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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts i samarbete med högskolan i Skövde med syftet
att genom simulering och optimering påvisa produktionstekniska parametrars
påverkan på ett systems prestanda. Examensarbetets mål var att från data ta fram
en simuleringsmodell som på ett korrekt sätt avspeglade verkligheten och som
kunde användas vid optimering.
En metod för modellbygge togs fram genom en kombination av teorier från Banks
(1998) och Lundgren et al. (2010), som sedan praktiserades genom att bygga en
modell på data från en verklig produktionsanläggning. Frågeställningen och
kraven som utarbetats tillsammans med uppdragsgivaren gällande modellens
prestanda utvärderades innan optimeringsparametrar för sekvens, batch-storlekar
samt Buffer- och Store-kapacitet definierades och stiftades. Det resultat som
optimeringen genererade analyserades, utvärderades och jämfördes med resultat
från egna experiment för att säkerställa dess trovärdighet.
Projektet har bidragit med en ny syn på det produktionsflöde som simulerats och
visat att det inte alltid är de uppenbara parametrarna som påverkar processen
mest. Resultatet visar på förbättring av total kapacitet med 64%, samt en ledtid
som kortades ner med över 24 timmar. Arbetet belyser fördelarna för ett företag
att använda sig av simulering i sitt arbete med produktionsutveckling, för att
minimera risken att lägga resurser på förbättringar med lägre förbättringspotential
än andra.
Den simuleringsmodell som tagits fram och den djupare förståelsen för
densamma, kommer ligga till grund för fortsatt arbete med att undersöka
produktionstekniska parametrar och hur det korrelerar med varandra.
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Abstract
This thesis project has been carried out in collaboration with Skövde University
with the purpose of demonstrating, through simulation and optimization,
production parameters impact on a system’s overall performance. The aim of the
thesis was to create a simulation model from production data that accurately
reflect a real-life system and could be used for optimization.
A method of simulation model construction was developed through a combination
of theories from Banks (1998) and Lundgren et al. (2010), which were practiced
by building a model based on data from a real production facility. The research
questions and requirements were developed with the client regarding the
performance of the model and were evaluated before optimization parameters for
sequence, batch-size and Buffer- and Store capacity were defined and established.
The result that the optimization generated was analyzed, evaluated, and compared
to results from own experiments to ensure its credibility.
The project has contributed to a new view of the production flow that was
simulated and showed that the most obvious parameters are not always the ones
that affect the process the most. The results show an improvement of 64% in total
capacity and over 24 hours shorter lead time. The report highlights a company’s
benefits with using simulation in its work with production development.
Especially to minimize the risk of wasting resources to improvements with lower
potential than others.
The simulation model developed in the project will serve as basis for further work
in understanding and investigating productions technical parameters and their
correlations with each other.
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Terminologi
Batch-storlek

(BS)

Buffer

Den mängd av en variant som tillverkas i varje
sekvens.
Mellanlager som hanterar detaljer mellan exempelvis
operatrioner.

Discrete Event Simulation

(DES)

Diskret-händelsessimulering modellerar systemet
som sekvenser av händelser i tid där varje händelse
inträffar vid ett visst ögonblick.

Design of Experiments

(DoE)

Försöksplanering, är uppgifter som syftar till att
beskriva eller förklara sambanden på variationen av
informationen under bestämda förutsättningar.

Ledtid

(LT)

Den tid det tar för en detalj att ta sig genom hela
systemet.

Mathematical Integer
Programming

(MIP)

Matematisk heltalsprogrammering där några eller
alla variabler är begränsade till heltal.

Replikation

Upprepningen av ett experimentellt tillstånd så att
variationen i sambandet kan beräknas.

Sekvens

Bestämd följd varianterna behandlas i som repeteras
i produktionen.

Set up time
Simulation-based
Optimization

(ST)
(SBO)

Omställningstiden som krävs när en maskin byter
från en variant till en annan.
Integrering av optimeringstekniker i
simuleringsanalys.

Steady state

Det moment då beteendet på processen förblir
oförändrat i tiden.

Store

Mellanlager där turordningen på detaljerna viktas
efter exempelvis kortast omställningstid.

Throughput

Variant
Work In Process

(TH)

(V)
(WIP)

Genomströmningen i en produktionsprocess
(maskin, arbetsstation, linje eller anläggning) per
tidsenhet, del per timme.
Variant motsvarar de utformningar på produkter som
finns i systemet.
De varor som väntar på slutförande i
produktionssystemet, väntandes i buffertar eller i
bearbetning.
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INTRODUKTION

1. Introduktion
Följande kapitel behandlar bakgrunden till projektet med efterföljande definiering
av dess syfte och mål. Vidare specificeras det bakomliggande problemet
tillsammans med de för projektet väsentliga avgränsningar vartefter kapitlet
avslutas med projektgruppens fördelade ansvar genom processen.

1.1. Bakgrund
Dagens producerande företag ställs inför en allt svårare uppgift på grund av
ökande krav och konkurrens. Dels de beslut av politiskt karaktär som skapar rätt
förutsättningar till en konkurrenskraftig produktion men även de egna åtgärder
som företagen själva arbetar med blir alltmer avgörande (Bellgran and Säfsten
2005). För att åstadkomma en konkurrenskraftig produktion finns det ett stort
antal metoder och teorier för produktionsutveckling som bland annat Lean
Production, Total Quality Management, Six Sigma och Theory of Constraints.
Alla dessa metoder och teorier omfattar verktyg och tillvägagångssätt för att lösa
problem inom produktionen. Målet oavsett metod eller teori är att maximera
lönsamheten samtidigt som konkurrensfaktorerna bibehålls eller förbättras genom
att stödja de beslut som tas. En betydande konkurrensfaktor hos etablerade företag
är framförallt leveranssäkerheten som beaktas i projektet.
Även dagens varierande efterfrågan gör det svårare för tillverkande företag då det
ställer krav på flexibla produktionssystem. Det bidrar till att antalet varianter som
tillverkas i ett produktionssystem ökar och därmed antalet omställningar som
kräver beslutsfattande (Bellgran and Säfsten 2005). Besluten rör då bland annat
varianternas indelning i så kallade batcher. En batch kan definieras som en
specifik mängd av ett material som är avsett att ha enhetlig karaktär och kvalitet
inom specificerade gränser och tillverkas enligt en enda tillverkningsorder (U.S.
Department of Health & Human Services 2017). Utöver de produktionstekniska
aspekterna påverkas andra viktiga externa aspekter som miljö av besluten som tas
i produktionen.
Trots stora framsteg inom produktionssystem är grundläggande parametrar som
planering och sekvensering viktiga för att lyckas inom tillverkningsindustrin.
Produktionsplanering för att säkerställa att råvaror, personal och andra
nödvändiga resurser finns att tillgå vid rätt tidpunkt i tillverkningen för högsta
värdeskapande. Likaså produktionssekvensen för valet av lämplig ordning och
storlek som tilldelas produktionssystemet för att optimera dess effekt med
avseende till tid, kostnad eller vinst. För att uppnå det krävs det att
produktionsplaneringen överväger den bästa användningen av företagets
tillgångar för att tillfredsställa produktionsmålen på lång-, medel- eller kortsiktig
planeringshorisont (Mahendrawathi et al. 2018).
I takt med att kraven ökat på produktionsprocessen har planeringsverktyg och
metoder utvecklats för att förutspå produktionens resultat. Tidigare metoder
genom experiment eller försök (empiri) anses för kostsamma och tidskrävande.
Ökad tillgång på datorkapacitet tillsammans med efterfrågan har lett till mer

1

INTRODUKTION

avancerade planeringsmetoder så som simulering och optimering. De gör det
möjligt att analysera och lösa stora modeller och datamängder, med många
variabler och bivillkor, som i praktiken varit omöjliga att lösa utan datorresurser
(Lundgren et al. 2010). Datorsimulering beskrivs av De Vin et al. (2004) som det
effektivaste verktyget för att designa och analysera komplexa produktionssystem.
Det är ett verktyg som används till att förutspå och förstå dynamiken i ett
produktionssystem och skapa grund till beslutsfattande. Simulering tillsammans
med en optimeringsalgoritm skapar ett kraftfullt verktyg vid applicering.
Mathematical Integer Programming (MIP) och Simulation-based Optimization
(SBO) är båda exempel på metoder som använder matematiska algoritmer för att
förutspå möjliga utfall. SBO är en av de bäst lämpade teknikerna för att hitta de
optimala inställningarna för komplexa produktionssystem baserat på parametrar
från simulering, vilket tidigare krävt erfarna ingenjörer (De Vin et al. 2004).
Utmaningen ligger i att bygga upp en modell som avspeglar det verkliga
produktionssystemet och att ta fram de parametrar som är viktiga för det specifika
fallet.
1.1.1. Uppdragsgivare
Projektet utförs i samarbete med Amos H.C. Ng, professor i automationsteknik
och en del av forskningsgruppen inom Production and automation engineering.
Forskningsgruppen är en del av forskningsmiljön Virtual Engineering på
högskolan i Skövde som arbetar med tillämpad forskning för att öka kunskapen
kring utveckling och användning av datorbaserade virtuella modeller med fokus
på utveckling av produkter, processer och system (Högskolan i Skövde 2018).
Forskningsområdet Production and automation engineering är ett
tvärvetenskapligt forskningsområde som förenar exempelvis mekanik,
projektledning, datavetenskap och elektronik. Forskningen lägger särskild vikt vid
användningen av olika typer av simuleringsverktyg i utvecklingsprocessen och
driftsfasen av ett produktionssystem vid framtagningen av nästa generation av
industriella produktionssystem (Högskolan i Skövde 2017).

1.2. Syfte och mål
Syftet med projektet är att skapa en pålitlig simuleringsmodell, baserad på data
från en verklig produktionsanläggning, för att kunna utföra och utvärdera
optimering på Buffer-, sekvens- och batch-storlekar. Utvärderingen av
optimeringen i projektet skall visa vilken påverkan optimering av dessa
parametrar har på produktionsprocessens prestanda.
Projektets mål specificeras till följande:
•
•
•
•

Skapa en simuleringsmodell i FACTS Analyzer och utföra simulering som
uppfyller uppdragsgivarens krav med relevanta avgränsningar och
antaganden.
Stifta optimeringsparametrar utifrån uppsatta krav och gjorda antaganden.
Utvärdera, analysera och presentera det resultat optimeringen genererar.
Påvisa effekt av optimering på sekvens, Buffer- och batch-storlekar med
avseende på throughput utan att påverka leveranssäkerheten.
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1.2.1. Problemdefinition
Flertalet producerande företag har i dagsläget, enligt uppdragsgivaren, låg
effektivitet i sina produktionssystem. I produktionssystemen finns ett stort antal
parametrar som påverkar dess prestanda och därav även möjliga områden att
förbättra. Företagen har ett mål gemensamt, att uppnå maximal throughput (TH)
med så kort ledtid (LT) och lågt antal produkter i arbete (WIP) som möjligt. Att
bygga avancerade analytiska simuleringsmodeller av fabrikerna är svårt, kostsamt
och tidskrävande. Trots att de kan ge indikation på processer att förbättra fås inga
optimerade lösningsförslag. För att undvika kostsamma och tidskrävande
investeringar behöver företagen därför finna de lösningar som bättre kan utnyttja
de redan befintliga resurserna.
Hos producerande företag som behandlar flera varianter i sina processer uppstår
konflikter vid beslutspunkter gällande produktionsplanering. Vid byte mellan
varianter i produktionsflödet skapas omställningar som påverkar LT men även
miljön. För att företagen ska kunna uppfylla efterfrågan på produktionen behöver
planeringen göras för att på bästa sätt fylla denna samtidigt som det gör minsta
möjliga påverkan på miljön. De olika parametrarnas påverkan på fabriksflödets
effektivitet behöver jämföras för att se var största potentialen finns till besparingar
på tid och miljö. Genom att med hjälp av simulering belysa effekten av planering i
produktionen, med optimerade sekvens och batch-storlekar, kan beslut tas om en
applicerad simuleringsstudie skall utföras på fabrikers flöde.

1.3. Avgränsningar
Denna studie betonar förbättringsaspekterna hos en produktionsanläggning med
utgångspunkt i simulering. Fokus ligger i att utvärdera och analysera de data som
optimeringen genererar, baserad på simuleringen. Avgränsning görs till att endast
behandla optimering mot Buffer-kapacitet, sekvens- och batch-storlekar, övriga
parametrar är fast satta av uppdragsgivare. Även andra konkurrensfaktorer än
leveranssäkerhet ligger utanför studiens omfattning.
Programmeringen bakom mjukvaran ligger utanför studiens område och
behandlas därmed ej av projektgruppen. Algoritmen som använts vid
optimeringen har använts på förslag från uppdragsgivare och bakomliggande
faktorer har inte vidare studerats.

1.4. Sekretess
Projektet realiserades på högskolan i Halmstad i samarbete med högskolan i
Skövde utan direkt företagssamarbete och har därför ej omfattats av ett
sekretessavtal. Dock har en del aspekter på integriteten beaktats då projektet
baserats på faktiska problem, produktionsdata och verkliga industriella modeller.
På grund av detta har namn och uppgifter om företag ej avslöjats i rapporten.

1.5. Individuella ansvarsområden
Projektet berör genomgående båda medlemmarna i projektgruppen och arbetet har
därefter även utförts under fullständig konsensus.
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2. Teoretisk referensram
I nedan kapitel följer en beskrivning av den teori som ligger till grund för
projektet med beskrivning av begrepp och definitioner inom området. Den
teoretiska informationen har införskaffats huvudsakligen genom artiklar,
vetenskapliga publikationer och böcker för att säkerställa dess tillförlitlighet.

2.1. Simulering och modellering
Enligt Banks (1998) definieras simulering som en imitation av en verklig process
eller system över tid. Vid simulering skapas en artificiell version av det som skall
analyseras, som kan ge svar på problemen som uppstår i den verkliga världen.
Användningsområdet är stort och många branscher använder sig av simulering,
allt från enklare problem till mer avancerade (Domonkos 2010). Enklare modeller
kan göras för hand, men det begränsar kraftigt hur komplex modellens
uppbyggnad och problemformulering kan vara. För mer avancerade system med
fler parametrar rekommenderas simulering med hjälp av ett simuleringsprogram
(Banks 1998).
Det finns många för- och nackdelar med simulering som Banks (1998) pekar på.
En av de största fördelarna är att det redan i beslutsprocessen går att utvärdera
resultat av olika förändringar eller inköp, utan att investera pengar eller påverka
aktiv produktion. Andra fördelar är bland annat djupare förståelse för systemet,
förmågan att kunna granska ett långt tidsintervall samt att kunna identifiera
orsakerna till en flaskhals. En av de större nackdelarna med simulering är att det
krävs noggrannhet och erfarenhet för att bygga en tillförlitlig modell som
genererar output som går att använda. Avancerade simuleringar är kostsamma och
tidskrävande, en nackdel blir då om tillräckliga resurser ej avsätts och resultaten
därav blir oanvändbara.
2.1.1. Steg vid en simulering
Banks (1998) beskriver sin guide i tolv steg för att stödja modellbyggaren vid
genomförandet av en noggrann och tillförlitlig simuleringsprocess, se Figur 2.1.
De första två stegen ses som de viktigaste, framförallt när simuleringen sker mot
en extern kund. Här görs relevanta antaganden, begränsningar och avgränsningar
för att modellen skall byggas korrekt och sedan bryta ner projektet i olika
problemformuleringar och tydliggöra dess scope. I detta steg specificeras
ansvarsområden, resurser och övriga förutsättningar för projektet. I det tredje
steget tas en enklare modell fram som skall fungera tillfredsställande innan den
utökas med de parametrar och störningsmoment som uppgiften kräver. För att visa
vikten av datainsamlingen påbörjas den parallellt med steg tre, då det ofta är en
ansenlig mängd data som krävs för tillfredsställande simuleringar. Vikten ligger i
att samla in bra data då output aldrig går att få bättre än den input som matas in.
Utefter problemformulering, datainsamlingen och modellens komplexitet fattas ett
beslut i steg fem om vilken mjukvara som skall användas. Då olika mjukvaror
klarar mer eller mindre komplexa modeller olika bra gäller det att med omsorg
välja en mjukvara som passar de krav som ställs (Fujimoto 1998). Fortsatt

4

TEORETISK REFERENSRAM

beskriver Banks (1998) verifieringen, steg sex, som ett viktigt steg för att se så
modellen fungerar som förväntat och att rätt förenklingar och antaganden gjorts.
Verifiering är en process som med fördel görs under hela modellbygget för att
tidigt upptäcka problem. För att verifiera modellen finns en mängd olika
tillvägagångssätt, till exempel genom att räkna på hur pålitlig modellens output är
i förhållande till de experiment som utförts. Det sjunde steget, validering, kan ske
på olika sätt men görs enklas mot data från det verkliga systemet. Om systemet ej
existerar kan validering ske genom att modellens ändringar i input ger förväntat
resultat i output. I det åttonde steget görs de inställningar för experiment som
krävs för att visa på simuleringens tillförlitlighet och beskrivs djupare i avsnitt
2.2.2. Experimental design. Det nionde steget bygger på att köra simuleringar för
att samla relevant data med tidigare definierade inställningar och replikationer.
Efter det tas beslut baserat på analyserna om simuleringarna är tillräckliga eller
fler behövs med förändringar i modellen. Dokumentationen i steg elva är viktig
för att visa det resultat som uppnåtts och för att skapa underlag till det sista steget
som är implementering. Korrekt utförd dokumentation ger tillförlitlighet på
resultatet och underlättar vidare arbete med modellen.

Figur 2.1 Steg i en simuleringsstudie (Banks 1998)
2.1.2. Experimental design
Design of experiments (DoE), försöksplanering på svenska, är ett sätt att effektivt
ta fram sambandet mellan sina input- och outputvariabler. DoE kan liknas med
optimering då det handlar om att hitta den bästa lösningen, i detta fall att
bestämma hur många försök som behövs och vilka input-inställningar som skall
användas (Bergman et al. 2017).
I DoE utförs experiment för att hitta de viktigaste sambanden samt de max- och
min-värden som finns för den aktuella modellens inputs. Utifrån experimenten
som utförs kan känslighetsanalyser göras för att avgöra vilka inputs som är av
störst vikt för modellen (Banks 1998). En del av känslighetsanalysen är att avgöra
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hur lång tid som behövs innan modellen är stabil samt tidshorisonten på
simuleringarna, för det görs en steady state analys. Även en replikationsanalys
görs för att bestämma hur många gånger modellen måste köras för att ge output
som ligger inom det givna konfidensintervallet (Kleijnen 1998).

2.2. Optimering
Lundgren et al. (2010) skriver, att optimera är att bestämma bästa möjliga värden
på variablerna givet det mål som specificerats. Det används ofta för att analysera
och ge underlag vid beslutsproblem inom tekniska och ekonomiska områden. Vid
en optimering skapas en målfunktion som skall uppnås genom att maximera eller
minimera de variabler som påverkar. Variablerna begränsas ofta till bestämda
intervall genom bivillkor. Det finns många tillvägagångssätt för optimering, vid
mer komplexa problem med många variabler och bivillkor används med fördel en
programvara (Lundgren et al. 2010).
För att säkerställa att det resultat som framkommer vid en optimeringsprocess är
tillförlitligt föreslår Lundgren et al. (2010) att en metodik används, se Figur 2.2.
Metoden innehåller identifiering av problemet med dess relevanta avgränsningar
som måste göras med omsorg för att få tillförlitligt resultat. Efter det bestäms
optimeringsmodell beroende på dess omfattning och tidsramar. Verifiering och
validering sker med hjälp av känslighetsanalyser för att visa på att lösningen är
rimlig och överensstämmer med den modell som optimerats. Då lösningen är
verifierad och validerad skall den översättas så att den går att använda vid ett
beslutsfattande, och kan därefter presenteras som optimeringsprocessens resultat
(Lundgren et al. 2010).

Figur 2.2 Optimeringsprocessen (Lundgren et al. 2010)

2.3. Pågående forskning inom området
Inom området för projektet pågår forskning och arbeten som på olika sätt arbetar
för att hjälpa industrin med beslutsstöd. På högskolan i Skövde har en
litteraturstudie utförts som visar på potential för optimering av batch-storlekar
med hjälp av en MIP-SBO hybrid metod som legat till grund för projektets
framkomst (Marín García 2017). Likt arbetet i Skövde, se avsnitt 1.1.1., pågår ett
forskningsprojekt kallat SUMMIT på Chalmers tekniska högskola med fokus på
hållbarhet, smart maintenance och fabriksdesign. Forskningen behandlar som
projektet verktyg för att resurseffektivisera produktion genom fallstudier men med
andra metoder och resultat i fokus (Chalmers tekniska högskola AB 2018). WSC
(Winter Simulation Conference) är det främsta internationella forumet för delning
av de framsteg som sker inom simulering. WSC belyser varje år ny forskning,
framtid och påverkan inom simulering och även simuleringsbaserad optimering
(Winter Simulation Conference 2018).
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3. Metod
I följande kapitel presenteras den struktur och metod som applicerats på projektet
och dess utförande. Processdiagrammet med ingående delar presenteras med dess
förankring i teorin. Kapitlet avslutas med en kort text om programvaran som
använts i projektet.

3.1. Projektprocessen
Metoden, se Figur 3.1, utformades speciellt till projektet för att uppfylla dess mål.
Metoden stödjer projektet som är en tillämpad forskning som syftar till att hitta
specifik lösning på ett verkligt problem (Kothari 2004).

Figur 3.1 Processdiagram
3.1.1. Projektplanering
Projektet inleddes med utformandet av en projektplan för identifiering av dess
scope, intressenter samt tidsplan.
3.1.2. Problemformulering
Tillsammans med extern handledare definierades de bakomliggande orsakerna till
problemet och en problemformulering utformades. Projektgruppen fördjupade sig
i omfattningen för att utarbeta en problemdefinition baserad på de begränsningar
som fanns i tid och resurser.
3.1.3. Förstudie
Förstudiens utfördes i syfte att ge projektgruppen den förståelse och kunskap
inom området simulering och optimering, som krävdes för att på bästa sätt
realisera projektet. Förstudien utfördes genom en litteraturstudie, följt av
datainsamling i form av studiebesök och intervjuer med en avslutande fas av
programkännedom beskrivna nedan.
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Litteraturstudie
Litteraturstudien inleddes med att se över den litteraturstudie som gjorts tidigare i
relaterat område beskriven i avsnitt 2.4. Pågående forskning inom området (Marín
García 2017). Med denna som grund breddades sökområdet till att inkludera
simulering samt optimering för att stödja målet att bygga vidare på god kunskap
samt att minska risken att förbise redan gjorda lärdomar (Höst et al. 2006).
Studien gjordes genom sökningar i det lokala biblioteket vid högskolan i
Halmstad samt de databaser som därigenom fanns att tillgå. Sökord som använts
vid sökning var bland annat ”Simulationbased optimization”, ”Batch-size
optimization”, ”Batch-size” och ”Sequence optimization”.
Datainsamling
Studiebesök
Genom studiebesök på ett företag som använder simuleringsbaserad optimering
fick projektgruppen se exempel på industriell tillämpning. Här skapades en bild av
programvaran FACTS Analyzer som används i projektet, dess begränsningar samt
för- och nackdelar i förhållande till andra liknande.
Intervju
I samband med studiebesöket i början på projektet utfördes en intervju för att få in
bakgrundsmaterial och skapa en förståelse för området. För projektet gjordes
intervjun ostrukturerad då målet huvudsakligen var att förstå erfarenhet och de
åsikter som fanns kring området (Rowley 2012).
Programkännedom
Projektgruppen utförde parallellt med uppstarten av projektet samt framförallt
under förstudien enklare utbildning i programvaran genom utbildningsmaterial.
3.1.4. Simulering
Simulering och modelleringen beskrivs utförligt i Bilaga 1 och utfördes i följd
från steg tre till och med steg tio ur Banks (1998) tolvstegsmodell.
Konceptuellt modellbygge
I den första fasen av simuleringen skapades en konceptuell modell med mål att
återskapa ett grundflöde genom operationerna. Grundläggande data ställdes in på
de respektive operationerna och genom experiment och animeringar
kontrollerades de respektive varianternas flöde och omställningar.
Verklig modell
I den andra fasen utvecklades modellen genom att ersätta och komplettera
komponenterna i flödet för ökad throughput (TH) och mer realistiskt beteende.
Arbetet med den verkliga modellen fortskred med kompletteringar från
verifieringarna tills dess att den godkändes och togs vidare till validering.
3.1.5. Verifiering
Verifieringen utfördes löpande under modellbygget och gjordes med hjälp av
simuleringsexperiment och animeringar tills tillfredsställande resultat erhölls. Den
agila modellbyggningsprocessen hjälpte projektgruppen att tidigare upptäcka
problem och begränsade felsökningen. Verifieringen gjordes mot outputdata från

8

METOD

det verkliga produktionssystemet som tilldelats projektet från uppdragsgivaren
tillsammans med de verktyg och metoder som använts i programmets
utbildningsmaterial (Banks 1998; FACTS 2018).
3.1.6. Validering
Valideringen gjordes utav uppdragsgivaren genom att jämföra med data från
verkliga systemet men även med data från en modell byggd i Plant Simulation.
Modellen gick sedan med mindre justeringar vidare till den experimentella delen
av simuleringsprocessen.
3.1.7. Experimental design
Efter valideringen påbörjades DoE enligt avsnitt 2.2.2. Experimental design med
känslighetsanalyser för att finna modellens steady state och antal replikationer, se
Bilaga 2 och Bilaga 3. Efter analyserna gjordes experiment för att finna
modellens begränsningar i max- och min-värden på batch-storlekar samt Bufferoch Store-kapacitet. När outputvärden uppnåtts som låg inom det valda
konfidensintervallet specificerades optimeringsparametrarna, se Bilaga 1.
Optimering
När pålitligt resultat uppnåtts från DoE stiftades parametrarna för optimeringen.
Inputvariabler med de max- och min-värden som genererats från DoE tillsammans
med outputvariablerna skapades i programmets optimeringsinställningar, se
Bilaga 1. På de uppsatta inställningarna utfördes sedan optimeringarna i FACTS.
3.1.8. Resultatanalys
Denna fas utfördes efter att försöksplaneringen gjorts med känslighetsanalyser
samt optimering. Genererad outputdata från experiment och optimeringar tolkades
och analyserades, resultatet är presenterat i avsnitt 4. Resultat.
3.1.9. Diskussion
Utifrån det genererade resultatet diskuterade projektgruppen kring möjliga
felkällor och alternativa tillvägagångssätt och en utvärdering gjordes kring
metoden som använts och dess lämplighet för projektet. Förslag till fortsatt arbete,
en kritisk granskning och de förmågor som förkovrats under projektet belystes.
3.1.10. Dokumentera och presentera resultat
För att bidra till tillförlitligheten och möjliggöra granskning och repeterbarhet av
projektet dokumenterades all aktivitet löpande under dess genomförande för
simulering och modelleringen i ett separat dokument, se Bilaga 1.

3.2. FACTS Analyzer
FACTS Analyzer (hädanefter benämnt FACTS) är det program som använts för
modellering i projektet. FACTS är ett simuleringsprogram byggt på DES
(Discrete event simulation) och SBO (Simulation-based optimization) med
flertalet optimeringsalgoritmer, bland annat Non-dominated Sorting Genetic
Algorithm-II (NSGA-II) som används i projektet. NSGA-II används med fördel
vid optimering med flera målfunktioner då den genererar ett flertal lösningar som
sedan utvärderas (A. Ng et al.).
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4. Resultat
I följande kapitel redogörs det uppnådda resultatet och utfallet av det utförda
arbetet. Output från de utförda experimenten och analyserna presenteras med
hjälp av tabeller och diagram. Kapitlet inleds med resultatet från säkerställandet
av den slutgiltiga modellen och dess pålitlighet. Därefter följer analyser av de
experiment som utförts med efterföljande optimering.

4.1. Studiebesök
I den inledande fasen av arbetet genomfördes ett studiebesök på ett företag som
använder sig av simuleringsbaserad optimering. Namnet på företaget har valts att
ej namnges då det har direkt anknytning till den integritet som beskrivits i avsnitt
1.4 Sekretess. Företaget använder sig bland annat av samma programvara som
används under projektet.
Besöket var givande för projektgruppen då nya infallsvinklar till projektet
belystes. Under besöket skapades en tydligare bild av hur området industrialiseras
vilket gav konkreta svar på frågor som fanns. Området för projektet stärktes då
besöket visade på dess aktualitet och relevans i förhållande till dagens
produktioner. Besöket bidrog till en bättre bild på hur simulering och
simuleringsbaserad optimering fungerar i praktiken och på så sätt hjälpte den
projektgruppen i att styrka projektets tilltänkta metod.

4.2. Intervju
Under studiebesöket beskrivet i föregående avsnitt utfördes en ostrukturerad
intervju med en av de anställda. Resultatet av intervjun var framförallt en ökad
förståelse för programvaran som använts för att generera resultatet. Intervjun gav
även en bild av programmets för- och nackdelar i förhållande till andra liknande
programvaror som finns att tillgå inom området.

4.3. Simulering och modellering
I Bilaga 1 Simulering och modellering presenteras utförligt de delresultat som
uppnåtts under uppbyggnaden av simuleringsmodellen. I bilagan beskrivs de olika
faserna med respektive delresultat och presenteras med tillhörande figurer och
tabeller. Fas 4 presenterar den verifiering och validering som gjorts som lett fram
till den slutgiltiga simuleringsmodellen, se Figur 4.1. Modellens utseende är
endast uppbyggt efter dess flöde och ej någon hänsyn tagen till dess placering i
verklig produktionslayout. Som Figur 4.1 visar är varje operation kompletterad
med två extra operationer samt ett MaxWIP för att återskapa det verktygsbyte som
återfinns i den verkliga produktionen. Modellens storlekar på Buffertar och
Stores, låg på mellan 50 till 400 platser och påverkades ytterligare av den senare
utförda DoE-fasen och optimeringen. För att återskapa beteendet med efterfrågan
på 1800 detaljer på en dag delades de in efter varianterna med en efterfrågan varje
dygn. Den slutgiltiga modellen var den grund som vidare användes i DoE-fasen
för att generera resultatet innan optimeringsfasen.
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Figur 4.1 Slutgiltig simuleringsmodell i FACTS

4.4. Analys av slutgiltig modell
Detta avsnitt kommer att presentera det resultat som framkom från experimental
design samt de analyser som utfördes under simulering- och modelleringsfasen av
projektet.
4.4.1. Steady state
För att finna läget då modellen är stadig utfördes en steady state-analys, se Bilaga
2, genom en animering på den slutgiltiga modellen. Baserat på resultatet från
verifiering och validering sattes simuleringstiden till 50 dagar med 10
replikationer. Som visas av Figur 1 i Bilaga 2 når modellen sitt stadiga läge efter
uppramningstiden på strax efter 100 timmar. För att säkerställa att modellen
passerat detta läge valdes en warm-up time på 144 timmar.
4.4.2. Replikationsanalys
Efter att modellens uppvärmningstid definierats av steady state-analysen
genomfördes en replikationsanalys, se Bilaga 3. I analysen fördes data från
experimenten in i ett Excel-ark som försetts projektgruppen av uppdragsgivare.
Baserat på ett valt konfidensintervall räknades antalet replikationer fram som
krävdes för att återge pålitlig data. Diagrammet i Figur 1, Bilaga 3 presenterar
resultatet från replikationsanalysen som utfördes med ett konfidensintervall på
95%. Analysen visade på att 95 replikationer krävdes för att återfå representativ
data för ledtid (LT) och Work in Process (WIP) medan throughput (TH) endast
krävde två för samma konfidensintervall. För att garantera pålitliga resultat och
påvisa korrekt funktion för alla parametrarna, valdes 95 replikationer.
4.4.3. DoE - Parameterstudie
För att ta fram de gränsvärden som användes i optimeringen utfördes en
parameterstudie. Studien gjordes genom att utföra experiment med värden på

11

RESULTAT

batch och Buffer-storlekar enligt Tabell 4.1 och Tabell 4.2 där V1-V8 motsvarar
variant 1 till 8. Som utläses av Tabell 4.1 uppfylldes ej efterfrågan vid experiment
1 och 2 på grund av för små batch-storlekar och skapade därav backlog. Även
Buffer- och Store-storlekar under 40 bidrog till att efterfrågan ej uppfylldes och
skapade backlog, se Tabell 4.2.

Total
Backlog
(st)

WIP (st)

LT (s)

TH (st/h)

Batchstorlekar

Exp. nr

Tabell 4.1 Resultat från parameterstudie, batch-storlekar

01

V1,V2;V3-V8 [2;1]

52,541

75947

654,90

63497

02

V1,V2;V3-V8 [90;45]

70,376

168895

2656,1

9667,6

03

V1,V2;V3-V8 [180;90]

75

413963

8251,6

0

04

V1,V2;V3-V8 [360;180]

75

499087

10390

0

05

V1,V2;V3-V8 [720;360]

75

497039

10343

0

06

V1,V2;V3-V8 [1080;540]

75

496345

10349

0

Exp. nr

Buffer-/
Storekapacitet

TH
(st/h)

LT (s)

WIP (st)

Total
Backlog
(st)

Tabell 4.2 Resultat från parameterstudie, Buffer och Store-kapacitet

07

Buffer; Store [10;10]

68,910

144992

2167,2

36723

08

Buffer; Store [30;30]

74,99

275402

5091,3

688,77

09

Buffer; Store [35;35]

75,00

306535

5767,9

0,07

10

Buffer; Store [40;40]

75,00

331872

6346,2

0

11

Buffer; Store [50;50]

75,00

386427

7605,6

0

12

Buffer; Store [50;100]

75,00

479763

9941,3

0

Studien visar för båda parametrarna att stora ökningar endast bidrar till höjda
värden på LT och WIP. För fullständiga resultat se Bilaga 1.
Baserat på data från parameterstudien valdes därav gränsvärdena för batchstorlekarna till V1 och V2 min 180, max 720, V3-V8 min 90, max 360. Bufferoch Store-kapaciteternas max- och min-värden valdes enligt Tabell 4.3.
Tabell 4.3 Buffer- och Store-kapacitet
Namn

Min;Max|Intervall

Namn

Min;Max|Intervall

Store 2

10;250|10

Store 4

10;400|10

Store 3, 5-12

10;100|10

Buffer 1-4

10;50|10

Store 4

10;400|10

Store 12

10;100|10
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4.5. Optimering
De gränsvärden som tagits fram i parameterstudien ställdes in som parametrar i
programvarans optimeringsinställningar tillsammans med intressanta outputs. De
parametrar som optimeringen undersökte var batch-storlekar, sekvens samt Storeoch Buffer-kapacitet. De mål (objectives) som sattes för optimeringen var att
minimera backloggen och WIP enligt uppsatta krav. För en mer omfattande
beskrivning av hur optimeringsinställningarna gjordes se Bilaga 1.
Resultatet av optimeringen gav en modell där Buffer- och Store-kapaciteten hade
reducerats och en fördelaktig sekvens på varianterna funnits. De optimala batchstorlekarna var enligt optimeringen 720 för variant ett och två samt 360 för variant
tre till åtta. Den optimala sekvensen som kunde utläsas i resultatet var att
varianterna skulle sändas i ordningen V5, V8, V1, V7, V6, V2, V4 och V3. De
optimala Buffer- och Store-kapaciteterna presenteras i Figur 4.2, och jämförs med
den tidigare modellens Buffer- och Store-kapaciteter.

Figur 4.2 Buffer- och Store-kapacitet

4.6. Utvärdering av optimeringsresultat
En jämförelse gjordes med den nya modellen och de tidigare, för att få en rättvis
jämförelse över förbättringarna som arbetet gett valdes både modellen innan DoE
och den med bäst resultat under DoE. Modellernas inställningar som genererade
resultatet visas i Tabell 4.4.

13

RESULTAT

Tabell 4.4 Inställningar på modellerna
Modell

Optimerad

Bästa DoE

Innan DoE

V5,8,1,7,6,2,4,3

V1-V8

V1-V8

[720;360]

[360;180]

[180;90]

Buffer-kapacitet

10

40

50

Store-kapacitet

20-110

40

100-400

Sekvens
Batch-storlek [V1&V2;V3-V8]

De resultat som jämfördes var TH, LT, WIP och Buffer-, Store-kapacitet. Alla
modellerna uppfyllde kravet med noll i backlog och därför togs inte det med i
jämförelsen. Resultaten presenteras i Figur 4.3. Vid jämförelse mellan den tidiga
modellen och optimeringsmodellen syntes en markant skillnad på alla punkter, LT
har minskat med dryga 21% mellan den ursprungliga modellen och den
optimerade. kapaciteten på Buffertarna var fem respektive fyra gånger så stora på
de tidigare modellerna. WIP hade minskat med nästan 25% från modellen innan
DoE och totala Buffer- och Store-kapaciteten hade minskat med över 60%. Vid
jämförelse mellan modellen som togs fram under DoE och den optimerade var
inte skillnaderna lika stora men det var en förbättring på allt förutom Store- och
total-kapacitet där DoE modellen var lite bättre.

Figur 4.3 Resultatjämförelse modeller
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5. Diskussion
Huvudsakliga syftet med projektet var att belysa vilken påverkan optimering av
sekvens och batch-storlekar har på produktionssystemets prestation. Med hänsyn
till syftet diskuteras i följande kapitel metoden, dess utförande och validitet, samt
resultatet i förhållande till den teori som använts. I kapitlet ges även förslag till
fortsatt arbete inom området och avslutas med en kritisk granskning av projektet
och dess genomförande.

5.1. Metoddiskussion
Då projektet var inom ett område som projektgruppen endast hade ytliga
kunskaper inom var metodutvecklingen till en början svår. Att i ett tidigt stadie
framställa en metod att följa var därför en utmaning. Valet av metod grundades
därav på den kunskap som skaffades i projektets tidiga skede och uppstart. Den
till en början begränsade kunskapen inom området var en av de osäkra faktorerna
för projektet och därav även metoden. Med hjälp av liknande tidigare utförda
arbeten och studier skapades snabbt en bild av hur de utfördes samt vilka metoder
de baserades på. Valet av metod för simulering och modellering föll på Banks
(1998) tolvstegsguide eftersom den stödjer modellbyggaren vid genomförandet av
en noggrann och tillförlitlig simuleringsprocess. Det ansågs som en fördel för
projektgruppen att få stöd genom processen som komplement till en lägre
kunskapsgrad vid projektstart.
En ytterligare anledning till valet av simulering- och modelleringsmetoden var att
flertalet av de metoder som projektgruppen stötte på under förstudien var baserade
just på Banks tolvstegsguide. Metoder som var liknande men som kortats ner och
effektiviserats för att bättre passa till mer specifika områden. Om en sådan metod
valts hade det kunnat bidra till en kortare projekttid. Nackdelarna med att välja en
sådan metod upplevdes för stora för projektgruppen då det kunnat bidra till bland
annat sämre förståelse för området och felaktighet i de antaganden som gjorts.
Den andra metodiken som använts i projektet var den för optimering som
påminner om de moment som finns i simuleringsprocessen. I projektet används
simuleringsbaserad optimering, integrerad i FACTS, som en del av DoE-fasen.
Tack vare att optimeringsprogramvaran är integrerad undviks problem som bland
annat felaktig inmatning av data genererad från simuleringen som kan vara en
potentiell felkälla. Den integrerade optimeringen underlättade projektet genom
dess användarvänlighet, framförallt i samband med specificeringen av
optimeringsparametrarna.
Genom simuleringsbaserad optimering blir optimeringsprocessen kortare då
mycket av uppbyggnaden av optimeringsmodellen görs redan under simuleringoch modelleringsfasen. Modellens inputs och dess gränsvärden utarbetades under
den tidiga delen av DoE-fasen vilket även det kortar ner arbetet kring
optimeringen. Om annan metod än den simuleringsbaserade optimeringen valts
skulle tiden för arbetet bli längre på grund av det utökade arbetet med en
optimeringsmodell med tillhörande känslighetsanalyser och experiment.
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5.1.1. Metodens lämplighet
Kothari (2004) beskriver god forskning som replikerbar, att det är möjligt att
verifiera resultatet genom att kopiera studien och därmed bygga en bra grund för
beslut. Att använda kända koncept och tydligt definiera syftet med forskningen är
viktiga kriterier för att utföra bra forskning. Metoden som använts till projektet är
baserad på två välkända vetenskapliga metoder vilket gett riktlinjer att följa och
på så sätt skapar förutsättningar för att kunna återskapas. Med grund i god
möjlighet till att upprepa projektet anses metoden vara pålitlig och lämplig för
projektet.

5.2. Resultatdiskussion
Den modell som byggts under arbetets gång stämde väl överens med hur flödet
fungerade i det system där data tagits ifrån, den output som modellen gav låg i
linje med vad som förväntats. De funktioner som projektgruppen själva fick bygga
in samt de avgränsningar som gjorts gav en modell som återspeglade funktionen
hos ett verkligt system.
De optimeringsparametrar som stiftats gav goda förutsättningar för
optimeringsprocessen trots att resultatet som genererades av optimeringen inte var
helt i linje med vad tidigare hypoteser sa gällande batch-storlekarna. Istället
framkom det andra parametrar som hade större effekt på modellen och dess
resultat. De batch-storlekar som togs fram under optimeringen var max-värdena
för optimeringen vilket kan tyda på att batch-storlekarnas påverkan inte hade
samma effekt som tidigare indikerats. Sekvensen påverkade inte heller i lika stor
utsträckning som tidigare förutspåtts. Även andra sekvenser gav goda resultat,
dock var den valda mer frekvent förekommande bland de iterationerna med bäst
resultat vid optimeringen. Anledningen till just denna sekvens var optimal kan
vara kopplat till att omställningstiden på OP10 är beroende på vilken
produktfamilj efterföljande detalj har. Om den optimerade modellen kördes med
annan sekvens blev det backlog. Om optimeringen gjorts på en modell med fler
varianter eller fler operationer med stora omställningstider hade eventuellt annat
resultat erhållits.
Huvudsyftet med rapporten var batch- och sekvensoptimering, men även andra
parametrar togs med i optimeringen för att inte begränsa optimeringen till den
tidiga modellens utformning. Dessa parametrar var max- och min-värden på de
Buffertar och Stores som utgjorde modellen. Under både DoE och optimeringen
framkom det att vissa slutsatser gjorda under modellbygget inte stämde helt med
slutresultatet. Bland annat var det några Stores som tidigare ansetts behöva ha en
relativt stor kapacitet men där optimeringen visade att även mindre kapacitet
kunde ge goda resultat. Att det inte var speciellt stor skillnad mellan den
optimerade modellen och den som togs fram under DoE-steget är inte konstigt då
det är en manuell optimering. På grund av detta kunde resultatet användas som en
verifiering för det resultat optimeringen gav. Det styrker dess trovärdighet och att
det bör ligga nära den mest optimala konfigurationen, för problemdefinitionen och
den modell som byggts upp. Det som optimeringen gjort och som är svårt att få
fram genom manuell optimering är unika storlekar på varje Buffert och Store. Att
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finna dessa manuellt hade krävt många experiment och därmed tagit betydligt
längre tid än den optimering som genomfördes.
Att minska kapaciteten på Stores och Buffertar är något som eftersträvas av alla
producerande företag då det i sin tur leder till att det är färre detaljer i systemet
(WIP) som binder upp kapital. Optimeringsresultatet bidrog till att Buffrar och
Store kunde minskas rejält vilket i sig är positivt även om det inte var huvudsyftet.
Dessa förändringar bidrog till att ledtiderna (LT) minskades vilket även det är
eftersträvansvärt.
Då projektet byggs på simuleringsbaserad optimering påverkas resultatet av den
datorkapacitet som finns att tillgå. Bättre prestanda på datorer hade kunnat bidra
till att fler och tyngre experiment och optimeringar kunnat utföras, det samma
gäller för mer tid till att genomföra optimering med flera replikationer vilket kan
bidra till bättre tillförlitlighet. Programmets begränsningar som bidragit till att
antaganden och förenklingar gjorts är även en faktor som kan ha påverkat
resultatet. Resultatet från projektet har bidragit till uppdragsgivarens arbete med
att förbättra hanteringen av stora Stores vid optimering i FACTS.
5.2.1. Förslag till fortsatt arbete
Området som projektet behandlar innefattar oändligt många
förbättringsmöjligheter vilket gör att fortsatt arbete kan fortgå på många olika
fronter. Trots optimeringens goda resultat på många punkter gav den inte
förväntat resultat på sekvens och batch-storlekarna. Här tror projektgruppen att ett
system med fler varianter eller större omställningstider hade haft mer
förbättringspotential gällande just sekvens och batch-storlekarna.
För det system som arbetet behandlar anser projektgruppen att möjligheterna
ligger i att fortsätta optimera, på den modell som byggts upp, mot Buffer- och
Store-kapacitet för att fortsätta förbättra LT, WIP och andra outputs. Då
datorkapacitet var begränsande under detta arbete hade en koncentration på dessa
parametrar kanske givit ytterligare förbättrat resultat om max- och min-värdena
utvidgats. Fortsatt arbete med optimering av modellen kommer att dra nytta av det
tidigare nämnda förbättringsarbetet gällande stora Stores.

5.3. Kritisk granskning
5.3.1. Påverkan på samhället och omgivning
Projektet belyser ett område som är högaktuellt i framförallt det svenska
samhället. För tillverkande industrier som behöver effektiviseras för att kunna
konkurrera på den globala marknaden finns det stor potential. Potentialen dels hos
individuella företag att göra tillämpade studier som i projektet men även området i
sig för att belysa hur stor påverkan det kan ha på prestationen hos ett system.
Simuleringsbaserad optimering används redan för att effektivisera produktionen
hos industrier. Projektet styrker det som liknande forskning visar på, att det är ett
kraftfullt verktyg för att optimera vid skapandet av ett produktionssystem men
även effektivisera de som redan finns med de resurser som finns. Att göra en
tillämpad studie på ett verkligt industriellt problem som projektet gjort kan därav
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leda till stora ekonomiska besparingar. I det långa loppet kan projektet bidra till en
ekonomisk besparing för företaget som utför det men även slutkunden.
En effektiviserad produktion kan bidra till ökad produktion men kan i fall som
detta, då det finns en konstant efterfrågan, hjälpa till att minska belastningen
vilket bidrar till en förbättrad arbetsmiljö.
Att optimera de resurser som finns tillgängliga ger utöver ekonomiska besparingar
och förbättrad arbetsmiljö även stora förbättringar för miljön. Att effektivisera
resursanvändandet minskar påfrestningen på miljön vid dess användning av
råvaror. Realisering av projektets resultat skulle även kunna bidra till det globala
arbetet för att förbättra miljön via minskning av utsläpp och att motverka
överproduktion.
Projektet har många positiva effekter gentemot samhället och dess omgivning
men kräver även investeringar som kan ses som en nackdel. En av de största
begränsningarna är att berörda parter måste vara villiga att utföra satsningen.
Innan projektet genomförts går det ej att veta om dess effekt kommer vara positiv
och därav krävs det både en ekonomisk och tidsmässig investering.
5.3.2. Teknikens möjligheter
Program för simulering och simuleringsbaserad optimering är ett hjälpmedel som
ger möjlighet till förbättringar. Som användare har svårigheter mötts på under
projektets gång vilket sätter prov på kunskaper och förståelsen på dess
bakomliggande funktion. Att använda ett verktyg ger först fullständig effekt när
brukaren har denna förståelsen. Vid utförandet av projektet och liknande projekt
krävs därför aktning vid användning av programvaran och att kunna konstruktivt
se på dess resultat. Resultatet kan begränsas av kunskapen hos användaren och
bidra till felkällor, därför är det av största vikt att ifrågasätta programmet för att
förstå det till fullo. Användaren ansvarar på så sätt för vad projektet kan generera
för resultat genom dess korrekta användande av verktygen.
En av de största begränsningar som stöttes på under projektet var begränsningar i
tekniken. Utförandet av simuleringsbaserad optimering ger direkt begränsningar
till den datorkapacitet som finns att tillgå och bör tas i beaktning.
5.3.3. Förmågor och kompetens
Under projektets gång har projektgruppen utvecklat ett kritiskt tänkande samt
kunskapen att upprätta en teoretisk referensram. Förmågan att avläsa den data som
återfås av ett produktionssystem och utifrån det återskapa dess beteende har
förbättrats. Genom projektet har även en förståelse skapats för hur samspelet
mellan teori och verkligheten påverkar ett projekt. Den påverkan som förenklingar
och antaganden från projektgruppen har på projektets fortlöpande och resultat.
Andra förmågor som utvecklats under projektets gång är framförallt samarbete
med externa intressenter i kombination med projektledning.
Projektet har bidragit till ett aktivt sökande efter nya lärdomar inom och utanför
det produktionstekniska området. Det har lett till en ökad kunskapsbas och
djupare förståelse hos projektmedlemmarna.
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6. Slutsatser
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits av projektets
resultat.
Den metodik som tagits fram under processen och det sätt som används för att
generera och utvärdera resultat av både simulering och optimering, kan med
fördel användas framöver för att arbeta med liknande projekt och frågeställningar.
Arbetet har genererat en fullgod modell som uppfyller kraven från
uppdragsgivaren och avspeglar det verkliga flödet så pass bra att de förändringar
som görs kan förväntas ha gynnande effekt på ett liknande verkligt system.
Även om optimeringsresultatet inte var helt i linje med de tidiga hypoteserna om
att batch- och sekvens-optimering skulle ge stor effekt, bidrog arbetet till en
djupare förståelse för den modell som byggts upp. Resultatet visar att optimering
av flöden är en viktig process i produktionsutveckling då parametrar som sekvens
och batch-storlekar, som på förhand tros ha bäst förbättringspotential kan visa sig
ha mindre effekt än andra som förbisetts. Resultatet av projektet styrker att
simulering och optimering är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa företag att lägga
tid och resurser på rätt förbättringsarbeten.
Optimeringen bidrog med att Store- och Buffer-kapaciteten kunde minskas med
64% jämfört med den modell som togs fram innan optimeringen, även ledtiden
kortades ned med över 24 timmar. Detta styrker resonemanget om att simulering
och optimering är något de flesta producerande företag kan dra nytta av. Som
följd har projektet även bidragit till den utveckling som sker med programvaran
FACTS vid hantering av stora Stores vid optimering.
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Bilaga I – Simulering och modellering
Följande bilaga följer steg fyra fram till och med steg åtta ur projektgruppens
modell som redovisas i kapitel 3 Metod. Den data som författarna fått till sig är att
klassa som kvalitativ data trots att vissa antaganden gjorts för att hålla
komplexiteten till en hållbar nivå. Antaganden och förenklingar som gjorts för att
bygga en simuleringsbar modell är framförallt:
•
•
•

Tiderna på verktygsbyte och processtid är konstanta och påverkas inte av
olika skift eller operatörer.
Alla verktyg håller för ett givet antal detaljer.
Kommunikation om exempelvis framförhållning till nästa operation eller
planering vid parallella operationerna inte sker.

Detta arbetet var begränsat till att inte innefatta programmering och därför
användes FATCS Analyzer som mjukvara då det är en mjukvara som inte kräver
egen programmering. Utmaningen för projektgruppen låg i att anpassa flödet efter
de funktioner och parametrar som återfinns i den valda mjukvaran. En förklaring
av de vanligaste funktionerna som använts i mjukvaran presenteras i Tabell 1.
Tabell 1 De vanligaste funktionerna i FACTS Analyzer (A. H. C. Ng et al. 2011)

Att bygga en allt för komplex modell från början kan vara problematiskt och bli
tidskrävande längre fram, därför byggdes först en enklare modell där inte alla
parametrar var satta för att se till att modellen fungerade innan vidare påbyggnad
gjordes.
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Fas 1
Modellbygget startades med att de olika operationerna placerades i turordning och
deras respektive processtid (Process time, PT), omställningstid (Set up time, ST)
mellan de olika varianterna, tillgänglighet (Availability, AV) och medelvärde på
hur lång tid det tar att reparera varje maskin (Mean time to repair, MTTR) sattes
efter den data som lämnats av företaget. Hur datan fylldes i för varje funktion
presenteras i Figur 1.

Figur 1 OP Settings
För att inte flödet skall stoppa upp helt vid en omställning eller när en maskin
repareras fylldes modellen med mellanlager (Buffertar) mellan varje operation,
dessa Buffertar tar emot detaljer även om operationen efter ligger nere. Storleken
på Buffertar sattes godtyckligt till en början enbart för att se till att flödet
fungerade. Materialet går in i systemet från samma materiallager oavsett vilken
detalj det handlar om, vilket gjorde att en källa (Source) räckte för alla varianter.
De åtta olika varianterna lades till och deras proportioner i förhållande till
varandra ställdes in i sourcen’s variant table.
Tre separata flöden skapades på grund av att variant sju och åtta inte går genom
OP20 och OP30 utan går direkt, från Bufferten efter OP10 till Bufferten innan
OP40.
När modellen var komplett studerades animationen för att upptäcka eventuella
dolda defekter och experiment kördes. På animeringen och resultatet från
experimenten noterades att de olika varianterna följde sina respektive flöden och
att varje operation hade en ST vid ny variant samt att de låg nere i enlighet med
vad som förväntades. Därmed kunde den konceptuella modellen verifieras och tas
vidare till nästa steg i metoden. Första modellen med de grundläggande
funktionerna presenteras i Figur 2.
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Figur 2 Fas 1
Fas 2
Den första modellen fungerade tillfredställande och utvecklades för att få den
genomströmning (throughput, TH) som efterfrågades. Den första modellens TH
låg på cirka 65 detaljer per timme, den slutliga modellen skulle ligga på 75
detaljer per timme. För att få upp modellens TH ökades Buffer-kapaciteten då
detta i ett tryckande system har följden att genomströmningen ökar (Banks 1998).
För att välja vilka Buffertar som skulle ändras analyserades resultatet från
experimentet, och kapaciteten ökades i förhållande till beläggningen i Buffertarna.
Grafen med beläggningsgrad presenteras i Figur 3.

Figur 3 Occupation
Även utvalda Buffertar ersattes med en Store då den fungerar på liknande sätt som
en Buffer. Skillnaden är att Buffertar skickar detaljerna i samma ordning de kom
in, medan en Store kan vikta vilken ordning detaljerna lämnar. Detta medför färre
omställningar vilket i sin tur också har positiv effekt på genomströmningen.
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De Buffertar som byttes ut var de som låg före och efter parallella operationer, vid
parallella operationer riskerar varianterna att blandas i den efterföljande Buffern
om en operation ligger nere. En Store löser det problemet utan att extra
omställningar tillkommer på den operation som följer.
Varianterna delas upp i tre olika produktfamiljer på grund av sin utformning.
Variant ett och två ingår i första familjen, variant tre till sex ingår i familj två och
variant sju och åtta ingår i familj tre. Dessa familjer påverkar omställningstiden på
OP10 väldigt kraftigt, en omställning till en variant inom samma familj tar en
minut medan en omställning till en variant ur en annan familj tar 44 minuter.
Denna långa tidsskillnad vid omställning låg till grund för intresset att optimera på
batch-storlekar och sekvens. Det var den enda operationen som hade så pass stor
skillnad i omställningstid och därför ersattes även Bufferten framför OP10 med en
Store. Kapaciteten på de kvarvarande Buffertarna sattes till 50 detaljer och på
varje Store till 250 detaljer.
Efter analyser av experimentresultat och animering gav modellen en TH på cirka
78 och betedde sig förväntat. Eftersom störningsmoment som verktygsbyte och
efterfrågan (Demand) inte var inbyggda kunde inte modellen verifieras och en
loop tillbaka gjordes. Modellen som den såg ut efter fas 2 presenteras i Figur 4.

Figur 4 Fas 2
Fas 3
Mjukvaran hade ingen inbyggd funktion för att ett verktygsbyte skulle ske efter ett
givet antal detaljer. Alternativen som fanns i programmet var endast baserade på
tid och inte antal detaljer som passerat operationen. Här låg utmaningen för
projektgruppen i att genom de funktioner som programmet stödjer bygga in ett
verktygsbyte som efterliknar verkligheten. Efter att ha utärderat en mängd olika
koncept, kom projektgruppen fram till en lösning som fungerade ändamålsenligt.
Genom att lägga in två extra operationer och en MaxWIP funktion vid varje
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operation med verktygsbyte fungerade modellen som den skulle. WIP står för
work in process och betyder antal detaljer som befinner sig i det angivna området.
MaxWIP är en funktion som begränsar antalet detaljer och som gör att nya
detaljer inte kan gå in i det begränsade området innan en detalj lämnat. Genom att
göra en av de extra operationerna till ett verktygsbyte med PT lika långt som ett
verktygsbyte tar och sedan bestämma att om verktyget håller för 1000 detaljer,
skall 999 detaljer gå rakt igenom och den tusende gå vägen till operationen för
verktygsbyte. För att förhindra att en ny detalj börjar bearbetas i maskinen innan
verktygsbytet är klart fick MaxWIP funktionen adderas. Den andra extra
operationen som lades till har funktionen att skapa ett område där Max WIP
funktionen begränsar antalet detaljer. Alla operationer med verktygsbyte fick
dessa extra funktioner, hur verktygsbytes funktionen byggdes upp visualiseras i
Figur 5.

Figur 5 Verktygsbytes funktionen
Då det var en stor förändring på modellen gjordes inga andra förändringar innan
nya experiment genomfördes. Anledningen till att inte fler justeringar gjordes var
för att förenkla felsökningen vid eventuella problem eller otillfredsställande
resultat.
Analysen av hur modellen betedde sig vid animering visade att verktygsbytet och
MaxWIP funktionen fungerade i stor utsträckning som det var tänkt. Enda
problemet var att alla maskiner startade med nya verktyg vid varje uppstart, vilket
inte är helt överensstämmande med hur en fabrik fungerar i verkligheten. För att
arbeta runt detta ändrades en inställning från att cykliskt skicka ut detaljerna från
operationen till en som istället använder sannolikhet. På så vis liknade modellen
mer en riktigt fabrik med olika slitna verktyg i alla maskiner vid start. Eftersom
det nu inte går efter ett bestämt antal utan istället är sannolikheten som
bestämmer. För exemplet ovan betyder det nu att sannolikheten är en på tusen att
den går till verktygsbytet men det kan ske när som, istället för en efter 999
stycken.
De funktioner som applicerats på modellen fungerade tillfredställande vilket
fastställts genom ytterligare animeringar och experiment. Trots detta behövdes
fler funktioner byggas in innan modellen kunde gå vidare till validering, därför
utfördes ytterligare en loop tillbaka. Resultatet av fas 3 presenteras i Figur 6.
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Figur 6 Fas 3

Fas 4
På grund av att modellen fungerade som ett tryckande system och den verkliga
fabriken fungerde som ett dragande system, var nästa steg att lägga in en
efterfrågan (Demand). Demand-funktionen kopplas till slutet av modellen och
kräver ett bestämt antal detaljer av modellen på utsatta tider. Varianterna som
skulle efterfrågas ställdes in till antal och med vilket intervall. Efterfrågan var på
1800 detaljer per dag i förhållandet V1 och V2 360 stycken per dag och V3-V8
180 stycken per dag ställdes dessa parametrar in på demandens inställningar.
Ifall demanden börjar efterfråga 1800 detaljer direkt medför det att orderstocken
(Backlog) blir väldigt stor på grund av att det tar tid innan systemet är fyllt med
detaljer och räknas som stadigt. En uppstartstid (Warm up time) beräknades
genom en steady state-analys, för att inte demanden och experimentloggningen
skall starta då modellen är tom. Steady state-analysen gjordes genom en
animering på modellen utan demand, för att bedöma när modellen var fylld med
detaljer och bedömdes som stadig. När simuleringarna var genomförda
visualiserades resultatet i en graf där utläsning av när modellen fungerade
tillfredsställande kunde göras. Tiden det ansågs krävas innan modellen kunde ses
som stadig var cirka 144 timmar (sex dagar). Grafen som analyserades presenteras
i Figur 7, för fullständig förklaring hur steady state-analysen genomfördes se
Bilaga 2.
Enligt lärdom tagen från mjukvarans utbildningsmaterial bör
simuleringshorisonten, vilket är hur lång tid som simuleras, vara minst sex gånger
uppvärmningstiden. För att ha marginal och därmed kunna säkerställa resultatet
sattes simuleringshorisonten till 50 dagar.
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Figur 7 Steady state-analys
Nästa steg var att göra en replikationsanalys för att bestämma hur många
replikationer som krävs för att uppnå ett resultat, som inom ett givet
konfidensintervall, kunde anses som tillfredställande. Replikationsanalysen
utfördes genom experiment med olika antal replikationer, som analyserades för att
räkna ut hur många som krävdes. Analysen gav att 62 stycken replikationer skulle
ge ett tillförlitligt resultat. Tabellen som analysen genererade visas i Tabell 2, för
fullständig förklaring hur replikationsanalysen genomfördes se Bilaga 3.

Confidence
Interval
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Std.Dev

Confidence
interval
(Standard
error)
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precision

Absolute
precision

Number of
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TH

0,95

10
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68

50813

3844,5

930,58

0,02

1016,3

57,016

WIP

0,95

68

1075,4

76,115

18,424

0,02

21,509

49,893

TH

0,95

57

76,042

0,6883

0,1826

0,02

1,5208

0,8220

LT

0,95

57

50717

3986,7

1057,8

0,02

1014,3

61,990

WIP

0,95

57

1072,8

78,278

20,770

0,02

21,457

53,408

TH

0,95

62

76,071

0,6768

0,1719

0,02

1,5214

0,7912

LT

0,95

62

50666

3860,1

980,29

0,02

1013,3

58,023

WIP

0,95

62

1072,3

75,690

19,222

0,02

21,445

49,809

Num
replications
used

Output

Tabell 2 Replikationsanalys, viktig data är fetlagd i tabellen
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Steady state- och replikationsanalysen tillsammans med att noggrant studera
modellen vid animering var de sista delarna i verifieringssteget. Efter att den egna
verifieringen gjorts och godkänts av projektgruppen lämnades modellen över till
ansvariga handledare för validering innan nästa steg med experimental design
kunde initieras. Hur modellen såg ut efter fas 4 presenteras i Figur 8.

Figur 8 Fas 4
Fas 5
Efter valideringen hade endast en justering gjorts, Store1 hade tagits bort för att
batch-storlekarna från källan skulle kunna användas som parametrar vid
optimering. Om varianterna gått till en Store istället för direkt till första
operationen hade inte batch-storlekarna från källan haft lika stor påverkan och
ytterligare en funktion hade behövts läggas till och modellen blivit än större. Den
slutliga modellen som den var innan experimental design påbörjades presenteras i
Figur 9.

8

BILAGA 1

Figur 9 Slutlig modell
När valideringen var gjord initierades design of experiment steget (DoE). Första
delen i DoE var att genomföra nya steady state- och replikationsanalyser för att
säkerställa att de ändringar som gjorts inte påverkade uppvärmningstiden och
simuleringshorisonten. Genomförandet och fullständigt resultat av analyserna
presenteras i Bilaga 2 och Bilaga 3. Uppvärmningstiden var densamma som
tidigare, men antalet replikationer fick ändras till 95 stycken på den nya modellen
för att uppfylla kraven på valt konfidensintervall.
Andra delen av DoE gick ut på att begränsa de intervall som optimeringen skulle
undersöka. Detta genomfördes på både batch-storlekar och kapaciteten på de
Buffertar och Stores som modellen innehöll, och gick ut på att försöka hitta
lämpliga max- och min-värden. Först utfördes experiment med olika batchstorlekar för att undersöka deras påverkan på TH, LT, WIP och Backlog,
resultatet av experimenten sammanställdes i tabeller som sedan analyserades.
Förhållandet på varianternas batch-storlekar sattes efter förhållandet på
efterfrågan. Ur tabellen kan det utläsas att de första två experimenten inte
uppfyllde kravet på en TH på 75 detaljer i timmen, först på experiment tre
uppfylls detta krav och ingen backlog skapas på någon variant. Eftersom
experiment tre var första som klarade dessa krav på TH och noll backlog valdes
den undre gränsen för optimeringen till 180 för variant ett och två och 90 för
variant tre till åtta. Som övre gräns valdes 720 för variant ett och två samt 360 för
variant tre till åtta. Detta beror på att det efter experiment fem inte gav någon
större effekt att öka batch-storlekarna ytterligare, även att hålla nere de spann som
optimeringen skulle undersöka var att föredra då ett allt för omfattande
optimeringsspann kan göra optimeringen kostsam gällande datakapacitet och tid.
Nedan visas resultatet från undersökningen av batch-storlekarna i Tabell 3 och
Tabell 4.
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Batch-storlekar

TH (st/h)

Std.Dev

LT (s)

Std.Dev

Std.Dev

Produced Parts
(st)

Std. Dev

01

V1,V2;V3-V8
[2;1]

52,541

0,0640

75947

390,29

654,90

4,9462

55483

67,613

02

V1,V2;V3-V8
[90;45]

70,376

0,2105

168895

3640,0

2656,1

75,746

74317

222,336

03

V1,V2;V3-V8
[180;90]

75

0

413963

8856,1

8251,6

203,50

79200

0

04

V1,V2;V3-V8
[360;180]

75

0

499087

6942,7

10390

164,392

79200

0

05

V1,V2;V3-V8
[720;360]

75

0

497039

6614,6

10343

156,957

79200

0

06

V1,V2;V3-V8
[1080;540]

75

0

496345

6548,3

10349

164,706

79200

0

WIP (st)

Experiment nr

Tabell 3 DoE Batch-storlekar TH, LT, WIP PP, viktig data är fetlagd i tabellen

BL V2

BL V4

BL V5

BL V6

BL V7

V1,V2;V3-V8
[2;1]

12690

12705

6344,6

6346,5

6349,4

6356,5

6351,1

6354,9

02

V1,V2;V3-V8
[90;45]

6299,0

6386,9

3228,9

3254,4

3286,8

3314,0

3337,2

3368,6

03

V1,V2;V3-V8
[180;90]

0

0

0

0

0

0

0

0

04

V1,V2;V3-V8
[360;180]

0

0

0

0

0

0

0

0

05

V1,V2;V3-V8
[720;360]

0

0

0

0

0

0

0

0

06

V1,V2;V3-V8
[1080;540]

0

0

0

0

0

0

0

0

10

BL V8

BL V1

01

BL V3

Batchstorlekar:

Experiment
nr

Tabell 4 DoE Batch-storlekar backlog

BILAGA 1

Även experiment på Buffer- och Store-storlekar utfördes för att på samma sätt
finna max- och min-värden till optimeringen. Vid dessa experiment valdes samma
batch-storlekar som vid experiment fyra då det var värden som gav goda resultat.
Den minsta kapaciteten som testades var 10 enheter på både Stores och Buffertar,
att inget experiment på lägre kapacitet utfördes berodde på att redan här gav
resultatet en för låg TH. Ökningen mellan varje experiment gjordes med
bedömning av det tidigare resultatet, och varierar därför lite från experiment till
experiment. Först på experiment tio lyckades modellen producera 75 detaljer i
timmen och noll backlog vilket var ett krav. Efter experiment tio ökades bara LT
och WIP vid varje ökning av kapacitet. Trots detta bestämdes den undre gränsen
på Stores och Buffertar till tio och den övre gränsen till 50 på Buffertar och
mellan 100 och 400 på Storea. Detta för att inte begränsa optimeringen då både
Buffer- och Store-kapacitet varierar samtidigt med batch och sekvens.
Projektgruppen ansåg det riskabelt att sätta för låg maxgräns då det under
modellbygget krävdes stora kapaciteter för att nå den önskade nivån på TH innan
efterfrågan lades till. Nedan visas Tabell 5 och Tabell 6 med data som genererades
vid undersökningen av Buffer- och Store-kapaciteten.

Std. Dev

Produced Parts
(st)

Std.Dev

WIP (st)

Std.Dev

LT (s)

Std.Dev

TH (st/h)

Buffer- Storekapacitet

Experiment nr

Tabell 5 DoE Buffer-, Store-kapacitet TH,LT,WIP,PP, viktig data är fetlagd i
tabellen

07

Buffer;Stores
[10;10]

68,910

0,6506

144992

10388

2167,2

197,96

72769

687,05

08

Buffer;Stores
[30;30]

74,99

0,04

275402

18694

5091,3

407,34

79193

41,079

09

Buffer;Stores
[35;35]

75,00

0,00

306535

20057

5767,9

434,25

79200

0,00

10

Buffer;Stores
[40;40]

75,00

0,00

331872

17994

6346,2

388,45

79200

0,00

11

Buffer;Stores
[50;50]

75,00

0,00

386427

14501

7605,6

346,27

79200

0,00

12

Buffer;Stores
[50;100]

75,00

0,00

479763

6813,4

9941,3

169,01

79200

0,00
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BL V8

BL V7

BL V6

BL V5

BL V4

BL V3

BL V2

BL V1

Buffer-/ Storekapacitet

Experiment nr

Tabell 6 DoE Buffer-, Store-kapacitet backlog

07

Buffer;Stores
[10;10]

6617,47

6961,10

3627,57

3710,80

3803,47

3882,17

4006,63

4113,93

08

Buffer;Stores
[30;30]

24,17

39,23

31,50

57,67

84,27

105,70

144,20

202,03

09

Buffer;Stores
[35;35]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

10

Buffer;Stores
[40;40]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Buffer;Stores
[50;50]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Buffer;Stores
[50;100]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fas 6
När DoE-steget hade genererat max- och min-värden och resultat att jämföra
optimeringsresultaten med kunde optimerings-steget initieras. Först stiftades vilka
input-parametrar i modellen som skulle användas under optimeringen. Här valdes
batch-storleken på varianterna i källan, i vilken sekvens de skickas och
kapaciteten på alla Buffertar och Stores. På varje variabel stiftades max- och mingränser samt hur stora steg den gjorde mellan optimeringarna i intervallet. Maxoch mingränserna sattes enligt tidigare steg och intervallet på batch-storlekarna
sattes till 10, medan den på Buffer- och Store-kapaciteten sattes till tio procent av
maxgränsen. Intervallen användes för att begränsa antal steg för optimeringen och
därmed korta ned den tid optimeringen tog att genomföra. Även de outputparametrar som skulle användas och utvärderas valdes, de var backlogen för de
olika varianterna, WIP, LT och TH. Hur input- och output-inställningarna gjordes
presenteras i Figur 10.
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Figur 10 Optimization Inputs/Outputs
Eftersom kravet var att backlogen skulle vara noll sattes summan av varianternas
backlog som ett objective (mål), även WIP valdes som mål och båda skulle
minimeras. Hur inställningarna gjordes presenteras i Figur 11.

Figur 11 Optimization Formulas
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Innan optimeringen kunde startas valdes bland annat vilken algoritm som skulle
användas och hur många evaluations (utvärderingar). Vilka inställningar som
skulle användas sattes efter rekommendation från uppdragsgivare och
programvarans utbildningsmaterial. Inställningarna presenteras i Figur 12.
Trots begränsningarna var optimeringen för omfattande för de datorer som
projektgruppen hade att tillgå, därför fick handledarna på högskolan i Skövde
bistå med ett kluster av datorer som genomförde själva optimeringen.

Figur 12 Optimization Settings
Resultat Optimering
När optimeringen körts genererade den resultat som kunde visualiseras i olika
typer av grafer och diagram som i sin tur studerades för att hitta en lösning som
gav goda resultat på viktiga outputs. Med dessa grafer kunde projektgruppen
jämföra olika parametrar och se hur de korrelerar med varandra. I graferna kunde
olika filtreringar göras för att enklare läsa av resultatet, även kopplingar till en
lista med de olika iterationerna och deras inställningar. De outputs som
utvärderades var TH, WIP, LT och Backlog. Dessa jämfördes med kapaciteten på
Buffertar och Stores, genom att välja de mest gynnsamma resultaten kunde även
optimala batch-storlekar och sekvens utläsas för att se vilka iterationer som gav
goda resultat.
Figur 13 visar en graf som optimeringen genererade med TH på x-axeln, WIP på
y-axeln och summan av Buffer- och Store-kapacitet på z-axeln. varje punkt i
grafen representerar en iteration som kunde kopplas till en lista med värdena på
iterationens inställningar.
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Figur 13 Plot Sum-Cap mot TH
Figur 14 visar en Parallel Coordinates-graf med alla iterationer och Figur 15 visar
samma graf, fast där har filter som färglägger endast resultat med TH över 75 med
grönt och de med WIP mellan 380-500 med rött. Även begränsningar i Min_Cap
och andra parametrar har gjorts för att enklare kunna läsa av resultatet. Det var
dessa grafer och andra liknande som användes för att analysera
optimeringsresultatet.
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Figur 14 Parallel Coordinates

Figur 15 Parallel Coordinates med filter
Resultatet av analysen gav en modell där Buffer- och Store-kapaciteten hade
reducerats och en fördelaktig sekvens på varianterna funnits. De optimala batchstorlekarna var enligt optimeringen 720 för V1 och V2 samt 360 för V3-8. Den
optimala sekvensen som kunde utläsas av optimeringen var att varianterna skulle
sändas i ordningen V5, V8, V1, V7, V6, V2, V4 och V3.
De optimala Buffer- och Store-kapaciteterna presenteras nedan i Tabell 7.
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Tabell 7 Buffer- och Store-kapacitet efter optimering
Namn

Kapacitet

Namn

Kapacitet

Store 2

20

Store 10

50

Store 3

60

Store 11

50

Store 4

110

Store 12

40

Store 5

50

Store 13

20

Store 6

50

Buffer 1

10

Store 7

20

Buffer 2

10

Store 8

100

Buffer 3

10

Store 9

50

Buffer 4

10

En jämförelse gjordes med den nya modellen och de tidigare, för att få en rättvis
jämförelse över förbättringarna som arbetet gett valdes både modellen innan DoE
och den med bäst resultat under DoE. Modellernas inställningar som genererade
resultatet visas i Tabell 8.
Tabell 8 Inställningar för modellerna Optimerad, Bästa DoE och Innan DoE,
Modell

Optimerad

Bästa DoE

Innan DoE

V5,8,1,7,6,2,4,3

V1-V8

V1-V8

[720;360]

[360;180]

[180;90]

Buffer-kapacitet

10

40

50

Store-kapacitet

20-110

40

100-400

Sekvens
Batch-storlek [V1&V2;V3-V8]

De resultat som jämfördes var TH, LT, WIP, PP och Buffer-, Store-kapacitet. Alla
modellerna hade enligt kravet noll i backlog och togs därför inte det med i
jämförelsen vars resultat presenteras i Tabell 9. Vid jämförelse mellan den tidiga
modellen och optimeringsmodellen syntes en markant skillnad på alla punkter, LT
har minskat med cira 21% mellan den ursprungliga modellen och den optimerade.
Kapaciteten på Buffertar var fem respektive fyra gånger så stora på de tidigare
modellerna. WIP hade minskat med nästan 25% från modellen innan DoE och
totala Buffer- och Store-kapaciteten hade minskat med över 60%. Vid jämförelse
mellan modellen som togs fram under DoE och den optimerade var inte
skillnaderna lika stora men det var en förbättring på allt förutom Store- och totalkapacitet där DoE modellen var lite bättre. En jämförelse mellan modellerna visas
grafiskt nedan. I andelsdiagrammet se Figur 12, visas hur modellernas andelar
förhåller sig till varandra där det sammanlagda värdet representerar hundra
procent. I Figur 13 visas förändringen i ett stapeldiagram.
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Modell

TH (st/h)

LT (h)

WIP (st)

PP (st)

Tot. Bufferkapacitet (st)

Tot. Storekapacitet (st)

Total
Kapaitet (st)

Tabell 9 Resultatjämförelse modeller

Optimerad

75

90,72

6249,4

79200

40

620

660

Bästa DoE

75

92,19

6346,2

79200

160

480

640

Innan DoE

75

114,99

8251,6

79200

200

1650

1850

Figur 12 Resultatjämförelse, andelsfördelning av modeller

Figur 13 Resultatjämförelse mellan modeller
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Bilaga 2 – Steady state-analys
Steady state-analysen utfördes genom en animering på den slutgiltiga
simuleringsmodellen i FACTS Analyzer. Simuleringstiden sattes till 50 dagar med
10 replikationer och en log intervall på 60 minuter. Outputen av analysen
presenteras i graferna nedan baserade på modellens throughput (TH), Work In
Process (WIP) och tid.
Grafen i Figur 1 visar på modellens TH över simuleringstiden på 1200 timmar, 50
dagar, vid en ”Moving average window size” på 30. Kurvan för upprampningen
på strax efter 100 timmar följs av den streckade röda markeringen som indikerar
144 timmar, 6 dagar. Den röda markeringen motsvarar den tid som valdes i
projektet som warm-up time för att säkerställa att modellen är stadig.

Figur 1 Graf av TH från steady state-analys, size 30
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Grafen i Figur 2 visar precis som Figur 1 förhållandet mellan modellens TH och
simuleringstiden men vid en ”Moving average window size” på 70. Den visar att
modellens genomsnittliga TH ligger kring 75 efter dess warm-up time.

Figur 2 Graf av TH från steady state-analys, size 70
Grafen i Figur 3 visar modellens totala WIP över simuleringstiden med den röda
markeringen vid modellens warm-up time. Resultatet stärker slutsatsen som
dragits av TH från Figur 1 och Figur 2 om att modellen intar sitt stadiga läge vid
144 timmar.

Figur 3 Graf av WIP från steady state-analys, size 30
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Bilaga 3 – Replikationsanalys
Replikationsanalysen utfördes efter steady state-analysen genom experiment på
den slutgiltiga modellen i FACTS Analyzer. I analysen fördes data från
simuleringsexperimenten in i ett Excel-ark tillhandahållet av uppdragsgivaren, se
Tabell 1. Konfidensintervallet sattes till 95% och en noggrannhet, relative
precision på 2% för att återge pålitlig data i enlighet med Banks (1998). Antal
replikationer fördes in i tabellen tillsammans med output för throughput (TH),
ledtid (LT) och Work In Process (WIP). Ur Excel-arket avlästes antal
replikationer som behövdes och processen upprepades tills antalet som utfördes
var precis över behovet.
Som Tabell 1 visar krävs det som högst 1,054 replikationer för att återge pålitlig
data för TH vid ett konfidensintervall på 95%. För LT och WIP krävs det kring 90
replikationer för att återge samma pålitliga data vid valt intervall.

Output

Confidence
Interval

Num replications
used

MEAN

STDEV

Confidence
interval
(Standard error)

Relative
precision

Absolute
precision

Number of
replications
needed

Tabell 1 Exceldata från replikationsanalys, viktig data är fetlagd i tabellen

TH

0,95

10

76,132

0,6909

0,4942

0,02

1,5227

1,0536

LT

0,95

10

39044

3849,4

2753,7

0,02

780,88

124,36

WIP

0,95

10

827,20

75,416

53,949

0,02

16,544

106,34

TH

0,95

125

76,050

0,7548

0,1336

0,02

1,5210

0,9648

LT

0,95

125

39575

3543,2

627,26

0,02

791,51

78,505

WIP

0,95

125

837,46

71,711

12,695

0,02

16,749

71,811

TH

0,95

79

76,064

0,6989

0,1565

0,02

1,5213

0,8364

LT

0,95

79

39454

3742,4

838,25

0,02

789,07

89,153

WIP

0,95

79

834,82

75,051

16,811

0,02

16,696

80,084

TH

0,95

89

76,038

0,6973

0,1469

0,02

1,5208

0,8303

LT

0,95

89

39443

3790,9

798,58

0,02

788,86

91,206

WIP

0,95

89

834,55

76,318

16,077

0,02

16,691

82,568

TH

0,95

95

76,014

0,7165

0,1460

0,02

1,5203

0,8756

LT

0,95

95

39601

3743,6

762,61

0,02

792,03

88,074

WIP

0,95

95

837,60

75,207

15,320

0,02

16,752

79,458
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Antal utförda replikationer och antal replikationer som behövs presenteras i
diagrammet i Figur 1. Diagrammet visar grafiskt på hur kurvorna för de olika
parametrarnas behov av replikationer jämförs med antalet utförda. Målet med
analysen var att finna det antal replikationer som ligger nära men över antalet som
krävdes vilket var 95 st för den högsta parametern, LT.

Replikationsanalys
140
120

Replikationer

100
80
60
40
20
0
Antal använda replikationer
Antal replikationer som
krävs TH
Antal replikationer som
krävs LT
Antal replikationer som
krävs WIP

1
10

2
125

3
79

4
89

5
95

1,054

0,965

0,836

0,830

0,876

124,355

78,505

89,153

91,206

88,074

106,338

71,811

80,084

82,568

79,458

Figur 1 Linjediagram på behov av- och antal uförda replikationer
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