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Sammanfattning 

En verkstad som tillverkar växellådor planerade att bygga om verkstaden. Det fanns flera problem i 

verkstaden som indirekt påverkade produktionen. Att tåg stod stilla utan att göra ett aktivt arbete på 

en huvudled i verkstaden sågs som ett stort problem. Ett annat problem var att det fanns för många 

tåg i verkstaden. Den planerade ombyggnationen var till för att få ned antalet tåg i verkstaden. Med 

ombyggnationen ville verkstadens ansvariga undersöka ytterligare möjligheter hur verkstaden skulle 

kunna förändras och kunna lösa delar av problemen. Det var även intressant att se om möjliga imple-

menteringar av verkstaden skulle ge en ökad produktion. 

Målen var att skapa ett simuleringsverktyg för att undersöka hur olika lösningar som baserades på 

ombyggnationen skulle kunna påverka ett tåg som fyllde på material till monteringslinor i verkstaden. 

För att kunna testa olika lösningar behövde en simuleringsmodell utvecklas och verifieras mot den 

befintliga lösningen i verkstaden. Därefter utökades modellen för att testa nya lösningar. 

Från verkstaden fanns det data på konsumering av material. För tåget som skulle fylla på material 

fanns det teoretiska tider för olika arbetsmoment. Konsumeringen av material uppförde sig enligt en 

slumpfördelning som var normalfördelad. Resultatet blev att endast konsumeringen av material 

kunde verifieras då det bara fanns data på hur konsumtionen av material skedde. Resterande delar 

av simuleringen använde teoretiska planerade värden. Av de undersökta lösningarna var det en lös-

ning med en ny hållplats på en mindre trafikerad väg, där ett tåg kunde vänta, som visade ett mer 

önskat resultat än de andra som undersöktes. 

Nyckelord 
Matematik, simulering, modellverifiering, slumpmässiga tal, monteringslina  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

A workshop that produces gearboxes planned to remodel the workshop. There were several problems 

that indirectly affected the production. The fact that trains stood still without doing active work on 

the main road in the workshop was a major problem. Another problem was that there were too many 

trains in the workshop. The planned reconstruction was to reduce the number of trains in the work-

shop. With the remodel, those responsible for the workshop wanted to explore further possibilities 

on how the workshop could be changed. It was also interesting to see if the implementation of changes 

would give an increased production. 

The goals were to create a simulation tool to investigate how different solutions based on the rebuild 

could affect a train that loaded the material into assembly lines in the workshop. To be able to test 

different solutions, a simulation model needed to be developed and verified against the existing solu-

tion. Then the model was expanded to test new solutions. 

From the workshop there was data on the consumption of materials. For the train that would load up 

on materials, there were theoretical times for various work tasks. The consumption of materials be-

haved according to a random distribution that was normally distributed. The result was that only the 

consumption of materials could be verified as there was only data on how the consumption of mate-

rials took place. Remaining parts of the simulation used theoretically planned values. Of the solutions 

investigated, it was a solution with a new bus stop on a less busy road, where a train could wait, that 

showed a more desirable result than the others that were investigated. 

Keywords 
Mathematics, simulation, model verification, random numbers, assembly lines 
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1  |  INLEDNING 

1 Inledning 

Dagens samhälle ställs ständigt inför att nyttja samhällets resurser på ett effektiv och hållbart sätt. 

En verkstad kan vara ett garage med verktyg men även en stor anläggning i syfte att skapa större 

mängder av en vara. Oavsett vilken verkstad som åsyftas finns en strävan att göra ett arbete mindre 

komplicerat för att färre fel ska ske, fler varor skapas under en kortare tid eller billigare förhållanden.  

Att följa den digitala utvecklingen inom tillverkning är ständigt en utmaning. Det som är implemen-

terat ska kunna bytas ut modulärt eller vidareutvecklas för att leverera de resultat branschen kräver. 

En utmaning ligger i att integrera ny teknik med gammal. 

Ett led i att på ett effektivt sätt tillverka olika produkter i stor skala är enligt principen av löpande 

band, produktionen sker uppdelat och i stationer där enbart en uppgift sköts. 

1.1 Problemformulering 
Den verkstad som studerades var av industriell storlek där växellådor tillverkades. Växellådorna var 

ämnade att monteras i större fordon. Tillverkningen skedde enligt löpande band utefter monterings-

linor och med stationer där arbete utfördes av både arbetare och automatiserade robotar. Vid stat-

ionerna användes oftast förbrukningsmaterial som fylldes på kontinuerligt.  

Verkstadens storlek ställde krav på att påfyllning av material planerades redan dagen innan och läm-

nade inget utrymme till förändring. När materialet sedan under produktion fylldes på, utfördes det 

enligt en just-in-time princip, vilket innebar att förbrukningsmaterial ankom till en monteringslina 

efter bestämda klockslag som påverkades av monteringslinans arbete. 

Materialet kom med tåg som följde en arbetstakt. Arbetstakten följde en klocka som bestämdes av 

produktionen. Stannade produktionen så stannade även tåget för att ligga i fas med arbetstakten. 

Förväntade avvikelser hanterades med tidigare framtagna lösningar, oförväntade avvikelser hantera-

des efter uppkomst och ansågs i behov av att ses över. Att arbetet med påfyllning kunde ske oförhind-

rat av takten sågs som en utmaning och hur verkstadens prestation skulle påverkas av nya implemen-

tationer var ytterligare en utmaning. Verkstaden skulle byggas om under senare delen av 2019. En 

process som tidigare försett en monteringslina med förbrukningsmaterial skulle efter ombyggnat-

ionen förse tre stycken monteringslinor med material. Möjliga implementationer i verkstaden efter 

ombyggnationen undersöktes för att ge svar på om implementationerna var intressanta att fortsätta 

med. 

1.2 Målsättning 
Målet var att ta fram lösningar på ett vetenskapligt sätt för de problem verkstaden upplevde med 

påfyllning av material när arbetstakten stod stilla efter ombyggnationen. Målet skulle tillgodoses ge-

nom att utveckla ett program som simulerade dagens arbetssätt med påfyllning och därefter ombygg-

nationens påfyllningsprocess. 

Simuleringen skulle inkludera problem som både förväntades ske i det nuvarande arbetssättet med 

påfyllningen, uppkomst av mindre förväntade problem och hur dessa löstes i den planerade ombygg-

nationen. Simulering som återgav verkstaden var till för att senare kunna utforska möjliga lösningar 

och förändringar där delar av påfyllningsarbetet byttes ut och frigjordes från taktens begränsningar. 
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Följande målsättning definierades: 

• Utveckla ett verktyg där arbete med påfyllning simuleras. 

o Verifiera en simuleringsmodell mot de data som finns 

• Ta fram förslag på förändringar i arbete med påfyllning som inte begränsas av takten och 

simulera hur dessa påverkar resultatet för den planerade verkstaden. 

• Analysera och jämföra resultatet av simuleringarna för att avgöra om en ny implementation 

erbjuder en hållbar lösning. 

1.3 Avgränsningar 
Modelleringen var avgränsad till en huvudmonteringslina, endast tillhörande tåg som levererade 

material till den monteringslina som undersöktes. Tillhörande monteringslinor som levererade del-

material modellerades i mån av tid. 

Endast den modell som motsvarade implementationen som fanns på plats kunde verifieras. Förslag 

på förändringar utgick från den verifierade modellen med modifikationer. 

Inga krav ställdes på användarvänlighet eller grafisk representation i det verktyg som skulle tas fram 

för att simulera utan skulle bara klara simuleringen ur den tekniska aspekten. 

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Examensarbetet har utförts av Robert Kärrbrant och Daniel Labriz. Arbetet utfördes i samarbete med 

företaget ÅF Industry AB i Nynäshamn. 
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel presenteras resultatet av förstudien inom området simulering och simuleringsverktyg. 

För att ge en bra grund har information samlats både om simulering och matematiska modeller för 

både kö- och slumpteori samt en grundlig beskrivning av verkstaden och takten inom ramen för ar-

betet. 

2.1 Takt 
Ett stort problem inom arbetet var kopplat till takten (arbetstakten) och sambandet med påfyllnings-

arbetet och monteringslinan. 

Takt som begrepp är brett och inom musik beskrivs det ofta som taktslag per minut (beats per mi-

nute). I denna rapport är dock begreppet mer relevant kring takt som produktionstakt, att se antalet 

växellådor som tillverkades per given tidsenhet. I praktiken var takten något som bestämdes utefter 

ett mål i produktionsvolym. Därmed går det att beskriva takten som produktionstid dividerat med 

produktionsmål. Begreppet takten används som benämning på tiden för monteringslinans “hastig-

het” på hur snabbt en ny växellåda placeras på monteringslinan. Om produktionsmålet är 288 växel-

lådor för en dag med åtta arbetstimmar, kan ekvation ställas upp enligt: 

8 ℎ

288 𝑣ä𝑥𝑒𝑙𝑙å𝑑𝑜𝑟
=  

8 ×3600 𝑠

288 𝑣ä𝑥𝑒𝑙𝑙å𝑑𝑜𝑟
= 100 𝑠/𝑣ä𝑥𝑒𝑙𝑙å𝑑𝑎                  (1) 

Att takten beräknas till 100 sekunder är en direkt beskrivning för hur lång tid det tar för en ny växel-

låda att placeras på monteringslinan. Monteringslinan rörde sig i konstant hastighet, vilket innebar 

att vid varje monteringsplats passerade en växellåda var 100:e sekund, vilket medförde att alla mon-

teringsplatser som använde sig av material förbrukade material var 100:e sekund Att var sjätte takt 

fylla material vid en monteringsplats innebar i sin tur att var tionde minut var ett påfyllningståg plan-

lagt att passera och utföra sin påfyllning utefter takten. 

2.1.1 Reell takt 

För att kunna göra en analys lämnade verkstaden en datalogg som underlag över en dag då den pla-

nerade takttiden var satt till 84 sekunder. Dataloggen (se tabell 2.1) uppvisade att värdena kunde 

skilja sig från det planerade. Data i loggen visade på hur lång en takt var och hur många gånger det 

antalet sekunder förekom under en arbetsdag på 16 timmar. 

Tabell 2.1: Förekomst för olika takttider under en dag. 

Antal sekunder per takt Förekomst  

82 0 

83 1 

84 3 

85 9 

86 97 
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Antal sekunder per takt Förekomst  

87 196 

88 172 

89 94 

90 2 

91 0 

92 0 

2.2 Verkstad 
Verkstaden som studerades tillverkar växellådor efter en monteringslina och växellådorna monteras 

modulärt i monteringsstationer längsmed monteringslinan. Vid dessa monteringsstationer förbruka-

des komponenter som ständigt behövde försörjas för att monteringslinan skulle kunna fortsätta i sin 

förväntade kapacitet. Ordningen av monteringsstationer längsmed monteringslinan, typen av för-

brukningsmaterial i avseende på både komponent och påfyllningsmetod, antalet monteringslinor i 

verkstaden och därmed påfyllningsprocesser som skedde med påfyllningståg, skapade alla paramet-

rar som behövde tillgodoses för att lösa problemet. 

De parametrarna vid analysering av tekniska lösningar och begränsningar är: 

1. Parametrar 

a. Storleken på monteringsbufferten. 

b. Paletter i bufferten på monteringsstationen. 

c. Den tid ett varv tar när tåget passerat samtliga monteringsstationer. 

d. Tiden för påfyllning vid monteringsstationer. 

e. Antalet förbrukningsdelar per påfyllningsenhet (palett) för en monteringsstation. 

f. Tiden för en takt. 

g. Stopp och dötid i arbetet under en påfyllningsrunda. 

h. Andra takters påverkan. 

i. Antalet paletter per påfyllningsvagn. 

j. Takthål, både planerade och oplanerade. 

k. Maximal försening för leverans utan att skapa förskjutning i produktionens takt. 

l. Antalet påfyllningstationer 

m. Prioritering av monteringsstationer för att vid försening skapa minimal förskjutning 

i produktionens takt. 

2. Begränsningar 

a. Påfyllningstågets färdriktning. 

b. Andra påfyllningståg. 
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De fordon som användes kunde inte vända på plats utan kunde bara färdas fram och svänga in i andra 

gångar. Av parametrarna och begränsningarna framkom relationer som behövde tillgodoses: 

1. Monteringsstationerna fylldes på i ordningen de låg längsmed tågets färdriktning. Station-

erna fylldes på från en vagn med innehåll specificerat för stationen och vagnarna var place-

rade som godsvagnar i den ordning tåget besökte stationerna. I figur 2.1 illustreras när tåget 

skulle fylla på station 3, som inte hade material kvar i sina första två vagnar. 

2. Behandlingstiden för påfyllning vid en monteringsstation var den kortaste tiden ett tåg stod 

stilla vid stationen. Om antalet paletter ämnade att fylla på bufferten för stationen var fler än 

bufferten kunde ta emot, fick tåget stanna kvar tills alla var levererade. 

3. Om en buffert vid en station var tom rörde sig inte monteringslinan och en diskrepans upp-

stod mellan monteringslinans takttid och den egentliga takttiden, då takten blev förskjuten. 

Förskjutningen blev tiden mellan tänkt förbrukning då bufferten stod tom och då stationen 

faktiskt hade material i sin buffert för att kunna arbeta vidare. 

 
Figur 2.1: Exempel över påfyllningsordning. 

2.2.1 Befintlig verkstad 

Den befintliga verkstaden hade en påfyllningsstation och monteringsstationer längsmed en monte-

ringslina, (se figur 2.2). Ett tåg hämtade material och levererade till stationerna längsmed huvudleden 

inne i verkstaden. Varje buffert i verkstaden hade maximalt plats för 16 paletter. Tåget kom med tolv 

paletter per buffert som skulle fyllas på. 

 

Figur 2.2: Princip för befintlig verkstad. 
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Följande arbetsordning för påfyllningståget följdes: 

1. Ett tåg började med att fylla på material i påfyllningsstationen. Därefter åkte tåget ut till stat-

ioner enligt nummerordningen ett till fyra, (se figur 2.2). 

2. Tåget körde efter en bestämd route där förutbestämda händelser fanns. Både hur lång körtid 

det var mellan två stationer samt hur lång behandlingstid tåget hade för att fylla på eller lasta 

av var definierade. Behandlingstiden kunde bli längre om någon buffert inte hade plats nog 

för påfyllning när tåget väl var vid påfyllningstationen. 

Parametern j, “Takthål, både planerade och oplanerade”, var betydelselös för befintlig verkstad. 

På huvudleden (se figur 2.2) rör sig även andra påfyllnignsprocessers tåg. Uppstår köer för påfyll-

ningstågen och de inte kan leverera material i tid har detta en inverkan på verkstadens produktivitet. 

2.2.2 Planerad verkstad 

Den planerade omorganiseringen hade en strukturell förändring för påfyllningsarbetet, (se figur 2.3). 

Till skillnad från arbetsordningen i 2.2.1, planerades att två förmonteringslinor, ett och två, också 

skulle få material från samma påfyllningståg. Dessa förmonteringslinor producerade delar till växel-

lådor som fördes över till huvudmonteringslinan via egna buffertar. 

 

Figur 2.3 Bild över planerad verkstad. 

Monteringslinor som stod stilla hade olika hög påverkan på verkstadens produktion. Prioriteringar 

fanns för vilka monteringslinor som ansågs mer värdefulla för produktionen. Huvudmonteringslinan 

bestående av stationerna tre till sex hade en högre prioritet än förmonteringslinorna ett och två. Pri-

oriteringen rörde att buffertarna för stationerna tre - sex inte skulle stå tomma, så att huvudmonte-

ringslinan skulle producera växellådor. Skulle förmonteringslinans buffertar stå tomma var detta inte 

lika högt värderat, då det fanns en buffert mellan förmonteringslinorna och huvudmonteringslinan. 
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Parametern j, “Takthål, både planerade och oplanerade”, har en inverkan på produktionen vid stat-

ionerna ett och två, (se figur 2.3). Dessa takthål användes för att korrigera produktionen av material 

till huvudmonteringslinan så att buffert mellan station ett, två och huvudmonteringslinan inte blev 

för fulla eller för tomma. Detta skedde genom att gå från underkapacitet till lägre eller högre produk-

tivitet. 

2.3 Simulering 
Ordet simulera har över hundra betydelser enligt Ören [1], bland annat att återge några aspekter av 

verkligheten med siffror och symboler som lätt kan manipuleras för att underlätta studier av dessa. 

Det mer vardagliga bruket av ordet simulera är “låtsas” eller “fuska” enligt författarna till boken “San-

nolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar.” [2]. 

I ett scenario med ett verkligt problem där många lösningar är tänkbara är det en god idé att just 

pröva dessa på ett teoretiskt plan med matematiska beräkningar. Detta för att se de statistiska utfall 

som kan ske med praktiska implementeringar av tänkbara lösningar för att bespara dyra kostnader 

lösningarna medför om de istället tidigt kan uteslutas om de ej uppger önskvärt resultat, enligt Ziegler 

och Sarjoughian [3]. Det finns riktlinjer [3] kring när en simulering lämpar sig som är kopplat till 

vilken vinning en lösning medför i förhållande till kostnaden för simuleringen. Riktlinjerna innebär 

att bakgrundsarbete behöver göras i vad en lösning ska medföra innan den simuleras.  

2.3.1 Metoder att sätta upp en simulering 

Riktlinjer för hur detaljerad en simulering behöver vara är att en modell inte behöver återskapa verk-

ligheten exakt, utan det som är viktigt, enligt Law och Kelton [4], vid skapande av en modell, är att 

avgöra vilka delar som är nödvändiga och vilka delar som kan uteslutas utan att påverka simulering-

ens resultat [4]. Denna avvägning utförs beroende på begränsningar i tid, pengar och datorernas ka-

pacitet [4]. Riktlinjerna är att: 

• definiera det specifika problemet som modellen ska fokusera på. 

• den simulerade modellens entiteter behöver inte överensstämma med det verkliga systemets 

entiteter.  

• de människor som arbetar med systemet har insikt över vilka delar av modellen som är viktiga 

att återge detaljerat.  

• inte modellera för detaljerat utan ha en övergripande modell som kan bli mer utvecklad. 

Råde anger en generell metod [5] för att skapa och validera en modell i ett flöde av kontinuerligt 

arbete (se figur 2.4). Först skapas en modell som i sig ska valideras. Till modellen anges data som kan 

vara till exempel väntevärde och typ av fördelning som modellen ska använda sig av. Därefter utförs 

simulering där simuleringens beteende och värden verifieras. Om simuleringen inte beter sig korrekt 

behöver den revideras men annars är modellen och logiken användbar. 
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Figur 2.4, Bild över förfarande vid utveckling av en simuleringsmodell. 

2.3.2 Verifiering av simuleringsresultat mot verklig data 

När en simulering genomförs med data motsvarande ett studerat system, behöver det verifieras att 

det simulerade resultatet uppträder likartat med verkligheten. En metod som finns för att verifiera 

simuleringars resultat är att använda sig av konfidensintervall för två stickprov [2]. Konfidensinter-

vall där stickproven har okänd men samma standardavvikelse kan beräknas med följande formel: 

𝐼𝜇2−𝜇1 = (�̅� − �̅� − 𝑡𝛼
2⁄ (𝑓)𝑑, �̅� − �̅� + 𝑡𝛼

2⁄ (𝑓)𝑑                  (2) 

Till formel 2 för beräkning av intervallskattning används formel 3, 4 och 5.  

𝑑 = √
1

𝑛1
+

1

𝑛2
                    (3) 

𝐼𝜇2−𝜇1 = (�̅� − �̅� − 𝑡𝛼
2⁄ (𝑓)𝑑, �̅� − �̅� + 𝑡𝛼

2⁄ (𝑓)𝑑                  (4) 

𝑠 = √
𝑄1+𝑄2

(𝑛1−1)+(𝑛2−1)
                    (5) 

I formel 5 beräknas kvadratsumman Q med formel 6.  

𝑄𝑖 = ∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖)
𝑛𝑖
𝑗=1                     (6) 
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2.3.3 Verifiering av modeller 

Det finns flera tekniker enligt Law och Kelton [4] att verifiera en modell för simulation som kan an-

vändas enskilt eller i kombination.  

• Teknik 1 

Utveckling av en modell ska ske i flera steg, där varje steg testas enskilt innan det skrivs ihop. 

Denna teknik motverkar lokaliseringsproblem när något är fel i programmet och det inte svarar 

mot hur det är tänkt. Tekniken lägger även vikt på att dela upp konstruktionen av funktioner i 

enskilda steg. Om en funktion ställer krav på andra delar som utvecklas senare, skrivs de andra 

delarna som en "dummy” utan logik. Funktionen som agerar “dummy” skrivs klar i annat skede 

av utvecklingen av programmet för att hantera önskad logik kring vad den ska utföra. 

• Teknik 2 

När stora program ska utvecklas, är det rekommenderat att fler än bara utvecklaren utvärderar 

skrivna metoder. Denna teknik motverkar problem som exempelvis tunnelseende som kan upp-

stå då en person själv programmerar. Tekniken tar även hänsyn till att om en hel projektgrupp 

involveras, nyttjas deltagarnas perspektiv på bra val av metoder. Tekniken rekommenderar även 

att utveckling av program sker i etapper om att samtliga involverade ska vara övertygade om att 

en programmeringslösning är den bästa innan etappen anses färdig. 

• Teknik 3 

För att verifiera simuleringsmodeller bör simuleringar köras under olika parametervärden och 

inställningar. Då kan simuleringens resultat utvärderas för att se om det motsvarar förväntat re-

sultat. Om det går att jämföra exakta beräkningar på förväntat resultat är det rekommenderat att 

jämföra mot resultatet från simuleringen. 

• Teknik 4 

När en simuleringsmodell utvärderas, bör det ske steg för steg under en exekvering. Denna teknik 

omnämns även av Ross [6]. För varje steg i en process jämförs resultat och värden som används 

av programmet med beräkningar och information om hur det simulerade systemet beter sig i 

verkligheten. Fördelaktigt är att använda en interaktiv felsökningsmetod för att hitta fel i simule-

ringsmodellen, där felsökningsmetoden tillåter en programmerare att stanna en exekvering vid 

valda tillfällen för att utvärdera. 

• Teknik 5 

Om simuleringsmodeller kan utvecklas så att de går att köra under förenklade omständigheter, 

bör detta göras. Detta används så kända egenskaper enkelt kan beräknas och jämföras med re-

sultat från en simulering för att verifiera simuleringsmodellens tillförlitlighet. 
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• Teknik 6 

En annan teknik är att implementera visuell representation av simuleringsresultatet för att vid 

felsökning lättare hitta fel. Exempel på det är när en simuleringsmodell för mobiltrafik visuali-

serades upptäcktes fel som inte tidigare upptäckts.  

• Teknik 7 

Vid verifiering av en simuleringsmodell kan väntevärde och varians beräknas för data från en 

simulering och jämföras med tidigare värden för det som simuleras. Detta används för att avgöra 

om de genererade värdena är rimliga. Tekniken syftar till att hitta om genererade värden följer 

önskad sannolikhetsfördelning. 

• Teknik 8 

Ett komplement till att utveckla ett simuleringsprogram är att helt eller delvis använda sig av ett 

befintligt simuleringsprogram för att minska tid till utveckling och vid körning nyttja implemen-

terade snabbkommandon. Hänsyn behöver tas till dolda fel som kan uppstå. 

2.3.4 Verifiering av modeller utan jämförelse mot verklig data 

Vid utveckling av simuleringsmodeller ställs krav på verifiering att modellerna stämmer överens med 

verkligheten. I boken Decision Sciences: Theory and Practices [7] framgår det att när en modell inte 

kan verifieras mot verkligheten, för att det som simuleras inte existerar, är utgångspunkten liknande 

simuleringsmodeller som redan är verifierade. De liknande simuleringsmodellerna används och logik 

utvecklas ovanpå tidigare lösningar. 

2.4 Köteori 
En kö i verkligheten, exempelvis utanför en glasskiosk där flera personer väntar på att få handla, har 

likheter med en kö i datorprogram. Den som väntat längst blir behandlad först är inte en självklarhet 

för en kö i ett datorprogram, utan bestäms av vilken turordningsprincip som kön använder. För att 

beskriva en kö enligt köteori används uttrycket kunder för något som väntar i en kö i ett datorprogram 

precis som i verkligheten [7]. Den del av ett datorprogram som behandlar en kö, eventuellt för att 

färre kunder ska vara kvar, kallas betjänt eller systemets betjänt [7]. 

En kö består normalt av fem komponenter [7]. Dessa fem komponenter är hur kunder anländer, hur 

kunder behandlas av systemets betjänare, antalet av systemet betjänare, systemets kapacitet i avse-

ende på kunder i kön och kunder som behandlas samt köns ordning (insättning och uttag). Ett sätt 

att beskriva köer introducerades av Kendall [8] med tre parametrar enligt principen A/B/C; där A 

beskriver ankomst till kön, B beskriver betjänares tidsdistribution och C beskriver antal betjänare. 

Den modellen har utökats och beskrivs med sex parametrar som A/B/C/D/E/F [7]. Den sjätte para-

metern används om antalet kunder som kan ställa sig i kön är ändlig. Modellens sex parametrar 

beskrivs enligt: 

A/B/C/D/E/F 

A: Specification of the arrival process 

B: Specification of the service process 

C: Number of parallel service channels 

D: Capacity (servers + queue length) 
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E: Queue Discipline 

F: Size of the input source 

2.4.1 Prestandamätning av köer 

Vanliga parametrar att mäta prestanda [7] i en kö är köns längd vid en slumpmässig tid, antalet upp-

tagna systembetjänare, väntetid för behandling och behandlingstid. Dessa parametrar vägs in olika 

mycket beroende på hur viktiga de är för systemet som simuleras [7]. En annan viktig aspekt vid pre-

standamätning av köer är att inte mäta direkt [7] utan låta kön ha verkat ett tag och hamnat i ett 

stabilt läge. 

2.5 Slumpmässiga tal 
Att kasta en tärning med sex olika utfall är något som är svårt att simulera i en digital miljö med sann 

sannolikhet. [7]. För att simulera en sannolikhet behöver processen av hur ett statistiskt utfall sker 

härmas [7, 2]. För att simulera ett tärningskast har exempelvis metoder som att stänga en dörr med 

avläsning av ljudnivån använts för att introducera en okontrollerbar faktor för att härma slumpen [7]. 

Trots inslag från verkligheten och inte enbart användandet av digitala metoder var inte utfallet stat-

istiskt tillförlitligt [7].  

Även om det är omöjligt att efterlikna sann sannolikhet [7] med digitalt framtagna slumpmässiga 

händelser finns det olika algoritmer att använda sig av i olika syften och försök att härma hur slumpen 

sannolikt beter sig.  

2.5.1 Välja rätt fördelning 

När en modell skapas och fördelning för slumpmässiga händelser ska väljas måste faktorer som på-

verkar slumpen identifieras och definieras [7]. Valet ska vara baserat på mätdata från systemet som 

undersöks [7]. Vid undersökning av olika designer för nya system ska data samlas in från testkör-

ningar för respektive design. Mätvärdena som samlats in ska kontrolleras att de är oberoende och 

tillhör samma fördelning. Ett hjälpmedel för att avgöra distribution för ett insamlat dataset är att 

plotta datan i en graf [7]. Det kan ge en bra bild av vilken fördelning som ska användas. När en distri-

bution väljs måste även avgränsningar bestämmas [7]. De avgränsningar som behöver bestämmas är 

om värdena bara kan vara positiva och om det finns en nedre eller övre gräns på vad som är rimliga 

värden. 

2.5.2 Likformig fördelning 

En likformig fördelning har samma sannolikhet för hela utfallsrummet [2, 4, 7]. En likformig fördel-

ning har notationen 𝑈(𝑎, 𝑏) [2] där utfallsrummet är mellan a och b. Kongruensalgoritmer används 

för att slumpa fram en stokastisk variabel 𝑋 ∈ 𝑈(0,1). För att generera en stokastisk variabel 𝑋 ∈

𝑈(𝑎, 𝑏) görs en linjär transformation [2] 𝑋 = (𝑏 − 𝑎) × 𝑈 + 𝑎 där 𝑈 är från 𝑈(0,1). 

Linjär kongruensgenerator (LCG) [7, 2] är en kongruensalgoritm som genererar talsekvenser för en 

likformig fördelning. LCG slumpar ett värde för mängden 𝑈(0,1) enligt formel 7, där initialvärdet 𝑋0 

kallas för seed.  

𝑋𝑛+1 = (𝑎𝑋𝑛 + 𝑏) 𝑚𝑜𝑑 𝑐; 𝑎, 𝑐 > 0, 𝑏 ≥ 0                  (7) 

För att algoritmen ska fungera statistiskt tillförlitligt [2, 4, 9] behöver a, b och c väljas efter riktlinjer. 

Ett problem algoritmen har är att talsekvensen upprepar sig efter algoritmens period [7]. Förutom att 

riktlinjerna följs, är en förutsättning för att algoritmen ska generera en likformig fördelning har valet 
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av c en betydelse. Valet av c påverkar hur lång talsekvensen blir innan den upprepar sig, då längsta 

möjliga perioden är en full period där varje tal mellan 0 och 𝑐 − 1 förekommer endast en gång. 

Talet som genereras från 𝑈(0,1) beräknas med 
𝑋𝑛+1

𝑐⁄  då 𝑋𝑛+1 kan bli större än c. Krav på hur a, b och 

c ska väljas [4, 9] för att få en full period är:  

• b och c är relativt prima 

• Alla primtal q som dividerar c ska även dividera 𝑎 − 1 

• 4 ska dividera c och 𝑎 − 1 med 

Färdiga tal finns för att få fram perioder som var statistiskt godkända även om en full period inte 

uppfylldes helt. I en 32 bitars LCG kunde talen väljas till 𝑐 = 231 − 1 [2, 7], 𝑏 = 0 och 𝑎 = 7𝑥 där x kan 

vara 5 [7] eller 7 [2]. 

2.5.3 Inversmetoden 

Inversmetoden är en generell metod för att generera tal från de flesta endimensionella sannolikhets-

fördelningar som är kontinuerliga [2, 4, 7]. Inversmetoden inverterar fördelningsfunktionen för en 

sannolikhetsfördelning där tal från den likformiga fördelningen används som inparameter till invers-

metoden. För att använda inversmetoden krävs att fördelningsfunktionen 𝐹 ska uppfylla villkoren [2, 

4]:  

• F ska vara kontinuerlig och strikt växande då 0 < 𝐹(𝑥) < 1 vilket innebär 𝑥1 < 𝑥2. 

• 0 < 𝐹(𝑥1) ≤ 𝐹(𝑥2) < 1  

Om villkoren uppfylls för den valda sannolikhetsfördelningen, används inversmetoden genom att låta 

𝐹−1 beteckna inversmetoden för 𝐹 [4]. Då är stegen att generera en stokastisk variabel 𝑋 med fördel-

ningsfunktion 𝐹 enligt: 

• Generera ett tal 𝑈 ur distributionen 𝑈(0,1). 

• Returnera 𝑋 = 𝐹−1(𝑈). 

2.5.4 Slumptal från standardfördelningar 

För standardfördelningar finns redan färdiga algoritmer som antingen använt sig av inversmetoden 

eller andra implementeringar [2, 7] för att slumpa ett tal från dess fördelning. Olika standardfördel-

ningar hade olika lätt att använda sig av inversmetoden [2, 7]. 

2.5.4.1 Exponentialfördelning 

Exponentialfördelningen [2] är en fördelning som använder sig av inversmetoden för att generera ett 

slumptal. Funktionen som tagits fram med inversmetoden [2] för att generera ett slumptal från ex-

ponentialfördelningen beskrivs enligt: 

𝐹(𝜆) =
−log (𝑈(0,1))

𝜆
                    (8) 

2.5.4.2 För-första-gången-fördelning 

En för-första-gången-fördelning (FFG) är en fördelning där sannolikheten att något kommer ske är 

oberoende av tidigare försök. FFG-fördelningen ger antal gånger en händelse x sker till och med det 

första gynnsamma utfallet (xp) [2]. Algoritmen genererar talet y enligt pseudokoden: 
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 𝐹𝐹𝐺(𝑝) 

  𝑦 = 1 

  𝑋 = 𝑈(0,1) 

  𝑀𝑒𝑑𝑎𝑛(𝑥 > 𝑝) 

   𝑋 = 𝑈(0,1) 

   𝑦 = 𝑦 + 1 

  𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑦  

Det finns en annan algoritm [2, 4], för att generera ett slumptal för FFG-fördelningen som används 

om sannolikheten p är liten. Hur liten sannolikheten p skall vara för att använda sig av annat sätt än 

pseudokoden ovan framgår inte av källorna [2, 4]. Stegen för att generera ett tal ur fördelningen när 

p är litet är: 

• Generera ett tal 𝑈 ur distributionen 𝑈(0,1). 

• Returnera 𝑋 = ln(𝑈) /ln (1 − 𝑝) avrundat uppåt till närmaste heltal 

Då p är liten och nära 0 blir även ln (1 − 𝑝) nära 0 [4]. ln (𝑝 − 1) behöver därmed beräknas innan 

division och representeras noggrant med flyttal av dubbel precision [4] i algoritmen för att en dator 

inte ska göra betydande avrundningsfel. 

2.5.4.3 Binomialfördelning 

Binomialfördelningen beskriver upprepade försök av samma oberoende händelse där varje försök har 

samma sannolikhet för ett gynnsamt utfall [2]. För 𝐵𝑖𝑛(𝑛, 𝑝) finns en algoritm som slumpar fram ett 

tal 𝑋 där 𝑋 = ∑ 𝐼𝑘
𝑛
𝑘=1  om 𝐼1, 𝐼2 … 𝐼𝑛 är oberoende stokastiska variabler som antingen är gynnsamma 

eller ogynnsamma [2, 4]. Variablerna antar värdet 1 med sannolikhet p och 0 med sannolikhet 1 − 𝑝. 

Algoritmen för att generera ett slumptal 𝑦 beskrivs enligt [2] pseudokoden: 

 𝐵𝑖𝑛(𝑛, 𝑝) 

  𝑛 × 1 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠 𝑈 𝑚𝑒𝑑 𝑈(0,1)𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  

  𝑛 × 1 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠 𝑉, 𝑉𝑘  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 1 𝑜𝑚 𝑈𝑘 < 𝑝 𝑜𝑐ℎ 0 𝑜𝑚 𝑈𝑘 ≥ 0  

  𝑦 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 1 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑉  

  𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑦   

2.5.4.4 Poissonfördelning 

Poissonfördelning är observationer av händelser som sker oberoende av varandra [2]. Om en hän-

delse sker förändras inte sannolikheten för antalet händelser under en annan tidsperiod [2]. 

Poisson𝑃𝑜(𝜇) =
𝜇𝑘

𝑘!
𝑒−𝜇 , 𝑘 = 0,1,2, … 

För att generera när en händelse sker som är oberoende av tidigare händelse [2, 7] (ej korrelerade till 

en period) används poissonfördelningen. Poissonfördelning återgivs som algoritm [7] enligt: 

 𝑆ä𝑡𝑡 𝑠1 = 0, 𝑠2 = 𝑝1, 𝑗 = 1                   (9) 

 𝑂𝑚 𝑠1 ≤ 𝑈𝑛 ≤ 𝑆2, 𝑠ä𝑡𝑡 𝑋𝑛 = 𝑗, 𝑜𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑋𝑛  

 𝑈𝑝𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑠1 = 𝑠2, 𝑠2 = 𝑠2 + 𝑐, 𝑗 = 𝑗 + 1 𝑜𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑔𝑒𝑛  

I formel 9 ovan uppdateras 𝑝𝑗 enligt: 

𝑝𝑗 = 𝑒−𝜆𝜆𝑗/𝑗!                  (10) 



 
 

 
 
14  |  TEORI OCH BAKGRUND 

En annan algortim för poissonfördelningen [2] är att utnyttja slumptal från exponentialfördelning. 

Denna algoritm beskrivs enligt: 

 𝑖𝑛𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟(𝜇)                  (11) 

 𝑥 = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑒𝑥𝑝(1) 

 𝑦 = 0 

 𝑠å 𝑙ä𝑛𝑔𝑒(𝑥 < 𝜇) 

  𝑥 = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑒𝑥𝑝(1) 

  𝑦 = 𝑦 + 1 

 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑦 

2.5.4.5 Normalfördelning 

Normalfördelningen är en fördelning där variationen av tal inte skiljer sig markant från medelvärdet 

[2]. Inversmetoden är svår att tillämpa på normalfördelningen då integralen av täthetsfunktionen 

måste utvärderas numeriskt [2, 7]. Det finns algoritmer som löser problemet och kan generera slump-

tal för normalfördelningen 𝑋 ∈ 𝑁(𝜇, 𝜎) [2, 7].  

Algoritmerna generar två tal 𝐺1 och 𝐺2 som 𝑍 antar en gång vardera för att generera 𝑋, därefter slum-

pas 𝐺1 och 𝐺2 om. Z använder 𝐺1 och 𝐺2 för att få fram 𝑋 vid alla normalfördelningar med formeln 12 

[2] och det är de olika metoderna för att få fram 𝐺1 och 𝐺2 som skiljer algoritmerna åt. I figur 2.5 visas 

ett exempel på avbildningen för att få fram ett 𝑁(𝜇, 𝜎) tal. 

𝑋 = 𝜇 + 𝜎𝑍; 𝑍 ∈ {𝐺1, 𝐺2};  𝐺1, 𝐺2 ∈ 𝑁(0,1)                (12) 

 

Figur 2.5: Exempel 𝑋 ∈ 𝑁(5,2) där 𝑍 antog värdet 1,2 så blev 𝑋 = 5 + 1,2 × 2 = 7,4 

Box-Müller är en algoritm som genererar oberoende 𝑁(0,1) fördelade slumptal [2, 4, 7]. Algoritmen 

använder sig av två oberoende tal 𝑈1 och 𝑈2 tillhörande 𝑈(0,1) [2, 4, 7]. Det är viktigt att 𝑈1 och 𝑈2 

använder sig av oberoende strömmar från den likformiga fördelningen och olika initialvärden. Med 

𝑈1 och 𝑈2 kan två oberoende 𝑁(0,1) tal, 𝐺1 och 𝐺2 beräknas enligt: 

 𝐺1 = √−2ln (𝑈1) × cos(2𝜋𝑈2)                 (13) 

 𝐺2 = √−2ln (𝑈1) × sin(2𝜋𝑈2)                (14) 

Polar-Marsaglia är en annan algoritm som generar oberoende 𝑁(0,1) fördelade slumptal [2, 4, 7] som 

använder sig av två oberoende slumpade tal 𝑈 och 𝑉 tillhörande 𝑈(−1,1) [2, 7]. 𝑈 och 𝑉 ska väljas så 

att 𝑈2 + 𝑉2 ≤ 1 [2, 7], (se figur 2.6). Om summan av kvadraten av talen 𝑈 och 𝑉 är större än 1 behöver 

båda talen slumpas om. 



 
 
 
 

15  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 

Figur 2.6: Cirkeln som punkten (U,V) måste hamna innanför. Annars slumpades U och V om. 

När 𝑈 och 𝑉 valts så de uppfyller kravet sätts 𝑊 = 𝑈2 + 𝑉2. När punkten (U, V) valts så den ligger 

innanför cirkeln kan formlerna 15 och 16 [7] beräknas enligt: 

 sin 𝜃 =
𝑉

√𝑊
                   (15) 

 cos 𝜃 =
𝑈

√𝑊
                  (16) 

Därefter kan sinus och cosinus ur Box-müller ersättas [7] vilket resulterar i en omskrivning av form-

lerna 15 och 16 till formel 17 respektive 18. 

 𝐺1 = 𝑈√−2ln (𝑊)/𝑊                  (17) 

 𝐺2 = 𝑉√−2ln (𝑊)/𝑊                 (18) 

Polar-Marsaglia är lik Box-müller men även om sannolikheten att U och V valdes innanför cirkeln är 

40,7854är Polar-Marsaglia mer beräkningseffektiv än Box-Müller [7]. 

 



 
 

 
 
16  |  TEORI OCH BAKGRUND 

  



 
 
 
 

17  |  METODER 

3 Metoder  

En litteraturstudie utfördes för att ta reda på hur en simulering skulle utföras och vad som var viktigt 

att ta hänsyn till när modeller utvecklades för en simulering. De metoder som valdes var till för att 

utveckla en modell som kunde användas för att simulera nuvarande påfyllningsarbete i verkstaden, 

för att därefter simulera möjliga lösningar på problem med att arbetet var taktberoende. Av den kun-

skap som presenterats i teori och bakgrund har följande metoder valts ut. 

3.1 Modelluppsättning 
I avseende hur verifiering av modell skulle ske vid utveckling av simuleringsmodell följdes följande 

tekniker som togs upp i kapitel 2.3.3: 

• Teknik 1 – Utveckla varje entitet i flera steg 

Denna teknik valdes för att bygga modellen i flera steg. Varje entitet var tänkt att testas enskilt 

innan de enskilda entiteterna samverkade. En fördel är att den enskilda entiteten kan utvärderas 

och testas innan den används i kombination med andra. 

• Teknik 2 – Parprogrammering och kompetensnyttjande 

Samtlig mjukvara valdes att utvecklas under parprogrammering för att motverka tunnelseende 

och ta del av bägge utvecklares perspektiv. För att inkludera erfarenhet och åsikter från verksta-

dens representanter, valdes matematiska metoder och det verktyg som utvecklades att presente-

ras för att ta in åsikter under utvecklingen.  

• Teknik 3 – Köra en simulering med flera parametrar 

Tekniken valdes att användas för att verifiera simuleringsmodellen genom att utsätta modellen 

för extremvärden, även i scenarion utanför de arbetsförhållanden som förväntas uppstå. Tekni-

ken användes för att verifiera delar av simuleringsverktyget där resultat gick att väga mot inform-

ation som arbetet haft som underlag. 

• Teknik 4 – Utvärdera en modell sekventiellt 

Tekniken valdes att användas mot möjlig data från förbrukningen av material från verkligheten 

för huvudmonteringslinan i syfte att jämföra om modellen betedde sig enligt de parametrar som 

var givna för tåget. Att utvärdera modellerna sekventiellt gav möjlighet att lättare hitta logiska fel 

som annars hade varit svåra att upptäcka. 

• Teknik 5 – Förenklade förutsättningar för modellen 

Denna teknik valdes att användas i kombination med teknik 1. Då kunde varje enskilt steg av 

utveckling prövas med enkla omständigheter, för att fel skulle upptäckas i logiken för hur tåget 

ska agera. 

• Teknik 6 – Visualisera simuleringen 
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Tekniken användes för att utveckla ett terminalbaserat gränssnitt, där olika information kunde 

presenteras för att verifiera simuleringsmodellen. En grafisk representation användes däremot 

inte då utvecklingstiden ansågs vara större än vinningen av att kunna följa modellen grafiskt. 

• Teknik 7 – Efterlikna slumpfaktorer 

Tekniken valdes för att verifiera slumpalgoritmer i simuleringsverktyget efter underlag från verk-

staden. Tekniken användes för att simuleringsprogrammet skulle kunna återspegla slumpfak-

torer från verkligheten. 

• Teknik 8 – Använda befintligt simuleringsprogram 

Tekniken att använda ett befintligt simuleringsprogram valdes att inte användas då arbetet låg i 

utvecklande av simuleringsverktyg som behandlade målsättningen. 

3.2 Simuleringsuppsättning 
Från det verkliga påfyllningsarbetet med tåg skedde en tolkning till hur det lämpade sig att simuleras. 

Påfyllningståget och dess arbete samt monteringslinan sågs som separata entiteter som kunde kopp-

las ihop, efter valda Tekniker i 3.1.  

Därmed valdes att tåget först skulle modelleras för att därefter utveckla logiken och begränsningarna 

från givna parametrar i kapitel 2.1 En monteringslina skulle modellerades för sig och logik till den 

testades innan monteringslinan och tåget kopplades ihop. 

Scenarion med tänkbara lösningar som avlastade påfyllningsarbetet som var helt taktberoende kon-

kretiserades och bollades med representanter för verkstaden vid möten. Följande scenarion togs 

fram: 

• Implementation av hållplats; en station tåget passerar utan att påfyllning sker, där tåget en-

bart kan instrueras att stanna. 

• Implementation av logik som stödjer att tåget frångår normal körroute för att prioritera be-

stämda stationer. 

• Implementation av logik där vagnar kan lämnas vid sidan av monteringsstationer. Detta ska 

ske när ett tåg inte kan fylla på med en hel vagns material och en separat process ska sättas 

igång där kvarlämnad vagn hanteras. 

• Utökande av buffertbegränsningar vid påfyllningsplats. 

• Påfyllningsrouten var ej statisk. 

Med stöd av teknik 3 som presenterades i 2.3.3 valdes tre startvillkor. Startvillkoren applicerades för 

varje scenario. De valda startvillkoren var: 

1. Inga buffertar hade något material i sig. 

2. Alla buffertar hade beräknade startvärden så att när material levererats första gången skulle 

bufferten bli full. 

3. Alla buffertar var helt fulla från början. 

Startvillkor 1 och 3 valdes för att verifiera om påfyllningståget klarade av extremvärden i simulerings-

verktyget.  
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3.2.1 Simuleringsuppsättning av nuvarande verkstad 

Den befintliga lösningen innehöll ett tåg som levererade material till huvudmonteringslinan. För-

monteringslinor fanns men togs inte hänsyn till i den befintliga verkstaden då förmonteringslinorna 

var ett skilt system. Det var endast bufferten mellan förmonteringslinorna och huvudmonteringslinan 

som kopplade ihop dem. Tåget levererade var tolfte takt då monteringslinan arbetade efter tolv takter. 

I detta scenario var tåget direkt kopplat till att monteringslinan följde takten.  

3.2.2 Simuleringsuppsättning av planerad verkstad 

Arbetsprocessen för tåget som levererade material i den befintliga verkstaden skiljde sig från den 

verkstad som planerades att implementeras. Där skulle det finnas ett tåg som levererade material till 

en huvudmonteringslina samt två förmonteringslinor. Tåget levererade material var tolfte takt. I detta 

scenario var tåget beroende av monteringslinan, men inte lika starkt som innan. Tåget begränsades 

av att om det inte fanns plats att leverera till en buffert, skulle tåget stå stilla tills det fanns plats nog 

att avlasta. Då avlastades materialet och tåget fortsatte till nästa station. 

3.2.2.1 Simuleringsuppsättning av planerad verkstad med hållplats 

En lösning kallad hållplats valdes att undersökas utifrån scenarion framtagna i 3.2 och skulle utveckla 

logik ovanpå en implementation av den planerade verkstaden beskrivet i 3.2.2. Idén var att det skulle 

finnas en hållplats på en sträcka i verkstaden med mindre trafik. Där skulle tåget vänta om det var så 

att den i teorin inte kunde leverera när den kom fram till huvudmonteringslinans första buffert. Tåget 

väntade tills att tillräckligt konsumerats av huvudmonteringslinans första buffert så tåget skulle 

kunna leverera direkt. Hur många paletter som maximalt fick vara i bufferten var en parameter som 

kunde ställas in i simuleringsverktyget. 

3.2.2.2 Simuleringsuppsättning av planerad verkstad med brådskande leverans 

Brådskande leverans innebar att undersöka om det var möjligt för tåget att ta en annan rutt än rutten 

som var planerad i 3.2.2. Lösningen undersöktes eftersom det var mest kostsamt om huvudmonte-

ringslinan stannade. Eventuella problem var då att material som skulle levereras till förmonterings-

linan inte levererades i tid. 

3.2.2.3 Simuleringsuppsättning av planerad verkstad med brådskande leverans i kombination med 

hållplats 

En kombination av 3.2.2.1 och 3.2.2.2 valdes att undersökas. Tanken var att se om båda lösningar 

kunde utlösas under en simuleringskörning. Det förväntade var att maximalt en av lösningarna skulle 

användas per varv för tåget. Antingen var det för mycket eller för lite material i bufferten vid monte-

ringsstation tre. Var det för mycket användes hållplats medan var det för lite användes brådskande 

leverans. 

3.2.2.4 Simuleringsuppsättning av planerad verkstad med avlämning av vagn framför buffertar 

Ett möjligt scenario som diskuterades var att lämna en vagn framför sin tillhörande buffert. Det sce-

nariot var tänkt för att tågföraren inte skulle behöva utföra arbetet att fylla på en buffert, samt att det 

inte skulle ge någon väntetid för tåget i sig. Tågets tid för ett varv skulle minska för varje påfyllnings-

moment det inte hade behövt utföra. 

Scenariot valdes att inte gå vidare med då det hade bidragit till att en vagn hade stått i vägen för andra 

tåg. Andra faktorer som påverkade att valet inte gjordes var att andra arbetare i verkstaden hade be-

hövt sköta påfyllningen, vilket hade påverkat deras arbetsschema och en helt annan planering av hur 

takten hade skötts. 
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3.2.2.5 Simuleringsuppsättning av planerad verkstad med utökade buffertar 

Att utöka buffertar var ett scenario som diskuterades. Scenariot hade gett möjlighet att materialpå-

fyllnad hade kunnat ske med större marginaler. 

Scenariot valdes dock inte för att det inte fanns plats att lägga till extra platser för fler paletter per 

buffert i verkstaden. Lösningen hade annars varit av intresse just för att det hade funnits mer margi-

nal om tåget hade fastnat i en kö någon annan stans utan att produktionen hade behövt stanna. 

3.2.2.6 Simuleringsuppsättning av planerad verkstad med dynamisk route 

Att ha en dynamisk route var ett alternativ. Scenariot gick ut på att tåget skulle åka till varje buffert 

men i olika ordningar baserat på vilken som behövde material snarast. 

Scenariot valdes inte då arbetsordningen skiljde sig mycket från de andra scenarion som alla följde 

samma route. Detta scenario hade behövt en helt annan modell där alla vägar mellan de olika mon-

teringslinorna och buffertarna hade kopplats ihop på ett annat sätt. Modellen som hade behövts för 

dynamiska routen uppskattades gå utanför tidsramen för arbetet. En till anledning var att verkstaden 

vill ha kontroll över sina flöden. Med en dynamisk route skulle det inte gå att planera körriktning eller 

körtider per varv. Körriktningen och körtiden skulle variera beroende på vilka buffertar som var näst 

på tur att fyllas på. 

3.3 Val av slumpmässig fördelning 
Valet av slumpmässig fördelning utgick ifrån dataloggen, (se tabell 2.1). För val av slumpmässig för-

delning plottades data från dataloggen i en graf för att se om datat uppförde sig enligt någon identifi-

erbar slumpfördelning beskrivna i 2.5. När en slumpfördelning identifierats, valdes en algoritm för 

att generera slumptal för att därefter jämföras mot den verkliga datan i dataloggen. Detta skedde för 

att kontrollera om vald fördelning genererade tal som liknade dataloggens tal. 

3.4 Konfidensintervall 
Undersökning av konfidensintervall användes för att beräkna om genererade värden i simulationen 

och värden från dataloggen presenterad i kapitel 2.1.1 hade skillnad på sina medelvärden eller inte. 

Konfidensintervall kunde med vald konfidensgrad visa att vald slumpmässig fördelning genererade 

värden som förväntades. 

3.5 Mätpunkter 
För att mäta produktionspåverkan då påfyllningsarbetet frigjordes från takten valdes parametrar för 

simulationen som mätpunkter. Parametrarna valdes till: 

• Antalet producerade växellådor över en tidsenhet 

• Tiden för hur länge påfylliningståget stod stilla vid monteringsstationer längsmed huvudle-

den i den planerade verkstaden utöver sin hanteringstid, se kapitel 2.2.2. 

• Tiden för hur länge huvudmonteringslinan stod stilla. 
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4 Resultat 

I resultatet presenteras den modell som utvecklades och användes i simuleringen. I resultatet presen-

teras även verifiering av modellen mot verklig data samt resultat av simuleringar för möjliga imple-

mentationer. Resultatet från de utökade modeller som valdes beskrivs även i kapitlet. 

4.1 Implementation av sannolikhetsfördelning 
Utifrån underlag i kapitel 2.1.1 kunde figur 4.1 plottas och ett medelvärde tas fram. 

 

Figur 4.1: Vilken förekomst varje takttid hade där förväntade takttiden var 84 sekunder. 

Det planerade arbetet var att en takt skulle ta 84 sekunder, medan medelvärdet blev ungefär 87,41 

sekunder. Det faktiska medelvärdet blev då en faktor ca 1,04 gånger den planerade takttiden. Un-

derlaget gav endast information för huvudmonteringslinans takt och konsumeringen som skedde un-

der takten.  

4.1.1 Val av sannolikhetsfördelning 

Takten antogs vara normalfördelad utifrån grafens utseende, (se figur 4.1). Från antagandet av nor-

malfördelning implementerades Polar-Marsaglia algoritmen. Normalfördelningen beräknades till 

𝑁(87,41 , 1,06). Då Polar-Marsaglia implementationen använde sig av likformig fördelning imple-

menterades även LCG. Den likformiga generatorn implementerades med värden beskrivna i kapitel 

2.5.1. Talen sattes till värdena 𝑎 = 77, 𝑏 = 0 och c= 231 − 1. Värdena valdes då de hade uppvisat bra 

perioder ur ett statistikt perspektiv. 

4.1.2 Verifiera implementering 

Polar-Marsaglia algoritmen implementerades och algoritmen genererade tal enligt figur 4.2. De ge-

nererade talen jämfördes mot reell data. För att se exakt de antal siffror som genererades jämfört med 

reell data, se Appendix A. 
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Figur 4.2: Jämförelse av reell data och genererad slumpdata från en implementation av polar-marsaglia. 

De tal som genererades var inom samma intervall och hade liknande förekomst jämfört med data från 

loggen beskriven i 4.1. Ett beräknat konfidensintervall med konfidensgrad 99,9 % mellan reella data 

och genererade slumpdata var [-0,284; 0,144], se Appendix B för beräkningar. Beräkning med konfi-

densintervallet gav att det inte var skillnad mellan medelvärdet för generade data och dataloggen. 

4.2 Simulering 
Ett program utvecklades där arbetet med påfyllning simulerades. Simuleringsverktyget utvecklades 

enligt de tekniker som presenterades under metoder i 3.1 och 3.2. Begränsningarna som presenterade 

i kapitel 2.1 gick att bryta upp i mindre delar och programmera i olika steg. Klockan, konsumtionen 

av material längsmed monteringslinan och påfyllningsprocessen (tåget) modellerades alla som sepa-

rata trådar, (se figur 4.3). De separata trådarna förhöll sig efter klockan för att efterlikna verkligheten 

i att tid passerar mellan sina uppgifter. 

De olika delarna av simuleringsprogrammet som var aktiva var tåget och konsumenten. Dessa be-

hövde känna till olika delar av programmet (se figur 4.4). Tåget och konsumenten hade båda tillgång 

till klockan som simulerade en sekund per 5 millisekunder. Tåget och konsumenten hade även till-

gång till bufferten, där tåget lastade av paletter och konsumenten förbrukade paletter. Konsumenten 

hade en slumpgenerator som genererade hur lång en takt var för att sedan förbruka materialet. Kon-

sumenten var även den som tillverkade färdiga delar. Tågets och konsumentens arbetssätt var relativt 

lika (se figur 4.5). Tåget hämtade material för att sedan leverera det till varje buffert när det gick. När 

tåget kört klart sitt varv åkte det för att hämta mer material. Konsumenten förbrukade hela tiden 

material efter en takt om det fanns material kvar i buffertarna. Fanns inte material kvar blev det pro-

duktionsstopp tills material fanns att konsumera i alla buffertar som konsumenten kände till. Simu-

leringsprogrammet skrevs i Java utan några externa bibliotek, utan i Java 1.8.0 med Javas bibliotek 

samt egna implementeringar av slumpgeneratorer. 
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Figur 4.3: Förenklat UML-diagram över delar av simulationsprogrammet. 

 

Figur 4.4: Blockschema över den modell som fanns i verkstaden. 
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Figur 4.5: Flödesdiagram över Tågets och Konsumentens arbete  

Hur en förutbestämd händelse ur arbetsordningen steg 2 i kapitel 2.2.1 blev modellerad i programmet 
att agera går att se i tabell 4.1: 

Tabell 4.1 Jämförelse av verklig arbetsordning och simulationens arbetsordning. 

Verklig arbetsordning Simulationens arbetsordning 

N/A Tågmodulen anropar en klocka, Clock, för att hämta nuvarande 

tid enligt programmet. Tiden sparas ned. 

N/A Tågmodulen går igenom listan över stopp längsmed den tillde-

lade påfyllningsanvisningen (route) för att inhämta vad nästa 

moment är (stop). 
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Verklig arbetsordning Simulationens arbetsordning 

Tågföraren kör tåget mot 

nästa avlastningsplats. 

Tågmodulen läser in hur lång körtid det är till nästa moment 

från nuvarande position. Därefter anropas klockan för att kon-

trollera hur lång tid som passerat. När tiden för att köra till 

nästa stopp passerat så flyttar tågmodulen sig så den befinner 

sig vid nästa stopp.  

(Tågmodulen anses därefter befinna sig vid nästa stop som ny 

position). 

N/A Tågmodulen läser in hur mycket material (antalet paletter) som 

ska fyllas på (förflyttas) från vagnen med förbrukningsmaterial 

till bufferten.  

Tågföraren överblickar 

bufferten för påfyllning-

stationen om den klarar av 

att hela vagnen som är 

ämnad för stationen fylls 

på och fyller på om det 

går, annars väntar. 

Tågmodulen läser in hur mycket material (antalet) bufferten 

har plats för. Tågmodulen jämför dessa om en påfyllning går att 

slutföra. Går det ej att slutföra en påfyllning, väntar tåget. 

N/A Tågmodulen läser in från stoppet hur lång tid det tar att fylla på 

bufferten som är kopplad (hanteringstid). 

Tågmodulen anropar klockan i en loop för att uppdatera sig om 

tiden, tills att det passerat hanteringstid för stoppet. (Tågmo-

dulen anses därefter vara klar för stoppet). 

 

4.2.1 Simulering av befintlig verkstad 

Den första simuleringsmodell som utvecklades var efter den befintliga verkstaden, (se figur 2.2). Ar-

betsordningen och parametrar, presenterade i 2.2, efterföljdes och simulerades. Resultatet var att si-

muleringen fungerade och producerade enligt förväntningar och presenteras med beräknade buffer-

tar i tabell 4.2 och fullständigt i Appendix C, tabell C.1. 

Tabell 4.2: Befintliga verkstaden med beräknade antal paletter i varje buffert. 

scena-

rio 

start-

villkor 

Producerade 

Växellådor 

(antal) 

Tågets stopptid 

vid MainLine 

(s) 

Tågets stopp-

tid vid håll-

plats (s) 

MainLine stopp-

tid (s) 

Befintlig 

verkstad 

beräk-

nad 

659 10 017 N/A 0 
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Simulationen förväntades att under en arbetsdag på 16 timmar skulle en produktion av 659 växellådor 

ske när takten var bestämd till 84 sekunder och faktorn 1,04 som presenterades i kapitel 4.1 användes. 

Utifrån väntevärdet på normalfördelningen beräknades att den befintliga verkstaden borde ha tillver-

kat 659 växellådor enligt: 

3600×16

84∗1,04
≈ 659  

Simulationen replikerade sambandet att om en monteringsstations buffert var tom när material 

skulle förbrukas stannade den tills dess att påfyllningståget kom och levererade material. Detta åter-

speglades i att takttid blev förskjuten precis som i verkstaden 

Den modell som användes för att fylla på var att material lades på vagnar, där en vagn hade allt 

material som skulle till en station. På vagnen låg paletter där varje palett hade minst ett “pop id” d.v.s. 

delar till en växellåda. Det var paletterna som lastades av och på vid varje station och pop ids som 

förbrukades. Det förbrukades alltid en hel palett när en monteringslina förbrukade materialet. I han-

teringstiden som simulerades ingick avlämnande av paletter vid monteringsstationerna och häm-

tande av tomma paletter. Detta var fallet även vid påfyllningsstationen där tiden motsvarade upp-

hämtande av vagnar med material samt lämnande av tomma vagnar med tomma paletter. 

Simulationen uppvisade förväntat beteende då modellen prövades mot extrema värden, då startvill-

koret för buffertarna vid monteringsplatserna stod tomma respektive fulla. Produktionen i simule-

ringen hamnade i stabilt läge och resultatet går att se i tabell C.1 Appendix C. 

4.2.2 Verifiera data i simuleringsprogram 

I simuleringen som efterliknade verkligheten implementerades Polar-Marsaglia för att slumpa fram 

hur lång en takttid blev. Simuleringen genererade takttider som fortfarande liknades vid normalför-

delningen, (se figur 4.6). Mätvärdena som användes för figur 4.6 kan ses i Appendix A. 

 

Figur 4.6: Jämförelse av reell data och data där tider för konsumering slumpats fram i två simuleringar. 

Två simuleringar användes där tiderna från dessa körningar jämfördes mot tider från tabell 2.1. Kon-

fidensintervall med konfidensgrad 99,9 % mellan reell data och simulering (1) beräknades till 
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[−0,199; 0,203] och mellan reell data och simulering (2) beräknades till [−0,160; 0,247]. Dessa kon-

fidensintervall visade att medelvärdet inte skiljde sig åt med vald konfidensgrad. För beräkningen, se 

Appendix B. 

4.2.3 Simulering och modell för den nya verkstaden 

Att den befintliga verkstaden gick att simulera med verklighetstroget resultat enligt 4.2.1 utgjorde 

med stöd av kapitel 2.2.4 grunden för att simulera den nya verkstaden. I påfyllningsstationen antogs 

det alltid finnas material som kunde läggas på vagnarna till tåget, för att ingen parameter eller be-

gränsning beskrivet i kapitel 2.2 instruerat annat. 

Simuleringen byggdes enligt princip från figur 2.3 i kapitel 2. Monteringslinorna körde enligt egna 

takttider. Förmonteringslina ett och två hade en kortare takttid vilket kompenserades genom att sätta 

in eller ta bort takthål för att producera resultatmässigt i huvudmonteringslinans takt. Denna logik 

för takthålen behövdes för verkstaden skulle kunna simuleras och utfördes. Samtliga monteringslinor 

modelleras separat för att när huvudmonteringslinan stannade skulle förmonteringslinorna fortsätta 

precis som i studerad verkstad. 

Resultatet av simulation av den planerade verkstaden går att se i Tabell 4.3, inställningarna vid simu-

lationen var att nytt initialvärde användes för Polar-marsaglia vid varje körning. Simulationen hade 

som syfte att uppvisa att verktyget fungerade och att resultat kunde presenteras. Startvillkoren syf-

tade på buffertarnas innehåll vid varje station var helt tomma, handberäknade för att tillräckligt med 

plats för en påfyllning när väl tåget kom till platsen, respektive helt fulla när simulationen kördes 

igång. 

Tabell 4.3 Utdrag ur tabell C.3 i Appendix C för den planerade verkstaden med olika startvillkor. 

Scenario Startvillkor Producerade växellådor (antal) 

Planerad verkstad tom 622 

Planerad verkstad beräknad 630 

Planerad verkstad full 630 

4.2.4 Simulering och modell med hållplats för den nya verkstaden 

Simuleringsmodellen med hållplats simulerades då tåget som kör runt ibland behövde vänta vid mon-

teringsstationern för huvudmonteringslinan.  

Lösningen som simulerades var att tåget skulle ha en hållplats, markerat P i figur 4.7, där tåget kon-

trollerade om det borde vänta där eller köra vidare. Tåget skulle vänta tills att bufferten för första 

monteringsstationen längsmed huvudmonteringslinan hade förbrukat tillräckligt antal paletter för 

att när tåget var framme vid den, ha plats nog på bufferten att ta emot påfyllningsmaterialet från 

vagnen. 
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Figur 4.7: Den planerade verkstaden med en modifikation där hållplats P lagts till. 

I simulationsverktyget programmerades en logik för hållplats P, där buffertnivån för monteringsstat-

ion tre kontrollerades, (se i figur 4.7). Logiken skapades med begränsningen om maximalt fyra platser 

för paletter kvar i en buffert vid påfyllning och kom av maximala buffertstorleken på 16 samt att vag-

narna var fyllda med tolv paletter enligt kapitel 2.2.1. 

Handberäkningar utfördes mot körtid för tåget och hanteringstid från att tåget stod vid platsen P 

inför buffertnivån för station tre. Om bufferten innehöll mer än sju paletter då tåget stod vid P, skulle 

tåget behöva vänta när tåget väl befann sig vid station tre innan en påfyllning kunde inledas. Detta 

skedde för att det inte fanns plats för hela vagnens antal paletter vid ankomst. De tre olika inställ-

ningarna som simulerades var maximalt 7, 6 och 5 kvarvarande paletter i bufferten för monterings-

station tre innan tåget fick köra förbi hållplatsen. 

4.2.5 Simulering och modell med brådskande leverans för den nya verkstaden 

Denna simuleringsmodell utvecklades med implementationen av den nya verkstaden som grund. Det 

som skiljde modellerna åt var i logiken där påfyllningstågets beteende ändrades. Logiken gick ut på 

att när tåget passerade plats P i figur 4.7 kontrollerades om det var brådskande för tåget att ta sig till 

huvudmonteringslinan. Brådskande innebar att huvudmonteringslinan skulle stanna för att buffert-

nivån för monteringsplats tre skulle stå tom om tåget fortsatte enligt den normala arbetsordningen 

som simulerades i 4.2.3. 

När simulationsprogrammets logik kom fram till att det var brådskande för tåget att fylla på bufferten 

vid monteringsstation tre, kontrollerades om detta var möjligt utan att påverka förmonteringslinorna. 

För detta kontrollerades buffertnivåerna för monteringsstationerna ett och två samt bufferten mellan 

förmonteringslinorna och huvudmonteringslinan. Om logiken även kom fram till att tåget fick hoppa 

över förmonteringslinorna, åkte tåget direkt till huvudmonteringslinan och levererade material. Efter 

leveransen åkte tåget till påfyllningsstationen men fyllde bara på material för huvudmonteringslinan 

då det fortfarande hade kvar material för förmonteringslinan. 
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Tåget körde därmed en modifierad route som sparade tid genom att inte lasta av vid monteringsstat-

ionerna ett och två. Att förmonteringslinan stannade som följd av att det inte fanns material till den 

sågs inte lika allvarligt som att material saknades till huvudmonteringslinan. 

4.2.6 Simulering och modell med brådskande leverans i kombination med hållplats för den nya 

verkstaden 

Simuleringsmodellen brådskande leverans i kombination med hållplats var en kombination av logi-

ken bakom hållplats i 4.2.4 och brådskande leverans i 4.2.5. Logiken skrevs samman för tidigare lös-

ningar då de ej hamnade i konflikt med varandra. Detta för att grunden till logiken var motsatsen till 

varandra. Om buffertar vid monteringsstationer längsmed huvudleden saknade tillräckligt med inne-

håll var en brådskande leverans eventuellt på sin plats. På samma sätt om buffertarnas nivåer var 

höga, fanns det utrymme för att vänta in tiden vid hållplatsen enligt lösningen i 4.2.4. 

4.3 Uppmätta punkter 
De mätpunkter som valdes i kapitel 3.5 uppvisade med simulation ett resultat som gav samma antal 

växellådor oavsett lösningsmetod som simulerades vid beräknade buffert och samma start seed. Se 

tabell 4.4 för ett utdrag ur simuleringsdata och tabell C.2 i Appendix C för fullständigt data. 

Tabell 4.4 Olika scenarion där alla simuleringar använde samma seed och beräknade buffert. 

Scenario Producerade 

Växellådor 

(antal) 

Tågets stopptid vid hu-

vudmonteringslinan 

(s) 

Huvudmonterings-

linans stopptid (s) 

Planerad 

verkstad 629 7403 0 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (5) 629 0 0 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (6) 629 2415 0 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (7) 629 7403 0 

Planerad 

verkstad - 

brådskande 

leverans 629 7403 0 

Planerad 

verkstad - 

brådskande 

leverans och 

hållplats (7) 629 7403 0 
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Varje scenario som visas i Tabell 4.4 uppvisade att huvudmonteringslinan aldrig stod stilla. Det som 

skiljde simuleringsresultat åt var mätpunkten: tiden för hur länge påfyllningståget stod stilla vid mon-

teringsstationer längsmed huvudleden i den planerade verkstaden utöver sin hanteringstid, (se kapi-

tel 3.5). 
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5 Analys och diskussion 

Utifrån målsättningarna har ett simuleringsprogram utvecklats, nämligen ett program där tåg hämtar 

material i en påfyllningsstation samt levererar material till buffertar längsmed monteringslinor när 

det är möjligt.  

Att verifiera simuleringsmodellen med de data som fanns gick. Däremot hade data på fler arbetsmo-

ment önskats, men dataloggar där fanns inte eftersom de inte loggades. Exempel på arbetsmoment 

som hade önskats var hur ofta och vilka typer av fel som kunde uppstå vid påfyllningsstationen. Det 

fanns vetskap i verkstaden att material kunde plockas fel men ingen data på hur ofta det skedde eller 

vilka typfel som kunde ske. Eftersom det inte fanns någon data på felen valdes antagandet att påfyll-

ningsstationen inte plockade fel. Det andra momentet där dataloggar önskades men inte fanns var 

tågets faktiska körtider mellan olika stationer. Här fanns vetskap om att tåget kunde bli försenat på 

grund av olika hinder eller andra möjliga störningar som påverkade körtiden för tåget. De teoretiska 

körtiderna för tåget fanns och användes istället. 

Dessa brister på information för verifiering av simulationer kan ge intryck av att simulationsverktyget 

ej är tillförlitligt. Samtidigt skiljde sig den faktiska takttiden enligt tillgänglig data mot det förväntade 

med 4 % längre tid, vilket i sig delvis återskapar produktionens diskrepans mot de fel som uppstår 

under en dag. I slutet av dagen har verkstaden alltså producerat långsammare än det satta målet.  

I ett försök att kringgå problemet med saknade loggar på moment som kan ha haft inverkan på simu-

lationen, söktes möjlighet till att besöka verkstaden och självaste monteringslinorna. Försöket var för 

att bedriva fältstudie och skriva upp observerade tider för det loggarna ej gav svar på. Tyvärr fanns 

inte möjligheten att ordna besök på den studerade verkstaden. 

5.1 Simuleringens resultat 
Simuleringsverktygets resultat gav svar på hur länge påfyllningståget stannade vid stationer utan att 

utföra en påfyllning. En kortare väntetid för påfyllningståget vid stationer längsmed huvudleden i 

kombination med lika många producerade växellådor tolkades som direkt gynnsamt resultat. Denna 

slutsats gick att dra med kunskapen om att flera tåg rörde sig längsmed huvudleden och att det inte 

gick att köra om varandra, utan det bildas köer istället. Om ett tåg stod stilla, oavsett vad arbetet 

simulerat eller avgränsats att simulera, kom antalet växellådor som produceras i verkstaden sjunka 

till följd av fördröjningar när köer bildades. Även om dessa faktorer inte vävdes in i simuleringen som 

utgick från en logg för verkstaden där fördröjning av köer inte fanns, kunde tiden för stopp vid hu-

vudleden vara den starkaste indikationen på vilken lösning som var den bättre, givet att resultatet för 

producerade växellådor inte minskade. 

5.1.1 Hållplatslösningen 

Förändringsförslaget om att implementera en ny station längsmed tågets route, där påfyllningståget 

kunde invänta en klarsignal för att fortsätta, var den lösning som erbjöd kortast väntetid vid huvud-

leden jämfört med andra lösningsförslag som simulerats. 

Lösningen simulerades med slumpade initialvärden för Polar-marsaglia-algoritmen mellan de olika 

inställningarna, där resultat kunde tolkas som att lösningsförslaget uppträdde fungerande, vilket går 

att se i tabell C.3 i Appendix C. Här skiljde sig antalet producerade växellådor mot det förväntade dock 

inte avsevärt. 
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Lösningen simulerades även med samma initialvärde till Polar-marsaglia för de olika inställningarna, 

där antalet växellådor ej skiljde sig mot det förväntade resultatet. Simulationens resultat går att se i 

tabell C.2 i Appendix C. Simuleringen med samma initialvärde för Polar-marsaglia var till för att lös-

ningsförslaget skulle köras med så lika förutsättningar som det gick att bestämma i programmet. Att 

ha så lika förutsättningar som möjligt var för att jämföra inställningen för hur mycket material som 

fanns kvar med värdena 7, 6 respektive 5, för att urskilja vilken som var den bästa för lösningen, sett 

till målsättningen. De förutsättningar som ej kontrolleras var de skillnader som kunde uppstå av att 

trådar sköter processerna parallellt. Dock kördes programmen enskilt och bakgrundsprocesser och 

andra program hölls till ett minimum.  

Resultatet påvisade entydigt att inställningen med hårdast krav på att endast fem platser hade 

material kvar i bufferten när tåget fick lämna hållplatsen uppvisade bäst tid vid huvudleden. Det var 

i praktiken eventuellt mindre önskvärt med så låg marginal om fel skulle ske vid förmonteringslinorna 

vilket kunde leda till förseningar. Simuleringen hade bara ett fast värde på hur många paletter som 

max fick finnas kvar innan tåget fick köra vidare från hållplatsen. Det hade varit intressant att utforska 

vidare om en rörlig gräns hade gett ett annat resultat. 

5.1.2 Brådskande leveranslösningen 

Brådskande leveranslösningens förslag var att påfyllningståget skulle hoppa över förmonteringsli-

norna om huvudmonteringslinan hade ont om material. Denna implementation visade ingen förbätt-

ring, men det går i sig inte heller helt att utesluta som lösning på problemet verkstaden upplevde med 

taktberoendet. Implementationen uppvisade användning när ett extremfall testades för att se om lo-

giken fungerade som den ska kring denna lösning. Något stöd för att sådana extremfall skett kunde 

inte hittas i de dataloggar över förbrukningen, som användes som underlag för arbetet. 

En annan aspekt som skulle kunna påverka lösningen negativt var att vagnordningen på tåget skulle 

hamna i oordning. Oordningen kom från att om förmonteringslinorna hoppades över blev vagnarna 

i nästa varv med material till förmonteringslinorna ett varv efter. En reell implementation av denna 

lösning skulle ställa krav på omstrukturering av hur processen ser ut vid påfyllningsstationen, då det 

planläggs dagen innan. Lösningsförslaget tog ej upp hur denna omstrukturering skulle gå till för att 

processen i påfyllningsstationen skulle hamna i fas med det planerade. 

5.1.3 Brådskande leverans med hållplatslösningen 

Implementationen brådskande leverans med hållplats uppvisade samma resultat som enbart håll-

plats och därmed kunde simuleringen inte ge tyngd för att en sådan lösning erbjöd en bättre lösning 

på de problem som verkstaden upplevde. 

5.2 Utveckling av simuleringsverktyget 
Utvecklingen av simuleringsverktyget har krävt möten med representanter för ansvarsområden rö-

rande kompetens kring verkstaden och dess utveckling. Information om påfyllningstågets faktiska 

körtider har sökts men fanns inte tillgängligt då det inte var något som verkstaden förde loggar på. 

Ett ytterligare tillvägagångssätt för just verifiering av påfyllningståget i simuleringsverktyget har varit 

metoden att besöka verkstaden för att kunna ge en djupare förståelse för alla parametrar och eventu-

ellt skriva ner körtider som en fältstudie. Dock fanns inte möjligheten att få tillträde för att observera 

tåget i verkstaden. Därav kan påfyllningstågets körtider ej anses vara helt tillförlitliga då de teoretiska 

värdena inte hade verkliga värden att jämföras med. 
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Påfyllningstågets totala körtid hade en marginal på 3 % från den planerade takten enligt underlag 

från verkstaden. Monteringslinans faktiska takt var 4 % långsammare än planerat enligt beräkning-

arna från kapitel 4.2. I kombination innebar det att tåget hade en marginal på 1,04/0,97 ≈ 1,072, ca 

7,2 % gånger sin planerade tid. 

Såvida påfyllningståget inte har en ökning med mer än 7,2 % i faktiska körtider mot underlaget går 

resultatet av simuleringen att använda som en rekommendation för framtida implementationer i 

verkstaden. Ju närmare 7,2 % skillnaden blir för påfyllningståget, ju mindre effekt kommer en håll-

platslösning medföra, då tåget i princip aldrig kommer att ligga före huvudmonteringslinans förbruk-

ning.  

5.2.1 Implementation av sannolikhetsfördelning 

Vid implementation av den linjära kongruensalgoritmen uppstod problem som inte togs upp i käl-

lorna [2, 4, 7]. Formeln 𝑋𝑛+1 = (𝑎𝑋𝑛 + 𝑏)𝑚𝑜𝑑 𝑐; 𝑎, 𝑐 > 0, 𝑏 ≥ 0 fungerade utan problem teoretiskt 

men vid implementation upptäcktes att en så kallad integer overflow kunde ske då a multiplicerat 

med 𝑋𝑛. Problemet en integer overflow kunde utöka utfallsrummet till att bli 𝑈(−1,1) fast utfallsrum-

met egentligen bara skulle innehålla 𝑈(0,1).  

Problemet skulle kunna leda till att andra slumpgeneratorer som använde sig av kongurensalgorit-

men inte fungerade som det var tänkt. Detta kunde lösas genom att 𝑋𝑛+1 hanterades med en dataklass 

som klarade större tal än en vanlig integer. Däremot uppvisade Polar-Marsaglia algoritmen inga pro-

blem i sin implementation när den använde sig av en kongruensalgoritm som hanterade problemet 

med integer overflow. 

5.3 Kö 
I modellen finns det delar som beter sig som en kö. Dessa delar var buffertar där material fylldes på. 

Ingen direkt mätning på buffertarna gjordes då de ansågs kunna beskrivas enligt D/D/1/17, det vill 

säga att det är ett bestämt intervall när tåget anländer och lastar av samt när material konsumeras. 

För varje buffert var det endast en betjänare i systemet. Maximal kapacitet per kösystem var 17 plat-

ser. Det fanns 16 köplatser i bufferten, den 17:e platsen var materialet som användes för pågående 

montering. 

I retrospektiv hade det varit intressant att även mäta buffertarna för att se hur de betedde sig över tid, 

till exempel om en buffert ofta hade mycket material eller om de ofta var nära att ta slut när de fylldes 

på. Denna mätning gjordes aldrig då fokus var på att tåget inte skulle stå stilla på huvudleden. Det 

intressanta hade varit att jämföra lösningarna och om buffertarna hade betett sig olika beroende på 

lösning. Mätning på buffertar hade även varit intressant för att se hur lång tid buffertarna behövde 

för att hamna i ett stabilt läge, det vill säga att inte behöva vara tom eller för full länge.  

5.4 Förslag av implementationer utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
Att verkstaden planerades om, där färre tåg skulle användas, är i sig en implementation där hållbar 

utveckling går att diskutera. Denna implementation skulle införas i verkstaden oavsett resultatet i 

denna rapport, utan de lösningsförslag som simulerats är det som analyseras och diskuteras i arbetet. 

5.4.1 Hållplatslösningen utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

Lösningen med hållplats innebär att mjukvara behövde implementeras för att beräkna om tåget skulle 

avvakta eller inte. Fler beräkningar skulle då leda till högre energiförbrukning av datorer. Om 
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lösningen implementeras som den är simulerad, behövs en plats markerad i verkstaden som motsva-

rar simulationens markerade hållplats.  

Det är möjligt att i en reell implementation låta avsedd hållplats vara rörlig. Blev hållplatsen rörlig 

och den enda instruktion för påfyllningståget var att stanna, ställde det krav på en mer kontinuerlig 

kontroll av buffertnivåerna. Den kontinuerliga kontrollen behövde kontrollera nivåerna på buffertar 

och tågets position för att beräkna om tåget skulle stanna. Kontrollen behövde även veta var tåget 

befann sig för att avgöra om tåget fick stanna där tåget var. En sådan lösning erbjuder att en fysisk 

plats ej behöver avsättas för en parkeringsplats i verkstaden. Den dynamiska hållplatsen skulle inne-

bära en mindre fysisk resurskrav implementation om yta i verkstaden var prioriterad. Lösningen 

skulle dock innebära att mer resurser användes för en mjukvaruimplementation samt att den imple-

mentationen skulle utnyttja mer energi.  

Att en hel sträcka vore en potentiell hållplats, där föraren följer en signal, kan vara en stressfaktor. 

Visserligen kommer lösningsförslaget inte ifrån att systemet signalerar att tåget ska stanna och att en 

förare skall följa detta utan skillnaden är just en hel sträcka mot en specifik punkt. 

Hållplatsen skulle dock öka tillgängligheten på kritiska vägar i verkstaden och skapa färre köer för de 

tåg som rör sig längsmed huvudmonteringslinan. Om köbildning minskade och att mer av arbetet 

kunde fortskrida enligt just-in-time principen skulle leda till att tågen i längre utsträckning borde 

kunna leverera till sina stationer. Detta skulle få till följd att färre stopp uppkommer för monterings-

linorna i verkstaden och att arbetet blev mer rutinmässig.  

Att monteringslinor fortsatte enligt planerad produktion till följd av att huvudleden blev friare torde 

leda till en ökad produktivitet för verkstaden. En implementerad hållplats, mjukvara som utvecklas 

och den ökade energiförbrukning ställs emot en lägre produktion. I längden vägs energiförbruk-

ningen mot den ökade produktiviteten.  

Förändringsförslaget med en implementerad hållplats anses vara en lösning att implementera i verk-

staden. Det löser delar av den problematik verkstaden upplevde med att påfyllningståget var bero-

ende av takten. 

5.4.2 Brådskande leveranslösningen utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

Lösningen med brådskande leverans använder logikberäkningar där det behövs implementeras mer 

mjukvara vilket skulle leda till flera beräkningar i jämförelse med lösningen med en hållplats. Fler 

beräkningar skulle leda till högre energiförbrukning av datorer.  

Eftersom brådskande leverans inte uppvisade några positiva resultat i simulationen, ses en imple-

mentation enbart som kostsam sett till de resurser det ställer krav på. 

5.4.3 Brådskande leverans i kombination med hållplatslösningen utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

Då lösningen brådskande leverans i kombination med hållplatslösning ej uppvisade några positiva 

aspekter förutom hållplatsen, ansågs inte en implementation vara till nytta. Kombinationen visade 

inte på att brådskande leverans utnyttjades. Att gå vidare med detta lösningsförslag skulle bara vara 

intressant om det uppvisar fördelar från både brådskande leverans och hållplatslösningen, något som 

arbetet ej kom fram till. 
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5.5 Övriga samhällsaspekter 
Arbetet gick ut på att simulera möjliga lösningar. Simulering ansågs enligt flera källor vara en bra 

metod att använda innan lösningar faktiskt implementeras för att testa lösningarna. Det simulerings-

verktyg som utvecklades kunde ha blivit mer energi- och tidseffektivt men utvecklades med att för-

söka skapa en fungerande påfyllningsprocess. 

Andra aspekter som förändringar i verkstaden kunde påverka var stressfaktorn hos arbetare. Ingen 

undersökning av detta skedde men det är en faktor som skulle kunna påverkas. Om trafiken minskar 

kan stressen minska då de som kör tågen vet att de troligen kommer fram. Däremot kan stressfaktorn 

gå upp om det blir mindre marginal. 

Ur en etisk hållbarhetssyn har inte arbetet tillfört något nytt. Däremot kommer produktion av växel-

lådor som används i lastbilar fortsätta, vilket är ett av samhällets transportmedel för olika varor. 

Transporterna är något som samhället är i behov av för att fortsätta kunna ha den livskvalité som 

finns idag. 

Från ett socialt hållbarhetsperspektiv tillför arbetet att verkstaden kan fortsätta gå med ekonomisk 

vinst vilket gör att arbetstillfällen fortfarande har möjlighet att finnas kvar. Att arbetstillfällen skulle 

försvinna från hela företagets verksamhet skulle ge större påverkan på samhället och medborgare, 

vilket skulle leda till en sämre livskvalité. 

Ur miljömässiga perspektiv så har arbetet kommit fram till att samma arbete kan utföras med mindre 

resurser vilket i sig är en liten vinst för miljön. De växellådor som produceras kommer fortfarande 

produceras oavsett resultatet som arbetet kom fram till. 
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6 Slutsatser 

Samtliga målsättningar som presenterades under kapitel 1.2 blev uppfyllda. Dock var den sista mål-

sättningen en subjektiv bedömning som motiverades i analys och diskussion utefter tidigare kunskap 

om hållbar utveckling. Modellen hanterade heller inte mindre förväntade problem som var med under 

målsättningar. Det förslag som uppvisade bäst påverkan på verkstadens resultat var den som imple-

menterade en hållplats där tåget stod stilla tidigare, istället för att eventuellt vänta på huvudleden. 

Utifrån arbetets resultat samt analysen av resultatet rekommenderades att titta på möjligheten till en 

hållplats för att inte blockera huvudleden i fabriken som undersöktes. Att använda en brådskande 

leverans gav inget utslag enligt simuleringen, vilket gjorde att det inte rekommenderades att imple-

menteras i hur det förslaget såg ut med den information arbetet haft som underlag.  

Arbetet inkluderade att undersöka verkstaden men att få tillträde var ett problem. Istället hölls möten 

tillsammans med representanter för olika ansvarsområden inom verkstaden, där problemets ut-

sträckning diskuterades för att ta fram de parametrar som en simulation behövde ta hänsyn till. Un-

der möten med representanterna framgick det hur verkstaden fungerade i teorin. Utöver sökande av 

matematiska algoritmer för fördelningar, inkluderade förstudien även sökande efter forskning inom 

området simulation. Samtliga källor arbetet kom i kontakt med under förstudiens sökande av meto-

der att simulera samt områdets utveckling, gav enbart tydliga instruktioner till hur utveckling av en 

simuleringsmodell bör gå tillväga. 

Arbetet har utförts med tekniker för att utveckla ett simuleringsprogram. De tekniker som användes 

har lett till ett simuleringsverktyg där simuleringsmodeller verifierats och nya implementationer jäm-

förts med varandra. 

I ett eventuellt fortsatt arbete skulle rekommendationen vara att försöka mäta och få fram data på 

arbetsmoment som inte loggats. Det skulle potentiellt kunna visa beteenden som inte visats då teore-

tiska värden använts istället. En annan väg att titta på problemet hade kunnat vara att sätta upp en 

deterministisk matematisk modell där slumpfaktorer senare implementerats. 
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Appendix 

Presentation av data 

I Tabell A.1 visas den reella data samt data som genererats direkt av slumpgeneratorn och två simu-

leringar av den befintliga verkstaden med slumpgeneratorn implementerad. 

Tabell A.1 Data från verkligheten jämförd med genererade slumpdata och simuleringsdata. 

Sl no Antal sekun-

der per takt 

Reell 

data 

Genererad slump-

data 

Simulering 

(1) 

Simulering 

(2) 

1 82 0 0 0 0 

2 83 1 0 0 0 

3 84 3 1 1 1 

4 85 9 24 10 18 

5 86 97 81 93 83 

6 87 196 182 200 220 

7 88 172 177 194 179 

8 89 94 95 69 63 

9 90 2 13 7 10 

10 91 0 1 0 0 

11 92 0 0 0 0 

 

Beräkning av konfidensintervall 

Vid beräkning av konfidensintervall mellan två mätningar användes värdena från tabell A.1. Beräk-

ningarna utfördes med formlerna i kapitel 2.3.2. Tabellvärdet för ett 99,9 % konfidensintervall med 

frihetsgrad 1000 [10] var 3,300 och användes vid beräkningen.  
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Tabell B.1 Beräkningar av konfidensintervall av reella data mot genererade slumpdata samt simuleringsdata. 

Beräknad variabel Reell 
data 

Genererad 
slumpdata 

Simulering (1) Simulering (2) 

medelvärde x 87,414634
15 

87,48432056 87,41289199 87,37108014 

kvadratsumman Q 643,31707
32 

741,358885 577,1445993 605,9599303 

s N/A 1,099212775 1,031976396 1,044087903 

d N/A 0,06488447854 0,06091564057 0,06163056024 

f N/A 1146 1146 1146 

t(0.0005)(f) N/A 3,300 3,300 3,30 

konf. intervall N/A [−0,2838051903; 
0,144432368] 

[−0,1992794536
; 0,2027637742] 

[−0,1598268418
; 0,2469348558] 

 

Resultat av simulering 

Förväntat antal växellådor beräknades på takttid 84 s (över 16 h): 
3600×16

84×1,04
≈ 659 

Tabell C.1 resultat av simulering mot det som är implementerat idag, med olika startvillkor. 

Scenario Startvillkor Producerade 
växellådor 
(antal) 

Tågets stopptid 
vid huvudmon-
teringslinan (s) 

Tågets stopptid 
vid hållplats (s) 

huvudmonte-
ringslinans 
stopptid (s) 

Befintlig 
verkstad 

tom 657 9626 N/A 137 

Befintlig 
verkstad 

beräknad 659 10 017 N/A 0 

Befintlig 
verkstad 

full 660 11 066 N/A 0 
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Tabell C.2 resultat av möjliga implementationer där alla scenarion körde med samma seed och beräknade buffertar. 

Scenario Startvill-

kor 

Producerade 

växellådor 

(antal) 

Tågets stopptid 

vid huvudmon-

teringslinan (s) 

Tågets stopptid 

vid hållplats (s) 

huvudmon-

teringsli-

nans stopp-

tid (s) 

Planerad 

verkstad beräknad 629 7403 N/A 0 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (5) beräknad 629 0 4810 0 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (6) beräknad 629 2415 3858 0 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (7) beräknad 629 7403 0 0 

Planerad 

verkstad - 

brådskande 

leverans beräknad 629 7403 N/A 0 

Planerad 

verkstad - 

brådskande 

leverans + 

hållplats (7) beräknad 629 7403 0 0 

beräknat antal växellådor på takttid 88 s (över 16 h): 
3600∗16

88∗1,04
≈ 629 
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Tabell C.3 resultat av möjliga implementationer där alla varje simulering, scenario och startvillkor, körde med en slumpvald 

seed. 

Scenario Startvill-

kor 

Producerade 

växellådor 

(antal) 

Tågets 

stopptid 

vid huvud-

monte-

ringslinan 

(s) 

Tågets 

stopptid 

vid håll-

plats (s) 

huvudmon-

teringsli-

nans stopp-

tid (s) 

Planerad 

verkstad tom 622 5669 N/A 614 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (5) tom 622 0 4469 616 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (6) tom 624 0 4335 615 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (7) tom 624 5837 285 616 

Planerad 

verkstad - 

brådskande 

leverans tom 622 5975 N/A 617 

Planerad 

verkstad - 

brådskande 

leverans + 

hållplats (7) tom 624 5817 360 615 

Planerad 

verkstad beräknad 630 7446 N/A 0 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (5) beräknad 629 0 4743 0 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (6) beräknad 629 2531 3722 0 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (7) beräknad 629 7430 0 0 

Planerad 

verkstad - beräknad 630 7384 N/A 0 
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Scenario Startvill-

kor 

Producerade 

växellådor 

(antal) 

Tågets 

stopptid 

vid huvud-

monte-

ringslinan 

(s) 

Tågets 

stopptid 

vid håll-

plats (s) 

huvudmon-

teringsli-

nans stopp-

tid (s) 

brådskande 

leverans 

Planerad 

verkstad - 

brådskande 

leverans + 

hållplats (7) beräknad 629 7420 0 0 

Planerad 

verkstad full 630 0 N/A 5 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (5) full 630 0 761 12 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (6) full 631 0 625 0 

Planerad 

verkstad - 

hållplats (7) full 631 0 538 0 

Planerad 

verkstad - 

brådskande 

leverans full 630 0 N/A 2 

Planerad 

verkstad - 

brådskande 

leverans + 

hållplats (7) full 629 0 541 11 
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