flerdimensionell datamängd (d.v.s. att varje datapunkt beskrivs av 

mer än ett värde, t.ex. både x och y) är att använda den multivariata normalfördelningen. I korthet går 

denna anomalidetektionsmetod ut på att anpassa en normalfördelad täthetsfunktion för ett intervall som 

motsvarar normal drift genom att beräkna väntevärden och kovariansmatris. Den approximerade 

täthetsfunktionen används sedan som utgångspunkt för att klassificera nya datapunkter som normala 

eller avvikande baserat på hur sannolika de är. En förutsättning för att denna metod ska fungera är att 

varje variabels sannolikhetsfödelning kan approximeras väl med normalfördelning.  
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För att illustrera metoden kan först en endimensionell, normalfördelad datamängd 𝑋 = 𝑥1, … , 𝑥𝑛 tas i 

beaktning. Anta att denna datamängd är vald så att alla datapunkter anses representera data som sker 

vid normal drift. För denna datamängd 𝑋 beräknas då skattade värden på väntevärde 𝜇 och varians 𝜎2 

enligt 

 

𝜇 =
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
              

 

𝜎2 =
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)2

𝑛

𝑖=1
 

 

Om resultaten av dessa t.ex. blev 𝜇 = 5 och 𝜎2 = 1 så kan sannolikhetsfördelningen estimeras med 

hjälp av täthetsfunktionen för normalfördelning och de framtagna 𝜇 och 𝜎2. 

 

𝑓𝑋(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎2
𝑒

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  

 

 
Figur 11 - En normalfördelad endimensionell datamängd X (cirklar) med 𝜇 = 5 och 𝜎2 = 1 och dess fördelnings 

estimerade täthetsfunktion f(x) (streckad linje). 

 

Täthetsfunktionen 𝑓𝑋(𝑥) definierar sannolikhetsfördelningen för normal data. Anomalidetektion sker 

genom att testa nya datapunkter mot denna sannolikhetsfördelning för att avgöra hur sannolika de är. 

Detta test sker genom att beräkna täthetsfunktionen 𝑓𝑋(𝑎) där ett högt resultat indikerar att datapunkten 

𝑎 sannolikt är normal och ett lågt resultat innebär låg sannolikhet för 𝑎 att vara normal.  

 

Om en datapunkt 𝑎 = 5 testas så beräknas 𝑓𝑋(𝑎 = 5). Resultatet av detta kommer bli högt eftersom 

𝑎 ≈ 𝜇, vilket är där kurvan 𝑓𝑋 är som högst. Datapunkten 𝑎 = 5 är lik datapunkterna 𝑥1, … , 𝑥𝑛 som 

användes för att definiera normal data och därmed sannolikt själv normal.  

 

Om datapunkten 𝑎 däremot skiljer sig mycket från 𝜇 och t.ex. antar värdet 𝑎 = 9 så blir resultatet av 

𝑓𝑋(𝑎 = 9) väldigt lågt, vilket innebär att sannolikheten att 𝑎 är normal punkt är liten (i Figur 11 ses att 

𝑓𝑋(9) är nära noll). Avgränsningen mellan data som anses normal och data som anses vara anomalier 

bestäms av ett tröskelvärde 𝑐. Resultatet av täthetsfunktionen 𝑓𝑋(𝑎) jämförs med tröskelvärdet 𝑐 och 

flaggar nya datapunkter som anomalier om 𝑓𝑋(𝑎) < 𝑐 och som normal datapunkt om 𝑓𝑋(𝑎) > 𝑐. 

 

  

𝑥 

𝑓 𝑋
(𝑥

) 

(23) 

(24) 

(25) 
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Precis samma metod går att använda om varje datapunkt består av mer än ett värde, d.v.s. att 

datamängden är flerdimensionell. För den bivariata (två dimensioner) datamängden 𝐴 som beskrivs av 

delmängderna 𝑋 = 𝑥1, … , 𝑥𝑛 och 𝑌 = 𝑦1, … , 𝑦𝑛 enligt 𝐴 = (𝑋  𝑌)𝑇 så definieras den 

väntevärdesvektorn 𝜇 som väntevärdena för respektive datamängd, d.v.s.  

 

𝜇 = (
 𝜇𝑋 
𝜇𝑌

) 

 

Kovariansmatrisen beror av varianserna för respektive dimension 𝜎𝑋
2,  𝜎𝑌

2 samt korrelationen 𝜌 dem 

emellan (i det endimensionella fallet blir Σ = 𝜎2)  

 

Σ =  ( 
𝜎𝑋

2 𝜌𝜎𝑋𝜎𝑌 

𝜌𝜎𝑋𝜎𝑌 𝜎𝑌
2 ) 

 

sannolikhetsfördelningens täthetsfunktion för en observation 𝑎𝑖 = (𝑥𝑖 𝑦𝑖)𝑇 beskrivs då enligt 

 

𝑓𝐴(𝑎𝑖) =
exp (−

1
2

(𝑎𝑖 − 𝜇)𝑇Σ−1(𝑎𝑖 − 𝜇))

√(2𝜋)2 |Σ| 
 

 

Där Σ−1 är inversen och |Σ| är determinanten av kovariansmatrisen. Denna tvådimensionella 

täthetsfunktion kan representeras grafiskt som en nivåkurva där nivåerna motsvarar värdet på 𝑓𝐴 med 

mängderna 𝑋 och 𝑌 på respektive axel (Figur 12).  

 

 
 

Figur 12 - Nivåkurva för täthetsfunktionen (tunna heldragna linjer) för en tvådimensionell datamängd (cirklar) 

med ett valt tröskelvärde för normal drift (bred heldragen linje). 

 

Precis som i fallet med endimensionell data används denna flerdimensionella täthetsfunktion för att 

definiera data som anses vara normal och anomalidetektion sker genom att testa nya datapunkter mot 

denna. Om 𝐴 är en tvådimensionell datamängd som beskriver normala data  definieras täthetsfunktionen 

för normal data genom att beräkna väntevärdesvektorn 𝜇𝐴 och kovariansmatrisen ΣA. 

Anomalidetektion sker genom att för en ny datapunkt 𝑏 beräkna 𝑓𝐴(𝑏) och jämföra det mot något 

tröskelvärde 𝑐 på samma sätt som i det endimensionella fallet. 

 

 

𝑌
 

𝑋 

(26) 

(27) 

(28) 
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2.5.1 Hypotesprövning med anomalidetektion 

Problemet att identifiera brytpunkter i en tidsserie kan ses som ett anomalidetektionsproblem. Ett 

intervall utan brytpunkter i en tidsserie kan definieras som normal data enligt metodiken i detta avsnitt. 

Med normal data definierad kan nästkommande datapunkter jämföras med denna för att avgöra om 

dessa är avvikande (anomalier) eller normala. Tanken att en datapunkt som också är en brytpunkter 

kommer skilja sig markant från data som föregår den, vilket gör att en anomalidetektionalgoritm 

upptäcker denna. Metoden undersöker alltså om den sista datapunkten i en tidsserie (eller intervall av 

en tidsserie) är en brytpunkt. 

 

För en tidsserie 𝑌 = 𝑦1, … , 𝑦𝑛, låt intervallet som består av alla datapunkter utom den sista benämnas 

𝑌𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑦1, … , 𝑦𝑛−1. Datapunkterna i detta intervall klassas som normala och väntevärdesvektor 

𝜇𝑛𝑜𝑟𝑚 samt kovariansmatris Σ𝑛𝑜𝑟𝑚 beräknas från dessa.  Givet parametrarna definieras 

täthetsfunktionen 𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚 på samma sätt som beskrivet tidigare. Efter att denna definierats så betraktas 

den sista datapunkten 𝑦𝑛, vilken är kandidaten för brytpunkt. Täthetsfunktionens värde för denna 

datapunkt 𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑦𝑛) används som testmått 𝑇 och jämförs med ett tröskelvärde 𝑐 för att avgöra om 𝑦𝑛 

är en brytpunkt.  Om nollhypotesen 𝐻0 innebär att en brytpunkt inte existerar och 𝐻1 innebär att 

brytpunkt gör det vid tidpunkten 𝑟 = 𝑛, blir hypotesprövningen: 

 

𝑇 = 𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑦𝑛) 

𝐻0:          𝑇 >  𝑐 

𝐻1:          𝑇 < 𝑐  

 

Den algoritm som i detta arbete kallas algoritm A3 följder denna beskrivning på den tvådimensionella 

datamängden bestående av nattminimum och differens i nattminimum, eftersom båda dessa förväntas 

ändras drastiskt när en brytpunkt inträffar (se Figur 13 nedan). Testmåttet väljs till värdet på 

täthetsfunktionen 𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑦𝑛) och brytpunktstillfället väljs alltid till 𝑛 eftersom algoritmen endast 

undersöker den sista datapunkten som en potentiell brytpunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritm A3 

 Invärde: Tidsserie X = x(1), …, x(N) 

 Utvärde: Testmått T 

   Brytpunktstillfälle r 

 

X_norm = x(1), …, x(N-1) 

beräkna mu(X_norm), Sigma(X_norm) 

beräkna f_norm(x(N)) 

 

returnera T = f_norm(x(N)), r = N 

 

Testmått:    𝑇 = 𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑦𝑛) 

Brytpunktstillfälle:   𝑟 = 𝑛 

 

Algoritm A3 

(29) 
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Figur 13 - Grafisk beskrivning av hur algoritm A3 fungerar. Övers ses den bivariata datamängden bestående 

av nattminimum och differens i nattminimum. För det aktuella tidsserieintervallet (fönstret) beräknas 

täthetsfunktionen för alla dagar utom den senaste (i grafen kallad ”Dagens datapunkt”). Dagens datapunkt 

jämförs sedan mot denna täthetsfunktion vilket kan ses i sen nedre grafen där denna illustrerats som en nivåkurva 

där dagarna som är normala illustrerats som ifyllda cirklar och ”Dagens datapunkt” som ett kryss. Som denna 

graf visar så beter sig första dagen i en läcka som en anomali. 
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2.6 Algoritm A4 - Brytpunktsdetektering baserat på klusteranalys 

Klusteranalys är en statistisk metod för att identifiera och gruppera datapunkter från större datamängder 

i delmängder (kluster) med likartade egenskaper (Figur 14). Metoden tillämpas på multivariata 

datamängder där datapunkterna på förhand inte har kända klassindelningar för att upptäcka okända 

strukturer i datamängden och dela in datapunkterna i distinkta kluster. För vissa tillämpningar är antalet 

kluster känt och analysens syfte är då endast att gruppera datapunkterna i det bestämda antalet kluster. 

För andra tillämpningar görs inte något antagande om antalet kluster, vilket innebär att denna uppgift 

då också blir en del av analysmomentet. Att identifiera mönster i tidigare okända data har många 

tillämpningsområden och ordet klusteranalys är inte synonymt med en specifik algoritm utan är ett 

samlingsbegrepp för samtliga algoritmer med denna målbestämning [13]. 

 

 
Figur 14 - Grafiskt exempel på klusteranalys. Till vänster visas en ursprunglig datamängd bestående av 38 

datapunkter. Varje datapunkt har något x- och y-värde. Det går att se att datapunkterna verkar vara samlade i 

två grupper. Klusteranalysens uppgift är att identifiera dessa gruppen, kallade kluster. Till höger syns resultatet 

av den tänkta anomalidetektionsalgoritmen där anomalierna är identifierade (inringade). 

 

2.6.1 K-means 

Klusteranalysmetoden K-means är en av de vanligaste metoderna för klusterindelning. Den klassificerar 

datapunkterna i ett förbestämt antal kluster, 𝑘, sådana att datapunkter inom samma kluster är så lika 

som möjligt samtidigt som datapunkter från olika kluster är så olika som möjligt. Måttet på likhet mellan 

två datapunkter kan definieras på flera sätt, men det vanligaste är att detta görs med hjälp av det 

Euklidiska avståndsmåttet. För att bestämma likheten mellan två datapunkter beräknas således det 

avståndet ut enligt ekvation 27. Ett kort avstånd betyder att datapunkterna (för en given 

variabeluppsättning) är lika varandra och ett stort avstånd är en indikation på det motsatta. [13] 

 

Avståndet mellan två bivariata datapunkter 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2) och 𝑌 = (𝑦1, 𝑦2) beskrivs av  

 

𝐷𝑋−𝑌 = |𝑋 − 𝑌| =  √(𝑥1 − 𝑦1)2 + (𝑥2 − 𝑦2)2 

 

 

 

 

(30) 
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Ett kluster i K-means definieras av dess klustercentroid, som är det samma som medelvärdet av ett 

klusters alla datapunkter. För att dela in en datamängd i kluster följer K-means dessa steg givet att 𝑘 är 

valt antal kluster och 𝑛 är antalet datapunkter. [13] 

 

1. Inledningsvis väljs 𝑘 stycken datapunkter slumpvis vars koordinater får representera de initiala 

klustercentroiderna. 

 

2. För varje datapunkt - beräkna avståndet till samtliga klustercentroid och tilldela datapunkten 

det kluster den befinner sig närmast. 

 

3. För varje kluster - uppdatera klustercentroid så den blir medelvärdet av klustrets alla 

datapunkter. 

 

4. Upprepa Steg 2 och Steg 3 tills dess att inga datapunkter byter klustertillhörighet, eller tills dess 

att ett fördefinierat antal iterationer utförts. 

 

Om K-means körs på en tvådimensionell datamängd 𝐴 = 𝑎1, … , 𝑎𝑁 där 𝑎𝑖 = (𝑥𝑖 ,  𝑦𝑖) blir resultatet två 

klustercentroider 𝐶1 = (𝑥𝑐1
 , 𝑦𝑐1

) och 𝐶2 = (𝑥𝑐2
 , 𝑦𝑐2

). Utöver det resulterar K-means i en 

klustervektor 𝐾, vilket är en vektor med samma längd som datamängden 𝐴, bestående av 1:or och 2:or, 

som visar vilket kluster datapunkterna i 𝐴 delats in i. Om t.ex. 𝐴 = 𝑎1, … , 𝑎20 och datapunkterna 

𝑎1, … , 𝑎9 samt 𝑎16, … , 𝑎20 tilldelats kluster 1 och datapunkterna 𝑎10, … , 𝑎15 tilldelats kluster 2, så 

kommer klustervektorn 𝐾 att se ut på detta vis: 

 

K = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1) 

 

2.6.2 Hypotesprövning med klusteranalys 

Algoritm A4 använde klusteranalys för att avgöra när i en tidsserie som en brytpunkt inträffar. K-means 

kördes på en tvådimensionell tidsserie bestående av flödets nattminimum och dygnsmedelvärde. 

Tanken bakom detta var att nattminimum och dygnsmedelvärde förväntas vara högre för de datapunkter 

som befinner sig efter läcktillfället och att en klusteranalysmetod då skulle kunna skilja dessa 

datapunkter från datapunkter som motsvarar normal drift (Figur 15).  

 

K-means applicerades på datamängden A = 𝑎1, … , 𝑎𝑁 bestående av 𝑎𝑖 = (𝑥𝑖,  𝑦𝑖), där 𝑥𝑖 motsvarade 

nattminimum och 𝑦𝑖 motsvarade dygnsmedelvärde. Testmåttet 𝑇 definierades som avståndet mellan 

klustercentroiderna, eftersom ett stort avstånd innebär att de två klustren skiljer sig mycket (mer troligt 

en brytpunkt) och ett litet avstånd innebär att klustren var lika i nattminimum och dygnsmedelvärde , 

d.v.s. mindre sannolikt en brytpunkt. Brytpunktstillfället 𝑟 bestämdes som den första datapunkten i 

klustervektorn där datapunkten bytt klustertillhörighet. Detta gjordes genom att ta absolutbeloppet av 

differensen av klustervektorn och välja det lägsta index där denna var lika med 1, vilket kallades för 𝐼𝑟. 

För exemplet ovan blir 𝑟 =  𝐼𝑟 = 10 enligt 

 

𝐾 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1) 

𝑑𝑖𝑓𝑓(𝐾)  = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, -1 0, 0, 0, 0) 

𝑎𝑏𝑠(𝑑𝑖𝑓𝑓(𝐾)) (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0) 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

𝐼𝑟 
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Testmåttet 𝑇 valdes alltså som avståndet mellan klustercentroiderna 𝐶1 och 𝐶2. Hypotesprövningen blir 

samma som tidigare, d.v.s. att nollhypotesen 𝐻0 är att en brytpunkt inte existerar och den alternativa 

hypotesen 𝐻1 är att en brytpunkt existerar vid brytpunktstillfället 𝑟, enligt 

 

𝑇 = | 𝐶1 − 𝐶2 | 

𝐻0:           𝑇 > 𝑐 

𝐻1:           𝑇 < 𝑐 

 

där 𝑐 är ett tröskelvärde som kan kalibreras, vilket bestämmer hur känslig algoritmen är. 

Sammanfattningsvis beskrivs algoritmens två utparametrar alltså som:  

 

 

 

 

 

 

 

Uttryckt i pseudokod kan algoritmen skrivas: 

 

 

Algoritm A4 

 Invärde: Tidsserie X = x(1), …, x(N) 

 Utvärde: Testmått T 

   Brytpunktstillfälle r 

 

erhåll C1, C2, K från K_means(X)  

 

returnera T = dist(C1, C2), r = I_r 

 

  

Testmått:    𝑇 = | 𝐶1 − 𝐶2 | 

Brytpunktstillfälle:   𝑟 =  𝐼𝑟 

 

Algoritm A4 

(31) 
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Figur 15 - Grafisk representation av ett tidsserieintervall (fönster) bestående av en läcka och klusteranalysen 

som gjordes på denna. Överst visas en graf med dagsindex på x-axeln och flöde på y-axeln. Cirklar med heldragen 

linje representerar datapunktens nattminimum och kors med streckad linje datapunktens dygnsmedelvärde. 

Siffrorna högst upp för varje dag visar det kluster som klusteranalysen delade in den dagen i och skillnaden i 

bakgrundsfärg är endast för att förenkla överblicken av indelningen. Nederst syns ett punktsdiagram för samma 

fönster men med dygnsmedelvärde på x-axeln och nattminimum på y-axeln. Här syns tydligt att datapunkterna till 

synes kan delas in i två separata kluster, ett för dagar innan och efter läckan och ett för dagar under pågående 

läcka. I det nedre diagrammet är även klustercentroidernas position från klusteranalysen utmarkerade med kryss. 

Testmåttet 𝑇 för detta fall blir avståndet mellan klustercentroiderna i det nedre diagrammet och 

brytpunktstillfället r blir det första elementet som delats in i kluster två, d.v.s. 𝑟 = 10.  
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2.7 Algoritm A5 - Brytpunktsdetektering baserat på differens mellan datapunkter 

När Uppsala Vatten idag använder sig av flödesdata i arbetet med läcksökning görs inga beräkningar. 

Istället undersöks flödesdata manuellt genom att optiskt studera flödesgrafer och se om förändringar 

sker i nattminimum. Med denna manuella metod som inspiration kan en relativt enkel algoritm 

definieras som endast undersöker skillnaden i nattminimum jämfört med dagen innan. Denna differens 

förväntas vara låg under normal drift när nattminimum är relativt konstant över tid, men när en abrupt 

läcka inträffar sker en stor förändring nattminimum mellan dagen innan läcktillfället och första 

läckdagen. Algoritm A5 definierades därför till en algoritm som använder differensen i nattminimum 

som testmått 𝑇.  

 

Låt 𝑦(𝑘) = 𝑦(1), … , 𝑦(𝑁) vara en tidsserie bestående av 𝑁 datapunkter. Differensen 𝐷(𝑘) definieras 

då som skillnaden mellan datapunkterna i 𝑦(𝑘) på följande vis: 

 

𝐷(𝑘) = 0                                           𝑘 = 1                 

𝐷(𝑘) = 𝑦(𝑘) − 𝑦(𝑘 − 1)              𝑘 = 2, 3, … , 𝑁 

 

I Figur 16 kan ett exempel ses för en tidsserie med antal datapunkter 𝑁 = 20 och en brytpunkt 𝑟 vid 

𝑘 = 10. Värdet på 𝐷(10) är markant högre än övriga 𝐷(𝑘) eftersom skillnaden mellan 𝑦(10) och 𝑦(9) 

är stor.  

 

 

 
Figur 16 – Överst en brytpunkt i medelvärde vid 𝑘 = 10. Nederst är differensen mellan datapunkterna och det 

går att se att denna blir hög då 𝑘 = 10 eftersom skillnaden mellan 𝑦(9) och 𝑦(10) är stor.  

 

 

  

(32) 
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2.7.1 Hypotesprövning med differens mellan datapuntker 

Samma hypotesprövning som tidigare sätts upp, d.v.s. 𝐻0 innebär ingen brytpunkt och 𝐻1 innebär att 

en brytpunkt existerar. Vilken hypotes som väljs avgörs med ett testmått 𝑇  som är det högsta värdet på 

differensen 𝐷(𝑟) vilket jämförs med ett tröskelvärde 𝑐. 

 

𝑇 = max 𝐷(𝑟) 

𝐻0:          𝑇 >  𝑐 

𝐻1:          𝑇 < 𝑐  

 

Testmåttet definieras som det största värdet på differensen 𝐷(𝑟) och brytpunktstillfället väljs till det  𝑟 

som maximerar 𝐷(𝑟).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttryckt i pseudokod kan algoritmen skrivas: 

 

 

Algoritm A2 

 Invärde: Tidsserie X = x(1), …, x(N) 

 Utvärde: Testmått T 

   Brytpunktstillfälle r 

 

max_D = 0 

max_r = 0 

D(1) = 0 

 

för varje 1 < r <= N, upprepa 

 D(r) = X(r) – X(r-1) 

 om D(r) > max_D 

  max_D = D(r) 

  max_r = r 

 

returnera T = max_D, r = max_r 

 

 

 

 

 

  

Testmått:    𝑇 = max
𝑟

𝐷(𝑟) 

Brytpunktstillfälle:   𝑟 = arg max
𝑟

𝐷(𝑟) 

 

Algoritm A5 

(33) 
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2.8 Utvärdering av algoritmer 

I metod-kapitlet (kapitel 5) beskrivs hur algoritmerna testades på en verklig datamängd bestående av en 

större mängd datapunkter med ett antal kända brytpunkter (läcktillfällen). Att för en datamängd dela in 

datapunkterna i två olika kategorier kallas för binär klassificering. Identifiering av brytpunkter i en 

dataserie kan anses vara ett binärt klassificeringsproblem med kategorierna ”dag med brytpunkt” 

respektive ”dag utan brytpunkt” som kategorier. Algoritmer som löser sådana problem kallas för binära 

klassificeringsalgoritmer och alla brytpunktsalgoritmer som testas i detta arbete kan anses tillhöra den 

här algoritmtypen.   

 

För att jämföra klassificeringsalgoritmer med varandra behövs ett mått på algoritmernas 

prestationsförmåga givet en datamängd för vilken facit finns. Ett prestationsmått för en 

brytpunktsalgoritm behöver ta hänsyn till hur många av det faktiska brytpunkterna som korrekt 

identifierades, hur många brytpunkter som missades, hur många som felidentifierades o.s.v. Det finns 

flera sätt att utföra sådana utvärderingar med olika fördelar och nackdelar [11]. 

 

En algoritm som letar efter brytpunkter gör i princip en lista över alla datapunkter (d.v.s. dagar) där 

algoritmen markerat ja (true) eller nej (false) för varje datapunkt baserat på om den anser att en 

brytpunkt skett vid just det tillfället. För en dataserie där facit är känt kan följande begrepp definieras 

[11].  

 

- True positive (TP) 

En datapunkt som i facit är true, som också flaggats true av algoritmen. 

 

- False positive (FP) 

En datapunkt som i facit är  false, men som flaggats true av algoritmen. 

 

- True negative (TN) 

En datapunkt som i facit är  false som också flaggats false av algoritmen. 

 

- False negative (FN) 

En datapunkt som i facit är true, men som flaggats false av algoritmen. 

 

 

Summan av alla TP, FP, TN och FN blir det totala antalet datapunkter i datamängden (Tabell 2). 

 

Tabell 2 - Tabell som visar definitionen av true positive (TP), false positive (FP), true negative (TN),  false 

negative (FN) för en algoritms klassificeringsutfall mot känt facit. 

  Algoritmens utfall 

  True False 

F
ac

it
 T

ru
e True positive 

TP 

False negative 

FN 

F
al

se
 

False positive 

FP 

True negative 

TN 
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2.8.1 Prestationsmått 

Låt 𝑦(𝑘) vara ett exempel på en tidsserie bestående av 100 datapunkter. Det är känt att av dessa 

datapunkter så är 97 stycken 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 och 3 stycken 𝑡𝑟𝑢𝑒. Tre exempelalgoritmer definieras nedan för att 

användas som exemplifiering av olika prestationsmått. Samtliga prestationsmått ger utvärden mellan 0 

och 1 där högre värde är bättre. 

 

- Algoritm B1 flaggar alla datapunkter som 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 (ena extremfallet) 

𝑇𝑃 =  0,  𝐹𝑁 =  3  

𝐹𝑃 =  0, 𝑇𝑁 =  97  
 

 

- Algoritm B2 flaggar alla datapunkter som 𝑡𝑟𝑢𝑒 (andra extremfallet) 

𝑇𝑃 =  3,  𝐹𝑁 =  0  

𝐹𝑃 =  97, 𝑇𝑁 =  0   
  

 

- Algoritm B3 flaggar alla datapunkter exakt rätt, d.v.s. är en perfekt klassificeringsalgoritm 

𝑇𝑃 =  3,  𝐹𝑁 =  0  

𝐹𝑃 =  0, 𝑇𝑁 =  97  
 

Algoritm B1 och B2 är per definition värdelösa eftersom de alltid flaggar allt som 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, respektive 

𝑡𝑟𝑢𝑒 utan att göra någon beräkning och ett bra prestationsmått bör alltså för dessa algoritmer bli nära 

0. Algoritm B3 är en perfekt algoritm som alltid flaggar datamängden exakt som det står i facit. Ett bra 

prestationsmått bör för denna algoritm således bli väldigt nära 1.  

 

Ett antal prestationsmått definieras nu för att se vad resultatet av dem blir för varje algoritm B1, B2, 

B3, vilket används för att motivera valet av prestationsmått i det här arbetet. 

 

2.8.1.1 Accuracy 

Måttet accuracy beräknar kvoten mellan korrekt klassificerade datapunkter och det totala antalet 

datapunkter. Tillsammans med accuracy brukar också error rate presenteras, vilket är (1 –  𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦).  

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁
 

 

Detta prestationsmått kan ge en övergripande inblick i hur väl algoritmen presterar, men har ett par 

nackdelar. Resultatet ger ingen indikation på vad algoritmen gör bra och dåligt, dessutom värderas 𝑡𝑟𝑢𝑒 

och 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 likvärdigt vilket gör att det blir missvisande för dataserier där uppdelningen mellan 𝑡𝑟𝑢𝑒 och 

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 inte är jämn.  

 

2.8.1.2 Recall 

Måttet recall (även kallat true positive rate) beräknar hur stor andel av alla datapunkter som egentligen 

är 𝑡𝑟𝑢𝑒 (TP + FN) som även flaggats av algoritmen som 𝑡𝑟𝑢𝑒 (TP). Med andra ord, hur stor andel av 

alla riktiga 𝑡𝑟𝑢𝑒 identifierades.  

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

(34) 

(35) 
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2.8.1.3 Precision 

Måttet precision är den beräknade kvoten mellan antalet korrekta true (TP) och alla datapunkter som 

flaggats true av algoritmen (TP + FP). Med andra ord mäter precision hur stor andel av algoritmens 

valda datapunkter (flaggade true) som var korrekta.  

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

2.8.1.4 F-score 

Både precision och recall ger en indikation på hur en algoritm presterar. Tanken med måttet F-score är 

att kombinera dessa två för att få en sammanvägning som tar både precision och recall i beaktning. F-

score kan även viktas med en viktningsfaktor β beroende på om precision eller recall är anses mest 

viktigt för algoritmens applikationsområde. Viktningsfaktorn satt till β < 1 ger precision en högre 

värdering och β > 1 ger recall högre värdering. Det vanligaste är att precision och recall värderas lika, 

d.v.s. att β = 1, vilket brukar betecknas 𝐹1-score [11]. 

 

 

𝐹𝛽 = (1 + 𝛽2) ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

(𝛽2 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

𝐹1 = 2 ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

 

2.8.1.5 Val av prestationsmått 

Resultatet av prestationsmåttsberäknings för algoritmerna B1, B2 och B3 på exempeldataserien med 97 

datapunkter som var 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 och 3 som var 𝑡𝑟𝑢𝑒 ses i Tabell 3.  

 

Tabell 3 – Tabell över resultatet för prestationsmåtten för algoritm B1, B2 och B3 givet en exempeldatamängd 

bestående av 97 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 och 3 𝑡𝑟𝑢𝑒. 

 Accuracy Recall Precision 𝐹1-score 

Algoritm B1 0,97 0 0 0 

Algoritm B2 0,03 1 0,03 0,06 

Algoritm B3 1 1 1 1 

 

Måttet accuracy ger ett missvisande resultat när antalet 𝑡𝑟𝑢𝑒 och 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 är kraftigt förskjutet åt ena eller 

andra hållet, som i detta exempel. Algoritm B1 fick nästan lika hög accuracy som den perfekta 

algoritmen B3, vilket är missvisade då B1 är värdelös. Algoritm B2 fick perfekt recall eftersom den 

hittade alla 𝑡𝑟𝑢𝑒, dock är även B2 värdelös då den även flaggade alla andra datapunkter som 𝑡𝑟𝑢𝑒. 

Tydligt blir att prestationsmåttet F1-score ger en bra samlad bild av hur algoritmerna presterade genom 

att ge låga värden för de två extrema, värdelösa algoritmerna B1 och B2, men gav ett perfekt mått på 1 

för algoritm B3, vilket är riktigt. Med detta som motivering valdes F-score som prestationsmått för att 

utvärdera algoritmerna och jämföra dem med varandra i detta arbete.  

(36) 

(37) 
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3. Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av arbetets metod. Nedan beskrivs tillvägagångssätten för behandling 

av riktig flödesdata och implementering av algoritmer på denna samt hur artificiellt data tillämpas för 

att testa algoritmernas robusthet.  

3.1 Inläsning på vattenläckor och val av flödesdata 

Artiklar inom området lästes och information från Uppsala Vatten användes för att skapa förståelse för 

problemet med läckidentifiering ur flödesdata. Information erhölls även från Uppsala Vatten om t.ex. 

totalt läckage per år och energiförbrukning per producerad 𝑚3 vatten, vilket användes i rapportens 

inledning och bakgrund.  

 

Utöver litteraturstudier valdes även en dataserie ut från en av Uppsala Vattens flödesmätare för vilken 

alla läckor manuellt markerades ut (Figur 17). Detta skedde delvis med hjälp av driftstörningsrapporter 

som tillhandahölls från Uppsala Vatten från vilka vissa läckors datum kunde identifieras men även 

genom att manuellt granska flödesdata då detta visade sig vara en snabbare metod. Denna datamängd 

skulle senare användas för att testköra algoritmerna på. 

 

Den valda dataserien bestod av flödesdata från Knutbys flödesmätare mellan datumen 2015-03-17 och 

2018-12-04 (1359 dagar), för vilken 18 brypunktstillfällen (läckor) identifierades. I detta arbete 

användes den lågupplösta dataserien bestående av medelvärden (se avsnitt 1.4), vilket innebär en 

mätfrekvens på sex datapunkter i timmen (totalt 195 552 datapunkter). Dataserien bestod av tre 

kolumner; datum, tidpunkt och flöde (se avsnitt 1.4). 

 

 
 

Figur 17 - Nattminimum för dataserien Knutby (grå heldragen kurva) med manuellt identifierade läcktillfällen 

(svarta lodräta streckade linjer) utmarkerade. 

 

 

 

  

𝑁
𝑎

𝑡𝑡
𝑚

𝑖𝑛
𝑖𝑚

𝑢
𝑚

 (
𝑙/

𝑠)
 

𝐷𝑎𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 



34 

3.2 Initial databehandling 

3.2.1 Hantering av saknade värden 

Vissa mätpunkter saknades i den ursprungliga dataserien från flödesmätaren. Att ersätta saknade värden 

i en dataserie kallas för imputering och kan göras på olika sätt. En imputeringsmetod som kallas hot 

deck, innebär att en undergrupp, kallad deck, för det saknade värdet identifieras och att det saknade 

värdet ersätts med ett annat slumpvalt mätvärde ur samma undergrupp. En variant av denna 

imputeringsmetod användes i detta arbete, med istället för att ta ett annat slumpmässigt mätvärde ut 

undergrupp, så ersattes det saknade värdet med medelvärdet för alla mätvärden i dess undergrupp. I 

kontexten av detta arbete valdes undergrupper till klockslagen. Det innebär att om ett mätvärde saknades 

för ett visst dygn klockan 14:39 så ersattes detta av medelvärdet av alla andra mätpunkter som uppmätts 

klockan 14:39 i hela dataserien. För dataserien Knutby saknades 83 av 195 552 mätvärden (0,04 %), 

vilka ersättes med denna metod. 

 

3.2.2 Framtagning av data från ursprunglig tidsserie 

Innan de implementerade algoritmerna kunde testköras på den valda dataserien behövde den 

ursprungliga dataserien bestående av 144 datapunkter per dygn (totalt 195 552 datapunkter) konverteras 

till en datamängd med enbart nattminimum för varje dag, d.v.s. endast en datapunkt per dygn (Tabell 

4). Detta skedde genom att för varje dygn välja ut det lägsta flödet mellan klockan 02 och klockan 04 

på natten. På detta vis erhölls en dataserie endast bestående av nattminimum som totalt innehöll 1359 

datapunkter.  

 

Tabell 4 – Till vänster ses de fem första datapunkterna i den ursprungliga dataserien som bestod av 144 

datapunkter per dygn. Till höger ses den nya dataserien efter konvertering till nattminimum, d.v.s. endast en 

datapunkt per dygn. 

(195 552 × 2)  (1359 × 2) 

Datum Flöde  Datum Nattminimum 

2015-03-17 0,8  2015-03-17 0,4 

2015-03-17 0,5  → 2015-03-18 0,4 

2015-03-17 0,5  2015-03-19 0,4 

2015-03-17 0,4  2015-03-20 0,3 

2015-03-17 0,4  2015-03-21 0,5 

 

 

Utöver tidsserien bestående av nattminimum togs även en tidsserie bestående av differensen i 

nattminimum fram eftersom algoritm A3 och A5 använde sig av dessa. Algoritm A4 använde sig av 

dygnsmedelvärden, vilket medförde att en tidsserie bestående av dessa skapades. Även en tidsserie 

innehållande datumen togs fram ur den initiala dataserien så att indexen i de nya tidsserierna kunde 

översättas till datum. Från den ursprungliga tidsserien som innehöll flödesdata med upplösning 6 

mätpunkter i timmen (195 552 datapunkter) erhölls alltså totalt 4 tidsserier som alla bestod av en 

datapunkt per dygn (1359 datapunkter).  

 

𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑑𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒   (195 552 𝑠𝑡)      →      𝑁𝑎𝑡𝑡𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚                         (1359 𝑠𝑡)  

                                                                                                    →      𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑡𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚    (1359 𝑠𝑡)   

                                                                               →      𝐷𝑦𝑔𝑛𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒                 (1359 𝑠𝑡) 

                                                                               →      𝐷𝑎𝑡𝑢𝑚                                        (1359 𝑠𝑡) 
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3.3 Testkörning av implementerade algoritmer på dataserien Knutby 

För att utvärdera hur bra de olika algoritmerna var, kalibrerades och testades dessa på dataserien Knutby 

(beskriven i avsnitt 3.1).  

 

3.3.1 Testkörning 

De fem algoritmerna implementerades genom programmering i programmeringsspråket R och 

testkördes sedan på dataserien Knutby genom användning av tidsserierna bestående av ett mätvärde per 

dygn (nattminimum, differens, dygnsmedelvärde). En testkörning skedde genom att algoritmen tog ett 

delintervall, kallat fönster, åt gången i beaktning och för varje fönster avgjorde om en läcka inträffat 

innanför detta. Längden på fönstret, mätt i antal dagar kallas i denna rapport för fönsterlängd 𝐹. Det 

första fönstret innefattade dag 1 till 𝐹 och detta fönster stegades sedan dag för dag framåt tills dess att 

hela dataserien innefattats (Figur 18). För varje fönster avgjorde algoritmerna om en läcka inträffat 

genom att jämföra algoritmens testmått 𝑇 mot ett tröskelvärde 𝑐 och om 𝑇 > 𝑐 så användes algoritmens 

andra utvärde 𝑟 för att avgöra på vilken plats i fönstret som läckan inträffat. På detta sätt skapades en 

lista för hela dataserien  bestående av 𝑡𝑟𝑢𝑒 eller 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 för varje dygn där 𝑡𝑟𝑢𝑒 innebar läcka och 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 

innebar att ingen läcka existerade för den datapunkten.  

 

 
Figur 18 - Demonstration av hur en algoritms fönster rör sig framåt över dataseriens dagar. För varje fönster 

körs algoritmen och avgör om en läcka inträffat innanför detta genom att jämföra testmåttet mot ett tröskelvärde. 

Algoritmens andra utvärde 𝑟 anger var i fönstret brytpunkten inträffade. 

3.3.2 Kalibrering av algoritmer 

Varje algoritm hade två parametrar som kunde varieras, fönsterlängd 𝐹 och tröskelvärde 𝑐. 

Fönsterlängden bestämmer hur stort intervall algoritmen tar i beaktning åt gången och tröskelvärdet 

bestämmer hur känslig algoritmen var för att markera ut läcktillfällen. För att kunna jämföra 

algoritmerna med varandra kalibrerades dessa två parametrar för varje algoritm så de presterade så bra 

som möjligt. Kalibreringen skedde genom att stega igenom en stor mängd fönsterlängder och 

tröskelvärden för varje algoritm och genomföra en testkörning av dataserien för varje kombination av 

dessa. Den kombination av parametrar som gjorde att algoritmen fick ett så högt F-score som möjligt 

sparades för varje algoritm. Detta gjordes för tre olika värden på 𝛽 i F-score, nämligen 𝛽 = 0,5, 𝛽 = 1 

och 𝛽 = 2, vilket ger olika viktning för precision och recall. Med andra ord kalibrerades algoritmerna 

för 𝐹0.5-score, 𝐹1-score och 𝐹2-score. Värdena på dessa prestationsmått för varje algoritm är ett av 

huvudresultaten i detta arbete. För de bästa kombinationerna beräknades och sparades även 

genomsnittlig upptäckningstid (i antal dagar). Om flera kombinationer fick samma F-score, för något 

𝛽, valdes den kombination med kortast upptäckningstid. 
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3.4 Robusthetstest av algoritmer på artificiell data 

Det är svårare för en brytpunktsalgoritm att detektera små brytpunktssteg jämfört med stora 

brytpunktssteg. En läcka som leder till en dramatisk i ökning nattminimum är relativt enkel att 

identifiera, medan det är svårare att en detektera en läcka som ger upphov till ett så litet brytpunktssteg 

att det knappt kan urskiljas ur det naturliga bruset. Att undersöka hur små brytpunktssteg som varje 

algoritm korrekt kunde identifiera var därför av intresse. Förmågan att kunna urskilja små 

brytpunktssteg kallas i detta arbete för algoritmens robusthet. För att kunna testa robustheten krävdes 

en datamängd bestående av stort antal brytpunkter med många olika stegstorlekar. På grund av detta 

användes artificiell data när algoritmerna robusthetstestades. 

 

Artificiella tidsserier 𝑦(𝑘) = 𝑦(1), … , 𝑦(20) skapades genom att slumpvis generera 20 punkter från en 

normalfördelning med medelvärde 𝜇 = 1 och standardavvikelse 𝜎 = 0,5. Ett brytpunktssteg 

introducerades vid brytpunktstillfälle 𝑟 = 10 genom att addera en stegstorlek 𝑆 till alla punkter till höger 

om 𝑟, d.v.s. punkterna 10 till 20, se Figur 19.  

 

 
 

Figur 19 – Artificiell tidsserie bestående av 20 datapunkter med brytpunktssteg vid 𝑟 = 10 med stegstorlek 𝑆. I 

detta exempel är stegstorleken S = 10 standardavvikelser hos tidsserien.  

 

Variansen hos en tidsserie påverkar hur små stegstorlekar som kan identifieras. Om tidsserien är väldigt 

brusig, d.v.s. har hög varians så är det svårare att hitta små brytpunktssteg.  På grund av detta så 

uttrycktes stegstorleken 𝑆 i antal standardavvikelser hos tidsserien. De artificiella tidsserierna hade 

standardavvikelse σ = 0,5, så om en brytpunkt genererades genom att addera 1,5 till tidsserien för alla 

punkter efter brytpunktstillfället så beräknades stegstorleken till 𝑆 = (1,5 / 0,5) = 3. Stegstorleken var i 

detta exempel alltså 3 standardavvikelser.   

 

Ett robusthetstest 𝑅 definierades vilket beräknade sannolikheten att en algoritm identifierat exakt rätt 

brytpunktstillfälle 𝑟 = 10 för någon stegstorlek 𝑆. Tjugo olika stegstorlekar mellan 𝑆 = 0 och 𝑆 = 7 togs 

i beaktning. Robusthetstestet utfördes sedan genom att för varje 𝑆 generera 5000 artificiella tidsserier 

(som alla d.v.s. hade olika brus, se Figur 20) och låta algoritmen köra på varje tidsserie.  

Robusthetsmåttet 𝑅(𝑆) beräknades som andelen tidsserier för vilka algoritmen korrekt identifierat 

brytpunktstillfället 𝑟 = 10.  

 

 

 

𝑦
(𝑘

) 
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Figur 20 – Illustration för att visa att det för varje brytpunktsstorlek 𝑆 genererades många artificiella slumpade 

tidsserier som alla har olika ”brus” men med samma stegstorlek 𝑆. I figuren är endast 10 tidsserier utritade, men 

för robusthetstestet så var det 5000 per stegstorlek.  

 

Om en algoritm t.ex. identifierat korrekt brytpunktstillfälle 4300 gånger av 5000 när stegstorleken var 

𝑆 = 3,5 så beräknades 𝑅(3,5) = (4300 / 5000) = 0,86. Detta tolkades som att sannolikheten att algoritmen 

korrekt kunde identifiera brytpunktstillfällen då stegstorleken var 3,5 standardavvikelser var 86 %.  

 

Antalet körningar per stegstorlek valdes till 5000 genom att testa olika antal och stegvis öka antalet tills 

dess att förändringar i resultatet inte längre kunde urskiljas, d.v.s. att det konvergerat mot den faktiska 

sannolikheten. Detta ansågs ha inträffat vid 5000 körningar per stegstorlek. 
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4. Resultat 

Kapitlet inleds med resultatet från robusthetstestet för de olika algoritmerna (4.1). Efter detta 

presenteras detaljerade resultat av testkörningen på Knutby-serien med avseende på F1-score för varje 

algoritm i ordning. I detta avsnitt visas resultatet av kalibreringen för fönsterlängd och tröskelvärde, 

samt en figur över Knutbys nattminimum med algoritmens identifierade läckor utmarkerade (4.2). Sist 

presenteras en jämförelse av algoritmerna där även resultat av testkörning skedde med avseende på 

prestationsmåtten 𝐹0,5 och 𝐹2, vilka är varianter av 𝐹1 med högre viktning för precision respektive recall 

(4.3).  

4.1 Algoritmrobusthet 

Resultatet robusthetstestet, med mått 𝑅, vilket testade med hur stor sannolikhet algoritmerna 

identifierade exakt rätt brytpunktstillfälle för olika storlek på brytpunktssteg, visas i Figur 21 nedan. 

Det kan konstateras att A1 och A2 för detta test har identiska kurvor, medan den skiljer sig för A4 och 

A5. Lutningen hos kurvan för A4 är mindre för små stegstorlekar men korsar kurvan för A1 och A2 vid 

ungefär 𝑆 =  3 där den presterar bättre tills dess att de konvergerar mot 100 %. Algoritm A5 har den 

flackaste kurvan och konvergerar mot 100 % senare än övriga algoritmer, d.v.s. stegstorleken behöver 

vara större för att nå samma säkerhet i valet av brytpunktstillfälle. Robusthetstest 𝑅 beräknades inte för 

algoritm A3, anomalidetektion, eftersom denna inte kan avgöra när i ett fönster en brytpunkt inträffar 

utan endast avgör om den sista datapunkten är en anomali och därmed brytpunkt.  

 

 

 

 
 

Figur 21 - Robusthetstest 𝑅 för algoritmerna A1, A2, A4 och A5. På y-axeln representeras robusthet 𝑅, vilket 

definierades som andelen korrekt gissade brypunktstillfällen. På x-axeln representeras stegstorleken 𝑆, vilket är 

storleken på steget då brytpunkten inträffar, uttryckt i antal standardavvikelser. 
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4.2 Resultat för algoritm A1 - GLR 

Det högsta 𝐹1-score för dataserien Knutby som uppmättes för algoritm A1 var 𝐹1 = 0.91. Den kortaste 

upptäckningstiden för denna 𝐹1 var 1,87 och inträffade för fönsterlängd 𝐹 = 12 och tröskelvärde 𝑐 =

0,326. Resultatet av alla kombinationer fönsterlängd och tröskelvärde för A1 ses i Figur 22. 

 

 
Figur 22 - Resultatet av 𝐹1-kaliberering av algoritm A1. Fönsterstorlek 𝐹 representeras på x-axeln och 

tröskelvärde 𝑐 på y-axeln. Rutorna i grå nyanser motsvarar 𝐹1-score för de olika kombinationerna där mörkare 

ruta betyder högre 𝐹1.   

 

De kalibrerade inparametrarna tröskelvärde och fönstermått som presterade bäst användes för körning 

på Knutbys dataserie. Resultatet av denna körning ses i Figur 23 där algoritmens identifierade 

läcktillfällen är utmarkerade. 

 

 

 
Figur 23 - Resultatet för algoritm A1 vid körning på dataserie Knutby. Streckade linjer är faktiska brytpunkter 

och heldragna linjer högre upp är algoritmens utpekade brytpunkter. 
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Testmåttet 𝑇 för algoritm A1 för hela dataserien Knutby kan ses i Figur 24 tillsammans med kalibrerat 

tröskelvärde. 

 

 

 
Figur 24 - Logaritmen av testmåttet T för algoritm A1 för Knutbys dataserie i heldragen linje och logaritmen av 

kalibrerat tröskelvärde som streckad linje. 

 

Utfallet av klassificering av dataserien i brytpunkt (positive) eller inte brytpunkt (negative) ses i Tabell 

5 där även precision, recall och 𝐹1-score presenteras.  

 

 

Tabell 5 – Tabell över algoritmens klassificeringsresultat vid körning på dataserien Knutby. 

Utfall klassificering A1 

True positive (TP) 15 

False positive (FP) 0 

False negative (FN) 3 

True negative (TN) 1341 

  

Resultat prestationsmått A1 

Precision 1,0 

Recall 0,83 

F1-score 0,91 

 

Logaritm av testmått T för algoritm A1 på dataserie Knutby 
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4.3 Resultat för algoritm A2 - Residualkvadratsumma 

Det högsta 𝐹1-score för dataserien Knutby som uppmättes för algoritm A2 var 𝐹1 = 0.84. Den kortaste 

upptäckningstiden för denna 𝐹1 var 1,23 och inträffade för fönsterlängd 𝐹 = 9 och tröskelvärde 𝑐 =

3,47. Resultatet av alla kombinationer fönsterlängd och tröskelvärde för A2 ses i Figur 25.  

 

 
Figur 25 - Resultatet av 𝐹1-kaliberering av algoritm A2. Fönsterstorlek 𝐹 representeras på x-axeln och 

tröskelvärde 𝑐 på y-axeln. Rutorna i grå nyanser motsvarar 𝐹1-score för de olika kombinationerna där mörkare 

ruta betyder högre 𝐹1. 

De kalibrerade inparametrarna tröskelvärde och fönstermått som presterade bäst användes för körning 

på Knutbys dataserie. Resultatet av denna körning ses i Figur 26 där algoritmens identifierade 

läcktillfällen är utmarkerade. 

 

 

 
Figur 26 - Resultatet för algoritm A2 vid körning på dataserie Knutby. Streckade linjer är faktiska brytpunkter 

och heldragna linjer högre upp är algoritmens utpekade brytpunkter. 
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Testmåttet 𝑇 för algoritm A2 för hela dataserien Knutby kan ses i Figur 27 tillsammans med kalibrerat 

tröskelvärde. 

 

 

 
Figur 27 - Logaritmen av testmåttet T för algoritm A2 för Knutbys dataserie i heldragen linje och logaritmen av 

kalibrerat tröskelvärde som streckad linje. 

 

Utfallet av klassificering av dataserien i brytpunkt (positive) eller inte brytpunkt (negative) ses i Tabell 

6 där även precision, recall och 𝐹1-score presenteras.  

 

 

Tabell 6 – Tabell över algoritmens klassificeringsresultat vid körning på dataserien Knutby. 

Utfall klassificering A2 

True positive (TP) 13 

False positive (FP) 0 

False negative (FN) 5 

True negative (TN) 1341 

  

Resultat prestationsmått A2 

Precision 1,0 

Recall 0,72 

F1-score 0,84 

 

 
 

 

Logaritm av testmått T för algoritm A2 på dataserie Knutby 
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4.4 Resultat för algoritm A3 - Anomalidetektion 

Det högsta 𝐹1-score för dataserien Knutby som uppmättes för algoritm A3 var 𝐹1 = 0.69. Den kortaste 

upptäckningstiden för denna 𝐹1 var 0 och inträffade för fönsterlängd 𝐹 = 36 och tröskelvärde 𝑐 = 5,00. 

Resultatet av alla kombinationer fönsterlängd och tröskelvärde för A3 ses i Figur 28.  

 

 

 
Figur 28 - Resultatet av 𝐹1-kalibrering av algoritm A3. Fönsterstorlek 𝐹 representeras på x-axeln och 

tröskelvärde 𝑐 på y-axeln. Rutorna i grå nyanser motsvarar 𝐹1-score för de olika kombinationerna där mörkare 

ruta betyder högre 𝐹1. 

De kalibrerade inparametrarna tröskelvärde och fönstermått som presterade bäst användes för körning 

på Knutbys dataserie. Resultatet av denna körning ses i Figur 29 där algoritmens identifierade 

läcktillfällen är utmarkerade. 

 

 

 
Figur 29 - Resultatet för algoritm A3 vid körning på dataserie Knutby. Streckade linjer är faktiska brytpunkter 

och heldragna linjer högre upp är algoritmens utpekade brytpunkter. 
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Utfallet av klassificering av dataserien i brytpunkt (positive) eller inte brytpunkt (negative) ses i Tabell 

7 där även precision, recall och 𝐹1-score presenteras.  

 

 

Tabell 7 – Tabell över algoritmens klassificeringsresultat vid körning på dataserien Knutby. 

Utfall klassificering A3 

True positive (TP) 11 

False positive (FP) 3 

False negative (FN) 7 

True negative (TN) 1338 

  

Resultat prestationsmått A3 

Precision 0,79 

Recall 0,61 

F1-score 0,69 
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4.5 Resultat för algoritm A4 - Klusteranalys 

Det högsta 𝐹1-score för dataserien Knutby som uppmättes för algoritm A4 var 𝐹1 = 0.8. Den kortaste 

upptäckningstiden för denna 𝐹1 var 1,54 och inträffade för fönsterlängd 𝐹 = 7 och tröskelvärde 𝑐 =

0,68. Resultatet av alla kombinationer fönsterlängd och tröskelvärde för A4 ses i Figur 30. 

 

 
Figur 30 - Resultatet av 𝐹1-kaliberering av algoritm A4. Fönsterstorlek 𝐹 representeras på x-axeln och 

tröskelvärde 𝑐 på y-axeln. Rutorna i grå nyanser motsvarar 𝐹1-score för de olika kombinationerna där mörkare 

ruta betyder högre 𝐹1. 

De kalibrerade inparametrarna tröskelvärde och fönstermått som presterade bäst användes för körning 

på Knutbys dataserie. Resultatet av denna körning ses i Figur 31 där algoritmens identifierade 

läcktillfällen är utmarkerade. 

 

 
Figur 31 - Resultatet för algoritm A4 vid körning på dataserie Knutby. Streckade linjer är faktiska brytpunkter 

och heldragna linjer högre upp är algoritmens utpekade brytpunkter. 
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Testmåttet 𝑇 för algoritm A4 för hela dataserien Knutby kan ses i Figur 32 tillsammans med kalibrerat 

tröskelvärde. 

 

 

 
Figur 32 - Logaritmen av testmåttet T för algoritm A4 för Knutbys dataserie i heldragen linje och logaritmen av 

kalibrerat tröskelvärde som streckad linje. 

 

Utfallet av klassificering av dataserien i brytpunkt (positive) eller inte brytpunkt (negative) ses i Tabell 

8 där även precision, recall och 𝐹1-score presenteras.  

 

 

Tabell 8 – Tabell över algoritmens klassificeringsresultat vid körning på dataserien Knutby. 

Utfall klassificering A4 

True positive (TP) 16 

False positive (FP) 6 

False negative (FN) 2 

True negative (TN) 1335 

  

Resultat prestationsmått A4 

Precision 0,73 

Recall 0,89 

F1-score 0,80 

 

 
 

Logaritm av testmått T för algoritm A4 på dataserie Knutby 
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4.6 Resultat för algoritm A5 – Differens 

Det högsta 𝐹1-score för dataserien Knutby som uppmättes för algoritm A5 var 𝐹1 = 0.71. Den kortaste 

upptäckningstiden för denna 𝐹1 var 0 och inträffade för fönsterlängd 𝐹 = 2 och tröskelvärde 𝑐 = 0,48. 

Resultatet av alla kombinationer fönsterlängd och tröskelvärde för A5 ses i Figur 33. 

 

 

 
Figur 33 - Resultatet av 𝐹1-kaliberering av algoritm A5. Fönsterstorlek 𝐹 representeras på x-axeln och 

tröskelvärde 𝑐 på y-axeln. Rutorna i grå nyanser motsvarar 𝐹1-score för de olika kombinationerna där mörkare 

ruta betyder högre 𝐹1. 

De kalibrerade inparametrarna tröskelvärde och fönstermått som presterade bäst användes för körning 

på Knutbys dataserie. Resultatet av denna körning ses i Figur 34 där algoritmens identifierade 

läcktillfällen är utmarkerade. 

 

 

 
Figur 34 - Resultatet för algoritm A4 vid körning på dataserie Knutby. Streckade linjer är faktiska brytpunkter 

och heldragna linjer högre upp är algoritmens utpekade brytpunkter. 
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Testmåttet 𝑇 för algoritm A5 för hela dataserien Knutby kan ses i Figur 35 tillsammans med kalibrerat 

tröskelvärde. 

 

 

 
Figur 35 - Testmått T för algoritm A5 för Knutbys dataserie i heldragen linje och kalibrerat tröskelvärde som 

streckad linje. 

 

Utfallet av klassificering av dataserien i brytpunkt (positive) eller inte brytpunkt (negative) ses i Tabell 

9 där även precision, recall och 𝐹1-score presenteras.  

 

 

Tabell 9 – Tabell över algoritmens klassificeringsresultat vid körning på dataserien Knutby. 

Utfall klassificering A5 

True positive (TP) 12 

False positive (FP) 4 

False negative (FN) 6 

True negative (TN) 1337 

  

Resultat prestationsmått A5 

Precision 0,75 

Recall 0,67 

F1-score 0,71 

  

Testmått T för algoritm A5 på dataserie Knutby 
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4.7 Algoritmjämförelse för dataserie Knutby 

Algoritmerna kalibrerades förutom mot 𝐹1-score (där precision och recall värdesätts lika mycket) även 

mot 𝐹0,5-score (vilket viktar så precision värdesätts dubbelt så mycket som recall) och 𝐹2-score (som 

viktar så recall värdesätts dubbelt så mycket som precision). Detta gjordes för att undersöka om 

algoritmerna presterade olika bra beroende på vilket av precision och recall som anses vara viktigast. 

En sammanställning av resultatet för alla 𝐹-score ses i Figur 36. 

 

4.7.1 Resultat för kalibrering mot 𝑭𝟎,𝟓 

Tabell 10 – Tabell över algoritmernas resultat vid testkörning då 𝛽 = 0,5 (precision viktas högst). 

Algoritm Förklaring Precision Recall 𝐹0,5-score Upptäckningstid (dygn) 

A1 GLR 1,0 0,83 0,96 1.87 

A2 Residualer 1,0 0,72 0,93 1,15 

A3 Anomalidetektion 0,79 0,61 0,74 0 

A4 Klusteranalys 0,8 0,67 0,77 4,05 

A5 Differens 0,91 0,56 0,81 0 

 

4.7.2 Resultat för kalibrering mot 𝑭𝟏 

Tabell 11 – Tabell över algoritmernas resultat vid testkörning då 𝛽 = 1 (precision och recall viktas lika). 

Algoritm Förklaring Precision Recall 𝐹1-score Upptäckningstid (dygn) 

A1 GLR 1,0 0,83 0,91 1.87 

A2 Residualer 1,0 0,72 0,84 1,23 

A3 Anomalidetektion 0,79 0,61 0,69 0 

A4 Klusteranalys 0,73 0,89 0,80 1,54 

A5 Differens 0,75 0,67 0,71 0 

 

4.7.3 Resultat för kalibrering mot 𝑭𝟐 

Tabell 12 – Tabell över algoritmernas resultat vid testkörning då 𝛽 = 2 (recall viktas högst).  

Algoritm Förklaring Precision Recall 𝐹2-score Upptäckningstid (dygn) 

A1 GLR 1,0 0,83 0,86 1.87 

A2 Residualer 0,68 0,83 0,80 2,1 

A3 Anomalidetektion 0,79 0,61 0,64 0 

A4 Klusteranalys 0,73 0,89 0,85 1,54 

A5 Differens 0,58 0,78 0,73 0 
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Figur 36 - Stapeldiagram över resultatet från de fem algoritmerna (Tabell 10, 11, 12). Från vänster till höger för 

varje algoritm, högsta resultatet för 𝐹0,5,  𝐹1, och 𝐹2, vilket är prestationsmåttet F-score  med olika viktningsfaktor. 
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5. Diskussion 

5.1 Algoritmernas prestationsmått 

Algoritm A1 (GLR) var den algoritm som presterade bäst för alla tre prestationsmått, 𝐹1, 𝐹0,5 och 𝐹2.  

För fallet 𝛽 = 1, vilket innebar att precision och recall viktades lika, blev resultat blev 𝐹1 = 0,93. Detta 

berodde på att 15 av de 18 brytpunkterna identifierades korrekt (recall = 15/18 = 0,83) samtidigt som 

algoritmen inte markerade ut någon dag felaktigt som läcka (precision = 1). Vid kalibrering mot 𝐹0,5 

och 𝐹2 ändrades inte vilka punkter som algoritm A1 flaggade, vilket innebar att algoritmens precision 

och recall var samma för samtliga tre prestationsmått. För måttet 𝐹0,5 som viktar precision dubbelt så 

högt som recall blev därför 𝐹0,5 = 0,96, d.v.s. högre än 𝐹1 och för 𝐹2, som viktar recall dubbelt så högt 

som precision blev 𝐹2 = 0,86, d.v.s. lägre. Med andra ord var algoritm A1 en algoritm som var bra på 

att inte ge falsklarm, utan varje gång den flaggade en dag som läcka så var det en korrekt identifiering 

(precision). Utöver det var den även relativt bra på att inte missa några läckor (recall). 

 

Algoritm A2 (residualkvadratsumma) presterade näst bäst av alla algoritmer för prestationsmått 𝐹1 och 

𝐹0,5 och tredje bäst för 𝐹2. Resultatet för 𝛽 = 1 blev 𝐹1 = 0,84, vilket motsvarade att 13 av 18 

brytpunkter identifierades korrekt (recall = 0,72) utan att generera några falsklarm (precision = 1). För 

viktningen 𝛽 = 0,5 blev recall och precision samma som i 𝐹1-fallet, vilket gjorde att prestationsmåttet 

blev högre, 𝐹0,5 = 0,93. För 𝛽 = 2 ändrades flaggningen av datapunkter något vilket resulterade i 𝐹2 = 

0,8. Algoritm A2 presterar på samma sätt som A1, d.v.s. att den är bra på att inte generera några 

falsklarm samtidigt som den är relativt bra på att hitta många av brytpunkterna. 

 

Algoritm A3 (anomalidetektion) var den algoritm som presterade sämst för alla prestationsmått 𝐹1, 𝐹0,5 

och 𝐹2. Dess bästa resultat för 𝛽 = 1, blev 𝐹1 = 0,69, då algoritmen upptäckte 11 av 18 brytpunkter 

(recall = 0,61) samtidigt som tre falsklarm genererades (precision = 0,79). För övriga prestationsmått 

blev 𝐹0,5 = 0,74 och 𝐹2 = 0,64, vilket också visar på att algoritmen hade svårt att uppnå höga värden för 

recall, d.v.s. att hitta alla faktiska brytpunkter. 

 

Algoritm A4 (klusteranalys) var tredje bäst då 𝛽 = 1, vilket gav resultatet 𝐹1 = 0,80. För denna 

kalibrering upptäcktes 16 av 18 brytpunkter i dataserien, vilket var det högsta värdet på recall för någon 

algoritm (recall = 0,89), men samtidigt genererades även 6 falsklarm (precision = 0,73). För 𝛽 = 0,5 

och blev prestationsmåttet 𝐹0,5 = 0,77 vilket var näst sämst, men för 𝛽 = 2 blev 𝐹2 = 0,85, vilket var 

näst bäst och endast 0,01 ifrån den bästa algoritmen (A1). Algoritm A4 var bra på att uppnå höga värden 

på recall, men med relativt låg precision drogs samtliga prestationsmått ner.  
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Algoritm A5 (differens) var näst sämst för 𝛽 = 1 med ett 𝐹1 = 0,71, vilket innebar att algoritmen korrekt 

identifierade 12 av 18 brytpunkter i dataserien (recall = 0,67) men också hade 6 falsklarm (precision = 

0,75). Det viktade prestationsmåttet 𝐹0,5 = 0,81 var däremot tredje störst bland algoritmerna på grund 

av algoritmens förmåga att nå höga värden på precision. Prestationsmåttet med viktning i fördel till 

recall blev dock lägre 𝐹2 = 0,73 på grund av att höga värden på recall inte kunde nås utan att precision 

blev lidande.  

 

Stapeldiagrammet i Figur 36 ger en bra översiktsbild av dessa resultat. För algoritm A1, A2 och A3 ses 

att staplarna ”lutar nedåt åt höger”, d.v.s. att 𝐹-score är bra när precision värdesätts högst och blir sämre 

när viktningsfaktorn 𝛽 ökar till fördel för recall (𝐹1 respektive 𝐹2). Dessa algoritmer är bra på att 

undvika att generera falsklarm. I motsats till dessa går det att se att staplarna för algoritm A4 ”lutar 

nedåt åt vänster”, vilket innebär motsatsen, att algoritmen presterar bättre om det är viktigare att hitta 

så många brytpunkter som möjligt på bekostnad av fler falsklarm. Dock är det viktigt att poängtera att 

t.ex. A1 trots motsatt ”lutning” jämfört med A4 fortfarande får högre värde på 𝐹2 vilket innebär att 

denna algoritm presterar bättre med denna viktning av precision och recall ändå. Algoritm A3 presterar 

dock bättre för 𝛽 = 2 än algoritm A2. 

5.2 Algoritmernas upptäckningstid 

Upptäckningstiden beräknades för varje testfall och algoritm genom att välja den kortaste 

upptäckningstiden bland de parameterkombinationer som gav högst 𝐹-score. Algoritm A3 

(anomalidetektion) har alltid upptäckningstid noll eftersom den endast undersöker varje dag en gång, 

så om en brytpunkt identifieras inträffar det antingen samma dag eller aldrig alls. Algoritm A5 

(differens) är liknande A3 i detta avseende och kommer också alltid att ha upptäckningstid noll. 

Anledningen till detta är att A5:s testmått för en potentiell brytpunkt är konstant för alla fönster då et 

endast beror av differensen mellan aktuell dag och föregående dag (fönsterlängden 𝐹 är inte en variabel 

i formeln för testmåttet 𝑇). Det är även därför kalibreringen för A5 inte beror av fönsterstorlek utan 

endast tröskelvärde (Figur 34).  

 

De andra algoritmerna (A1, A2 och A4) däremot får ett högre testmått ju närmare mitten i fönstret en 

brytpunkt är, se t.ex. Figur 7 för algoritm A1. Algoritmerna blir säkrare på att en brytpunkt existerar 

om de har fler datapunkter tillgängliga på vardera sida om brytpunkten. Ett lågt tröskelvärde gör att en 

brytpunkt identifieras snabbare för dessa algoritmer, men leder samtidigt till sämre precision, d.v.s. att 

fler falsklarm genereras. I detta arbete kalibrerades inte algoritmerna för att minimera upptäckningstiden 

direkt, eftersom att detektionstid inte är inkorporerat prestationsmåttet 𝐹-score, men som tidigare sagt 

valdes alltid den kortaste upptäckningstiden bland de kombinationer som hade högst F-score. Det är 

möjligt att det går att definiera ett nytt prestationsmått där upptäckningstid ingår som parameter utöver 

endast precision och recall och kalibrera mot detta, men det gjordes inte i denna rapport.  

 

Algoritm A1 som presterade väldigt bra för precision hade också en längre upptäckningstid för många 

testfall, vilket är kostnaden för hög precision. Det går också att se hur algoritm A4 får markant längre 

upptäckningstid för testfallet där precision värdesätts högre (𝛽 = 0,5). Upptäckningstiden ökade alltså 

som en konsekvens av att algoritmen kalibrerades mot ett testfall där precision värdesattes högre. 
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5.3 Precision och recall 

Det finns en balansgång mellan precision och recall och vilken av dessa som är viktigast för en 

läckidentifieringsalgoritm är inte helt lätt att svara på. Dels är det viktigt att algoritmen inte genererar 

för många falsklarm, d.v.s. att algoritmen har hög precision men samtidigt behöver recall vara högt för 

att algoritmen inte ska missa läckor som inträffar. Vid en verklig implementering av 

läckidentifieringsalgoritmer behöver förmodligen olika viktningar testas för att ta reda på vilken som 

fungerar bäst i praktiken. Flaggningar för en algoritm som väldigt ofta ger falsklarm (låg precision) 

kommer inte tas seriöst eftersom den oftast har fel, även om algoritmen samtidigt är väldigt bra på att 

inte missa någon läcka. På samma sätt skulle en algoritm som aldrig ger falsklarm, men som missar 

vissa läckor inte heller fungera bra.  

5.4 Algoritmrobusthet 

Resultatet för robusthetsmåttet 𝑅 (Figur 21) visar att sannolikheten att gissa rätt brytpunkt för olika 

stegstorlekar är identisk för algoritm A1 och A2 vars kurvor överlappar helt. Kurvan för algoritm A3 

har flackare lutning än A1 och A2:s kurvor för små stegstorlekar men vid stegstorlekar större än ungefär 

𝑆 = 3,5 korsar kurvan för A3 den för A1 och A2, vilket innebär att algoritm A3 presterar bäst av alla 

fram tills dess att samtliga algoritmer konvergerar mot 100 % vid stegstorlek cirka 𝑆 = 6. Algoritm A5 

har markant lägre sannolikhet att hitta rätt brytpunktstillfälle och sannolikheten ökar inte i samma takt 

som för det andra algoritmerna när stegstorleken ökas.   

 

I figuren för algoritmrobusthetsmått 𝑅 går det att se att algoritmers kurvor börjar på en sannolikhet för 

rätt brytpunktstillfälle 𝑅 = 5 % när stegstorleken är noll (se Figur 21). Detta beror helt enkelt på att 

testet utfördes på en tidsserie bestående av 20 punkter och att algoritmerna därför har 
1

20
 = 5 % chans 

att gissa rätt brytpunktstillfälle från slumpen. Algoritm A4 (klusteranalys) har dock för de minsta 

stegstorlekarna en sannolikhet som snarare är nära noll, vilket alltså är lägre än en algoritm som bara 

slumpvis väljer brytpunktstillfälle. Anledningen till detta kommer från hur A4 implementerades, vilket 

var att den valde första tillfället där klustertillhörigheten förändrats (första ettan i klustervektorn efter 

att differensen och absolutbeloppet tagits). För små stegstorlekar kommer klustervektorn att vara helt 

blandad och det troliga utfallet blir att den första förändringen i klustertillhörighet inträffar mycket 

tidigare än vid k = 10.  

 

I detta arbete testades endast robustheten på artificiella tidsserier bestående av 20 datapunkter. Detta 

motsvarar alltså i någon mening ett fönster med fönsterlängd 20 och det kan vara intressant att se om 

resultatet skiljer sig ifall antalet datapunkter förändras från 20 till något annat. Utöver det skulle 

brytpunktstillfället 𝑟 = 10 kunna varieras för att se om algoritmerna presterar olika i det fallet, flera av 

algoritmerna (A1, A2) har t.ex. svårare att hitta brytpunkter som är långt till vänster eller höger i 

fönstret.  

5.5 Förslag för framtida studier 

En möjlig förbättring av algoritmerna A1, A2 och A4 kan vara att för varje fönster leta efter och markera 

fler brytpunkter än endast en. Detta kan ske genom att efter att den första brytpunkten hittats, testmåttet 

beräknas på de två delmängderna som brytpunkten delar. Om brytpunkt identifieras i någon av dessa 

delfönster delas denna in ytterligare, och så vidare. Varje fönster skulle då potentiellt kunna flagga fler 

dagar än en inom fönstrets intervall som brytpunkt. Detta kan ev. hjälpa att hitta brytpunkter som 

inträffar i snabb följd, vilka för större fönsterstorlekar eventuellt kan missas.    
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I detta arbete testades algoritmerna endast på en dataserie bestående av riktig data. Dessutom existerade 

endast 18 brytpunkter för denna datamängd vilket gör att det finns viss osäkerhet i prestationsmåttens 

resultat. Om vidare undersökning görs av dessa algoritmer vore det bra att testköra algoritmerna på 

många fler dataserier så att dataunderlaget totalt sett blir större och innehåller fler brytpunkter. Serien 

Knutby valdes för att den ansågs ha relativt många läckor, med varierande storlek, som pågick under 

både korta och långa tidsperioder. Det är dock möjligt att brytpunkternas karaktär i denna dataserie på 

ett eller annat sätt gynnade eller missgynnade någon av de testade algoritmerna. Om testkörningar görs 

på fler dataserier motverkas sådana eventuellt missvisande resultat genom att det totala datamängden 

blir större. Anledningen till att bara en av Uppsala Vattens dataserier använder var att det krävdes 

manuell utmarkering av läckor, d.v.s. skapande av facit, vilket var tidskrävande och kan innehålla 

osäkerheter. Det är möjligt att det t.ex. finns datamängder bestående av flödesdata med kända läckor att 

ta del av från andra projekt eller vattenleverantörer, vilket skulle kunna användas för att öka 

dataunderlaget. 

 

Det hade även varit intressant att undersöka kombinationer av algoritmer. En algoritm som är bra på att 

upptäcka brytpunkter snabbt och en algoritm som är långsammare men nästan alltid hittar rätt till slut 

kanske skulle kunna komplettera varandra på ett sätt som gör att denna kombination presterar bättre än 

de enskilda algoritmerna var för sig.  

 

Även implementering av andra algoritmer än de som testades i detta arbete är intressant. Det finns 

väldigt många approacher och tillvägagångssätt för att identifiera brytpunkter varav endast ett fåtal 

kunde utvärderas här.  
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6. Slutsatser 

I detta arbete implementerades fem olika algoritmer för brytpunktsdetektering med syfte att undersöka 

deras lämplighet för användning vid identifiering av läckor i flödesdata. Detta genomfördes genom 

testkörning på en verklig dataserie bestående av flödesdata från Uppsala Vattens flödesmätare i Knutby. 

Utöver det gjordes tester på artificiellt skapade brytpunkter med varierande stegstorlek för att utvärdera 

algoritmernas teoretiska förmåga att identifiera små läckor, vilket kallades för algoritmrobusthet. 

 

De fem algoritmerna som användes i arbetet var; algoritm A1 som använde sig av 

sannolikhetsfördelningar och kvoter mellan likelihood-funktioner, algoritm A2 som använde 

residualkvadratsumman för att identifiera brytpunkter, algoritm A3 som applicerade en 

anomalidetektionsmetod, algoritm A4 som använde sig av klusteranalys och en simplistisk algoritm A5 

som undersökte differensen mellan datapunkter, med syftet att agera som approximation av metodiken 

för manuell läckidentifiering.  

 

Ur resultaten framgick det att samtliga algoritmer korrekt kunde identifiera riktiga läcktillfällen i en 

dataserie bestående av verklig flödesdata. Algoritmerna presterade olika bra på den valda datamängden, 

och resultatet varierade bland algoritmerna beroende på hur prestationsmåttet 𝐹-score viktades (𝛽 = 0,5, 

𝛽 = 1, 𝛽 = 2). 𝐹-score är ett sammanslaget mått på hur bra algoritmerna var på att hitta alla befintliga 

läckor och hur bra de var på att undvika att generera falsklarm. Algoritm A1, A2 och A3 presterade alla 

bättre när viktningsfaktorn värdesatte precision (mått på falsklarmsbenägenhet) högre än recall (mått 

på hur många som hittades) och för den testade dataserien hade t.ex. A1 precision = 1 för samtliga 

testfall, d.v.s. inga falsklarm alls samtidigt som relativt hög recall bibehölls.   

 

Algoritm A1 var också bäst på samtliga tre prestationsmått, 𝐹0,5, 𝐹1 och 𝐹2, även om algoritm A4 nästan 

var lika bra för prestationsmått 𝐹2. Om någon av algoritmerna skulle väljas som den bäst lämpade för 

verklig implementation som läckidentifieringsalgorim så skulle algoritm A1 väljas enligt de resultat 

som erhölls här.  

 

Algoritm A2 presterade väldigt likt algoritm A1, men hade konsekvent något lägre värde på 

prestationsmåtten. I robusthetstest 𝑅, vilket testade hur små teoretiska läckor algoritmerna kunde hitta,  

presterade dock A1 och A2 helt identiskt, vilket var ett intressant resultat. även om A4 vid större 

brytpunkter hade lite högre sannolikhet att identifiera rätt brytpunktstillfälle. Det är dock viktigare att 

algoritmerna för de små brytpunktsstegen visar på snabb förbättring, vilket var fallet för A1 och A2.  

 

Noterbart är algoritm A3:s låga prestationsresultat vid testkörningen på Knutby-dataserien. Den 

presterade till och med sämre än algoritm A5, som definierats som en enkel algoritm som 

approximerade ett manuellt läckidentifieringsarbete. För att en algoritm ska vara värd att utveckla och 

undersöka vidare behöver den åtminstone prestera bättre än den simpla A5, vilket algoritm A3 alltså 

inte gjorde. Vad detta berodde på är inte helt klart, antingen lämpade sig inte algoritmen för denna 

tillämpning eller så var implementeringen bristfällig på något sätt.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att av de testade algoritmerna så ansågs algoritm A1 vara bäst 

lämpad för framtida verklig implementering som läcksökningsalgoritm då den presterade bäst i både 

testkörningen på verklig flödesdata och robusthetstestet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Originaldata för dataserien Knutby [2015-03-17] till [2018-12-04] (195 552 datapunkter) 

 
 

Bilaga 2 - Utplockat nattminimum för dataserien Knutby [2015-03-17] till [2018-12-04] (1359 

datapunkter) 

 
 

 

 

 


