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Referat
Med Flightradar24:s realtidstjänst kan flygplan över hela världen
studeras via dess position på en karta. För denna tjänst används
data som kontinuerligt sänds ut av flygplan i luften och innehåller
parametrar som dess position, höjd, riktning och hastighet. Ge-
nom att bearbeta och ta fram samband för sådant historiskt flyg-
plansdata undersöks i projektet om en sannolikhetsmodell över
flygplans förflyttning kan konstrueras. Modellen skall sedan im-
plementeras i Flightradar24:s tjänst för att ta fram en beräknad
ankomsttid. Detta är intressant vid förseningar då den på förhand
angivna ankomsttiden inte stämmer.



Abstract
Probabilistic modelling of flight data - with

focus on arrival time
Flightradar24 is a company that provides services for displaying
aircraft position and other aircraft information for flights in real
time. The information originates from data continously trans-
mitted by aircrafts, which contains parameters such as position,
height, direction and velocity. The purpose of the project is to in-
vestigate how such historical data can be used to predict airplain
arrival time. In order to do so, a probability model is developed
based on the historical data.
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Introduktion

Internet har möjliggjort en helt ny typ av realtidstjänster som kan nå en stor
mängd användare. En av dessa tjänster är att se var alla världens flygplan
befinner sig i just detta nu, vilken bana de har tagit samt övrig information om
ankomstort, avreseort, flygplanstyp med mera. Svenskbaserade Flighradar24
är ett av de företag som lanserar denna typ av tjänst, och det är i samarbete
med dem som vi har utfört vårt projektarbete.

Projektet i korthet Ett flygplan i luften skickar med jämna mellanrum
ut information innehållande ett antal parametrar som dess aktuella position,
höjd, riktning och hastighet. Informationen tas emot av Flightradar24 som
använder den för att visa flygplanets aktuella position på en karta. Datat
lagras sedan i Flightradar24:s databaser. Genom att bearbeta och ta fram
samband för detta lagrade historiska data kan en sannolikhetsmodell över
flygplanets förflyttning tas fram. Modellen skall kunna anpassa sig efter aktuell
flygväg, ta in de givna parametrarna för en mätpunkt och ange sannolikheten
för att denna mätpunkt är korrekt. Givet en mätpunkt i realtid kan således
sannolikheten för en framtida mätpunkt maximeras. Denna metod används för
att ta fram en uppskattad ankomsttid genom att finna den tid som maximerar
sannolikheten att flygplanet befinner sig på ankomstorten.

Problemformulering Projektets uppgift är att undersöka om det går att ta
fram en modell som korrekt beskriver ett flygplans beteende för en viss flygväg.
Därefter skall modellen användas för att ta fram en beräknad ankomsttid. Det
verktyg som används är sannolikhetsbaserad maskininlärning.

Syfte Då flygplan inte alltid kommer fram enligt tidtabell finns det ett in-
tresse för att kunna förutsäga en ankomsttid. På detta sätt kan förseningar
förutspås och förmedlas till Flightradar24:s användare, vilket kan vara intres-
sant för någon som till exempel ska hämta upp en resenär på flygplatsen. Detta
gör Flightradar24:s tjänst lite mer kraftfull vilket gagnar dem som företag -
detta är också målet för vårt samarbete.
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Bakgrund

Detta bakgrundskapitel syftar till att ge projektet ett sammanhang och pre-
sentera begrepp som ligger till grund för fortsatta delar. Det inleds med en mer
ingående beskrivning av företaget Flightradar24:s tjänst i avsnittet Flightra-
dar24. Därefter görs en genomgång av de teoretiska verktygen för projektet i
avsnittet Maskininlärning.

2.1 Flightradar24

Figur 2.1. Screenshot från Flightradar24:s hemsida www.flightradar24.com

Flightradar24 är ett företag som startades 2010 och vars tjänst i nuläget finns
som websida och mobilapplikation. I tjänsten visas flygplans position på en
världskarta i realtid. Om man klickar på ett flygplan visas dess tidigare bana
som en kurva och information om dess nuvarande hastighet, höjd samt avre-
seort och ankomstort görs tillgänglig. Varje månad används Flightradar24:s
tjänster av 14 miljoner användare [3]. Bland användarna finns allt från in-
tresserade privatpersoner till taxichaufförer som ska hämta resenärer på flyg-
platsen till flygplatspersonal och piloter som blir hjälpta i sitt yrke av tjänsten.
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KAPITEL 2. BAKGRUND

Det finns två olika sätt Flightradar24 kan ha fått data från ett flygplan på,
genom ADS-B-teknik och genom FAA-data. Detta beskrivs mer ingående ne-
dan.

2.1.1 ADS-B
70% av flygplanen i Europa och 30% av flygplanen i USA använder sig av
ADS-B-teknik för att skicka information till andra flygplan och flygplatser [3].
ADS-B står för “Automatic Dependent Surveillance Broadcast”. Den skickade
informationen består av ett antal parametrar:

• Identifikationsnummer för det specifika flygplanet

• Tidsangivelse

• Longitud

• Latitud

• Höjd

• Hastighet

• Riktning

Flygplanets position i form av longitud och latitud bestäms genom kontakt
med GPS-satellit. Informationen sänds och mottas som radiovågor med fre-
kvensen 1090 MHz i Europa och frekvensen 978 MHz i USA [6]. Flightradar24
har drivit utvecklingen i att placera ut mottagare för denna frekvens och på
så sätt utöka det område där signalen kan uppfattas. Genom att underlätta
för privatpersoner att själva skaffa och installera mottagare har täckningen
utvidgats till att i nuläget täcka stora delar av världen. Mottagarna är upp-
kopplade mot internet och vidarebefordrar flygplansdatat till Flightradar24:s
servrar. När datat inkommit till Flightradar24 tas ytterligare information om
flygplanet fram genom att matcha dess identifikationsnummer mot externa
databaser hos till exempel flygplatser. Denna ytterligare information är bland
annat avreseort, ankomstort, flygplanstyp och flightnummer. Varje flygning
tilldelas ett unikt identifikationsnummer kallat för “flightID” och lagras där-
efter i Flightradar24:s databas [3].
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2.1. FLIGHTRADAR24

2.1.2 FAA
I USA används i huvudsak radar som positionsbestämning för flygplan och
merparten av flygplanen över Kanada och USA är därför “osynliga” för ADS-
B-mottagare. Flightradar24 köper därför in denna flygplansdata från FAA
(Federal Aviation Administration) [5]. FAA-datan uppdateras kontinuerligt
och innehåller samma parametrar som ADS-B-datan men är dock 5 minuter
fördröjd på grund av regleringar. De flygplan för vilka det varken finns ADS-B
eller FAA-data syns inte på Flightradar24:s hemsida och finns inte represen-
terade i deras databas. Det är därför viktigt att poängtera att datan inte är
heltäckande.

2.1.3 Flightradar24:s nuvarande modeller
Beräknad ankomsttid

I mobilapplikationen finns även en grov uppskattning av ankomsttiden som
presenteras i figur 2.2. Denna modell baseras på det vanliga sambandet mellan
hastighet, sträcka och tid. Den kvarvarande tiden på flygningen 4t beräknas
utifrån avstånd till destinationen 4s dividerat med nuvarande hastighet v.

Figur 2.2. Skiss över hur Flightradar24:s modell för beräkning av ankomsttid
fungerar.
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KAPITEL 2. BAKGRUND

För att ta fram en ankomsttid med hjälp av ovannämnda modell används
formeln:

Ankomsttid = tnuvarandepunkt +4t+ C (2.1)

C är en pålagd konstant för landningstiden som i nuläget ligger på 15 minuter.

Upplösning

Om ett flygplan befinner sig på hög höjd så sparas och visas färre datapunkter
i tjänsten, detta eftersom parametrarna förändras mindre för ett flygplan på
hög höjd. Vid landning är upplösningen större och man sparar och visar fler
datapunkter för att få till en snygg landningskurva.
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2.2. MASKININLÄRNING

2.2 Maskininlärning
Maskininlärning innebär att skapa ett system som kan “lära sig” av data.
Typiskt används det då man söker efter mönster och trender i stora data-
mängder. Inom maskininlärning tas en modell fram baserad på känd data
som sedan skall kunna ta in icke känd data och göra förutsägelser om denna.

Det finns olika typer av maskininlärningsmetoder som passar för att modellera
olika typer av problem. Ett problems karaktär och dess datas konfiguration
avgör vilken typ av metod som framgångsrikt kan modellera problemet. Po-
nera att vi har ett problem med en stor datamängd av flera olika parametrar,
bestående av ett beteende som upprepas med viss variation. Om vi vill fin-
na ett sätt att förutsäga hur okänd data från samma problem skall bete sig,
kan ett tillvägagångssätt vara att finna det generella beteendet hos den kända
datamängden. Detta generella beteende kan sedan appliceras på den okända
datan för att göra förutsägelser om denna. En metod för att finna det generella
beteendet är att ta fram det mest sannolika beteendet hos datamängden med
hjälp av sannolikhetsbaserad maskininlärning.

Då projektet tillhör den typ av problem som beskrivits ovan har modelleringen
utförts med koncept inom just sannolikhetsbaserad maskininlärning. Särskilt
viktiga bland dessa koncept är Maximum Likelihood-metoden och Bayesisk
sannolikhetslära. Detta kapitel syftar till att ge en teoretisk bakgrund och un-
derbyggnad till framtagningen av modellen genom att förklara dessa koncept.

I fortsättningen av detta avsnitt gås först generell modellframtagning ige-
nom och därefter hur modellframtagningen går till rent praktiskt i denna typ
av projekt. Efter förberedelser i form av avsnitt om Normalfördelningen och
Bayesisk sannolikhetslära underbyggs slutligen den praktiska modellframtag-
ningen med en teoretisk framställning av Maximum Likelihood-metoden.

Figur 2.3. Thomas Bayes 1702-1761, upphovsmannen till Bayes sats
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KAPITEL 2. BAKGRUND

2.2.1 Generell modellframtagning
Experiment- och testdata

Som nämnt ovan är målet att ta fram en modell baserad på känd data som
kan ta in icke känd data och göra förutsägelser om denna. Detta utförs genom
att dela in den tillgängliga datamängden i två delar; experimentdata och test-
data. Experimentdatat används för att ta fram och träna modellen. Testdatat
används därefter för att testa hur bra modellen fungerar på nytt data. Det
är viktigt att indelningen av experiment- och testdata sker slumpmässigt för
bästa resultat. En icke slumpmässig indelning skulle kunna leda till en vink-
ling av experimentdatat och därigenom av den modell som tas fram. Modellen
blir då dålig på att beskriva det generella beteendet hos datat vilket gör att
den presterar dåligt för nytt data [1].

Notation modellframtagning

Givet ett dataset bestående av ett antal parametrar, undersöks i ett första
steg om det går att finna något inbördes samband mellan två eller flera av
parametrarna. Detta utförs ofta med automatisk kurvanpassning i något pro-
gramspråk där modellen f i sambandet f(x) = y söks, givet att x och y är
två parametrar. När hela datasetet för en viss variabel åsyftas uttrycks detta
med vektornotation som x eller y. Vidare införs en parameter w som anger
de koefficienter i modellen f som skall anpassas till bestämt data. Detta ut-
trycks f(x,w) = y. Även standardavvikelsen σ införs vilken anger avvikelsen
för värdena y från de beräknade värdena f(x). Det totala antalet datapunkter
i datamängden betecknas N .

Occam’s razor

En av de riktlinjer som bör tillämpas inom valet av modell är Occam’s razor
[7] som på fri tolkning lyder:

“Om två modeller beskriver ett fenomen lika bra skall den som är enklast
väljas.”

Analogt med detta bör en modell med så låg frihetsgrad som möjligt väl-
jas, detta även för att undvika problem med s k “overfitting”, se figur 2.4.
En modell med högt gradtal kommer nämligen att anpassa sig väldigt väl till
de specifika datapunkterna men är dålig på att fånga det generella beteen-
det. Problem med stora oscillationer mellan datapunkter och i ändpunkter
förekommer också. Detta leder till att felet mellan modellen och testdatat
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2.2. MASKININLÄRNING

Figur 2.4. Ringarna är data som samplats från den gröna kurvan med en viss
störning. Den röda kurvan är en anpassning till den samplade datan, gjord
med ett polynom av grad 9. De stora oscillationer som anpassningen uppvisar
är en följd av polynomets höga gradtal.

ökar kraftigt [1]. Därför bör alltid en avvägning göras mellan att använda
en tillräckligt komplex modell som fångar beteendet men samtidigt undvika
“overfitting”.

2.2.2 Praktisk modellframtagning
För att finna den bäst anpassade modellen f används ofta Minsta Kvadrat-
metoden inom automatisk kurvanpassning. Denna metod går ut på att finna
de koefficienter w som minimerar residualkvadratsumman:

N∑
n=1

(yn − f(xn,w))2 (2.2)

Residualkvadratsumman kallas på engelska för root-mean-square error vilket
förkortas RMS-fel. Residualen är differensen mellan det givna värdet yn och
det beräknade värdet f(xn,w). Genom att minimera summan av residualer-
na i kvadrat minimeras samtidigt avståndet mellan modellen och y vilket är
detsamma som att modellen förbättras. Matematiskt kan de koefficienter som
ger ett minimum av residualkvadratsumman lösas ut genom att derivera 2.2
med avseende på koefficienterna w och sätta uttrycket till noll. I efterföljande
avsnitt kommer det att visa sig att Minsta Kvadrat-metoden i själva verket är
en variant av Maximum Likelihood-metoden [8].
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KAPITEL 2. BAKGRUND

2.2.3 Bayesisk sannolikhetslära
Mycket av principerna för sannolikhetsbaserad maskininlärning bygger på
Bayesisk sannolikhetslära. Därav följer här ett flertal begrepp som är vik-
tiga i sammanhanget [2].

Definition: p(z) är en sannolikhetsfördelning som anger hur stor sannolikheten
är att z ska anta ett visst värde.

• Priorisannolikhet
p(y) (2.3)

Priorisannolikheten anger det som är känt på förhand om vår parameter
y. Det är alltså inte slutsatser som dragits med hjälp av den aktuella
datamängden utan information om parametern som var tillgänglig innan
datamängden undersökts. Om sannolikheten för y att anta ett visst värde
alltid är lika stor kommer priorisannolikheten ges av 1/K där K är totala
antalet värden. I detta fall anses priorisannolikheten vara icke-informativ
då den är uniform för alla möjliga värden.

• Posteriorisannolikhet

p(y|x) (2.4)
Detta kallas även betingad sannolikhet och anger sannolikheten för y
givet att värdet för x är känt. I motsats till priorisannolikheten som
måste baseras på det som är känt innan datat är känt, är posteriori den
sannolikhet som baseras på att x redan är känd och vad detta säger om
y.

• Antagande om oberoende

p(y|x) = p(y) (2.5)
Om y och x är oberoende av varandra innebär detta att om värdet för
x är känt så säger detta ändå inte något om hur y ser ut.

• Produktregel

p(x, y) = p(y|x) ∗ p(x) (2.6)
Produktregeln talar om att en posteriorisannolikhet p(y|x) kan omvand-
las till en sannolikhetsfördelning p(x,y) genom multiplikation med prio-
risannolikheten p(x). Detta blir ett sätt att förflytta en parameter från
att vara given till att icke vara given.
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2.2. MASKININLÄRNING

• Produktregel för oberoende variabler

p(x, y) = p(x) ∗ p(y) (2.7)
Vid antagande om oberoende blir den totala sannolikhetsfördelningen
produkten av variablernas enskilda sannolikhetsfördelningar.

• Bayes sats

p(y|x) = p(y) ∗ p(x|y)
p(x) (2.8)

Bayes sats beskriver hur de betingade sannolikheter hänger samman med
varandra. I fallet då den ena av parametrarna utgörs av modellparamet-
rar w som skall tas fram, säg y=w. Då beskriver Bayes sats hur posteri-
orisannolikheten p(w|x) beror av priorisannolikheten p(w) och av något
som kallas likelihoodfunktionen p(x|w). Likelihoodfunktionen anger hur
sannolikt datasetet x är för olika konfigurationer av modellparametern
w. p(x) i nämnaren finns med för att normera funktionen. Detta ger
sambandet mellan posteriorisannolikhet, likelihoodfunktion och priori-
sannolikhet enligt nedan:

posterior ∝ likelihood× prior (2.9)

Möjliga manipulationer i fler än två variabler

Genom användning av ovanstående regler kan en sannolikhetsfördelning av
fler än två variabler p(x, y, z) uttryckas på annan form. Formel 2.6 ger:

p(x, y, z) = p(x, y|z) ∗ p(z) (2.10)

Om formel 2.6 därefter tillämpas på uttrycket p(x, y|z) ger detta:

p(x, y|z) = p(x|y, z) ∗ p(y|z) (2.11)

Om det antas att x och y är oberoende av varandra givet z fås p(x|y, z) =
p(x|z) vilket ger:

p(x, y|z) = p(x|z) ∗ p(y|z) (2.12)
Detta sammantaget ger att sannolikhetsfördelningen kan uttryckas som:

p(x, y, z) = p(x|z) ∗ p(y|z) ∗ p(z) (2.13)
Med antagande om oberoende kan alltså en sannolikhetsfördelning i många
variabler uttryckas som en produkt av mindre posteriori- och priorisannolik-
heter.
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KAPITEL 2. BAKGRUND

Figur 2.5. Normalfördelningskurva

2.2.4 Normalfördelningen
Ett sätt att ta fram en modell som beskriver sambandet mellan två parametrar
x och y är att använda Maximum Likelihood-metoden som beskrivs i nästa
avsnitt. För att använda denna metod inom sannolikhetsbaserad maskininlär-
ning måste vi börja med att göra antagandet att x och y är normalfördelade
parametrar. Det innebär att de har en täthetsfunktion enligt nedan:

f(z) = 1√
2 ∗ π ∗ σ2

∗ e
−(z−µ)2

2∗σ2 (2.14)

Täthetsfunktionen anger hur sannolikheten fördelar sig för olika värden på
z[2]. Faktorn framför exponentialen normerar så att hela täthetsfunktionen in-
tegrerar till ett, dvs fördelar hela sannolikhetsmassan jämnt över alla punkter
i sannolikhetsrummet. Symbolen µ anger klassiskt medelvärdet - det förvänta-
de värdet. Standardavvikelsen σ är klassiskt avvikelsen från medelvärdet och
beräknas enligt nedanstående formel:

σ =

√√√√ 1
N

N∑
i=1

(xi − µ)2. (2.15)

N är i denna formel det totala antalet mätpunkter. I figur 2.1 visas en bild
på normalfördelningens, dess utseende är även känt som en s k “gaussklocka”.
Normalfördelningen har som egenskap att produkten av två normalfördelning-
ar genererar en ny normalfördelning.
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2.2. MASKININLÄRNING

2.2.5 Maximum Likelihood-metoden
Med det initiala antagandet att parametrarna x och y är normalfördelade
och modelleras av sambandet f(x,w) = y kan posteriorisannolikheten p(y|x)
uttryckas enligt:

p(y|x,w, σ) = 1√
2 ∗ π ∗ σ2

∗ e
−(y−f(x,w))2

2∗σ2 (2.16)

Vi ser här att det förväntade värdet uttrycks som modellens beräknade vär-
de f(x,w) istället för medelvärdet µ. Med antagandet att varje värde på x
och y är oberoende av de övriga värdena blir nästa steg att skapa den s k
likelihood-funktionen som produkten av funktion 2.16 för alla par av värden
på x och y insatta. En fördelning av sinsemellan oberoende parametrar kan ju
uttryckas som produkten av parametrarnas enskilda sannolikhetsfördelningar,
se ekvation 2.7 i Bayesisk sannolikhetslära för jämförelse.

p(y|x,w, σ) =
N∏

n=1

1√
2 ∗ π ∗ σ2

∗ e
−(yn−f(xn,w))2

2∗σ2 (2.17)

För att bestämma koefficienternaw och på detta sätt ta fram modellen f(x,w)
maximeras likelihood-funktionen med avseende på w. Detta görs enklast ge-
nom att maximera logaritmen av funktion 2.17 då det ger samma resultat
men är beräkningsmässigt enklare än att maximera funktionen direkt[1] :

ln p(y|x,w, σ) = −β2

N∑
n=1

(yn − f(xn,w))2 + N

2 ln β − N

2 ln 2π (2.18)

Det inses att för maximering av 2.18 med avseende på w är endast den första
termen relevant. Att maximera denna term är detsamma som att minime-
ra termen med ett minus framför - vilket visar sig vara samma sak som en
maximering av residualkvadratsumman 2.2. Detta visar att Minsta Kvadrat-
metoden kan ses som en tillämpning av Maximum Likelihood-metoden [8].
Det värde på w som maximerar 2.18 är det värde wML som väljs.

Vi beräknar därefter σ som avvikelsen från vår modell f(x,wML)

σ = 1
N

N∑
n=1

(yn − f(xn,wML))2 (2.19)
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När w och σ på detta sätt har bestämts används de i sannolikhetsfördelningen
nedan för att ge sannolikheten för ett visst värde av y givet ett visst värde av
x:

p(y|x,w, σ) = 1√
2 ∗ π ∗ σ2

∗ e
−(y−f(x,w))2

2∗σ2 (2.20)

Maximum Likelihood-estimering

Genom att i 2.20 finna det värde på x som maximerar sannolikheten för det
befintliga värdet på y görs en så kallad Maximum Likelihood-estimering. Ofta
innebär detta att y i själva verket består av flera observerade variabler y och
målet är att finna det värde på x som med störst sannolikhet har genererat y:

max
x

p(y|x) (2.21)

Det x som tas fram med estimeringen är alltså det värde som maximerar
uttrycket p(y|x).
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Metod

Det av projektet använda tillvägagångssättet för beräkning av ankomsttiden
är enligt följande.

1. I ett första steg inhämtas den data som modellen baserades på, och
felaktig data raderas.

2. När datan har uppstrukturerats delas den upp i experiment- och testdata
enligt teorin i avsnitt 2.2.1

3. Datan undersöks för att hitta samband mellan de ingående parametrar-
na. Detta görs genom grafiska representationer av datan med avseende
på olika parametrar. Då ett samband hittats mellan x och y, anpassas
kurvan f(x) = y till experimentdatan och avvikelsen från modellen, σ,
tas fram (ekvation 2.19).

4. Sambanden sätts in i sannolikhetsfördelningen p(y|x) i ekvation 2.20
och ger en sannolikhetsfördelning för y givet att x är observerad.

5. När de intressanta delmodellerna tagits fram enligt ovan sammanfogas
dessa till en total sannolikhetsmodell enligt reglerna i avsnitt 2.2.3. För
att ihopsättningen skall vara möjlig görs antagandet att delmodellerna
är villkorligt oberoende. På så sätt fås en modell med ett flertal ingående
parametrar.

6. Den stora modellen testas med testdatasetet för att bedöma modellens
tillförlitlighet på ny data. Om modellen beskriver beteendet hos ny data
väl kommer sannolikheten för varje punkt i testdatasetet vara hög.

7. Modellen uttrycks därefter på den form som önskas för användningsom-
rådet. I projektet har modellen uttryckts på den form som krävs för att
använda Maximum likelihood-estimering, avsnitt 2.2.5, vid beräkning
av ankomsttiden. Modellen testas med testdatasetet för att kontrollera
tillförlitligheten för den specifika uppgiften.

15





Utförande

4.1 Databehandling

4.1.1 Datasetet

Figur 4.1. Alla flygningar till Chicago och till London, från ett antal olika
flygplatser. Det är ca 22.000 flygningar och 4 miljoner datapunkter.

Den data som används för att ta fram sannolikhetsmodellen är hämtad från
Flightradar24:s databas. För att begränsa den tillgängliga datamängden an-
vänds en tydligt avgränsad mängd för projektet. På förslag av Flightradar24
består datat av 2 veckornas flygningar till Chicago och till London. Alla flyg-
ningar som valts ut har alltså London eller Chicago som destination.

Datat består av 4 miljoner rader, där varje rad beskriver ett flygplans po-
sition och tidpunkt samt övrig data. Hela datasetet presenteras grafiskt i figur
4.1, där varje datapunkts position på jordytan visas. Flygningarnas punkter
är centrerade runt London och Chicago eftersom datamängden består av flyg-
ningar till dessa flygplatser.
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Figur 4.2. Alla flygningar mellan Chicago och London. Feldata har raderats
enligt beskrivning avsnitt 4.1.3. De svarta punkterna är flygningar från London
till Chicago och de gula punkterna är flygningar från Chicago till London. Det
är ca 100 flygplan och 45.000 datapunkter i varje riktning.

4.1.2 Datats strukturering

Praktiska verktyg

I projektet används två olika verktyg för behandling av data. Det första är
en relationsdatabas av typen MySQL där datan finns lagrad. Det andra är
programspråket MATLAB där datan bearbetas och modellen tas fram.

Indelning i flygvägar

Vid framtagandet av sannolikhetsmodellen används endast data för flygning-
ar mellan Chicago och London. På så sätt studeras beteendet för en specifik
flygväg. Figur 4.2 visar alla positioner för flygningarna mellan London och
Chicago. Det ger en bild över hur flygplanen rör sig mellan dessa flygplatser.

På grund av de stora skillnaderna i beteende beroende på riktning delas flyg-
ningarna upp i två delar för att skilja på flygningar från London till Chicago
och från Chicago till London.
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4.1. DATABEHANDLING

Objekt för varje flygning

Datan sorteras upp i flygningar, vilket innebär alla mätpunkter som tillhör ett
speciellt identifikationsnummer. Varje flygnings hela bana från start till land-
ning läggs ihop till ett objekt. Hälften av flygningarna väljs därefter slump-
mässigt ut till experimentdata, och hälften väljs till testdata i enlighet med
avsnitt 2.2.1

Tillagd parameter

För att kunna anpassa parametrar med avseende på tiden, oberoende av vid
vilken tidpunkt flygplanet startar, skapas den nya parametern “tid sedan
start”. Parametern används istället för den av flygplanet angivna absoluta
tiden, och den anger den tid som förflutit sedan flygplanet lyfte. I fortsätt-
ningen av rapporten är det denna tid som åsyftas med parametern t.

4.1.3 Radering av feldata
Datapunkter raderas då de av olika anledningar förstör modellanpassningar
på grund av ett gravt avvikande mönster från det resterande datat. För att
förenkla parameteranpassningar görs därför en strikt utsortering av data, där
all data som förstör någon av modellanpassningarna raderas. Nedan följer en
beskrivning av vilka mätpunkter som raderas, tillsammans med en motivering
till varför de tas bort.

Halva flygvägar. Det finns ett flertal flygningar där endast delar av flygvä-
gen är uppmätt. Detta skapar problem med parametern tid-sedan-start då den
baseras på skillnaden mellan varje mätpunkt och första mätpunkten för den
flygningen. Om den första uppmätta tiden är långt efter start blir parametern
helt felaktig. På samma sätt fås ankomsttiden från datats sista mätpunkt, vil-
ken blir felaktig om mätpunkten vid ankomstorten saknas. Alla de flygningar
som saknar mätdata för start eller landning sorteras därmed bort.

Saknade/missvisande parametervärden. Det finns ett flertal mätpunk-
ter där hastighet och höjd är konstant noll under en längre tid, vilket beror
på att flygplanets sändare har slagits på i god tid före start. Även detta le-
der till ett felaktigt värde på tid-sedan-start eftersom flygplanet egentligen
inte har börjat flyga när första mätpunkten är uppmätt. Alla mätpunkter där
hastighet eller höjd är noll raderas därför.
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Avvikande flygvägar och mätpunkter. Det finns en flygning i datat med
gravt avvikande flygväg, där flygplanet landar på en annan flygplats än övriga
flygplan. Den typen av fel baseras troligtvis på ett fel i Flightradars manuella
inmatning av flygplanens avreseort och ankomstort. Ett annat flygplan mel-
lanlandar under sin flygning och har därmed även det en avvikande flygväg.
Båda dessa flygningar raderas då de ger problem med framförallt modellering
med avseende på position. Det finns också en punkt lång bort från de övriga
som raderas då den verkar bero på ett direkt mätfel.

De flesta problematiska data har upptäckts genom att rita grafer över lati-
tud och longitud. De mätpunkter där hastighet och höjd är noll har upptäckts
då grafer ritats med avseende på hastighet och höjd.

4.2 Parametersamband
De samband som används tas fram genom att göra ett stort antal grafer, där
parametrarna ritas ut som funktioner av varandra. Detta ger en intuitiv bild
av huruvida ett tydligt samband finns, samt sambandets eventuella karaktär.
Utifrån detta väljs ett antal samband ut och därefter utförs kurvanpassningar
i MATLAB för respektive samband för att bestämma sambandsfunktionens
koefficienter. MATLAB använder sig av Minsta Kvadrat-metoden [4] för att
ta fram koefficenterna för sambandsfunktionen vilket beskrivs i bakgrunden
i avsnitt 2.2.2; Praktisk modellframtagning. När en modell för varje samband
tagits fram beräknas den specifika standardavvikelsen σ från modellen enligt
ekvation 2.19.

De funktionstyper som används i kurvanpassningen för att beskriva samban-
den är av låg frihetsgrad. Det minskar risken för overfitting, se figur 2.4. Därför
används endast linjära och kvadratiska funktioner samt exponentialfunktioner.
Den funktionstyp som ger lägst avvikelse från datan, ekvation 2.19, väljs som
modell. Vid de tillfällen då två funktionstyper har ungefär lika stor standar-
davvikelse väljs den enklaste typen, i enlighet med Occam’s razor (avsnitt
2.2.1). I ett senare skede undersöks även vilken av de olika funktionstyperna
som ger bäst överensstämmelse med testdatat. Detta för att säkerställa att
den modell som väljs verkligen är den som bäst beskriver det generella bete-
endet hos datat.

I följande parametersamband används subindex -1 för att syfta till parame-
terns värde i föregående punkt. Givet tiden t hänvisar till exempel t−1 till
tiden i föregående punkt. Nedan följer de samband som studerats.
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4.2.1 Höjd givet Hastighet
Under en flygning tillryggaläggs den stora delen av sträckan på en konstant
höjd som kallas marschhöjd, och under flygplanets lyftning och landning änd-
ras höjden från markhöjd till marschhöjd respektive tillbaka igen. På grund
av detta har höjdvariationen ett generellt utseende, under en kortare första
period ökas den successivt, den blir därefter konstant under den stora mer-
parten av sträckan för att i slutskedet successivt minskas. I figur 4.3 visas
höjdförändringens utseende för en exempelflygning. Det visade sig att detta
beteende till stor del följs av hastigheten vilket kan upplevas som intuitivt
logiskt då hastigheten är ett medel för att kunna transportera upp flygplanet
till högre höjder.

Vid undersökning av alla värden på höjd och hastighet och hur dessa beror av
varandra kan således ett enkelt samband konstateras. Om studiet fördjupas
upptäcks även att likheterna är ännu större för vissa delmängder i datat, men
att ta fram en modell baserat på dessa likheter visar sig svårare. En utförli-
gare redogörelse för detta ges under Diskussion. De ingående parametrarna i
sambandet ges enligt ekvation 4.1.

h = f(v) (4.1)

Figur 4.3. Typiskt beteende för höjdförändringen givet tiden under en flyg-
ning.
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4.2.2 Beräknad hastighet
Den beräknade hastigheten vcalc beräknas från sambandet för sträcka, tid och
hastighet enligt ekvation 4.2.

vcalc = ∆s
∆t (4.2)

Teoretiskt sett borde den givna och den beräknade hastigheten förhålla sig
till varandra via en linjär kurva genom origo med lutning 1, eftersom värdena
borde vara identiska. Praktiskt sett kan förhållandet inte antas vara lika per-
fekt, vilket dels beror på fel i datat. Det beror också på att medelhastigheten
mellan två punkter endast är en approximation av den uppmätta hastigheten
i den ena punkten. Ett samband har tagits fram utifrån detta, med den givna
hastigheten som funktion av den beräknade hastigheten; f(vcalc) = v.

Den beräknade hastigheten ges ur ekvation 4.2, där tidsskillnaden ∆t beräk-
nas från skillnaden mellan tiden i nuvarande punkt t och i föregående punkt
t−1. Positionsförflyttningen, ∆s, ges från ekvation 4.3.

∆s =
√

(∆lat ∗ jordradien)2 + (∆long ∗ jordradien)2 (4.3)

Uttrycket i ekvation 4.3 baseras på att latitud och longitud är gradangivel-
ser. Förflyttningen i latitud och longitud motsvarar därmed gradskillnader på
jordklotet. Gradskillnaden ∆long tas fram genom att beräkna differensen mel-
lan longituden i nuvarande punkt long och i föregående punkt long−1. Samma
sak gäller för gradskillnaden ∆lat. För att ta fram den båglängd som dessa
gradskillnader motsvarar multipliceras gradskillnaden med jordradien. Däref-
ter används Pythagoras sats, där krökningen på båglängden anses så liten att
de respektive sträckorna kan anses raka. På grund av att sträckorna är små i
förhållande till jordradien förväntas antagandet inte leda till något betydande
fel.

Genom att ta fram den beräknade hastigheten som funktion av den givna
hastigheten fås ett samband mellan den givna hastigheten och skillnaden i
latitud, longitud och tid enligt ekvation 4.4.

v = f(vcalc) = f(lat, lat−1, long, long−1, t, t−1) (4.4)
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4.2.3 Statistisk position
Den statistiska positionen är den mest sannolika positionen vid varje tid-
punkt, endast baserad på tidigare flygningar. Latitud samt longitud uttrycks
som funktion av tid, se ekvation 4.5 och 4.6. Dessa samband representerar
medelvägen för flygningarna genom att ge den mest sannolika positionen för
varje tidpunkt mellan start och landning. Sambandens utseende varierar nå-
got beroende på flygningens riktning, vilket avspeglas i figur 4.2. Det gör att
sambandet mellan latitud och tid har ett tydligt kvadratiskt beroende för flyg-
ningar från London till Chicago, se figur 5.1.2. För flygningar från Chicago
till London är beroendet istället av linjär karaktär, se figur 5.1.2. Sambandet
mellan longitud och tid är linjärt i båda riktningar, se figur 5.1 och 5.1.

lat = f(t) (4.5)

long = f(t) (4.6)

4.2.4 Beräknad position
En beräknad position tas fram utifrån senast givna mätpunkt. Flygplanet
antas förflytta sig med samma riktning och hastighet som vid senast givna
punkt, så att v ≈ v−1 och dir ≈ v−1. Flightradar24 använder sig i nuläget av
denna modell för att kunna rita ut flygplansförflyttningar när mätdata saknas.

Med hjälp av hastighet, riktning och tidsskillnad beräknas förflyttningen i
meter, och görs därefter om till en skillnad i latitud och longitud-led. Förflytt-
ningarna ∆lat och ∆long ges i detta fall av ekvationerna 4.7 och 4.8:

∆lat = v−1 ∗ cos(dir−1) ∗∆t
jordradien

(4.7)

∆long = v−1 ∗ sin(dir−1) ∗∆t
jordradien

(4.8)

Dessa skillnader adderas på koordinatvärdena i den senast uppmätta punkten
och ger på så sätt en approximerad ny position; long = long−1 + ∆long samt
lat = lat−1 + ∆lat. Sambanden mellan de ingående parametrarna uttrycks i
ekvation 4.9 och 4.10.

long = f(long−1, v−1, dir−1) (4.9)

lat = f(lat−1, v−1, dir−1) (4.10)

23



KAPITEL 4. UTFÖRANDE

4.3 Sammansättning av sannolikhetsmodellen
Först görs antagandet att alla parametrar i datat är normalfördelade, se av-
snitt 2.2.4 om Normalfördelningen under Bakgrund. Med detta antagande kan
därefter sannolikhetsfördelningar skapas för de parametersamband som togs
fram i föregående avsnitt, enligt Maximum Likelihood-metoden i avsnitt 2.2.5.
För ett exempelsamband f(x) = y skapas sannolikhetsfördelningen p(y|x) vil-
ket uttrycks redan i ekvation 2.16 men här betecknas i mer schematisk form:

p(y|x) = 1√
2 ∗ π ∗ σ2

∗ e
−(y−f(x))2

2∗σ2 (4.11)

För alla parametersamband skapas sannolikhetsfördelningar av typen 4.11.
Detta utförs genom att för varje samband sätta in dess respektive standar-
davvikelse och funktion f given av ekvation 4.1, 4.4, 4.6, 4.5, 4.9 och 4.10.
De skapade sannolikhetsfördelningarna blir följande:

• Höjd givet Hastighet
p(h|v)

• Beräknad hastighet
p(v|lat, long, t, lat−1, long−1, t−1)

• Statistisk position
p(lat|tid) och p(long|tid)

• Beräknad position
p(lat|t, lat−1, dir−1, v−1, t−1) och p(long|t, long−1, dir−1, v−1, t−1)

Med hjälp av sannolikhetsregler kan de olika delsannolikheterna ovan sättas
ihop till en stor sannolikhetsfördelning.

4.3.1 Tillämpande av sannolikhetsregler
I ett antal steg visas här hur delsannolikheterna kan multipliceras ihop till en
stor sannolikhetsfördelning och vilka sannolikhetsregler som motiverar detta.
Först och främst är de parametrar som står till höger om strecket betecknade
som givna. Detta innebär att priorisannolikheten för dessa inte behöver tas
med i uttrycket.
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Steg ett

Först sätts statistisk longitud och statistisk latitud samman till en total sta-
tistisk position enligt sannolikhetsregel 2.12:

p(lat|t) ∗ p(long|t) = p(lat, long|t) (4.12)

Ovanstående gäller med antagandet att latituden och longituden är oberoende
av varandra givet tiden.

Steg två

I steg två sätts beräknad longitud och beräknad latitud samman till en beräk-
nad position med tillämpning av sannolikhetsregel 2.12 i flera variabler. För
att underlätta notationen uttrycks (dir−1, v−1, t−1) som punkt−1:

p(lat|t, lat−1, punkt−1)∗p(long|t, long−1, punkt−1) = p(lat, long|t, lat−1, long−1, punkt−1)
(4.13)

Ovanstående gäller med antagandet att long är oberoende av lat och lat−1
givet övriga variabler samt att lat är oberoende av long och long−1 givet
övriga variabler.

Steg tre

Att nu sätta samman statistisk position och beräknad position till en total
position leder endast till att vi får tillbaka uttrycket för beräknad position.
För att underlätta notationen inkluderas även lat−1 och long−1 i punkt−1.
Total position ges nu av:

p(lat, long|t, punkt−1) ∗ p(lat, long|t) = p(lat, long|t, punkt−1) (4.14)

Steg fyra

Nu skall total position sättas samman med den beräknade hastigheten. Enligt
sannolikhetsregel 2.11 fås då uttrycket:

p(v|lat, long, t, punkt−1) ∗ p(lat, long|t, punkt−1) = p(lat, long, v|t, punkt−1)
(4.15)
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Steg fem

Sista steget blir att lägga till Höjd givet Hastighet genom att återigen tillämpa
sannolikhetsregel 2.11:

p(h|v) ∗ p(lat, long, v|t, punkt−1) = p(lat, long, v, h|t, punkt−1) (4.16)

Total sannolikhetsfördelning

Detta ger den totala sannolikhetsfördelningen:

p(lat, long, v, h|t, t−1, lat−1, long−1, dir−1, v−1) (4.17)

Slutresultatet blir en modell som kan beskriva sannolikheten för latitud, long-
tud, hastighet och höjd, givet ett antal andra parametrar. De steg som har
utförts motiverar att det är korrekt enligt sannolikhetsregler att sätta samman
sannolikhetsfördelningen genom att multiplicera ihop delsannolikheterna.

4.4 Beräkning av ankomsttid
Modellen ovan används för att beräkna ankomsttiden med hjälp av Maximum
Likelihood-estimering. Det bygger på principerna i avsnitt 2.2.5, Maximum
Likelihood-metoden, och framförallt ekvation 2.21.

4.4.1 Maximum Likelihood-estimering
Ankomsttiden beräknas baserat på flygplanets sista givna punkt samt posi-
tionen för flygplatsen. Flygplatsen anger då den “nuvarande” punkten i mo-
dellen, medan flygplanets senaste mätpunkt anger den “föregående” punkten.
För beräkning av ankomsttiden är t den parameter som skall estimeras. Al-
la de övriga parametrarna antas vara redan observerad data. Den framtagna
sannolikhetsmodellen i ekvation 4.17 behöver därför skrivas om på formen
p(givna parametrar|t). För att uppnå detta multipliceras den totala sanno-
likhetsmodellen med priorisannolikheterna (ekvation 2.3, priori) för de övriga
parametrarna på högersidan. Med användandet av produktregeln, ekvation
2.6, förflyttas därför högerledets parametrar till vänsterledet och på så sätt
fås en sannolikhetsfördelning enligt ekvation 4.19.

p(lat, long, v, h, v−1, t−1, riktning−1, lat−1, long−1|t) (4.18)

Den tid t som maximerar uttrycket i 4.18 är den tid som är mest sannolik att
ha genererat det observerade datat i vänsterledet.
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Figur 4.4. Givet bestämda värden på övriga parametrar visas här sannolik-
heten för olika värden på tiden. Den högsta punkten på kurvan motsvarar vår
beräknade ankomsttid, markerad som svart punkt. Den röda punkten är den
riktiga ankomsttiden.

På detta sätt utförs en Maximum Likelihood-estimering av tiden enligt formel
4.19. En graf över estimeringen visas i figur 4.4.

max
t
p(lat, long, v, h, v−1, t−1, riktning−1, lat−1, long−1|t) (4.19)

Priorisannolikheterna antas vara uniforma. Detta innebär att sannolikheten
endast viktas med en konstant till följd av multiplicering med priorisannolik-
heterna. Eftersom det som utförs i metoden är en maximering, och en konstant
inte påverkar var maximum hamnar, innebär detta att den totala sannolik-
hetsmodellen från ekvation 4.17 kan användas direkt.

4.4.2 Reducerad sannolikhetsmodell
Efter ett flertal tester insågs att modellsambandet Höjd givet Hastighet inte
påverkar resultatet för Maximum Likelihood-estimeringen. Sambandet Beräk-
nad hastighet ger däremot i vissa fall en singularitet vilket påverkar resultatet
negativt. Med bakgrund av detta används en reducerad modell för estimering-
en, där endast sannolikhetsfördelningarna för Statistisk position och Beräknad
position ingår. Denna reducerade modell motsvarar modellen som tas fram i
steg 1-3 under avsnitt 4.3, Sammansättning av sannolikhetsmodellen. Estime-
ring med den reducerade modellen blir enligt följande:

max
t
p(lat, long, t−1, lat−1, long−1|t) (4.20)
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4.5 Testning

4.5.1 Sannolikhetsmodellen
När sannolikhetsmodellen är framtagen testas hur bra den fungerar på nytt
data med hjälp av testdatasetet. I tur och ordning väljs flygningar ur setet ut,
och sannolikheterna för varje mätpunkt under hela flygningen tas fram. Om
sannolikheten är hög för mätpunkterna betyder det att modellen stämmer bra
överens med nya flygningar.

Högsta möjliga sannolikhet

Den högsta möjliga sannolikheten begränsas av standardavvikelserna i model-
len. Eftersom varje parametersamband består av uttrycket 4.11 uppnås det
maximala värdet då exponentialfunktionen blir 1. Det maximala värdet för
varje delsannolikhet, pdel, begränsas därför av uttrycket framför exponential-
funktionen där den för sambandet specifika standardavvikelsen σ sätts in:

max(pdel) = 1√
2 ∗ π ∗ σ2

del

(4.21)

Eftersom den stora sannolikhetsfördelningen består av produkten av alla delsan-
nolikheter, uppnås det maximala värdet för denna då alla dessa exponenti-
alfunktioner blir 1. Det som begränsar den maximala sannolikheten är då
produkten av 4.21 för alla samband:

max(ptotal) =
N∏

n=1

1√
2 ∗ π ∗ σ2

n

(4.22)

Eftersom antalet delsannolikheter är 6 för den totala modellen blir detta vär-
det på N, och n anger i tur och ordning vilket σ som åsyftas. För modifieringar
av modellen med ett mindre antal delsannolikheter byts N ut mot det korrekta
antalet med motsvarande värden på σ. För att få ett bättre mått på sanno-
likheten under testningen så normeras denna alltid med den högsta möjliga
sannolikheten i 4.22.

Utförd testning

Den slutliga testningen går ut på att ta fram statistik över modellens presta-
tion på testdatat. För detta tas sannolikheten för varje punkt i testdatat fram
enligt modellen, och fördelningen av dessa sannolikheter representeras med ett
histogram.
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Denna testning utförs för tre olika varianter på sannolikhetsmodellen. Först
den totala vilket är den som åsyftats hittills. Därefter för den reducerade mo-
dell som nämns i avsnitt 4.4.2. Detta är alltså den totala modellen fast med
sambanden för Höjd givet Hastighet och Beräknad hastighet borttagna. Slutli-
gen för den tredje varianten vilken är den totala modellen fast med sambandet
för Statistisk position borttagen. Motivering till denna tredje variant ges vidare
under Diskussion.

4.5.2 Beräkning av ankomsttid
För att testa hur bra den reducerade och den totala modellen fungerar för
att förutspå ankomsttiden har modellerna använts på testdatasetet. För var-
je modell har ankomsttiden beräknats med Maximum Likelihood-estimering
given av uttrycken i 4.19 och 4.20. Ett flertal olika punkter på testdatat har
använts som flygplanets “nuvarande” punkt för att jämföra resultaten för oli-
ka avstånd från flygplatsen. Differensen mellan den beräknade ankomsttiden
och den av testdatat givna ankomsttiden har därefter tagits fram för att möj-
liggöra jämförelse mellan modellerna. De båda modellerna har också jämförts
mot Flightradar24:s nuvarande modell, ekvation 2.1.
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Resultat

I detta kapitel redovisas resultaten för projektet i form av grafer, kort för-
klarande text och tabeller. Kapitlet inleds med resultaten för parametersam-
banden. Därefter visas resultaten från testningen av sannolikhetsmodellen.
Slutligen presenteras resultaten för beräkningen av ankomsttid.

5.1 Parametersamband
I detta avsnitt visas resultatet för parametersambanden. Avsnittet inleds med
att de framräknade koefficienterna och standardavvikelserna för de specifika
modellerna redovisas. Därefter visas grafer över kurvanpassningarna för re-
spektive samband.

För samtliga delar visas resultatet för flygningar i båda riktningar, London
till Chicago och Chicago till London.

5.1.1 Koefficienter för parametersamband
På nästa sida visas värdet på koefficienterna från kurvanpassningarna i avsnitt
4.2.

Datan är skriven på formen:

• Om andragradspolynom
y = ax2 + bx + c

• Om förstagradspolynom
y = ax + b

.
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KAPITEL 5. RESULTAT

Parametersamband London - Chicago Sambandstyp
Höjd givet Hastighet a = 0,036 b = 56,65 c = -4423 Kvadratiskt
Beräknad hastighet a = 0,532 b = 58,83 Linjärt
Statistisk latitud a = -49*10−8 b = 0,001 c = 52,03 Kvadratiskt
Statistisk longitud a = -0,003 b = -1,19 Linjärt

Tabell 5.1. Parametrar London - Chicago

Parametersamband Chicago - London Sambandstyp
Höjd givet Hastighet a = 0,07 b = 23,93 c = -1587 Kvadratiskt
Beräknad hastighet a = 0,694 b = 23,98 Linjärt
Statistisk latitud a = -9,47*10−9 b = 0,0006 c= 41,47 Kvadratiskt
Statistisk longitud a = 0,003 b = -89,62 Linjärt

Tabell 5.2. Parametrar Chicago - London

Parametersamband London- Chicago
Höjd givet Hastighet 1468,98
Beräknad hastighet 34,41
Statistisk latitud 2,27
Statistisk longitud 5,22
Beräknad latitud 7,78
Beräknad longitud 18,27

Tabell 5.3. Avvikelse, σ, från modellen, London - Chicago

Parametersamband Chicago - London
Höjd givet Hastighet 1,02*103

Beräknad hastighet 37,33
Statistisk latitud 1,38
Statistisk longitud 2,81
Beräknad latitud 0,76
Beräknad longitud 21,61

Tabell 5.4. Avvikelse, σ, från modellen, Chicago - London
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5.1. PARAMETERSAMBAND

5.1.2 Grafer för parametersamband
Nedan presenteras graferna till kurvanpassningarna, tillsammans med den da-
ta som de anpassats till.

Parametersamband, Position

Figur 5.1. Statistisk latitud för de respektive riktningarna

Figur 5.2. Statistisk longitud för de respektive riktningarna
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Parametersamband, Hastighet och höjd

Figur 5.3. Beräknad hastighet för de respektive riktningarna

Figur 5.4. Höjd givet hastighet för respektive riktningar
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5.2 Sannolikhetsmodellen
För att testa modellen har testdatasetet använts. I figur 5.5 visas sannolik-
heterna för en testflygnings alla mätpunkter givet modellen. I figur 5.6 visas
de separata delsannolikheternas respektive sannolikheter för samma testflyg-
ning. Därefter presenteras histogrammen över fördelningen av sannolikheter
för testdatat givet tre varianter av sannolikhetsmodellen. Sannolikheten är i
dessa grafer normerad utefter den högsta maximala sannolikheten för respek-
tive modell, vilken tas fram med ekvation 4.22 som presenteras under avsnittet
om Testning i Utförande.

Figur 5.5. Sannolikheten för en flygnings alla punkter.
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Figur 5.6. Varje delmodells sannolikhet för varje punkt för en flygning.
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5.2. SANNOLIKHETSMODELLEN

Fördelning över sannolikheten för alla punkter i testdatat

Figur 5.7. Totala modellen för båda riktningar.

Figur 5.8. Reducerade modellen för båda riktningar.

Figur 5.9. Modellen utan Statistisk position för båda riktningar.
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5.3 Ankomsttid
I resultatet för beräkningen av ankomsttid används storheterna relativt fel,
ekvation 5.1, och absolut fel, ekvation 5.2. I figur 5.10 visas en graf över det
relativa felet för de tre modellerna. I tabell 5.5 visas medelvärdet av det abso-
luta felet, för de tre modellerna vid 4 olika tidpunkter sedan start. I figur 5.11
visas histogram över det relativa felet hos den reducerade modellen för alla
flygningar i testdatasetet, för fyra olika tidpunkter. Viktigt att notera är att
alla resultat är framtagna för riktningen London-Chicago.

absolut fel = | ankomsttidgiven − ankomsttidberäknad | (5.1)

relativt fel = | ankomsttidgiven − ankomsttidberäknad |
ankomsttidgiven

(5.2)

Figur 5.10. Relativt fel mellan respektive modell och verkligheten, för rikt-
ningen London-Chicago. Varje punkt är en flygning, och för varje av de 7
flygningarna har ankomsttiden beräknats utifrån 4 olika tidpunkter.
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Absolut fel mellan de tre modellerna
Tid sedan start: 1 timme 2 timmar 4,5 timmar 7,5 timmar
Reducerad modell 39 min 30 min 25 min 4 min
Total modell 30 min 35 min 38 min 6 min
Flightradar24:s modell 3 tim 55 min 3 tim 10 min 1 timme 13 min

Tabell 5.5. Absolut fel i minuter för ankomsttiden, beräknat för 4 olika tid-
punkter under flygningen, riktningen London-Chicago. Detta är medelvärdet
av det absoluta felet, beräknat på hela testdatasetet (48 flygningar).

Figur 5.11. Histogram över alla flygningars relativa fel för den reducerade
modellen, beräknat vid 4 olika tidpunkter efter start. Flygningarna motsvarar
testdatat för London-Chicago.
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Diskussion

I detta kapitel diskuteras projektets resultat. Det inleds med reflektion kring
parametersambanden, följt av diskussion om felkällor och modellens generali-
tet. Sist men inte minst behandlas beräkningen av ankomsttid.

6.1 Parametersambanden

Modellens precision beror till största delen på vilka parametersamband som
valts, om sambanden beror på varandra på det sätt som förutspås samt hur väl
anpassade sambanden är till datan. Den modell som ger den bästa precisionen
på ny data är den där parametersambanden följer den nya datans beteende på
mest korrekta sätt. För att uppnå detta måste modellen dels vara väl avpassad
till den historiska datan med så litet fel som möjligt, samtidigt som anpass-
ningen inte får vara för komplex, se Occam’s razor och overfitting i kapitel
2.2.1.

Allmänt sett är funktionssamband mer korrekta ju större mängd data som
används för kurvanpassningen. Det dataset som används i projektet är där-
emot relativt litet, så en större datamängd hade gjort parametersambanden
mer generella. Den förbättring detta skulle innebära är dock begränsad.

Ett av de antaganden som gjorts för att kunna sätta ihop sannolikhetsmo-
dellen är att många av parametrarna är oberoende av varandra. Se avsnitt
4.3.1 för specifiering av vilka antaganden om oberoende som görs. Det är fullt
möjligt att parametrarna inte är oberoende i den utsträckning som antagits,
vilket skulle ge en felaktighet i den modell som tagits fram. Detta, att pa-
rametrarna måste antas oberoende, är en välkänd svaghet med Bayesiansk
sannolikhetslära.

Här nedanför diskuteras varje parametersamband för sig.
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6.1.1 Höjd givet Hastighet
Vid undersökning av sambandet mellan höjd och hastighet studerades i ett
första skede alla datapunkter samtidigt och ett till synes enkelt samband kon-
staterades, se figur 5.3 under Resultat för jämförelse. Om alla datapunkter
istället delades upp i vilka flygningar de tillhörde, och dessa flygningar studera-
des, kunde dock likheter mellan delmängder i datat upptäckas. Dessa likheter
härrörde från i vilket skede flygningen befann sig. De tre skeden som observe-
rades var lyftning, marschhöjd och landning. Det visade sig att flygningarnas
lyftning uppvisade större likheter sinsemellan än det generella sambandet, se
figur 6.1. Samma sak gällde för flygningarnas landning, se figur 6.2. Under
marschhöjden var både hastighet och höjd konstant.

Figur 6.1. Lyftning London-Chicago Figur 6.2. Landning London-Chicago

Det befanns alltså att sambandet mellan höjd och hastighet kunde model-
leras med varierande grad av komplexitet. Rent praktiskt innebar det senare
sambandet att datat måste undersökas med tröskelvillkor. Dessa tröskelvillkor
skulle upptäcka brytpunkten mellan skedena lyftning, landning och marsch-
höjd. Att på detta sätt söka igenom den data som ska modelleras kräver
mycket datakraft, och det visade sig även inte helt enkelt att modellera kor-
rekta tröskelvillkor som fann dessa brytpunkter i datat.

Figurerna 6.2 och 6.1 är till exempel framtagna genom tröskelvillkor som
undersöker differensen mellan ett höjdvärde och dess efterföljande värde. När
denna differens är noll ett visst antal värden i rad (vilket innebär att vi nått
marschhöjd) så har en brytpunkt blivit funnen. Detta tröskelvillkor är dock
inte helt perfekt och en del punkter från marschhöjd har tagits med i lyftning
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och landning. Men trots detta kan det tydligt ses att lyftningar har mer ge-
mensamt med varandra än med landningar och vice versa.

På grund av svårigheten att ta fram korrekta tröskelvillkor och den data-
kraft detta krävde valdes i slutändan det första och mest enkla sambandet.
En mer komplex modell hade antagligen lyckats bättre i att uttrycka sam-
bandet mellan höjd och hastighet men var inte praktiskt tillämpbar för detta
projekt. Detta kan också vara en förklaring till varför de sannolikheter som
uppnås för sambandet Höjd givet Hastighet i testningen är lägre än för de
andra sambanden, se figur 5.6.

6.1.2 Beräknad hastighet
Sambandet mellan den givna och den beräknade hastigheten borde teoretiskt
sett vara ekvivalenta, men på grund av ett antal parametrar är så inte fallet.
Ett problem med den beräknade hastigheten är att den i vissa fall är orimligt
stor. Vid ett flertal punkter är den dubbelt så stor som den maximala möj-
liga hastigheten för ett flygplan. Det orimliga värdet fås då förflyttningen är
oproportionellt mycket större än tidsskillnaden, och det skulle kunna bero på
felaktigheter i mätningen av förflyttningen eller tidsangivelsen. Felet uppstår
framförallt då avståndet mellan punkterna är litet, vilket kan orsakas av att
osäkerheten i variablerna påverkar resultatet mer vid små tidssteg och små
förflyttningar. Vid ett kort tidssteg får exempelvis en liten oexakthet i longi-
tuden ett stort inflytande på den beräknade hastigheten.

För att undgå problemet har de beräknade hastigheter som överstiger 400
m/s sorterats bort, då de skapar problem med kurvanpassningen. 300m/s är
den maximala hastigheten som flygplan har enligt datat, så gränsvärdet har
placerats något över det.

Problemet med orimligt höga hastigheter återkommer då datat testas. För
vissa punkter på testdatat blir hastigheten orimligt hög på samma sätt som
för experimentdatat. Då liknande punkter sorterats bort från experimentda-
tan ingår de inte i kurvanpassningen, och sannolikheten för testdatan blir
därför låg för dessa punkter trots att värdena finns representerade i experi-
mentdatan. Felet på grund av detta antas dock vara litet då majoriteten av
punkterna i experimentdatat ligger under gränsvärdet, och de få avvikande
punkterna därför skulle ge en marginell påverkan.

Den beräknade hastigheten har trots problemet med höga hastigheter en re-
lativt god prestation på testdata, se figur 5.6 för jämförelse för ett flyg.
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6.1.3 Statistisk position
Anledningen till det linjära beroendet mellan longitud och tid, vilket diskute-
rades i avsnitt 4.2.3, beror på att flygplan mellan London och Chicago rör sig
längs med longitudaxeln. Tiden kommer då naturligt att förändras samtidigt
som longituden. Vad gäller latituden är förhållandet för flygningar mellan Chi-
cago och London inte lika tydligt ökande eller minskande. För flygningar från
London till Chicago väljer flygplanen generellt sett en bana på högre latituder
över Atlanten än då de går från Chicago till London. Detta fenomen leder
till att ett kvadratiskt polynom passar bättre för flygplan från London medan
ett linjärt polynom kan fungera för flygplan från Chicago. Efter undersökning
av vilken modell som ger lägst standardavvikelse väljs dock i slutändan ett
kvadratiskt polynom för statistiska latituden i båda riktningarna.

Sambandet för statistisk position ger stundtals dålig överensstämmelse med
testdatan, se figur 5.6. Detta beror sannolikt på att det finns en stor spridning
runt den medelväg som den statistiska positionen utgör, vilket gör att det är
få flygvägar som stämmer överens med medelvägen.

6.1.4 Beräknad position
Sambandet beror endast på senaste mätpunkten och är därför oberoende av
tidigare flygvägar. Beräkningen är mest korrekt på små avstånd, då antagan-
det att flygplanet rör sig med samma hastighet och riktning som sedan senaste
mätpunkten stämmer bättre överens med verkligheten. Ju längre avståndet är
från senaste mätpunkt, desto sämre fungerar modellen eftersom den inte tar
hänsyn till förändringar i flygplanets riktning och hastighet sedan dess.

Den beräknade positionen ger en nästan konstant högsta sannolikhet för test-
data vilket innebär en mycket bra överensstämmelse, se figur 5.6. Detta är dock
inte så förvånande då denna modell fungerar väldigt bra på kortare avstånd
vilket de flesta datapunkterna i testdatat utgör. De tillfällen då beräknad po-
sition ger lägre sannolikheter är för datapunkter över Atlanten där avståndet
är mycket stort mellan punkterna.
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6.2 Felkällor
En felkälla som påverkar resultatet är osäkerheten i de olika parametarna i
datan. Det finns ingen uppgift från Flightradar24 hur stora dessa fel är. Felen
beror antagligen dels på mätnoggrannheten i varje flygplans mätutrustning,
vilket kan variera mellan flygplansmodellerna, och dels på eventuella fel i
Flightradar24:s mottagare.

En annan felkälla är den data som blivit fel angiven, exempelvis punkter
som legat helt utanför övriga mätpunkters mönster. En stor del av denna
feldata har sorterats bort genom att med hjälp av grafer finna mätdata som
helt avviker från mönstret. Feldata som följer mönstret är däremot svårare att
upptäcka, men eftersom den följer mönstret antas den inte påverka resultatet
märkvärt.

Radering av feldata

Det kan även påverka resultatet att så mycket feldata har raderats. Det gör
modellen mindre generell, eftersom den inte tar hänsyn till gravt avvikande
flygningar. En ny, avvikande flygning kommer förkastas som totalt osannolik
trots att den egentligen är korrekt. Dock får ovanliga och avvikande flyg i ex-
perimentdatan automatiskt en låg inverkan på resultatet vid användning av
sannolikhetsbaserad maskininlärning. Låg representation av en typ av mät-
värden har liten påverkan på parameteranpassningarna, och anpassningarna
fångar istället beteendet hos majoriteten av mätvärdena. Att på detta sätt
sortera bort “brus” i modellen är en av styrkorna med sannolikhetsbaserad
maskininlärning.

Denna princip gör modellen användbar för att bedöma om ny data är felaktig.
För helt avvikande flygningar skulle mycket låga sannolikheter påträffas och
ett tröskelvärde för data som är felaktig skulle kunna skapas. Flygningar som
ger sannolikheter under detta tröskelvärde kan då bedömas som osannolika
och sorteras bort. Försiktighet måste dock iakttas så att det som sorteras
bort verkligen är felaktig data och inte korrekt data som bara är osannolik för
att den avviker från mönstret.

Med anledning av att sannolikhetsbaserad maskininlärning ändå sorterar bort
avvikelser borde inte raderingen av feldata ha påverkat resultatet nämnvärt.
Däremot har det underlättat arbetet.
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6.3 Modellens generalitet

6.3.1 Testdata
Målet med modellen ur maskininlärningsperspektiv är att den ska lyckas be-
skriva även icke känd data väl. Modellens prestation på detta område avgörs
av vilka sannolikheter den ger för testdatat.

Total modell

Den totala modellens fördelning av sannolikheter för testdatat i graf 5.7 under
Resultat visar att flertalet mätpunkter i testdatat har lägre normerad sannolik-
het än 0.5. Testdatan är ju riktig, korrekt data och vi vill därför att modellen
ska ge höga sannolikheter för denna data. Eftersom så inte är fallet är detta
ett tecken på att modellen brister något i generalitet då den inte lyckats fånga
datats generella beteende fullt ut. Det som begränsar den totala sannolikhe-
ten är ju sannolikheten för parametersambanden, och det är framför allt två
samband Hastighet givet Höjd och Statistisk position som drar ner modellens
prestation. Anledningar till varför dessa samband ger dålig prestation har dis-
kuterats tidigare i kapitlet.

Av den höga stapel som befinner sig närmast sannolikheten noll i histogram-
men 5.7 så är det i själva verket endast ett fåtal punkter som har sannolikheten
identiskt noll. Det är alltså inte alls många punkter som anses helt osannolika.
Antal testdatapunkter som den totala modellen gav sannolikhet identiskt noll
är följande:

London till Chicago: 16 nollpunkter
Chicago till London: 13 nollpunkter

Reducerad modell

Vi har redan konstaterat att sambandet för Beräknad position ger en jämn
högsta sannolikhet för testdatat. För den reducerade modellen är det således
endast Statistisk position som kan dra ner sannolikheterna från en jämn ni-
vå. I graferna över den reducerade modellens fördelning av sannolikheter för
testdatat 5.8 syns att sannolikheten är betydligt jämnare utspridd än för den
totala modellen. Den reducerade modellen ger alltså en bättre överensstäm-
melse med testdatat. Den reducerade modellen ger inte sannolikhet identiskt
noll för någon punkt i testdatat. Detta gör att vi kan räkna ut att det mås-
te vara antingen Beräknad hastighet eller Höjd givet Hastighet som genererar
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nollpunkterna i sannolikhet för testdatat eftersom det är dessa samband som
skiljer den totala modellen från den reducerade.

Total modell utan Statistisk position

Det visar sig att för beskrivningen av testdata så ger en modell med endast
Beräknad position högre sannolikheter än en modell med både Statistisk po-
sition och Beräknad position. Detta eftersom Statistisk position som nämnt
drar ner sannolikheten. Ett bevis på detta är figur 5.9 och där vi ser att san-
nolikheterna är betydligt högre än för den totala modellen. Dock är detta inte
anledning nog att exkludera den statistiska positionen ur modellen, då det vid
tillämpningar är nödvändigt att ha en referens till någon slags medelväg. En
sådan tillämpning är beräkningen av ankomsttid. Att beräknad position är
såpass väl överensstämmande med testdatat beror på att vi här hela tiden har
korrekta riktningar som input, men i fallet då ny data ska genereras finns inte
denna data tillgänglig vilket gör att den statistiska position spelar en viktig
roll.

Antal testdatapunkter som den totala modellen utan statistisk position gav
sannolikhet identiskt noll var samma som för den totala modellen.

6.3.2 Nya flygvägar
En av fördelarna med att använda sannolikhetsbaserad maskininlärning är att
en generell modell skapas som automatiskt kan anpassa sig till nya flygvägar.
För att göra detta behöver endast konstanterna i parametersambanden räknas
om för att anpassa sambanden mellan parametrarna till den aktuella flygvä-
gen. De framtagna sambanden kan därefter användas för den nya flygvägen
utan att ytterligare arbete behöver göras. Denna slutsats kan vi dra då sam-
bandet mellan till exempel Höjd givet Hastighet och Beräknad hastighet inte
bör ändra karaktär eller funktionstyp mellan olika flygvägar.

Vissa samband kan dock inte ses som tillräckligt generella för att kunna ga-
rantera att samma funktionstyp skall kunna användas för andra rutter än flyg-
ningar mellan London och Chicago. Ett exempel är sambandet för Statistisk
position dvs för long = f(t) och lat = f(t). Vilken funktion som bäst beskri-
ver dessa samband bestäms av avreseorten och ankomstorten, då variationen
i longitud och latitud med avseende på tiden är helt beroende av flygvägen.
På grund av detta går det inte att skapa en helt generell modell för hur lati-
tud och longitud beror på tid, utan funktionstypen måste bestämmas utifrån
varje specifik rutt för bästa precision. Då vi antar att en linjär eller kvadratisk
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kurva alltid är möjlig för att beskriva förändringen i latitud och longitud går
det dock att göra ett program som automatisk väljer någon av de två funk-
tionstyperna. Detta utförs genom att undersöka residualkvadratsumman för
de olika funktionstyperna och välja den som ger lägst fel, ekvation 2.2. Den
automatiska undersökningen kan implementeras som en del av det program
som räknar ut parametrarna för den nya flygvägen.

6.4 Beräkning av ankomsttid
Enligt resultaten i avsnitt 5.3 är den framtagna modellen bättre än Flightra-
dar24:s modell på att beräkna ankomsttid. Hur bra beräkningen av ankomstti-
den är baseras framförallt på två faktorer. Dels beror det på hur bra modellen
beskriver flygningarnas beteende, och dels på hur bra Maximum Likelihood-
estimering fungerar för den specifika uppgiften.

Antaganden

De priori-sannolikheter som använts för att skriva om uttrycket för modellen
i avsnitt 4.5 baseras enligt definitionen för priori på grova uppskattningar om
hur parameterns sannolikhetsfördelningar ser ut, se förklaring till ekvation 2.3.
Dessa antas uniforma eftersom sannolikheten för de ingående variablerna är
jämnt fördelade över de möjliga utfallen och ingen position, hastighet, höjd,
riktning eller tid anses mer trolig om inget annat än själva parametern är
given. Om antagandet att priori-sannolikheterna är uniforma visar sig felak-
tigt skulle det ge en förskjutning av sannolikhetsfunktionens maximum. Detta
skulle innebära att den beräknade ankomsttiden blir felaktig. I det berörda
fallet finns det dock ingen anledning att tro att priori-sannolikheterna inte
skulle vara uniforma.

6.4.1 Den reducerade modellen
Figur 5.10 och tabell 5.5 visar att den reducerade modellen i de flesta fall
ger det minsta felet vid beräkning av ankomsttiden. Den totala sannolikhets-
modellen ger oftast ett något större fel, men är generellt sett bättre precis i
början av flygningen.

Att den reducerade modellen allmänt sett är bättre på att beräkna en an-
komsttid än den totala modellen förklaras av definitionen av de parameter-
samband som tagits bort i den reducerade modellen.
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Modellen för Beräknad hastighet

Den beräknade hastigheten påverkar den totala modellen negativt vid sto-
ra hastighetsskillnader mellan den nuvarande och den föregående punkten.
Det beror på att delmodellen för beräknad hastighet jämför hastigheten vid
flygplatsen med den beräknade hastigheten. Modellen maximeras då den be-
räknade och den givna hastigheten är lika stora. Vid flygplatsen är hastighten
noll, och alltså maximeras modellen då den beräknade hastigheten är noll. Ef-
tersom hastigheten baseras på ekvation 4.2, ges en låg hastighet då skillnaden
i tid är stor. Då tiden är det som varierar kommer en större ankomsttid att
leda till en lägre hastighet. Lägre beräknad hastighet ger större sannolikhet
för delmodellen eftersom modellen maximeras då den beräknade hastigheten
är noll. Delmodellen kommer därför ge upphov till en överskattad ankomsttid.
I början av flygningen ger den totala modellen ett lägre absolut fel än den re-
lativa modellen, vilket beror på att hastigheten i början är låg och problemen
med överestimerad hastighet inte påverkar på samma sätt.

Modellen för Höjd givet Hastighet

Modellen Höjd givet Hastighet påverkar inte beräkningen av ankomsttid då
både hastigheten och höjden är givna. Delmodellen ger därför bara upphov
till en konstant skillnad på sannolikheten.

På grund av ovanstående ger den reducerade modellen oftast bättre resul-
tat än den totala modellen. När endast den statistiska och den beräknade
angivelsen av position används blir det relativa felet som lägst. Detta gör att
den reducerade modellen fungerar bättre än både den totala modellen och
Flightradar24:s modell för att beräkna ankomsttiden.

6.4.2 Resultaten av beräkning av ankomsttid
Utifrån resultaten är det intressant att, förutom att inse att den reducerade
modellen är den bäst fungerande, även resonera runt de faktiska värdena på
den beräknade ankomsttiden. Figur 5.10 visar att den reducerade modellen
i de flesta lägen ger lägst relativt fel, men detta säger inget om modellens
absoluta fel, och det krävs att modellen är tillräckligt bra för att den skall
kunna implementeras hos Flightradar24. I tabell 5.5 visas ett medelvärde över
de absoluta felen för de olika modellerna, vilket visar att den totala modellen
ger ett lägre fel än den reducerade modellen precis i starten. Den reducerade
modellen ger ca 30 minuters fel då 5-6 timmar återstår av flygningen. När det
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gäller att varna för förseningar ett par timmar i förväg är 30 minuter en för
stor felmarginal.

Orsaken till felen i beräkning av ankomsttid

De relativa och absoluta felen ankomsttidsberäkning påverkas av två saker.
Dels beror dem på fel i sannolikhetsmodellen och att den inte helt beskriver
beteendet hos datat. Dessa fel diskuteras i avsnitt 6.3.1, Testdata. Modellen är
i nuläget för enkel för att ta hänsyn till sådant som önskas, och förbättringar
till detta föreslås i Vidareutvecklingar nedan. Sådant som väderförhållanden
och flygplanets angivna ankomsttid kan spela in på beräkningen av ankomst-
tid, och dessa tas inte med i modellen.

Det andra som påverkar felen är att sannolikhetsmodellen egentligen är fram-
tagen för beräkningar vid små tidssteg. I Maximum Likelihood-estimeringen
används dock modellen framför allt för stora tidssteg på flera timmar mellan
föregående och nuvarande punkt. Framförallt påverkas modellen för beräk-
nad hastighet och beräknad position negativt då tidsstegen är stora, eftersom
de baseras på linjärapproximationer mellan punkterna. Ett förslag för att lö-
sa detta är att successivt interpolera fram punkter och på så sätt använda
Maximum-Likelihood-estimeringen i flera steg. På så sätt minskar problemen
med linjärapproximeringen. Interpolering diskuteras ytterligare i kapitlet Vi-
dareutvecklingar.

6.4.3 Modellens möjliga användningsområde i nuläget
Med tanke på att modellens fel sällan är värre än 30 minuter, är detta en
bra grundmodell att utgå ifrån för att sedan kunna ta in mer komplicerade
förhållanden. Vid stora förseningar kommer modellen automatiskt att korri-
geras efter att flygplanet startar senare än beräknat eller åker långsammare,
eftersom beräkningen endast tar hänsyn till när flygplanet faktiskt lyfter samt
flygningens senaste mätpunkt. Tillsammans med flygplatsens information om
förseningar kan detta ge en indikation på flygplansförseningar på ett sådant
sätt att det kan vara relevant även då felmarginalerna är relativt stora. I histo-
gram 5.11 visas det relativa felet för alla flygningar i testsetet, och den visar
att de flesta flygningar har ett relativt fel under 15%. Då mer än 1/3 av resan
passerats, är det relativa felet under 10%, vilket motsvarar en övre felgräns på
40 minuter. Ju närmare flygplatsen, desto lägre blir det relativa felet för de
beräknade ankomsttiderna.
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Vidareutvecklingar

På grund av den begränsade tiden för projektet har många idéer fått lämnas
outforskade. I vissa fall har även brist på specifik data varit en begränsande
faktor. I detta avsnitt vill vi redogöra för möjliga vidareutvecklingar inom
projektet som hade kunnat ge ännu bättre resultat.

7.1 Hela flygvägen som input

7.1.1 Sannolikhetsmodellen

En specifik vidareutveckling av sannolikhetsmodellen vore att ta in hela den
tidigare flygvägen som input, istället för endast den föregående punkten. Mo-
dellen skulle i detta fall bestå av en produkt av sannolikhetsfördelningar för
den nuvarande punkten givet alla de tidigare punkterna enligt det schematiska
sambandet nedan:

p(punkt|tidigare punkter) = p(punkt|punkt−1)∗p(punkt|punkt−2)∗....∗p(punkt|punktstart)
(7.1)

Uttrycket ovan ger ett samlat mått på hur sannolik den nuvarande punkten
är givet hela den tidigare flygvägen. Eftersom mer information har använts
är det möjligt att sannolikhetsangivelsen för den nuvarande punkten blir mer
finjusterad än tidigare. Fördelen är också att en eventuell avvikande punkt i
den givna datan har mindre inverkan på resultatet. Varje punkt har en egen
angivelse av tiden och differensen i tid mellan punkt och punkt−x blir större
ju större x är. Det gör att differensen är störst för den första angivna punkten,
punktstart. Detta skulle kunna ge ett problem för sambandet Beräknad position
som bara fungerar bra på små avstånd. Ett sätt att lösa detta problem är
att vikta sambanden för Beräknad position och Statistisk position så att det
förstnämnda får störst inflytande vid små tidsskillnader och det sistnämnda
vid stora tidsskillnader.
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7.1.2 Kurvanpassning
Det är möjligt att ta fram ett parametersamband för positionen som istället
för att skapa en medelväg som i Statistisk position tar fram den mest troli-
ga banan för den specifika flygningen. En iakttagelse som gjorts är nämligen
att flygningarnas positioner alltid ser ut att följa en egen parabelbana. Detta
beteende kan skönjas i figur 4.2 över alla flygplans vägar mellan London och
Chicago. Banorna skiljer sig åt i krökningsradie för olika flygningar. Det har
dock sällan iakttagits att en flygning har gått in i sin parabelbana för att
därefter avvika från denna. Av denna anledning skulle en kvadratisk kurvan-
passning kunna göras på en flygnings tidigare punkter för att få fram den
troligaste fortsatta banan för planet. Detta skulle givetvis fungera bäst då en
större del av flygvägen redan tillryggalagts. För att få med kravet att flygning-
en skall avslutas i ankomstorten kan koordinaterna för flygplatsen inkluderas
i kurvanpassningen.

Denna bana skulle därefter kunna användas som ett komplement till medelvä-
gen som anges i Statistisk position. Troligtvis skulle en viktning mellan dessa
två banor ge en bättre uppskattning av det specifika planets framtida bana
än vad endast medelvägen ger.

7.2 Ankomsttid: Interpolering
Under projektet har även en alternativ metod för beräkning av ankomsttid
undersökts; interpolering. Denna metod går ut på att ta fram den mest san-
nolika longituden och latituden för ett bestämt tidssteg framåt i tiden, och
att givet dessa värden ta fram ytterligare en position och fortsätta på detta
sätt tills hela flygvägen har interpolerats fram. Den beräknade ankomsttiden
är den tid som fås då ankomstorten nås.

Interpolering upplevdes som en intressant möjlighet för beräkning av an-
komsttid eftersom sannolikhetsmodellen egentligen är gjord för att fungera
med mindre tidssteg. När Maximum-Likelihood-estimeringen utförs i beräk-
ningen av ankomsttid är ofta tidsskillnaderna stora mellan punkterna som
sätts in i modellen, vilket kan upplevas som ett problem. Trots detta gav in-
terpoleringen inte lika bra resultat som Maximum-Likelihood-estimeringen för
beräkningen av ankomsttid. Interpoleringsmetoden hade problem med konver-
gens mot destinationen vilket till stor del berodde på svårigheten att generera
nya värden på riktning för varje interpolerad punkt. Flera olika varianter av
riktningsmodellering testades men ingen fungerade optimalt. Vid större till-

52



7.3. ANKOMSTTID: IDÉER

gång av tid skulle denna metod dock kunna utvecklas vidare, och antagligen
på sikt ge bättre resultat än Maximum likelihood. Ett exempel på en enklare
implementation av metoden ses i figur 7.1.

Figur 7.1. Ett försök att interpolera fram en ankomsttid för en flygning i
testsetet. Den blå linjen motsvarar den givna flygvägen. Den svarta punkten
anger den sista givna punkten. De röda punkterna motsvarar den interpolerade
vägen. Modellen gav ett absolut fel på 25 minuter.

7.3 Ankomsttid: Idéer
Om det fanns mer tid har vi en mängd idéer på hur beräkningen av ankomsttid
skulle kunna vidareutvecklas samt förbättras. De faktorer som kan spela in
för hur lång tid en flygning tar (baserat på annat än den generella flygtiden)
är interaktion med andra flygplan och aktuell vädersituation. Självklart kan
faktorer som t ex sjukdomsfall på planet samt problem med planets teknik
leda till förändringar men dessa anses mindre inflytelserika och vanliga. Nedan
diskuteras några av de idéer vi har på hur ankomsttiden skulle kunna beräknas
givet olika faktorer.

53



KAPITEL 7. VIDAREUTVECKLINGAR

7.3.1 Tidsdata

Precis i slutet av projektet förhandlade Flightradar24 om ett avtal med en le-
verantör av tidsdata. Denna tidsdata innehöll flygningarnas på förhand givna
starttid och ankomsttid. Detta hade varit intressant information för oss då vi
under projektet inte haft kännedom om den angivna starttiden och därför inte
kunnat se om ett flygplan startar försenat. Vi har heller inte haft tillgång till
en angiven ankomsttid utan har istället antagit att ankomsttiden är tiden då
flygningarnas sista datapunkten uppmätts.

Med tillgång till detta data hade det kunnat undersökas om det var extra
vanligt att vissa bestämda flygningar startade försenat, och förseningar skulle
på så sätt kunna förutspås redan innan planet hade lyft.

Något annat vi velat undersöka med hjälp av detta data är sambandet mel-
lan att ett flygplan startar sent och att det faktiskt anländer sent. Detsamma
gäller om ett flygplan av någon anledning skulle starta för tidigt, kommer det
då att anlända för tidigt? Eftersom flygplan alltid har en viss tid för landning
reserverat för sig är det troligt att de försöker landa denna tid. Det är därför
möjligt att piloten flyger in en försenad start och ändå anländer i tid. Då båda
medlemmarna i projektet har personlig erfarenhet av detta fenomen antog vi
att det förekommer relativt ofta. Efter undersökning hur vanligt detta feno-
men är kan slutsatser dras som kan användas då ett plan upptäcks starta för
sent eller för tidigt.

7.3.2 Flygtid beroende av tidpunkt

En annan vidareutveckling vore att observera om den generella flygtiden för
en viss sträcka har något samband med under vilken tid på dagen planet star-
tar. Vid betraktelse av dataset över större tidsperioder kan även skillnader
i flygtid som beror på veckodag eller årstid undersökas. Genom att ta fram
statistik för hur flygtiden beror av klockslaget för starttid kan vikter tas fram
för olika tider på dygnet. Givet nya flygningar multipliceras deras uppskatta-
de ankomsttid med vikten för dess starttid, och på så sätt kan en ännu mer
korrekt förutsägelse uppnås.
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7.3.3 Interaktion mellan flygplan
Om vi i en utopisk framtid antar att vår modell skulle användas konstant på
alla flygplan överallt på Flightradar24:s hemsida, skulle man kunna ta fram
system för vilka flygplan som kan tänkas interagera med varandra givet olika
villkor. Några av dessa möjliga villkor presenteras nedan.

Påverkan av närflygande plan

En hypotes är att ett flygplans bana och därmed ankomsttid kan påverkas av
andra flygplan i närheten. Om ett flygplan upptäcker att det är många andra
flygplan som befinner sig i närheten och på något sätt stör dess planerade
bana, kan det då hända att planet väljer att ändra flygväg något? En annan
hypotes är att detta fenomen är väldigt ovanligt då tätheten av flygplan över
de stora sträckorna får anses relativt låg. Med stora sträckor menas den del
av flygvägen som inte ligger i närområdet för någon av flygplatserna. Det är
även styrt från kontrolltorn och liknande vilka vägar flygplan skall välja för
att upprätthålla ordningen i luftrummet. Detta är således ett samband som
borde undersökas både genom analys av data och genom utfrågning av piloter
och flygcentraler för att se hur de förhåller sig när de flyger. Givet att ett
samband upptäcks mellan tätheten av flygplan och ändring av flygväg kan
detta inkluderas i modellen för ankomsttidsberäkning.

Landning

Vid landning och runt flygplatsen är det ännu mer troligt att mängden flygplan
kan ha en inverkan på ankomsttiden. Först kan undersökas om det överhuvud-
taget finns ett samband mellan tätheten av flygplan vid flygplatsen och hur
lång tid det tar att landa. Om en flygplats har olika stor flygplanstäthet vid
olika tidpunkter på dagen och detta upptäcks ha en inverkan på ankomsttiden
finns det ett sådant samband. Det kanske kan finnas andra faktorer än ba-
ra mängden flygplan, som till exempel hur många flygplan som kommer från
samma håll eller som ska landa på samma bana. Därför kan även en allmän
undersökning av landningstid utföras på samma sätt som i avsnittet Flygtid
beroende av tidpunkt ovanför, genom att se hur landningstiden beror av tid-
punkt på dagen. När vikter tagits fram för flygplanstätheten kring flygplatsen
och tidpunkt på dagen kan dessa användas som en del av förutsägningen av
ankomsttid.

Ett sätt är att först kontrollera med Maximum-Likelihood-estimering när flyg-
planet beräknas landa, och baserat på detta vikta dess ankomsttid med en
passande landningskonstant. När flygplanet närmar sig flygplatsen kan täthe-
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ten av flygplan tas in som en parameter och ytterligare förfina uppskattningen
av landningstid.

Ett sätt att rentav kunna förutsäga flygplanstätheten vid flygplatsen vid en
viss tidpunkt vore att titta på hur många flygplan i luften som har flygplatsen
som destination och som enligt vår ML-estimering beräknas landa där samti-
digt. Om detta görs för alla möjliga tidpunkter fås en framtida fördelning av
flygtäthet (åtminstone några timmar framåt) på flygplatsen. En annan me-
tod vore att använda det rena avståndet till flygplatsen som indikator på när
flygplan anländer. Det kan göras genom att titta på de flygplan som ska till
samma destination, och jämföra deras avstånd till flygplatsen. Hypotesen är
att dessa flygplan kommer att anlända samtidigt. Med hjälp av den framtagna
flygplanstätheten kan en landningskonstant för de berörda flygplanen tas fram
som inkluderas i förutsägelsen av ankomsttiden.

7.3.4 Väderdata
Vad gäller väderdata hade vi länge en önskan om att ta in detta i modellen.
Det visade sig dock svårt att få tillgång till passande data och projektet var
heller inte tillräckligt omfattande för att hinna med denna tillämpning.

Givet att vi hade tillgång till väderdata hade dock relationerna mellan vä-
derdata och flygplansdata kunnat undersökas. Det sägs till exempel att flyg-
plan alltid landar i motvind, och troligtvis finns en hel del andra samband
mellan vädersituation och flygplans beteende. Om flygplanets sätt att flyga
matchas mot de specifika väderförhållanden som råder vid samma tidpunkt
kan slutsatser om sambandet däremellan dras. En specifik undersökning som
hade kunnat göras är: Givet en viss vindstyrka i en viss riktning, har detta
påverkat hur flygplanet flugit under samma tidpunkt? Efter att många likada-
na tester gjorts för olika flygningar kan slutsatser dras om sambandet mellan
vindriktning och flygplans rörelse. Om vår sannolikhetsmodell hade kunnat ta
in även detta data hade det varit en möjlighet till en bättre ankomsttidsbe-
räkning och en allmän förbättring av modellen.
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Slutsats

Slutsatsen av projektet är att det på ett fördelaktigt sätt går att modellera
flygplans beteende med sannolikhetsbaserad modellering. Med hjälp av mo-
dellen har dessutom ett specifikt problem hos företaget Flightradar24 kunnat
lösas, med ett bättre resultat än deras befintliga modell. Det finns även förslag
på flera vidareutvecklingar av modellen som kan användas för att förbättra
den i framtiden.
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