
Matematiskt perspektiv på system
av kemiska reaktioner

Varför lösa ett problem många gånger när det räcker att lösa det en gång? Varför lösa ett 
komplicerat problem när man kan lösa ett enkelt? Detta exjobb presenterar sätt att lösa 
system av kemiska reaktioner symboliskt och metoder för att förenkla systemen. 

Massverkanssystem är en typ av de kemiska system som finns överallt i vår omvärld.  Till exempel 
så finns det i kroppen många olika massverkanssystem. De beskriver hur vatten skapas, hur hjärnan 
tänker och hur virus sprider sig. 

Jag har arbetat med att studera massverkanssystem ur ett matematiskt perspektiv. Jag har tagit fram 
sätt att symboliskt räkna ut koncentrationerna på ämnena i systemet, vilket har den stora fördelen att
det bara behöver göras en gång för varje system. Sedan kan den lösningen användas för att sätta in 
numeriska värden och få ut ett resultat, vilket är snabbare än att lösa systemet numeriskt för varje ny
kombination av värden.

Jag har även tagit fram metoder för att förenkla systemen så att det ska gå så snabbt att lösa dem 
som möjligt. Metoderna går ut på att hitta samband i systemet som gör att vissa konstanter kan tas 
bort eller skrivas om med andra konstanter för att få ett enklare system. En rolig detalj med denna 
del av exjobbet är att det också ger en större förståelse för beteendet hos systemet som helhet.

Det finns ett klart behov för detta exjobb. Massverkanssystem är ofta stora och komplexa, vilket gör
att det kan svårt att förstå hur de fungerar. Genom att analysera dem symboliskt kan förståelsen öka 
och om de går att förenkla med hjälp av våra modellreduceringsmetoder, kan det leda till att fler 
system går att lösa än tidigare.  

Tillämpningspotentialen för detta exjobb är stort. Till exempel så används det idag i forskning i 
neurovetenskap, där de forskar på ett massverkanssystem som beskriver signalering mellan celler 
med hjälp av proteinaktivering. Detta för att få en bättre förståelse för hur sjukdomar såsom 
Parkinson fungerar. Det är bara ett exempel på ett tillämpningsområde, det finns många andra 
områden där matematiskt perspektiv på massverkanssystem kan komma till användning.

Nyttan med detta exjobb är att jag har tagit fram bättre metoder för lösning och förenkling av 
massverkanssystem, vilka kan användas i forskning inom en mängd vetenskaper såsom 
neurovetenskap, kemi och biologi. Genom att dessa metoder används, ökar det möjligheten för 
forskningen att få fram bra resultat, vilka kan påverka många människors liv. 

 


