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Förord

Det här examensarbetet avslutar min utbildning Industriell Ekonomi med

inriktning mot Logistik. Jag vill tacka alla på Saab Automobile i Trollhättan och

alla vid avdelningen för Industriell Logistik på Luleå Tekniska Universitet för att

ni ställt upp och svarat på frågor, kommit med synpunkter och vägledning, stöttat

mig och visat intresse för mitt arbete.

Avslutningsvis en värmländsk visdom:

”En ska inte skaffe säj doninger mä hanntag på. Di för

bare mä säj en hoper arbete!”

Luleå, december 1997.

Andreas Sande
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Abstract

Saab Automobile’s pressing plant in Trollhättan manufactures parts for coach

works. The pressing plant’s quality department has a mission to verify new press

tools and modifications on existing tools. This is done by measuring the geometry

of manufactured goods, comparing the results to specified measures. Regarding

the newest car model measurements are made with a CMM, i.e. a computerised

measuring machine, probing the geometry of pressed goods.

In the future the objective is to measure samples of mass produced goods in order

to cover the process capability. Due to this there will be an increased demand for

measuring capacity. Therefore, the CMM will be upgraded with rolling loading

tables, that will make loading and measuring simultaneously possible. The

loading tables are also intended to increase capacity by multiple object loading.

The objective of this degree project is to create a tool to predict the effect a

change in the pace of production will have on the workload of the CMM. It will

also be able to predict the magnitude of queues and to give information about

resource utilisation. In addition the effect of the new loading tables is to be

evaluated, and strategies for the management of the system are to be examined.

The tool, a model, is mainly built in the environment of Microsoft Excel, because

it is familiar to the end user and because the software is already installed at Saab.

Certain components of the system, however, need to be modelled in a simulator.

The results of the simulations are used to complete the Excel model, partially

replacing the simulation model in the result. The simulation model is also used to

evaluate management strategies as well as the new loading tables, which were

already ordered when this project was initiated. Unfortunately, they do not seem

to increase the capacity of the system.
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Sammanfattning

På Saab Automobiles pressfabrik i Trollhättan tillverkar man plåtdetaljer till

Saab:s bilkarosser. På pressfabrikens kvalitetsavdelning har man till uppgift att

verifiera nya pressverktyg och ändringar på existerande pressverktyg. Detta utförs

genom att mäta tillverkade detaljers geometri och jämföra resultaten med

specifikationen. För den senaste bilmodellen sker mätningarna automatiskt med

hjälp av en mätmaskin som känner av detaljernas rymdgeometri.

I framtiden planerar man att även mäta stickprov på den löpande produktionen för

att följa upp processkapabiliteten. På grund av de ökade kapacitetskraven i

samband med detta kommer mätmaskinen att kompletteras med en ny matar-

utrustning, bestående av två vagnar. Den skall öka kapaciteten genom att

möjliggöra laddning av flera detaljer åt gången och mätning samtidigt.

Syftet med examensarbetet är att skapa ett verktyg för att kunna förutsäga vilken

effekt ändrad produktionstakt får på belastningen. Det skall också kunna indikera

vilken effekt den nya belastningen i sin tur får på köbildning och

resursutnyttjande. Dessutom skall den nya matarutrustningens effekt på

mätprocessen och olika styrstrategier för det nya systemet undersökas med hjälp

av verktyget.

Verktyget, en modell, konstrueras så långt som möjligt i Excel, eftersom den

miljön är bekant för slutanvändaren och finns tillgänglig på Saab. Vissa delsystem

behövde dock modelleras i en simulator, men resultaten av simuleringarna

användes för att skapa en modell i Excel som ersätter simuleringsmodellen i

slutresultatet. Simuleringsmodellen används även för att undersöka styrstrategier

och den nya matarutrustningen, som redan var beställd när den här

undersökningen påbörjades. Den visade sig tyvärr inte höja kapaciteten nämnvärt.
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1 Inledning

Detta kapitel innehåller bakgrund, problembeskrivning och syfte med

examensarbetet. Här ges även en kortfattad beskrivning av arbetsgången samt

projektets avgränsningar och läsanvisningar till rapporten.

1.1 Bakgrund

På Saab Automobiles pressfabrik i Trollhättan tillverkar man plåtdetaljer till

bilkarosserna i nio pressliner. På pressfabrikens kvalitetsavdelning har man till

uppgift att verifiera att nya pressverktyg och ändrade existerande pressverktyg

uppfyller specifikationerna. Detta utförs genom att mäta tillverkade detaljers

geometri och jämföra resultaten med specifikationen enligt CAD-ritningen. För

den senaste bilmodellen sker mätningarna automatiskt med hjälp av två

mätrobotar, kallade Mätmaskin Press, som med hög precision känner av

detaljernas rymdgeometri med kontaktkänsliga prober.

I framtiden planerar man att även ta stickprov på den löpande produktionen för att

följa upp processkapabiliteten, så att inte tillverkningsprocessen försämras. På

grund av de ökade kapacitetskraven i samband med detta kommer mätmaskin

press att kompletteras med en ny matarutrustning. Den nya matarutrustningen,

som består av två vagnar, är avsedd att öka kapaciteten genom att möjliggöra

laddning av flera detaljer åt gången och mätning samtidigt.

1.2 Problembeskrivning

Plåtdetaljerna som kan komma ifråga för mätningar tillverkas i fem olika

pressliner. Varje bilmodell består av 120-170 olika plåtdetaljer och varje detalj

tar olika lång tid att mäta, mest beroende på skillnader i storlek. Beroende på den

varierande storleken blockeras olika stor del av mätområdet av olika detaljer, och

de största ryms inte ens på vagnarna utan måste köras direkt på planskivan. De
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största detaljerna tar dessutom bägge mätrobotarna i anspråk samtidigt. Därför

kommer belastningen på mätroboten att variera beroende på vad som produceras

på de olika presslinerna.

Köer, och därmed långa kötider, uppstår när belastningen av någon orsak

överstiger kapaciteten. Förutom att ledtiden ökar försvåras mätarbetet av köns

fysiska närvaro, vilket upplevs som ett stort problem. Dessutom finns risken att

kön fördröjer mer brådskande mätuppdrag. Det vore av den anledningen önskvärt

att kunna förutsäga situationer med köbildning, så att man kan förebygga en

sådan situation snarare än åtgärda den då den uppstått. Beslut som kan fattas för

att undvika köbildning rör stickprovens frekvens och storlek, effektivisering av

mätprocessen samt vilka artiklar som skall mätas. Dessutom finns möjligheten att

anpassa arbetstiden, så att man har lagom kapacitet för rådande situation.

1.3 Syfte

Syftet med examensarbetet är att skapa ett verktyg för att kunna förutsäga vilken

effekt ändrad produktionstakt eller mätfrekvens får på belastningen. Verktyget

bör även kunna visa vilken effekt den nya belastningen i sin tur får på resurs-

utnyttjande och köbildning vid mätmaskinen. Verktyget skall kunna användas

som beslutstöd för kontinuerlig planering av kapacitet och belastning.

Ett delsyfte blir att med hjälp av verktyget bedöma vilken effekt den nya

matarutrustningen kommer att få på mätprocessens kapacitet. Som referensram

till detta skall även effekten av snabbare mätprogram undersökas. Dessutom skall

olika styrstrategier för det nya systemet undersökas.

1.4 Arbetsgång

Information och kunskap om mätmaskinen och dess omgivning inhämtas genom

att passivt delta i arbetet vid avdelningen, och genom intervjuer och

databassökningar. Sedan formuleras de modeller som behövs för analysen, och de
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experiment som ska utföras fastställs. Sedan genomförs experimenten varpå

resultaten analyseras och presenteras. Slutligen utvärderas arbetet.

1.5 Avgränsningar

• Det är, med hänsyn till tidsresurser och önskemål om en enkel modell, omöjligt

att behandla varje plåtdetalj separat. Istället delas detaljerna in i klasser med

hänsyn till mättid och resursanspråk.

• Enbart Kvalitetsavdelningen betraktas som det påverkbara systemet, och resten

av Pressfabriken och Saab som omgivningen.

• Ingen hänsyn tas till huruvida mätta detaljer blir godkända eller inte, eftersom

detta kan antas inte påverka mättiden.

• Inga förslag till åtgärder vid kapacitetsbrist lämnas. Syftet är bara att

tillhandahålla ett verktyg för att kunna förutse en sådan situation.

1.6 Läsanvisning

De läsare som är väl insatta i förhållandena vid Saab i Trollhättan i allmänhet, och

vid Pressfabriken i synnerhet, kan med fördel koncentrera sig på kapitlen 3 och

5-8. Kapitel 3 rekommenderas för den som vill ha insikt i de teoretiska

utgångspunkterna för arbetet. Kapitel 6-7 behandlar analysen och den resultat-

inriktade läsaren kan därför koncentrera sig på kapitlen 5 och 8 som beskriver hur

syftet uppnåtts.

De läsare som är väl bevandrade i systemanalys och simulering kan med fördel

hoppa över kapitel 3, medan de som är riktigt lässugna kan läsa rapporten från

pärm till pärm. Även en del bilagor kan vara av intresse för den som är extra

intresserad av simulering, eller vill ha mer detaljerade resultat. Den sista bilagan

är en ordlista som förklarar en del förkortningar och begrepp som används i

rapporten.
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2 Företagspresentation

I detta avsnitt ges en kort presentation av Saab Automobile och dess

organisationsstruktur. Tonvikten ligger på de avdelningar som berörs av detta

arbete.

2.1 Saab, kort historik

Svenska Aeroplan aktiebolag bildades 1937 och tillverkade då stridsflygplan.

Verksamheten var förlagd till Stallbacka i Trollhättan, och där är man kvar än

idag. Efter andra världskriget började man utveckla sin första personbil. Som ett

resultat av detta utvecklingsarbete kom 1946 en prototyp, den så kallade ”Ur-

Saaben”. Serietillverkningen kom igång 1949.

Idag heter den personbilstillverkande delen Saab Automobile AB, och samägs

sedan 1990 av General Motors och Saab-Scania. Huvudverksamheten är förlagd i

och kring de gamla flyghangarerna på Stallbacka i Trollhättan, men man har

verksamhet även i Södertälje, Göteborg och Nystad i Finland. För närvarande

serietillverkas modellerna 900 och 9000. 9000-serien kommer dock att fasas ut

allt eftersom den nya serien, 9-5, kommer ut på marknaden.

2.2 Saab Automobiles organisation

Som vi kan se i figur 1 berör examensarbetet främst tre avdelningar. För det

första berörs Pressfabrikens Kvalitetsavdelning, PNQ, som ansvarar för driften av

mätmaskinen. PNQ har två internkunder som köper kvalitetsmätningar. Den

första är Beredning Press, TMN, och den andra är Pressfabriken, PN. Dessa tre

avdelningars samverkan med varandra skall behandlas närmare nedan, men först

en kort beskrivning av dessa avdelningars respektive funktion.
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Figur 1. Saab Automobiles organisation

2.2.1 Pressfabriken (PN)

Pressfabrikens är belägen i den gamla flyghangaren på Stallbacka och har till

uppgift att producera plåtdetaljer till bilkarosserna. Man producerar så gott som

samtliga artiklar till alla Saab:s bilkarosser och har därmed en mycket bred

produktflora. Maskinresurserna består av nio pressliner (A-, B-, C-, D-, E-, C6,

S-, BM1 och BM2) och två klippliner (Ä1 och Ä2). PN:s mål är att producera

erforderlig mängd specifikationsenliga plåtar till karossfabriken, till så låg

kostnad som möjligt. Produktionsplaneringen sker enligt ett beställnings-

punktsystem med fast orderstorlek. Sedan kör man hela tiden den artikel som

först kommer att orsaka brist i lagret.
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2.2.2 Pressberedningen (TMN)

På varje enskild fabrik finns det en beredningsfunktion som sorterar under

Tekniska avdelningen (T). Beredningen ansvarar för att de tekniska speci-

fikationerna av produktionssystem och produkt, som fastställts av T, bereds för

att införas på deras fabrik. Detta innebär för TMN:s del, att man ansvarar för

konstruktion av pressverktyg och övervakar produktionen av dessa. Dessutom

ansvarar man för godkännandet av verktygen, som verifieras genom prov-

mätningar av plåtar producerade i så kallade try-out körningar. Provmätningarna

utförs av PNQ, och körningarna av PN.

2.2.3 Pressfabrikens Kvalitetsavdelning (PNQ)

Pressfabrikens kvalitetsavdelning är organiserad som visas i figur 2.

Chef PNQ,
Christer Nöjd

Kvalitetsingenjör,
Metall:

PNQM, L-E Brattström

Kvalitetsingenjör

PNQC, Yamina Helenius

A-skift:

L Johansson

B Karlsson

G Schilling-Johansson

A Sölvasson

P Vasela

Kvalitetsingenjör

PNQL, Tarja Matero

B-skift:

K Bernhardsson

L Norman

P Nörgaard

T Toivanen

R Wendt

Figur 2. Pressfabrikens kvalitetsavdelnings organisation

PNQ ansvarar för kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning av de processer

som finns inom PN. Detta sker bland annat genom utbildning av PN:s personal,

utveckling av nya rutiner, mätning av materialegenskaper på inköpt råvara

(tunnplåt) samt genom mätning av pressade plåtars geometri. Det är framför allt



Materialflöden vid Mätmaskin Press Företagspresentation
.

7

den sistnämnda aktiviteten som berör det här projektet, som främst avser att

behandla driften av Mätmaskin Press. För denna aktivitet kan PNQ:s mål

formuleras utifrån PN:s mål om specifikationsenlighet och blir då formellt; Att

mäta så många artiklar som möjligt med så små resurser som möjligt och med

erforderlig precision. Rent konkret innebär detta att man skall kunna utföra de

mätuppdrag man får in utan att detta inkräktar på förmågan att utföra övriga

uppgifter, t.ex. utbildning av Pressfabrikens personal i kvalitetsfrågor. Omgiv-

ningen består av dels Pressfabrikens (PN) produktionsenheter och dels Press-

beredningen (TMN).

Personalen består av fjorton personer mellan 30 och 60 år. Christer Nöjd har,

förutom ansvaret för avdelningen, även uppgifter i PN:s stab. Kvalitetsingen-

jörerna har ansvaret för utbildningen och utvecklandet av nya rutiner för bättre

kvalitet i produktionen. Dessutom har de hand om uppföljning och rapportering

av de mätresultat som avdelningen producerar. De skiftanställda har varierande

uppgifter. Två per skift sköter driften av mätmaskinen, en per skift har uppgifter

ute i produktionen, och en person sköter materialmätningar. Övriga resurser är

Mätmaskin Press som utför geometrimätningar, en gaffeltruck som dels servar

mätmaskinen och dels används för transporter av fixturer till och från PN, en

fixtur för varje unik artikel som skall mätas, utrustning för att göra manuella

geometrimätningar, samt utrustning för att göra materialmätningar. Figur 3 visar

en principskiss över avdelningens lokaler.
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Figur 3. Principskiss över Kvalitetsavdelningens lokaler

2.2.4 Gränssnitten mellan PNQ, PN och TMN

Gränssnitten mellan de berörda avdelningarna beskrivs av figur 4.

 

Kvalitetsavdelningen
(PNQ)

Pressberedningen
(TMN)

Pressfabriken
(PN)

Figur 4. Inbördes relation mellan PNQ, PN och TMN

PN och TMN är internkunder till PNQ. PNQ utför mätningar på uppdrag av dem

och levererar resultaten tillbaka till dem. TMN har både PN och PNQ som

internkunder. Till PNQ levererar man mätprogrammen och bestämmer vilka

punkter som skall mätas. Kort sagt tillser man att tillräckliga förutsättningar finns

för att utvärdera de artiklar som skall pressas. Till PN levererar man beredning av
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nya pressverktyg enligt de specifikationer som fastställts av T, samt övervakar

tillverkningen av dessa verktyg. PN har mest ett kundförhållande till de andra

enheterna, men PNQ:s verksamhet finansieras via PN:s budget.
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3 Teori

Här diskuteras teori om systemanalys, dynamiska system, och händelsestyrd

simulering.

3.1 Systemanalys

Om man vill kunna analysera ett system måste man först kunna beskriva det på

ett relevant sätt. Ett sätt att göra det är enligt Churchman (1984) att bygga

beskrivningen kring följande fem punkter:

1 Systemets mål; Fundera kring vad syftet med systemet är. Ett sätt att finna

detta syfte kan vara att se på vilka mått på effektivitet man använder, men man

bör vara medveten om att sådana mått kan vara missvisande.

2 Systemets omgivning; Detta är de faktorer som påverkar systemet, utan att

systemet nämnvärt kan påverka dem så att de blir mer gynnsamma. Genom att

specificera vad som är systemet och vad som är omgivning sätter vi gränserna.

3 Systemets resurser; De medel som finns i systemet och som kan användas för

att uppnå systemets mål.

4 Systemets subsystem; Varje system är uppbyggt av mindre system, på samma

sätt som de i sin tur är en del av andra system. Subsystemen har egna mål och

effektivitetsmått, som inte alltid behöver vara i överensstämmelse med det

stora systemets.

5 Systemets styrning; Detta är den funktion som skall se till att subsystemen har

rätt mål och effektivitetsmått, att resurserna är tillräckliga och används på rätt

sätt samt att systemet svarar riktigt på sin omgivning så att systemets mål kan

uppnås.

Detta arbetssätt har stora fördelar om man vill bygga en modell av ett system,

eftersom det innebär en metodisk genomgång av systemet, och manar till
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överblick. Churchman varnar dock för en övertro till resultaten av arbetet,

eftersom all systemanalys innebär en viss grad av å ena sidan insikt och å andra

sidan illusion.

3.2 Dynamiska system

Ett dynamiskt system är ett system som, till skillnad från ett statiskt, förändras

över tiden. Morrison (1991) beskriver fem typer av dynamiska system, typ noll

till typ fyra.

• Typ noll är den minst komplexa och är egentligen statiska system och helt

förutsägbara. Förenklar man ett system tillräckligt mycket hamnar man till slut

i den här kategorin.

• Typ ett är system som är dynamiska, men helt förutsägbara, och därmed

lösbara. De kan beskrivas med t.ex. differentialekvationer.

• Typ två är system som är dynamiska och förutsägbara, men inte lösbara som

typ ett. Här måste man ta till numeriska metoder för att modellera systemet.

• Typ tre är system som är kaotiska. De uppför sig förutsägbart för att plötsligt

uppleva en oförutsägbar förändring. Denna typ av system är svåra att

modellera, eftersom de inte har någon uppenbar regelbundenhet.

• Typ fyra är system som är dynamiska och stokastiska. Det vill säga att vi vet

att en eller flera parametrar i systemet kommer att uppföra sig oförutsägbart.

Vilken typ som man väljer för att beskriva ett system beror mycket på hur stora

förenklingar man kan tillåta i modellen. Med tillräckligt stora förenklingar blir

varje system ett typ noll, men frågan är vilket värde en sådan modell kan ha. Det

beror givetvis till stor del på syftet med modellen. Man bör vara medveten om att

en bra analys av en enkel systemtyp oftast ger bättre resultat än en dålig analys av

en komplicerad systemtyp. Man bör också se upp så att man inte lägger ner mer

arbete på modellen än vad som är lönsamt. Är det önskvärt att förbättra analysens
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felmarginal från tio procent till en procent om det innebär en tio gånger så hög

kostnad? Att bygga en modell av ett typ noll system innebär mindre arbete. Om

syftet med modellbygget kan uppnås med en sådan modell är det onödigt att

modellera ett system av högre rang.

3.3 Simulering

Modeller av olika slag används när man vill undersöka ett system utan att

experimentera direkt med det verkliga systemet. Pegden et al. (1995) definierar

simulering som processen att bygga en modell av ett verkligt system, och sedan

utföra försök på denna modell för att undersöka hur systemet uppför sig under

olika förutsättningar. På så vis blir simulering ett verktyg för att kunna förstå,

förklara och förbättra system.

Pegden et al. beskriver en metod att klassificera simuleringsmodeller, som knyter

an till Morrisons sätt att klassificera system. För det första kan de antingen vara

ikoniska eller symboliska. En ikonisk modell försöker bokstavligen efterlikna det

verkliga systemet, som t. ex. en flygsimulator. I en symbolisk modell å andra

sidan, avbildas verkligheten exempelvis matematiskt. För det andra skiljer han på

deterministiska och stokastiska modeller, d.v.s. utan eller med hänsyn till

slumpen.

För det tredje kan modellen vara antingen statisk eller dynamisk. En statisk

modell kan användas för att beskriva ett systems tillstånd vid en given tidpunkt,

eller för att beskriva ett typ noll system. En dynamisk modell skall kunna beskriva

systemet vid en godtycklig tidpunkt. För det fjärde och sista kan modellerna

klassificeras utifrån det sätt dynamiken illustreras. Detta kan ske kontinuerligt,

diskret, eller som en kombination av dessa alternativ. I en kontinuerlig modell

sker förändringar hela tiden, till skillnad från i diskreta modeller, där man kan

peka på en tidpunkt då förändringen skett.
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3.3.1 Händelsestyrd simulering

En simuleringsmodell som är symbolisk, stokastisk, dynamisk och diskret brukar

kallas händelsestyrd, och bygger på en stegvis framspelning av tiden. Man

specificerar en enhet som skall anlända vid en viss tidpunkt, som kan vara

slumpmässig, och som sedan skall gå igenom ett antal händelser innan den lämnar

systemet. Enhetens livscykel i systemet kan förklaras med hjälp av figur 5.

tid

händelser

1 2 3 4 .. .. n

Figur 5. Stegvis framspelning av tiden i händelsestyrd simulering. Fritt efter

Law & Kelton (1991)

Händelse ett är att enheten anländer till systemet, händelse två kan innebära t ex

att det första processteget inleds medan händelse tre kanske innebär att detta

processteg är färdigt. Sedan fortsätter enheten genom processen och går igenom

alla steg man definierat, för att i sista steget slutligen lämna systemet.

Tidsintervallet mellan två händelser kan antingen definieras som deterministiskt

eller som slumpmässigt med någon sannolikhetsfördelning. Det är också möjligt

att sätta villkor för att en händelse skall kunna inträffa, t ex att en viss resurs skall

vara ledig, vilket också kan påverka intervallen mellan händelser. Figuren ovan

betraktar händelseförloppet ur en enhets synvinkel, men ur modellens synvinkel

kan den andra händelsen innebära att nästa enhet anländer.

3.3.2 Slumptalsgenerering

En simulator för händelsestyrd simulering använder sig av algoritmer för att

generera slumptal. Därför är de egentligen inte slumptal, utan en serie som är

reproducerbar. Statistiska tester för stokasticitet skulle dock inte kunna se

skillnad på en genererad serie och en verklig serie slumptal. Därför fungerar den
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genererade serien lika bra i praktiken. Det finns även fördelar med att använda en

reproducerbar serie. Genom att kontrollera slumpen kan man jämföra experiment

med olika förutsättningar utan att slumpen gör att resultatet blir missvisande.
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4  Systembeskrivning

Här ges en beskrivning av systemet ”Mätmaskin Press” och dess komponenter.

Beskrivningen ges på de former som redovisades under rubriken Systemanalys i

teoriavsnittet.

4.1 Systemets mål

Kortfattat är systemets mål att kunna utföra de mätuppdrag man får in med så små

resurser som möjligt och inom rimlig tid. Rimlig tid bedöms vara ett par dagar

efter det att allt som behövs för att genomföra mätuppdraget finns tillgängligt i

systemet. För att man skall kunna utföra ett mätuppdrag krävs det att följande är

uppfyllt: Mätuppdrag utskrivet, Plåt tillgänglig, Mätprogram editerade, Fixtur

tillgänglig.

4.2 Systemets omgivning

Syftet med systemet är att utföra geometrimätningar på uppdrag av Press-

beredningen och Pressfabriken. Därför kan inflödet av mätuppdrag därifrån sägas

tillhöra systemets omgivning. Varje mätuppdrag innebär att mätningar skall

utföras på en eller fler plåtdetaljer. Mätningarna kan vara av olika slag och kräva

olika resurser eller tid beroende på syftet med mätningarna. Hittills har syftena

bl.a. varit att verifiera ändringar av detaljer, att kontrollera maskinkapabilitet eller

att följa upp och undersöka upplevda problem med kvaliteten i serieproduktionen.

I framtiden vill man även följa upp processkapabiliteten med avseende på

producerade plåtdetaljer för att kunna förebygga problem med kvaliteten i

serieproduktionen.

Mot denna bakgrund bedömer jag att inflödet av mätuppdrag i framtiden kommer

att härröra från följande två källor:
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• Nyutveckling och vidareutveckling av bilmodeller. Efter en intern benämning

kommer jag i nedanstående att referera till detta som ”Ändringstjänst”.

• Uppföljning av processkapabiliteten. I nedanstående kommer jag att referera

till detta som ”Serieproduktionen”.

4.2.1 Ändringstjänst

Saab:s policy är att en bilmodell håller i 6 år och att denna bilmodell skall

genomgå ansiktslyftningar två ggr under sin livscykel. Dessutom skall man

parallellt producera två bilmodeller. På lång sikt innebär detta att en ny bilmodell

skall utvecklas vart tredje år, och att större ändringsprojekt genomförs vart annat

år. Detta innebär nya verktyg eller ändringar på befintliga verktyg. Då och då sker

även löpande ändringar av pressdetaljer och därmed ändringar på verktygen. I

samband med att ett nytt verktyg tillkommer eller att ett gammalt ändras, kommer

mätuppdrag att utfärdas av Pressfabrikens produktionsberedning (TMN). Tre

typer av ändringstjänst, som ger olika stort tillskott till flödet och uppstår med

olika intervall, förekommer.

• Nybilsändringar: I samband med utvecklandet av nya bilmodeller tillkommer

helt nya verktyg. Under utvecklingsfasen kommer dessa verktyg även att

genomgå ett antal ändringar. Detta ger ett stort tillskott till flödet av

mätuppdrag under minst ett år och med intervall om ca 3 år. Sammansättningen

på mätuppdragen under ett nybilsprojekt approximeras till den som det senaste

nybilsprojektet, 640, har gett upphov till under det senaste året. Projekt 640

avser utvecklandet av den nya 9-5 serien, och dessa benämningar används här

med samma innebörd

• Årsmodellsändringar: Varje år sker smärre förändringar av existerande

bilmodeller. Det kan vara åtgärder av mindre felaktigheter, en förbättring av

bilens säkerhet eller en ansiktslyftning. Det innebär t.ex. nya hål, ändrade

balkar, nya infästningar för lampor eller t.o.m. helt modifierade skaldelar.
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Årsmodellsändringar ger ett mindre tillskott till flödet av mätuppdrag än nybils-

ändringar. Framförallt är det inte alla detaljer som ändras, och endast i

undantagsfall kommer nya verktyg att tillkomma.

• Löpande ändringar: Kontinuerligt sker åtgärder av konstruktörsmissar, så som

t.ex. avsaknad av dräneringshål eller borttagande av onödiga dräneringshål

mm. Denna typ av ändringar kan av kostnadsskäl koncentreras till årsmodells-

ändringar, men en viss del sker löpande under resten av året. Löpande

ändringar uppskattas stå för en försumbar av ändringsvolymen under ett

genomsnittsår.

Följande typer av mätuppdrag kommer från Ändringstjänsten: Try-out, A-klass,

Emballage, Nykontroll, Verifiering av nykontroll, Specialmätning. Vad de olika

uppdragen innebär för mätningar specificeras i kapitel 4.2.3.

4.2.2 Serieproduktionen i Pressfabriken

I framtiden är det meningen att PNQ skall följa upp processkapabiliteten i

serieproduktionen av karossdetaljer genom att mäta stickprov i mätmaskinen, och

rapportera resultaten i så kallade styrdiagram. Det kommer i första hand att bli

aktuellt att mäta på den nya bilmodellen, 9-5, men om kapaciteten finns vill man

även mäta på 900-serien. Det kommer aldrig att bli aktuellt att mäta på 9000-

serien, eftersom den håller på att fasas ut.

Materialflödet i pressfabriken kan beskrivas som i figur 6. Först klipper man

tunnplåten i rätt format i någon av klipplinerna. Därefter går de detaljer som

behöver formas vidare till den pressline respektive artikel produceras på. Antalet

detaljer i en produktionsbatch varierar från några hundra upp till ett par tusen.

Sedan emballeras detaljerna i grupper från ett tjugotal och upp till flera hundra

detaljer, beroende på storlek, och läggs i lager i väntan på att behov uppstår i

karossmonteringen.
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Klippning
av plåt

Pressning Emballering Lagring Leverans till
karrossmontering

Mätning

Figur 6. Från tunnplåt till karossdetalj

Mätpolicyn innebär att mätningar skall ske på varje batch som produceras. Man

har bestämt sig för att 3 detaljer per emballage är det minsta antal man kan plocka

ut, och ändå få en statistiskt rättvisande mätserie. Det är meningen att man skall

plocka ut en detalj ur början, mitten respektive slutet av varje emballage. Från

början var tanken att man även skulle plocka emballagen på samma sätt ur varje

produktionsbatch, vilket skulle inneburit en stickprovsstorlek på nio detaljer per

batch. Senare har man dock anat att belastningen på mätmaskinen skulle bli för

stor, och istället bestämt sig för två emballage, eller sex detaljer per batch.

Serieproduktionen ger enbart upphov till en typ av mätuppdrag, här kallad

”Serieproduktionsmätning”.

4.2.3 Mätuppdrag

Olika syften med mätningarna innebär att olika typer av mätningar skall utföras.

Nedan finns en sammanställning över de olika mätuppdragen och vilka mätningar

som skall utföras i respektive uppdrag.

• Serieproduktionsmätning. Syftet är att verifiera processkapabiliteten med hjälp

av styrdiagram. Detta innebär att man följer upp hur tillverkningsprocessen

försämras eller förändras med tiden genom att utföra ett antal

kapabilitetsmätningar på varje producerad batch. En kapabilitetsmätning är den

snabbaste mätningen. Man har sagt att uttaget skall vara sex detaljer, men det

kan även bli aktuellt med tre eller nio detaljer per batch.

• Try-out mätningarna görs för att verifiera maskinkapabiliteten, det vill säga att

verktyget klarar av att pressa detaljer enligt specifikationen och utan för stor
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variation på resultatet. Detta innebär en fullmätning och fyra

kapabilitetsmätningar. En fullmätning tar mycket längre tid än en

kapabilitetsmätning, men utförs automatiskt.

• A-klass mätningarna genomförs för att verifiera detaljens utseende för att

kunna få så kallad MAG, eller Mått Avvikelse Godkännande. Detta innebär en

fullmätning och tjugo kapabilitetsmätningar.

• Emballageproven genomförs när man misstänker att dåliga mätvärden beror på

hanteringen av detaljerna efter pressningen. Detta innebär tjugo

kapabilitetsmätningar.

• Nykontroll innebär mätningar på fixturen för att kontrollera att den är

specifikationsenlig. Detta är en specialmätning som måste utföras genom att en

operatör manuellt styr mätmaskinen, och är ofta mycket tidskrävande.

• Verifiering av nykontroll genomförs för att kontrollera resultaten av ändringar

om fixturen inte går igenom den första nykontrollen. Detta går snabbare

eftersom man har kvar programmet för att göra mätningen från det första

tillfället, och därmed kan köra automatiskt.

• Specialmätningar genomförs när kontrollberedarna är intresserade av ett

speciellt problemområde på en artikel, och vill ha mer information om detta

område än en normal mätning kan ge. Dessa mätningar sker manuellt och kan

vara mycket tidskrävande.

4.3 Systemets resurser

Resurserna består av en mätmaskin, en truck, en fixtur för varje artikel och ett

antal operatörer. Systemet skall dessutom kompletteras med en laddutrustning.
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4.3.1 Mätmaskinen

Mätmaskinen är en så kallad CMM, vilket står för Computerised Measuring

Machine. Detta innebär att den är automatisk och styrs via en datorenhet.

Mätenheten kan antingen vara kontaktkänslig, som den på PNQ, eller oberoende

av kontakt, exempelvis optisk. Det vanligaste inom plåtindustrin är

kontaktkänsliga mätenheter, vilket innebär att kontakt måste etableras mellan

mätenheten och plåten för att ett mätvärde skall kunna registeras. En översikt

över den maskin som finns på PNQ ges i figur 7. Rent konkret består Mätmaskin

Press av två mätrobotar, benämnda Pelare, och av ett utrymme som kallas

planskivan. Allt detta är avskärmat med en inhägnad, eftersom det av

säkerhetsskäl är förbjudet att vistas i närheten av arbetande robotar.

Ködator,
samordning

Datorer
som styr
pelarna

Pelare, rörlig i sidled

Planskiva

Räls för vagnar

1 32

Styrenhet

Mätarm, rörlig
vertikalt och
horisontellt

x

Mäthuvud,
roterbart

runt x

Förlängning och givare,
tiltbar i x-led

Mätspets

Figur 7. Layout över mätmaskin
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4.3.2 Fixturer

För att fixera plåtdetaljerna i rymden så att mätning blir möjlig har man speciella

fixturer, som är unika för varje artikel. Fixturen har speciella fixpunkter för att

montera detaljen i rätt läge, samt så kallade klackar för att kunna mäta in

fixturens exakta läge i mätmaskinen. De har plats för antingen en artikel, eller för

två när artiklarna är små och oftast varandras spegelbilder. Fixturerna kan vara

försedda med formkroppar och används då även för direktverifiering av

geometrin ute vid presslinerna. Fixturerna kallas ofta vid namn som TFI, M/S

eller Mätupplägg, men i den här rapporten kommer endast benämningarna fixtur

och TFI att användas.

4.3.3 Truck

För att hantera emballage med plåtar och för att köra fram TFI:er har man tillgång

till en gaffeltruck. När denna skall användas till uppgifter som har med

mätmaskinen att göra körs den av en operatör, annars körs den av en annan

anställd. Trucken har även till uppgift att transportera TFI:er till presslinerna och

tillbaka när så behövs.

4.3.4 Operatörer

Ett antal operatörer som kan köra mätmaskinen finns tillgängliga. En operatör har

till uppgift att utföra mätningar, ladda plåtar, skriva ut rapporter, montera TFI:er

och kan även svara för underhållet av mätmaskinen.

4.3.5 Laddutrustning

Hittills har man kört in TFI:erna på planskivan en åt gången. Sedan har man

laddat plåten på TFI:n inne i mätmaskinen. För att höja kapaciteten håller man på

att installera en laddutrustning, som även kan benämnas ”vagnar” och beskrivs av

figur 8 . Vagnarna skall möjliggöra mätning och laddning samtidigt, samt
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laddning av flera plåtar åt gången. Dessutom skall uppriktningen, det vill säga att

bestämma TFI:ns läge, kunna automatiseras.

Figur 8. Principskiss över vagn

Beroende på hur stora artiklarna är ryms det olika många åt gången på vagnen.

Därför har artiklarna delats in i klasser. För de minsta, som oftast går på

dubbelfixturer, tar varje artikel upp en fjärdedel av vagnen. Dessa sägs vara av

storleksklass a. Nästa storlek, b, tar upp två positioner, och kan placeras med

långsidan i vagnens färdriktning. Att de placeras så innebär att de kan mätas med

en pelare. Klass c tillhör de artiklar som tar upp två positioner, men placeras med

långsidan vinkelrätt mot vagnens färdriktning. Dessa artiklar måste alltså mätas

med två pelare, eftersom en pelare ensam inte kommer åt hela detaljen. Nästa

klass, d, innehåller följdriktigt artiklar som tar upp hela vagnen. Även dessa

måste mätas med båda pelarna. Slutligen finns det några artiklar som är så stora

att de inte får plats på vagnen. Dessa måste även i framtiden köras på planskivan.

4.4 Subsystemen

Att identifiera ett systems subsystem enligt Churchmans (1984) teorier är en

komplicerad operation som kan vara mycket tidskrävande. Här nöjer jag mig med

en sekventiell uppdelning av mätprocessen i delprocesser. Idag innan vagnarna

installerats går den till på följande sätt:

• Mätuppdrag väljs

• TFI hämtas och monteras

• Uppriktning, manuell
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• Laddning och mätning av plåt. Repeteras tills dess alla plåtar är mätta

• Demontering av TFI och rapportering av mätresultat

Alla dessa moment kommer att ingå även i mätprocessen med vagn, utom manuell

uppriktning, som kommer att ersättas av automatisk uppriktning. Mätprocessen

behandlas utförligare i kommande kapitel om modellformulering.

4.5 Systemets styrning

Det är framförallt till styrningen av systemet det här examensarbetet vänder sig.

Modellerna skall stödja beslut om resurstillgång och hur systemet skall styras

logiskt sett. Med systemets styrning avses här ledningen framför allt i form av

avdelningens chef, Christer Nöjd.
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5  Metoddiskussion

Här förs resonemang om tillvägagångssätten för att uppnå syftena.

5.1 Metodval

Det framgick på ett tidigt stadium i projektet att ett önskvärt och möjligt sätt att

uppnå syftet var att bygga en beräkningsmodell av något slag. I denna

beräkningsmodell skulle man genom att mata in ett fåtal parametrar som beskriver

den situation man vill veta utfallet av, kunna få ut information om dels vilken

belastningsbild man har och dels vilken effekt den får på köbildningen, eller om

man har överkapacitet. Modellen skulle helst vara datorbaserad för att vara lätt att

använda.

5.2 Val av lösningsmetod för modellbygget

När man skall försöka ställa prognoser om ett system som ännu inte existerar och

resultaten skall vara mer än en fingervisning om det verkliga utfallet, bör

modellen vara detaljerad. Systemet approximeras därför till typ fyra, d.v.s. ett

dynamiskt stokastiskt system. Modellen blir symbolisk, stokastisk, dynamisk och

diskret. Eftersom systemet är så komplext väljs händelsestyrd simulering som

beräkningsteknik för att modellera mätprocessen. Ingen programvara för

händelsestyrd simulering fanns tillgänglig på fabriken, varför så mycket av

modellen som möjligt dock bör ligga i en annan miljö. Modellerna för beräkning

av inflödet, eller belastningen på systemet konstrueras i därför i Excel. Dessutom

skall resultaten från simuleringarna användas för att skapa en Excelbaserad

modell av mätprocessen. En diskussion kring olika typer av modeller finns i

bilaga 1. Figur 9 ger en översikt över vald lösningsmetod för modellbygget.
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Modell för beräkning
av inflödet av

mätuppdrag från
serieproduktionen

Excel

Modell för beräkning
av inflödet av

mätuppdrag från
ändringstjänsten

Excel

Modell för
simulering av
mätprocessen

Arena

Modell för
beräkning av

kapacitet,
utnyttjande och

köbildning

Excel

Resultat

Figur 9. Plan för modellering av systemet

Modellen för beräkning av inflödet från serieproduktionen används både för att

generera indata till simuleringarna, och som en del av resultatet/ slutmodellen.

Modellen skall utifrån information om produktionstakten i antal bilar per dag, och

vilka artiklar som skall mätas, kunna skatta intervallen mellan ankomster av

mätuppdrag samt antalet mätuppdrag per vecka. Modellen för beräkning av

inflödet från ändringstjänsten används endast för att generera indata till

simuleringsmodellen.

Simuleringsmodellen används bland annat för att empiriskt bestämma mät-

maskinens kapacitet och köbildningen framför den under olika förutsättningar.

Resultatet används sedan till att skapa modellen för beräkning av kapacitet,

utnyttjande och köbildning. Med hjälp av simuleringsmodellen utvärderas även

delsyftena med projektet, dvs kapacitetförbättringen med den nya ladd-

utrustningen och hur systemet bör styras. Simuleringarna utförs med scenarios för

framtida belastningssituationer och olika resurstillgång, som utarbetas i samarbete

med Christer Nöjd.

Om Pressfabriken i framtiden skulle få tillgång till simuleringsmjukvara är det

möjligt att man vill använda sig av simuleringsmodellen på ett mer aktivt sätt.

Därför förbereds modellen för ett sådant användande genom att en manual
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utarbetas. En dokumentation av modellbygget underlättar framtida modifieringar

av modellen, eller möjliggöra att modellen förs över till annan mjukvara än den

som används. Manualer till samtliga modeller och dokumentation finns som

bilagor till detta examensarbete.

5.3 Arbetsgång vid simuleringsstudie

Att arbeta efter en metodiskt uppställd arbetsgång är nödvändigt vid varje större

projekt. I simuleringslitteraturen finns gott om förslag på sådana arbetsgångar.

Den här studien följer en arbetsgång som bygger på Pegden et al. (1995) och Law

& Kelton (1991), och sammanfattas i figur 10. Figuren förklaras utförligare i

texten nedan.

1. Problemformulering och planering av studien. Det är viktigt att man gör klart

för sig vad man vill åstadkomma med simuleringsstudien, att man har klart för

sig vem som skall använda resultatet och till vad. Det är också viktigt att från

början se till att de resurser som krävs för att genomföra studien som planerat

finns tillgängliga. Detta steg bör utföras i samarbete med studiens beställare.

2. Studera och definiera systemet, avgränsningar och systemgränser. Nästa steg

är att studera systemet, så att man får tillräcklig kunskap om det för att tydligt

kunna definiera det system man avser modellera. Detta innefattar också att

sätta gränser och kunna göra lämpliga avgränsningar.

3. Preliminär definition av experimenten och vilka utdata vi är intresserade av,

samt formulering av en modell. Utifrån de mål som är uppsatta skall man nu

kunna definiera de situationer som skall simuleras och vilka utdata som är

intressanta. Dessutom skall man kunna ställa upp en formell modellbeskrivning

som beskriver systemet på en lämplig upplösningsnivå.
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4. Utvärdera. Nu skall resultaten utvärderas, gärna i samarbete med studiens

beställare. Om de är tillfredsställande kan projektet gå vidare, men om så inte

är fallet bör det återgå till steg två.

1. Problemformulering och planering av studien

2. Studera och definiera systemet, avgränsningar och systemgränser

3. Preliminär definition av experimenten och vilka utdata vi är
intresserade av, samt formulering av en modell

5. Komplettera datainsamlingen och förbered data för modellen

6. Formulera modellen i simulator

7. Testkörningar för verifiering och validering

9. Slutgiltig formulering av experimenten och rapporter för utdata

10. Simuleringar

11. Analys och tolkning av resultaten

12. Dokumentera och presentera resultaten

4. Utvärdera

8. Utvärdering

Figur 10. Arbetsgång vid simuleringsprojekt. Fritt efter Pegden et al. (1995) och

Law & Kelton (1991)

5. Komplettera datainsamlingen och förbered data för modellen. Nu är det dags

att komplettera de data som samlades in i steg två. De data som nu samlas in

skall ge ett tillräckligt underlag för att kunna göra simuleringar längre fram, och

skall på lämpligt sätt förberedas för att kunna matas in i modellen.
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6. Formulera modellen i simulator. Nästa steg är att formulera modellen på valt

programspråk eller i vald simulator.

7. Testkörningar för verifiering och validering. När modellen är kodad skall den

verifieras. Detta sker genom kompilering och testkörning med extremvärden.

När körning av modellen inte ger några felrapporter och fungerar enligt de krav

som ställs på den är det dags för validering. Det innebär att man tillsammans

med någon som kan systemet utvärderar om modellen på ett riktigt och önskat

sätt beskriver systemet. Slutanvändaren bör vara med för att öka chansen att

han tror på modellen och de resultat den ger. Dessutom bör någon utomstående

med erfarenhet av simuleringsprojekt få möjlighet att titta igenom arbetet.

8. Utvärdera. Om valideringen inte ger tillfredsställande resultat återgår man till

steg fem, annars går man vidare.

9. Slutgiltig formulering av experimenten och rapporter för utdata. Nu är det

dags att slutgiltigt formulera de scenarios som skall simuleras i sådana termer

att de kan matas in i modellen. Dessutom skall rapporter formuleras så att de

på ett lämpligt sätt beskriver de utdata som vi vill analysera.

10. Simuleringar. Simuleringarna skall utföras i flera replikat. Law & Kelton

rekommenderar att man alltid gör minst fem simuleringar med olika slumptals-

serier. Detta för att kunna tillämpa centrala gränsvärdessatsen (Råde &

Rudemo, 1992) på resultaten.

11. Analys och tolkning av resultaten. När simuleringarna är gjorda skall

resultaten analyseras. Eftersom systemet är stokastiskt bör resultaten

presenteras i form av t.ex. konfidensintervall eller liknande.

12. Dokumentera och presentera resultaten. Att dokumentera arbetsgången,

antaganden och körinstruktioner är viktigt för såväl framtida användande av

modellen som för dess trovärdighet. Att göra en trovärdig presentation av

resultaten är också viktigt om man vill att de skall användas.
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Rent praktiskt så är det svårt att strikt hålla sig till en sådan här uppspaltad

arbetsgång. Av olika orsaker kommer man att tvingas arbeta på flera steg

samtidigt. Det är också troligt att återfallen till tidigare steg kan uppträda på fler

ställen än vad som är angivet i figuren, i samband med att man gör informella

utvärderingar av arbetet. I det stora hela är det dock denna arbetsgång som följs

vid genomförandet av detta projekt.

5.4 Val av mjukvara

Det finns många saker som påverkar valet av mjukvara. För det första är en

flexibel mjukvara med ett brett användningsområde att föredra, eftersom det ökar

möjligheten att använda mjukvaran i andra projekt. En specialiserad mjukvara

skulle kanske ge en smidigare lösning på modellbygget, men det finns annat som

kan tala för en mindre specialiserad mjukvara. För det andra påverkar mjukvarans

användarvänlighet tiden programmeringen kommer att ta i anspråk och

mjukvarans tillgänglighet för användning i framtida projekt. Vilken plattform

mjukvaran opererar från påverkar användarvänligheten genom att underlätta

dataimport. Om programmet har ett brett användningsområde och är

användarvänligt är chansen stor att marknadstäckningen är god, vilket ökar

programvarans möjligheter till överlevnad och utveckling. Detta i sin tur minskar

risken för stora kostnader för programbyte om mjukvaran försvinner från

marknaden.

För det tredje påverkar programmerarens förkunskaper valet av mjukvara.

Tidigare erfarenheter med programmet reducerar inlärningstiden för projektet

vilket ger ett snabbare genomförande. Slutligen påverkar priset för en program-

licens valet av mjukvara, eftersom ett allt för dyrt program kan ge projektet en

alltför hög kostnad. Det är inte heller aktuellt för pressfabriken att investera i

sådan mjukvara för ögonblicket. Om programvaran redan finns tillgänglig är
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denna aspekt mindre viktig. För denna studie bedömer jag att det är avgörande att

programvaran redan finns tillgänglig, så att kostnaderna kan hållas nere.

Jag har inskränkt mitt val till de två mjukvaror som finns jag har tidigare

erfarenhet av, nämligen Witness, och Arena. Witness är en produktionssimulator,

och är alltså speciellt inriktad på att simulera produktionsmiljöer. Det är därför

troligt att denna simulator skulle ge en smidig lösning på modellbygget. Tyvärr

arbetar programmet från en alldeles egen plattform, vilket minskar användar-

vänligheten och försvårar import av data. Vad gäller mina egna

förhandskunskaper är de dessutom mer begränsade i Witness än i Arena.

Arena är en mer allmän simulator än Witness, men programmet är väl lämpat för

att simulera även produktionsmiljöer. Arena erbjuder möjligheten att använda sig

av det underliggande programspråket Siman utan att byta programmiljö.

Därigenom kan man enkelt skapa de specialfunktioner Arena inte tillhandahåller.

Arena arbetar i Windowsmiljö, är användarvänligt och har gränssnitt mot andra

programmiljöer som underlättar dataimport. En aktiv marknadsföring med bland

annat satsningar på utbildningspaket betyder troligtvis att marknadstäckningen

blir god även i framtiden.

Arena är en av de programvaror avdelningen för Industriell Logistik på Luleå

Tekniska Universitet använder sig av. Eftersom jag gör min utbildning där finns

programmet lätt tillgängligt. Dessutom är mina kunskaper störst om detta program

och det verkar finnas en god framtid för programmet. Att programmet är

användarvänligt uppväger att det inte är speciellt anpassat till att simulera

produktionsmiljöer. Mot bakgrund av ovanstående väljer jag Arena.
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6 Modellformulering

I detta avsnitt behandlas hur systemet formuleras till de modeller som

specificerats i metoddiskussionen

6.1 Antaganden och förenklingar

För att kunna formulera de aktuella systemen till modeller är det nödvändigt att

göra en del förenklingar och antaganden. Detta rör gruppindelning för enklare

modellering och syskon/kusin analys för att kunna uppskatta produktions-

störningar för modell 9-5.

6.1.1 Gruppindelning

Eftersom en beräkningsmodell bör vara enkel för att vara användbar är det inte

önskvärt att behandla varje artikel för sig som ankomst till systemet. Ur kvalitets-

avdelningens synpunkt är det hur lång tid hanteringen i mätprocessen tar som är

intressant. Den tiden anses bero av detaljens storlek, varför det är relevant att

dela in artiklarna i ett antal grupper utifrån kriteriet storlek. För att anpassa denna

gruppindelning till den logiska klassificeringen som skett i köprogrammet som

skall hantera laddningsutrustningen väljer jag att använda mig av 5 storleks-

grupper kallade a, b, c, d och #. Detaljer i a-gruppen är minst och detaljer i #-

gruppen är störst. Intervallen mellan ankomster av mätuppdrag bestäms för

artiklar ur respektive grupp. Gruppindelningen redovisas i bilaga 2.

6.1.2 Syskon/kusinanalys

Eftersom 9-5 modellen inte har börjat produceras vid analysens genomförande

finns det inga historiska data om serieproduktionen av artiklar till den. Därför  får

uppskattningar göras med hjälp av den planerade serielängden ur produktions-

planen och jämförelser med historiska data från produktionen av jämförbara

artiklar till 900 modellen. Jämförelsen bygger på antagandet att serielängden för
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en artikel till 9-5 som är släkt med en artikel till 900 i genomsnitt bör ha samma

avvikelse från den planerade serielängden. På så sätt kan produktions-

störningarnas inverkan på intervallet mellan produktion av två serier, och därmed

intervallet mellan två mätuppdrag, av en viss artikel skattas.

Mot bakgrund av ovanstående genomförs en syskon/kusin analys, där artiklarnas

jämförbarhet analyseras. Enligt Marina Isaksson och Christer Nöjd är de faktorer

som är avgörande för produktionsstörningarna först och främst vilken pressline

artiklarna produceras på och i andra hand deras storlek. Dessa faktorer hänger

samman eftersom linerna är avpassade för att producera artiklar av olika storlek. I

tredje hand bedöms artiklarnas form inverka på störningsbilden. Släktskapen

definieras då enligt följande:

• Syskon. Som syskon klassas artiklar som har samma pressline och benämning

både för 9-5 och 900.

• Kusin. Som kusiner klassas artiklar som har samma pressline och jämförbar

storlek och form.

• Syssling. Som sysslingar klassas artiklar som har samma pressline och jämför-

bar storlek.

Denna differentierade analys används för att validera antaganden om de

förväntade serielängderna, och redovisas i bilaga 2. Syskonförhållande har kunnat

etableras för ca 1/3 av artiklarna, 1/3 av artiklarna har fått kusiner och sysslingar

har fastställts för den återstående tredjedelen. De artiklar som fått syskon är

främst stora artiklar. Detta kommer sig av att den typen av artiklar främst

produceras på Cline och Dline. Mindre artiklar produceras på Aline eller Eline.

Artiklar som produceras på Aline har en del syskon kunnat bestämmas eftersom

många små 900-artiklar produceras där. Artiklar som produceras på Eline har

oftast fått släktingar av lägre rang, eftersom denna line i första hand är avsedd för

att producera artiklar till modell 9-5. Detta innebär att de förväntade serielängder
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som bestäms för de större artiklarna, storleksgrupperna d och #, får anses som

ganska relevanta och att de som bestäms för mindre artiklar, främst på Eline, får

ses med större skepsis. Vid framtida användning av denna modell bör man

uppdatera den förväntade serielängden med observationer direkt på respektive

artikel.

Artiklar till 9-5 har mätts i mätmaskinen under utvecklingsarbetet, men artiklar till

900 har aldrig mätts i maskinen. Detta kan bli aktuellt i framtiden, och en omvänd

syskonanalys genomförs för att kunna skatta tidsåtgången i mätmaskinen för

dessa artiklar. Den baserar sig på antagandet att det är detaljernas storlek som är

avgörande för mättiden, och innebär att a-detaljer till 900-serien getts samma

mättid som a-detaljer till modell 9-5 och så vidare.

6.1.3 Ankomstprocessen

Beräkningsgången för att ta fram väntevärde för intervallet mellan ankomster för

respektive artikel beskrivs av figur 11.

Den förväntade serielängden

Den förväntade konsumtionen

För 9-5 artiklar:

(Planerad serielängd) *
(Släktings serielängd) /

(Släktings planerade
serielängd)

För 900 artiklar:

(Serielängdens utfall
för det senaste årets
produktion)

* =
Skall artikeln mätas?

(j=1, n=0)

Intervallet mellan
ankomster av mätuppdrag

För bägge modellerna:

(Aktuell produktionstakt i
antal bilar) * (Antal av

varje artikel/bil)

Figur 11. Beräkningsgång för ankomstprocessen
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Ankomsterna antas ske enligt en piossonprocess (Resnick, 1992), vilket innebär

att intervallet mellan ankomster är exponentialfördelat. Beräkningsgången ger

ankomstprocessen för varje unik artikel. För att få intervallet mellan ankomster

för en artikelgrupp kan piossonprocessen förtätas.

6.2 Modell för beräkning av ankomster från ändringstjänst

Syftet med den här modellen är att skapa indata till simuleringsmodellen, i form

av ankomstprocessen för Ändringstjänst. Modellen beskrivs av figur 12. Indata är

det antal mätuppdrag per vecka som förväntas komma från beredningen under

den tidsperiod som skall simuleras. Underlaget för beräkningarna utgörs av ett

artikelregister med uppgifter om alla artiklars storlek och grupptillhörighet. Detta

register har inhämtats från Pressfabrikens produktionsplaneringsenhet, samt

kompletterats med uppgifter från egna mätningar. I underlaget finns dessutom en

uppdragsjournal för bestämning av frekvensen med avseende på uppdragstyp.

Uppdragsjournalen har förts av Pressfabrikens Kvalitetsavdelning. Resultaten ges

i form av en skattning av intervallet mellan ankomster av olika typer av

mätuppdrag.

Uppdrag
per vecka

Indata

Modell

Artikelregister och journal
över mätuppdrag

Kalkyl

Intervall mellan
uppdrag av
respektive typ
och artikelstorlek
Ankomster per
vecka och
uppdragstyp

Resultat

Figur 12. Modell av belastningen från ändringstjänst

6.3 Modell för beräkning av ankomster från serieproduktionen

Syftet med den här modellen är att skapa indata till simuleringsmodellen, i form

av ankomstprocessen för uppdrag från Serieproduktionen. Modellen skall även
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kunna användas operativt för att skatta belastningen på mätmaskinen. Modellen

beskrivs av figur 13.

Produktionstakt

Vilka artiklar
skall mätas

Indata

Modell

Artikelregister

Kalkyl

Intervall mellan
uppdrag

Ankomster per
vecka

Resultat

Figur 13. Modell av belastningen från serieproduktion

Indata är dels aktuell produktionstakt för respektive bilmodell, och dels en

specifikation av vilka artiklar som skall mätas i mätmaskinen. Olika scenarios för

detta har bestämts i samarbete med handledare på företaget. Underlaget utgörs av

ett artikelregister med information om artikelns storlek, som ligger till grund för

en analys av vilken storleksgrupp artikeln tillhör. Registret innehåller även

information om bilmodellernas artikelstruktur, och uppgifter om den förväntade

serielängden i tillverkningen av respektive artikel. Resultaten ges dels i form av

en uppskattning av intervallen mellan ankomster av mätuppdrag från

serieproduktionen för de olika storleksgrupperna, och dels i form av antalet

uppdrag som förväntas varje vecka under givna förutsättningar.

6.4 Modell för att simulera mätprocessen

Varje mätuppdrag som anländer till Pressfabrikens kvalitetsavdelning skall

genomgå mätprocessen. För att kunna beräkna mätprocessens kapacitet och

kunna uppskatta köbildningen konstruerades en modell enligt figur 14.

”Ankomster av mätuppdrag” bestäms med hjälp av modellerna som beskrivits

ovan. ”Resurstillgång” handlar främst om hur många operatörer som finns till-

gängliga och vilken arbetstid som gäller. ”Styrvariabler” bestämmer mätupp-

dragens väg genom mätprocessen. Beroende på vilket scenario man vill köra
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ändrar man värde på en eller flera av dessa, och kan därmed simulera till exempel

med eller utan vagn i mätprocessen. Alla dessa indata varieras i scenarios som på

förhand bestäms i samarbete med Christer Nöjd. Processlogik, processtider och

resursdefinitioner bestäms genom egna mätningar och intervjuer med operatörer.

Det är dessa som utgör underlaget till simuleringsmodellen. En detaljerad

beskrivning av modellen återfinns nedan. Genom att köra olika scenarios i

modellen kan den nu ge information om t ex resursutnyttjande, köbildning och

kapacitet.

Resurstillgång

Styrvariabler

Resursutnyttjande
Ankomster av

mätuppdrag

Indata

Modell
Processlogik och

processtider,
resursdefinitioner

mm.

Simulering

Köbildning

Resultat

Kapacitet

Figur 14. Modell av Mätmaskin Press

6.4.1 Processlogik

När mätuppdraget anlänt placeras det i kö i väntan på att mätprocessen skall bli

tillgänglig. Det finns två huvudsakliga mätprocesser, dels när mätuppdraget körs

på vagnen och dels när det körs direkt på planskivan. För en närmare beskrivning

av hur modellen anpassats till Arena hänvisas till bilaga 4. I figur 15 namnges de

delprocesser som mätprocessen består av. I en del fall är flera småprocesser

sammanslagna till en större.

1. Ankomst och kö. Mätuppdragen anländer till systemet och läggs i kö i väntan

på att mätprocessen skall bli tillgänglig.

2. Mätuppdrag tilldelas vagnplats och lämplig processlogik. Denna delprocess

är mest av logisk karaktär, och tidsåtgången är satt till noll. I verkligheten

innebär processen att beslut tas om hur och var ett mätuppdrag skall utföras.
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Beroende på utvärdering av uppdragstyp och artikelgrupp skickas uppdraget

vidare antingen till block tre eller block nio. Kön söks i första hand på

prioritetsbasis, där det först inkomna mätuppdraget ges högst prioritet. I andra

hand söks kön efter mätuppdrag som kan fylla upp vagnen. T.ex. om vagnen är

till hälften fylld så söker man efter nästa uppdrag i kön som tar halva eller

mindre än halva vagnen i anspråk. Detta upprepas tills dess vagnen är full, i

rörelse eller i parkeringsläge.

1 Ankomst och kö.

2 Mätuppdrag tilldelas vagnplats
och lämplig processlogik.

3 TFI monteras
på vagnen.

4 TFI’er laddas med
plåtar.

5 Vagnen startas och
dörren till CMM stängs.

6 Uppriktning av TFI’er
och mätning av plåtar.

7 Dörren öppnas och
vagnen går till laddläget.

9 Vagnen skickas till
parkeringsläge och TFI
monteras på planskivan
samt riktas upp .

10 TFI laddas med plåt.

Repeteras
tills alla

mätuppdrag på
vagnen är

klara.

Repeteras
tills en plåt/
mätuppdrag
är laddad.

Repeteras
tills en TFI/
mätuppdrag
är monterad.

Repeteras tills dess
att den aktuella
vagnen är full.

8 TFI demonteras
från vagnen.

Repeteras
tills vagnen

är tom.

11 Manuell
mätning
utförs.

13 TFI demonteras
från planskivan.

14 Avrapportering och
mätuppdragen lämnar systemet.

12 Autom.
mätning
utförs.

Figur 15. Modellbeskrivning för mätprocessen

3. TFI monteras på vagnen. Här hämtar operatören det aktuella mätupplägget

(TFI) med hjälp av gaffeltruck och monterar det på vagnen. Därefter läses

position och TFI-nummer in i ködatorn med hjälp av streckkodsläsare. Tids-
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åtgången har uppskattats genom tidsstudier, dels på verkliga arbetsmoment och

dels på konstlade försök.

4. TFI(er) laddas med plåtar. Detta innebär att en ny plåtdetalj monteras på

mätupplägget, samtidigt som den gamla plåten demonteras. För att lätt kunna

identifiera mätupplägget sitter det alltid en plåt monterad på det. Därför har

delprocesserna demontera plåt och montera plåt kunnat slås samman till en

process. Laddningen utförs av operatör, och processtiden har erhållits genom

tidmätningar. Detta upprepas tills dess alla TFI:er är laddade med plåt.

5. Vagnen startas och dörren till CMM stängs. Detta innebär ett tryck på en

knapp för en operatör, samt att vagnen förflyttar sig till mätläget och att

operatören därefter stänger dörren. Processtiden har uppskattats genom

intervju och genom uppgifter från vagnarnas leverantör.

6. Uppriktning av TFI:er och mätning av plåtar. För att mätmaskinen skall kunna

mäta plåtdetaljen måste den veta exakt var den förväntas befinna sig. Detta

görs genom att den känner av mätuppläggets läge genom att kontrollera dess

”klackar”. För mätningar med vagn förväntas detta i framtiden kunna ske helt

automatiskt. Då kräver processen alltså resursen Mätmaskin, och tidsåtgången

har uppskattats genom tidsstudier av uppriktningar som de sker idag. Sedan

mäts plåtdetaljen, i det här fallet automatiskt. Tidsåtgången beror dels på

artikelns storlek, och dels på vilken typ av mätning det handlar om. Den har

uppskattat dels genom tidsstudier, dels genom intervjuer och dels genom

studier av driftsrapporter.

7. Dörren öppnas och vagnen går till laddläget. För att vagnen skall kunna

komma ut till laddläget igen måste dörren öppnas igen, vilket görs manuellt.

Sedan startas vagnen av operatören och den rullar till laddläget. Steg 3 till 7

upprepas tills dess alla mätningar i uppdragen på vagnen är utförda.



Materialflöden vid Mätmaskin Press Modellformulering
.

39

8. TFI demonteras från vagnen. Här demonterar operatören det aktuella mät-

upplägget från vagnen med hjälp av gaffeltruck och återställer det till där för

avsedd lagringsplats. Tidsåtgången har uppskattats genom tidsstudier, dels på

verkliga moment och dels på konstlade processutföranden. Detta upprepas tills

dess vagnen är tom.

9. Vagnen skickas till parkeringsläge och TFI monteras på planskivan samt

riktas upp. Att skicka vagnen till parkeringsläge innebär ett tryck på en knapp

för en operatör, samt att vagnen förflyttar sig till parkeringsläge. Detta utförs

för att vagnen inte skall blockera dörren till mätmaskinen när man vill köra

mätuppdrag direkt på planskivan. Tidsåtgången för operatören har uppskattats

genom intervjuer, och för vagnrörelsen genom beräkningar baserade på

ritningar och uppgifter från leverantören. TFI monteras på planskivan går till på

samma sätt som vid montering på vagn, och tidsåtgången har bedömts som

samma. Uppriktningen sker manuellt i det här fallet, och kräver då alltså både

mätmaskin och operatör, men tidsåtgången uppskattas till densamma som vid

automatisk uppriktning.

10. TFI laddas med plåt. Samma som steg fyra. Ingen repetition nödvändig.

11. Manuell mätning utförs. En del mätningar finns det inga program för, så de

måste köras manuellt. En operatör krävs förutom mätmaskinen, och process-

tiderna har uppskattats genom intervjuer.

12. Automatisk mätning. Samma som mätmomentet i steg sex. Antingen steg 11

eller steg 12 utförs, steg nio till steg 12 upprepas tills dess alla mätningar i upp-

draget är utförda.

13. TFI demonteras från planskivan. Som steg åtta, ingen repetition nödvändig.

14. Avrapportering och uppdragen lämnar systemet. Vissa moment utförs av

operatören i samband med att resultaten av mätningarna rapporteras. Tids-

åtgången för detta har uppskattats genom intervjuer.
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6.4.2 Processtider

Processtiderna har uppskattas genom mätningar, intervjuer, automatisk doku-

mentation och beräkningar. När nog med observationer finns passas en lämplig

fördelning med ”Input Analyzer”, ett verktyg som följer med Arena. När mäng-

den observationer varit mindre har triangelfördelningen antagits, och i en del fall

anpassats med ”Input Analyzer”. Resultaten sammanfattas i Bilaga 5.

6.4.3 Resursdefinitioner

Dessutom definierades följande resurser:

• Två pelare - tillgänglighet 100%. Det är pelarna som utför själva mätningen.

• Två maskinhalvor - tillgänglighet 100%. Utgör området som kallas mät-

maskinen.

• Två vagnar - tillgänglighet 100%. Det nya laddsystemet, en till varje maskin-

halva.

• En truck - tillgänglighet 100%. För att hantera TFI:er och emballage.

• Tre operatörer - tillgänglighet enligt schema som beror på produktionsflex.

Mellan en och tre operatörer arbetar vid mätmaskinen, beroende på scenario.

Ibland är vissa resurser inte tillgängliga för systemet. När mätmaskinen skall

städas, vilket sker en gång i veckan, tas alla resurser utom trucken i anspråk.

Mätmaskinen måste även kalibreras en gång om dagen, vilket tar maskinhalva

och pelare i anspråk, samt en operatör för att starta kalibreringen. En gång i

veckan är det veckomöte och då är operatörerna inte tillgängliga. Dagligen

används trucken till att köra TFI:er till presslinerna.

6.4.4  Verifiering och validering

Modellen verifierades framför allt genom testkörningar med extremvärden och

stegvis simulering där varje mätuppdrags flöde genom modellen spårades.
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Valideringen skedde i flera olika stadier av modelleringsarbetet i form av

regelbundna genomgångar av arbetet och modellen med Christer Nöjd.

6.5 Modell för beräkning av ledig kapacitet och köbildning

Med hjälp av resultaten från simuleringen kan en enklare kalkylmodell skapas.

Syftet är att utan hjälp av simuleringsmjukvaran kunna få uppskattningar på

kapacitet och köbildning. Modellen kan beskrivas som i figur 16.

Resurstillgången

Kapacitet
Serieproduktion,

mätuppdrag/vecka

Indata

Modell
Kapacitet och

köbildning från
simuleringarna

Kalkyl

Köbildning

Resultat

 Ändringstjänst,
mätuppdrag/vecka

Figur 16. Excelmodell av mätprocessen

Indata är den aktuella produktionstakten, en prognos från beredningen på

ändringstjänst, samt vilken resurstillgång man planerar. Underlaget är statistiskt

material om kapaciteten och köbildningen under olika förutsättningar, som är

framtagna ur simuleringarna. Resultaten ges i form av uppskattningar av aktuell

kapacitet och utnyttjande av kapacitet. Dessutom ges en uppskattning av

köbildningen i form av medelvärde och toppar. Här skapas konfidensintervall

(Råde & Rudemo, 1992) för köns medellängd och maxlängd. Utnyttjandet av

kapaciteten delas in i intervall, mindre än 63%, 63% till 72% o.s.v. Baserat på

dessa intervall grupperas observationerna på köns längd och konfidensintervallen

sammanvägs. I modellens resultat redovisas övre gränsvärdet i ett 95%

konfidensintervall, vilket det verkliga utfallet med 95% sannolikhet kommer att

understiga.
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7 Analys

I det här avsnittet redovisas hur analyserna går till. De scenarios som används

vid simuleringarna finns närmare beskrivna i bilaga 6.

7.1 Förutsättningar för simuleringarna

Resultaten av denna analys med scenarios för belastning från ändringstjänst och

serieproduktion används som indata vid simuleringarna, som redovisas senare i

detta kapitel.

7.1.1 Inflödet från ändringstjänst

För ändringstjänsten studeras en historik över det antal uppdrag som inkommit

varje vecka mellan vecka 46 1996 och vecka 13 1997. Det är endast för den

tidsperioden någon dokumentation finns tillgänglig. Utifrån denna studie, och i

samråd med bl.a. Tarja Matero och Yamina Helenius, väljs tre scenarios ut. Ett

”lågsäsongscenario”, som motsvarar belastningen när inget ändrings eller

nybilsprojekt pågår, ett ”högsäsongscenario” som motsvarar hög belastning under

normala förhållanden, och slutligen ett värsta fallet scenario. Belastningen valdes

till 2, 15 respektive 25 uppdrag per vecka, och typen av uppdrag beräknas med

tidigare beskriven modell för ankomster från ändringstjänst.

7.1.2 Inflödet från ändringstjänst

För serieproduktionen konstrueras ett antal scenarios motsvarande den planerade

produktionen av respektive bilmodell vid olika tidpunkter i framtiden. Uppgifter

om detta hämtas ur huvudplaneringen, som tillhandahålls av Karl-Olof Zandhoff

på pressfabrikens planeringsavdelning. I samarbete med Christer Nöjd utarbetas

scenarios för hur stor andel av artiklarna från respektive bilmodell som skall

mätas i Mätmaskin Press, samt hur stora stickprov som ska tas ut för mätning ur



Materialflöden vid Mätmaskin Press Analys
.

43

varje presserie. Sedan beräknas ankomstprocesserna med hjälp av tidigare

beskriven modell.

7.1.3 Resurstillgänglighet

I samarbete med Christer Nöjd utarbetas ett antal scenarios för resurstillgången.

Den enda resursen som anses vara varierbar är operatörerna, och de parametrar

som kan variera är produktionsflex, antal skift och antalet operatörer.

7.2 Simuleringar

När förutsättningarna är klara kan vi genomföra de försök som krävs för att uppnå

syftet med studien. Först genomförs de simuleringar som avser utvärdera olika

styrstrategier, varefter investeringen i laddutrustning utvärderas. Avslutningsvis

genomförs simuleringar för att samla statistiskt underlag till den excelbaserade

modellen av mätprocessen.

7.2.1 Simuleringar för att bestämma styrstrategier

Dessa simuleringar skall visa hur systemet ska styras för bästa genomströmning.

Empiriskt provas ett scenario av belastning/resurstillgång ut som uppvisar

jämviktsegenskaper, vilket innebär att kön visar utslag utan att vara strängt

växande. Det som sedan varieras är vilka uppdrag som ska köras på vagn och

vilka som ska köras på planskivan. Dessutom varieras huruvida vagnen startas på

en gång även om den inte är full, samt hur uppdrag i kö prioriteras. Resultaten av

simuleringarna utvärderas främst genom att titta på köbildning och resurs-

utnyttjande.

7.2.2 Simuleringar för att utvärdera investeringen i vagnar

De här simuleringarna genomförs för att utvärdera vilken effekt investeringen i

vagnar får på genomströmningen. En simulering görs med vagnen enligt den

effektivaste styrstrategin för vilka uppdrag som skall köras på vagnen. Nästa
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simulering görs så att alla uppdrag körs på planskivan. Som en jämförelse

genomförs även en undersökning av effekten av 20% snabbare mätprogram

7.2.3 Simuleringar för att bestämma kapaciteten och köbildningen

Ett antal simuleringar för att bestämma kapaciteten för uppdrag från serie-

produktion respektive ändringstjänst beroende på resurstillgång genomförs. En

buffert av uppdrag skapas i början av simuleringen, varefter genomströmningen

undersöks. Resultaten förs in som den teoretiska kapaciteten i excelmodellen av

mätprocessen. Nu kan den modellen användas för att välja ut de scenarios för

belastning och resurstillgång som är intressanta. Som intressanta anses de

scenarios där kapaciteten utnyttjas mellan 50% och 120%. Dessa scenarios

simuleras med realistiska ankomstprocesser för mätuppdragen, som beräknas i

modellerna för belastningen, i syfte att undersöka köbildningen. Excelmodellen

kan nu kompletteras med dessa observationer så som beskrivits i kapitel 6.5.
..
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8 Resultat och diskussion

Här redovisas resultaten av simuleringarna och de slutsatser som kunnat dras

ur dem. Dessutom diskuteras de modeller som är en del av resultatet. För

närmare redovisning av resultaten från simuleringarna hänvisas till bilaga 7.

8.1 Styrstrategier

Resultaten av simuleringarna som enligt kapitel 7.2.1 skulle genomföras för att

bestämma de effektivaste styrstrategierna redovisas och diskuteras nedan.

Simuleringarna indikerade att stora artiklar och uppdrag från ändringstjänsten bör

köras på planskivan. Det första kan förklaras av att en viss hantering på vagnen är

oberoende av antalet artiklar på vagnen, och denna slipper man när man kör de

stora artiklarna, som skulle körts ensamma på vagnen, på planskivan istället. Det

andra förklaras av att en del uppdrag från ändringstjänsten innehåller mätningar

som tar lång tid att utföra, så att de andra uppdragen på vagnen låses.

Nästa frågeställning var om vagnarna skulle fyllas innan de kördes igång, även

om kön var tom. Simuleringarna indikerade att köerna blev lite längre om man

fyllde vagnarna, vilket kan förklaras med att uppdrag som inte passar på den

halvfulla vagnen hinner anlända medan vi inväntar ett passande uppdrag och

hamnar i kö tills dess vagnen är ledig igen. Skillnaden i köbildning var så liten att

det inte spelar någon roll vilket alternativ som väljs här.

Slutligen gällde det prioriteringen av uppdrag i kön. Simuleringarna indikerade att

man om man vill undvika toppar i antal uppdrag i kön inte bör prioritera uppdrag

från ändringstjänsten. Detta resultat beror troligtvis på att dessa uppdrag tar

längre tid att genomföra. Om kön innehåller fler serieproduktionsuppdrag är den

fysiskt större men antagligen tidsmässigt lika stor. Minsta köbildningen fick man

om man prioriterade uppdrag från serieproduktionen. Skillnaden var dock liten

jämfört med en Först In Först Ut prioritering. Eftersom en prioritering av uppdrag
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från serieproduktionen kan innebära långa ledtider för en del uppdrag från

ändringstjänst rekommenderar jag en Först In Först Ut prioritering. Med en sådan

prioritering bör dessutom problemen med köns fysiska storlek bli som minst.

8.2 Effekten av vagninvestering

Simuleringarna för att utvärdera laddutrustningen påvisade inte någon förbättring

av genomströmningen till följd av investeringen. Vad gäller resursutnyttjandet

ökar det för pelarna, de mäter mer. Det verkar dock som om denna vinst äts upp

av extra uppriktningar. Den enda tydliga vinsten är att man frigjort en del

operatörstid, som skulle kunna läggas på andra arbetsuppgifter i anslutning till

mätmaskinen. Som en jämförelse ger 20% snabbare mätprogram en ökad

genomströmning på i storleksordningen 10% enligt simuleringarna.

8.3 Modellerna

Det verktyg som skulle skapas blev en modell, eller egentligen flera modeller. I

resultatet redovisas främst två modeller, eftersom det är dessa som anses vara

mest användbara. Manualer till modellerna finns i bilaga 8. Där finns även

instruktioner för att kunna använda simuleringsmodellen om det skulle bli

aktuellt.

8.3.1 Modell för belastning från serieproduktion

Den här modellen, som finns beskriven i kapitel 6.3, lämnar en uppskattning av

intervallet mellan ankomster av mätuppdrag eller antalet uppdrag per vecka. Om

modellen skall användas operativt för att ställa prognoser bör den uppdateras med

genomsnittliga serielängder för modell 9-5, eftersom dessa nu grundar sig på

syskon/kusin analysen som nämndes i kapitel 6.1.2. Eventuellt kan modellen

kopplas till pressfabrikens system för produktionsuppföljning, PANDA, för

enklare uppdatering. På så sätt bör bättre prognoser kunna ställas.
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8.3.2 Modell för kapacitet och köbildning

Den här excelmodellen av mätprocessen, som tidigare beskrivits i kapitel 6.5,

baseras på simuleringsresultaten från kapitel 7.2.3 och inte på verkliga data.

Tidsramen för projektet tillåter ingen utvärdering av modellen, och den bör därför

användas med försiktighet. När man utvärderat den genom jämförelser med

verkligt utfall bör den kunna användas för att ställa prognoser om avdelningens

möjligheter att utföra de mätuppdrag man väntas få in. Den bör även, i

kombination med serieproduktionsmodellen, kunna användas för att undersöka

lämpliga åtgärder vid kapacitetsbrist.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen hänsyn tas till utveckling och underhåll av

systemet. Därför bör man ta hänsyn till detta separat, t.ex. genom att planera för

överkapacitet. Man bör även komma ihåg att kapaciteten för uppdrag från

ändringstjänsten baserar sig på en uppdragsammansättning skapad ur mätupp-

dragsjournalen. Man bör alltså titta på hur denna sammansättning ser ut och

jämföra med aktuell uppdragsmix. Om den aktuella mixen består enbart av mer

tidskrävande uppdrag blir kapaciteten för ändringstjänst givetvis mindre än

modellen anger.

8.4 Diskussion

Resultaten uppfyller syftet med examensarbetet så till vida att de modeller som

efterfrågades har kunnat skapas. Tyvärr kunde ingen tillfredsställande modell för

att ställa prognoser över belastningen från ändringstjänst skapas. För att kunna

planera sin kapacitet bör man i framtiden regelbundet inhämta prognoser på

denna belastning från Pressberedningen. Det borde inte vara omöjligt för dem att,

åtminstone på kort sikt, bedöma hur många mätuppdrag de kommer att skriva ut.

Ansvar och kommunikationsvägar för detta bör bestämmas.

Ett biresultat av arbetet blev att man blev medveten om den kapacitet man skall

kunna uppnå under normala förhållanden. På så sätt har man fått ett realistiskt
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mål att arbeta mot. När man använder modellerna för den operativa planeringen

bör man dock vara försiktig. Det är farligt att använda modeller där man stoppar

in en liten datamängd och trycker på en knapp utan att kritiskt granska det

resultat man får. Efter en utvärdering av modellernas rimlighet bör de dock kunna

användas för att ställa prognoser.

Att laddutrustningen inte hade den inverkan på anläggningens kapacitet man

väntat sig är mest av akademiskt intresse, eftersom de sedan länge var beställda

när examensarbetet påbörjades. Det kan vara värt dra lärdom av detta. Ett av

simuleringsverktygets främsta användningsområden är att utvärdera investeringar

och dimensionera nya anläggningar.
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Bilaga 1 - Metoddiskussion

Denna bilaga behandlar utvärdering av olika lösningsmetoder för att bygga en

modell av systemet.

Metod för val av lösning

Det finns flera sätt att gå till väga på när man bygger modeller av verkliga system.

För att välja använde jag mig av nedanstående metod:

1. Ställ upp kriterier för vad som skall åstadkommas - Utifrån företagets önske-

mål angående lösningen utarbetas kriterier för genomförandet.

2. Rangordna kriterierna och vikta dom - Detta steg utförs i samarbete med

handledaren på företaget, för att den bedömningen skall bli så relevant som

möjligt.

3. Ta fram förslag på möjliga lösningar

4. Bedöm lösningarna utifrån de uppställda kriterierna - En subjektiv bedömning

av hur väl lösningen uppfyller de kriterier som ställts upp. Sedan sammanställs

den totala måluppfyllelsen.

5. Välj lösningsförslag - Det eller de lösningsförslag som enligt steg fyra är bäst

väljs för genomförandet.

6. Utvärdering - Efter genomförandet bör valt lösningsförslag utvärderas. Även

detta bör göras i samarbete med handledare på företaget.

De urvalskriterier jag kom fram till redovisas i tabellen nedan. Kriterierna

viktades på en skala 1-10 i samarbete med min handledare på företaget, Marina

Isaksson.

Modellbygget och användandet av modellen bör: vikt

• ej vara för tidskrävande. Det skall rymmas inom tidsramen för projektet och ge

tid till ett grundligt genomförande.

10

• vara möjlig att applicera på systemet. Detta innebär att lösningen bör ge god 10
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korrespondens mellan modell och verkligt system så att lösningen blir relevant,

och att lösningen skall vara möjlig att genomföra.

• kunna ge en lätthanterlig lösning att kunna användas som beslutsstöd. Modellen

skall kunna förutsäga effekten av ändringar i belastning och kapacitet

8

• ge möjlighet att enkelt och direkt kunna styra på flera olika variabler. 6

• inte innebära dyra investeringskostnader för företaget. Vikten av detta

alternativ påverkas av investeringens storlek.

5

• ge möjlighet att kunna anpassa modellen till systemförändringar, så att den inte

blir föråldrad

3

• vara lätt att förstå, så att beställaren lättare kan bedöma dess relevans 3

Om det är möjligt att kombinera två lösningsmetoder så att de kompletterar

varandra, kan det bli aktuellt att tillämpa två lösningsförslag.

Lösningsförslag

Ett antal förslag på lösningar togs fram och bedömdes utifrån kriterierna. En

subjektiv uppskattning gjordes av hur väl förslaget uppfyllde respektive kriterium.

1. Analytisk modell.

Det finns flera beräkningsmodeller framtagna för enklare kösystem. Fördelen är

att arbetsinsatsen kan minskas och att ingen dyr mjukvara krävs för att genomföra

lösningen. Nackdelen är att mycket grova förenklingar skulle krävas för att

anpassa modellen till existerande beräkningsmodeller.

Kriterium Uppfyllelse Kommentar till bedömning av måluppfyllelse:

1 100% Detta förslag kräver minst tid.

2 25% Grov förenkling nödvändig. Situationen med flera olika mättider kan

inte beskrivas.

3 50% Ger ej all information som önskas. T.ex. kan det transienta förloppet

inte erhållas.

4 50% Svårare att variera indata direkt. Detta får göras indirekt istället.

5 100% Kan göras med papper och penna eller i Excel. Ingen investering.

6 50% Om förändringarna inte påverkar strukturen är det lätt, sen blir det

mycket svårt.
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7 100% Bakomliggande teori är lätt att förstå. Förenklingar gör modellen lätt

att överblicka.

Σ 25 p.

2. Simuleringsmodell med hjälp av mjukvara.

En modell simuleras med hjälp av händelsestyrd simulering. Här skulle det vara

möjligt att direkt mata in de parametrar som gäller för rådande situation, och få

utdata i form av köers längd, resursutnyttjande och eventuell dimensionerande

resurs. För mer information om händelsestyrd simulering; se separat avsnitt.

Kriterium Uppfyllelse Kommentar

1 100% Med hjälp av bra mjukvara går modellbygget snabbt.

2 100% Det går i princip att göra modellen hur detaljerad som helst.

3 100% Det går att mata in få styrvariabler och generera önskade rapporter.

4 100% Det är möjligt att direkt ändra på enskilda variabler.

5 20% Dyr mjukvara. Investeringen uppstår dock endast om SAAB vill

använda modellen efter projektets slut.

6 67% Om förändringarna inte påverkar strukturen är det lätt, sen blir det

svårare.

7 67% Modellen blir lätt att överblicka. Bakomliggande teori är svårare att

förstå.

Σ 39 p.

3. Simuleringsmodell utan hjälp av mjukvara, egen kodning.

Som lösning 2, fast ingen anpassad mjukvara används utan kodning sker i

exempelvis C. Denna lösning är inte praktiskt genomförbar eftersom de nöd-

vändiga kunskaperna ej finns, och kodningen skulle bli alltför tidskrävande.

Kriterium Uppfyllelse Kommentar

1 0% Att programmera själv skulle ta en massa tid.

2 50% Fullt möjlig att applicera, men inte genomförbar med tillgängliga

resurser.

3 100% Det går att mata in få styrvariabler och generera önskade rapporter.

4 100% Det är möjligt att direkt ändra på enskilda variabler.

5 100% Ingen mjukvarukostnad.
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6 33% Det går inte att anpassa modellen till systemförändringar.

7 0% Svårare att förstå. Fasaden är borta och svår kodning blottläggs.

Σ 25 p.

4. Experiment med det verkliga systemet.

Den här lösningen innebär att man försätter det existerande systemet i de

situationer (scenarios) man vill undersöka, och sedan mäter utfallet på de

indikatorer man är intresserad av. Denna lösning har flera nackdelar: För det

första skulle man medvetet bli tvungen att försätta systemet i just de situationer

man vill undvika. För det andra existerar systemet inte ännu i den form som vi vill

undersöka, eftersom vagnarna inte är installerade vid undersökningstillfället.

Kriterium Uppfyllelse Kommentar

1 0% Mycket tidskrävande.

2 75% Hela systemet existerar inte ännu.

3 0% Inte så lätthanterligt.

4 50% Det går att direkt ändra på enskilda variabler, men varje mätning är

komplicerad.

5 0% Stora bristkostnader vid mätningar, eftersom ledig tid inte finns.

6 67% Nya mätningar måste göras efter systemändring, men lösningen är

självanpassande.

7 100% Lätt att förstå.

Σ 15,5 p.

5. Bygge av fysisk modell och mätningar på denna.

Denna lösning innebär att man bygger en mekanisk miniatyrmodell av systemet

och genomför experimenten på denna. Att bygga en sådan modell skulle dock ge

stora materialkostnader, vara mycket tidskrävande och dessutom skulle lösningen

bli ganska svårhanterlig.

Kriterium Uppfyllelse Kommentar

1 0% Mycket tidskrävande.

2 50% Svårt att åstadkomma till rimligt pris.

3 0% Inte så lätthanterligt.
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4 33% Svårt att ändra på indata?

5 0% Dyr modellkonstruktion (dyra delar).

6 33% Dyrt att göra om, men det går.

7 67% Ganska lätt att förstå.

Σ 10 p.

Val av lösningsmetod för modellbygget

Eftersom systemet är så komplext är händelsestyrd simulering enligt lösning två

det bästa sättet att modellera mätprocessen. En förfrågan till personer i lednings-

gruppen på Pressfabriken visade att ingen programvara för händelsestyrd

simulering fanns tillgänglig på fabriken, så om man vill kunna använda sig av

modellen efter projektets slut bör så mycket av modellen som möjligt ligga i en

annan miljö, exempelvis Excel. Modellerna för beräkning av inflödet, eller

belastningen på systemet, bör kunna konstrueras i denna miljö. Dessutom skall

resultaten från simuleringarna användas för att skapa en enklare, Excelbaserad,

modell av mätprocessen, som kan användas utan simuleringsmjukvaran.

Lösningen blir alltså en kombination av lösningsmetod ett och lösningsmetod två



Bilagor Bilaga 2 - Data
.

.

Bilaga 2 - Data

Denna bilaga innehåller listor med en del av de data som samlats in och tagits

fram under arbetets gång.

Artikelregister för bilmodell 9-5

I figur 1 finns uppgifter om vilka artiklar som ingår i modell 9-5, vilken pressline

de tillverkas på samt vilken artikelgrupp de tilldelats för vagnarna Dessutom

anges vilken typ av förhållande som etablerats med artiklar till 900-modellen,

syskon, kusin eller syssling.

 

TFI-nr artikelnr benämning line kl.Artikel syskon kusin syssling
H-411 4551313 innerplåt fr. dörr  v D d X
H-412 4551321 innerplåt fr. dörr  h D d X

H-415/416 4551339 gavel fr.dörr v. E a X
H-415/416 4551347 gavel fr.dörr h. E a X
H-441/442 4551354 först. ö.inre fr .dörr. v E a X
H-441/442 4551362 först. ö.inre fr .dörr. h E a X
H-425/426 4551438 först.fr.fr.dörr. v E a X
H-425/426 4551446 först.fr.fr.dörr. h E a X
H-421/422 4551453 först. lås fr.dörr v E a X
H-421/422 4551461 först. lås fr.dörr h E a X

H-401 4551511 ytterplåt fr.dörr kpl v D d X
H-402 4551529 ytterplåt fr.dörr kpl h D d X
H-461 4551594 innerplåt bakdörr  v D d X
H-462 4551602 innerplåt bakdörr  h D d X

H-465/466 4551610 gavel bakdörr v. E a X
H-465/466 4551628 gavel bakdörr h. E a X
H-491/492 4551636 först. ö.inre bakdörr v E a X
H-491/492 4551644 först. ö.inre bakdörr h E a X
H-471/472 4551750 först. lås bakdörr v E a X
H-471/472 4551768 först. lås bakdörr h E a X

H-451 4551818 ytterplåt bakdörr  v D d X
H-452 4551826 ytterplåt bakdörr  h D d X
H-701 4552121 ytterplåt huv C # X
H-705 4552162 först. fr. huv E b X
H-801 4552907 ytterplåt b-lucka  övre C d X
H-802 4552915 ytterplåt b-lucka  nedre C b X
H-803 4553780 innerplåt b-lucka C c X
H-511 4590881 soltak C # X
H-502 4590899 takbalk mittre E b X
H-501 4590915 takplåt C # X
H-512 4590923 ram soltak A b X
H-514 4590931 takbalk  soltak E b X
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H-523 4590956 takbalk fr ö. E b X
H-522 4590964 takbalk fr.ne. E b X
H-533 4590980 takbalk ba. öv. E b X
H-532 4590998 takbalk ba. ne. E b X
H-865 4591012 hatthylla C b X
H-871 4591020 först. hatthylla E b X
H-861 4591079 bakrutebalk E b X

H-373/374 4591251 täckplåt sidobalk v E b X
H-373/374 4591269 täckplåt sidobalk h E b X
H-377/378 4591293 täckplåt takskarv  v E b X
H-377/378 4591301 täckplåt takskarv  h E b X
H-323/324 4591350 först a-stolpe öv. v E a X
H-323/324 4591368 först a-stolpe öv. h E a X
H-329/330 4591376 först a-stolpe mitt v A b X
H-329/330 4591384 först a-stolpe mitt h A b X
H-311/312 4591418 innerdel a-stolpe  fr v A b X
H-311/312 4591426 innerdel a-stolpe  fr h A b X
H-349/350 4591459 först. b-stolpe A b X
H-349/350 4591467 först. b-stolpe A b X

H-221 4591699 sidoplåt inre v C d X
H-222 4591707 sidoplåt inre h C d X

H-227/228 4591715 förl. sida inre v A a X
H-227/228 4591723 förl. sida inre h A a X
H-245/246 4591756 först. c-stolpe öv. v C a X
H-245/246 4591764 först. c-stolpe öv. h C a X
H-243/244 4591772 knutplåt c-stolpe v E a X
H-243/244 4591780 knutplåt c-stolpe h E a X
H-873/874 4591798 sidostöd hatthylla v E a X
H-873/874 4591806 sidostöd hatthylla h E a X
H-867/868 4591814 stöd hatthylla . v E a X
H-867/868 4591822 stöd hatthylla . h E a X
H-247/248 4591871 först. c-stolpe ne v E a X
H-247/248 4591889 först. c-stolpe ne h E a X
H-55/56 4592051 tröskel mittre v E c X
H-55/56 4592069 tröskel mittre h E c X

H-321/322 4592093 först. a-stolpe ne. v E a X
H-321/322 4592101 först. a-stolpe ne. h E a X
H-341/342 4592135 innerdel b-stolpe v E a X
H-341/342 4592143 innerdel b-stolpe h E a X
H-601/602 4592176 framskärm vattenränna v D a X
H-601/602 4592184 framskärm vattenränna h D a X

H-151 4592424 vridstyvhetsbalk ba. golv E a X
H-101 4592549 golvplåt bakre D # X

H-51/52 4592739 tröskel inre v C c X
H-51/52 4592747 tröskel inre h C c X
H-662 4592796 vindrutebalk ne. E b X

H-257/258 4594511 vattenränna sidopl.v A a X
H-257/258 4594529 vattenränna sidopl.h A a X
H-253/254 4594594 fästram v A a X
H-253/254 4594602 fästram h A a X

H-851 4594610 akterspegel E b X
H-852 4594636 tröskel bakre E b X
H-166 4595377 profil hölje E b X

H-203/204 4596052 fyllnadsplåt sidoplåt yttre v A a X
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H-203/204 4596060 fyllnadsplåt sidoplåt yttre h A a X
H-165 4596540 tvärbalk främre E b X

H-379/380 4596631 förl. täckplåt takskarv v E a X
H-379/380 4596649 förl. täckplåt takskarv h E a X

H-201 4597738 sidoplåt yttre v D # X
H-202 4597746 sidoplåt yttre h D # X
H-301 4597753 dörram v C # X
H-302 4597761 dörram h C # X
H-167 4598959 täckplåt balk nedre E c X

H-71/72 4598991 stöd tröskel inre v A a X
H-71/72 4599007 stöd tröskel inre h A a X
H-73/74 4599171 tvärbalk främre  tunnel v A a X
H-73/74 4599189 tvärbalk främre  tunnel h A a X

H-161/162 4599197 balk yttre bakre v E a X
H-161/162 4599205 balk yttre bakre h E a X
H-663/664 4599239 vindrutebalk ö. y. v E a X
H-663/664 4599247 vindrutebalk ö. y. h E a X
H-667/668 4599296 täckplåt övre bakre v E a X
H-667/668 4599304 täckplåt övre bakre h E a X
H-375/376 4599338 täckplåt v E a X
H-375/376 4599346 täckplåt h E a X

H-661 4599502 vindrutebalk öv. E b X
H-603 4599510 vattenränna v E b X
H-604 4599528 vattenränna h E b X
H-721 4599692 balk övre A # X
H-673 4599700 låsförstärkning E b X

H-733/734 4599734 gavel yttre v E a X
H-733/734 4599742 gavel yttre h E a X
H-173/174 4599981 tvärbalk bakre h E a X
H-173/174 4599999 tvärbalk bakre v E a X

H-702 4695482 innerplåt huv C # X
J-801 4699005 outer panel upper t-gate D d X
J-802 4699013 outer panel lower t-gate C b X
J-461 4699336 inner panel rear door D d X
J-462 4699344 inner panel rear door D d X

J-491/492 4699351 waist reinf inner E a X
J-491/492 4699369 waist reinf inner E a X

J-451 4699492 outer panel rear door D d X
J-452 4699500 outer panel rear door D d X
J-221 4720413 side panel inner D d X
J-222 4720421 side panel inner D d X

J-245/246 4720439 reinf c-pillar upper E a X
J-245/246 4720447 reinf c-pillar upper E a X
J-247/248 4720454 reinf c-pillar middle A a X
J-247/248 4720462 reinf c-pillar middle A a X
J-249/250 4720470 reinf d-pillar A b X
J-249/250 4720488 reinf d-pillar A b X
J-251/252 4720496 d-pillar inner upper A a X
J-251/252 4720504 d-pillar inner upper A a X
J-277/278 4720595 brace wheelhouse rear E a X
J-277/278 4720603 brace wheelhouse rear E a X

J-201 4720736 side panel outer D # X
J-202 4720744 side panel outer D # X

J-257/258 4720751 water channel A a X
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J-257/258 4720769 water channel A a X
J-253/254 4720777 mounting plate A a X
J-253/254 4720785 mounting plate A a X
J-377/378 4720835 cover roof side E b X
J-377/378 4720843 cover roof side E b X
J-373/374 4720975 cover cantrail front E b X
J-373/374 4720983 cover cantrail front E b X

J-851 4721031 rear end panel A b X
J-852 4721072 back panel A b X
J-501 4721130 roof panel D # X
J-502 4721148 support roof E b X
J-511 4721155 roof panel sr D # X
J-512 4721163 frame sunroof A b X
J-514 4721171 support roof sunroof E b X
J-533 4721205 rear header upper E b X
J-532 4721213 rear header lower E b X
J-551 4721254 middle header upper E a X
J-552 4721262 middle header lower E b X

J-375/376 4721676 cover cantrail rear E a X
J-375/376 4721684 cover cantrail rear E a X
J-261/262 4721890 reinf d-pillar lower E a X
J-261/262 4721908 reinf d-pillar lower E a X

J-503 4722237 support roof middle E a X
J-223/224 4724233 side member A b X
J-223/224 4724241 side member A b X
J-281/282 4724258 support shock absorber A a X
J-281/282 4724266 support shock absorber A a X

J-803 4768933 inner panel tailgate D c X

Figur 1. Utdrag ur artikelregister för modell 9-5, eget arbete

Tilldelningen av artikelgrupp baserar sig på mätningar av fixturernas fundament.

Villkoren ser ut som följer: Grupp a, bredd < 895 mm och längd < 1280 mm;

Grupp b, bredd < 1810 mm och längd < 1280 mm; Grupp c, bredd < 895 mm och

längd < 2560 mm; Grupp d, bredd < 1810 mm och längd < 2560 mm; Grupp #,

bredd > 895 mm eller längd > 1280 mm. Syskonanalysen har genomförts som

beskrivs i rapportens huvuddel, kapitel 6.1.2. Syskon i 900 modellen har

etablerats för 56 artiklar (33%), kusiner för 53 artiklar (32 %) och sysslingar för

59 artiklar (35%).

Artikelregister för bilmodell 900

För 900 modellen var ingen syskonanalys nödvändig. I figur 2 redovisas istället

gruppindelning och mönster för produktionsstörningar. Samma mönster för
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produktionsstörningar har i analysen använts för respektive släkting i 9-5

modellen.

 

TFI-nr artikelnr benämning line klass, bästa möjliga %batch
F-221 4298634 sida inre D d 70%
F-222 4298642 sida inre D d 76%
E-701 4320602 yp huv C d 75%
E-702 4320628 ip huv C d 81%
E-705 4320719 först fr. E a 101%
E-811 4320834 ip lucka C d 96%
E-821 4320859 först hörn A a 83%
E-822 4320867 först hörn A a 83%
E-803 4320925 yp n b lucka C b 77%
E-802 4320958 yp lucka C # 79%
E-441 4321139 balk fr dörr ö i E a 107%
E-442 4321147 balk fr dörr ö i E a 107%
E-415 4321196 gavel f dörr C a 107%
E-416 4321204 gavel f dörr C a 107%
E-401 4321253 yp f dörr v D d 80%
E-402 4321261 yp f dörr h D d 74%
E-461 4321378 ip b dörr v D b 82%
E-462 4321386 ip b dörr h D b 82%
E-471 4321410 först lås B a 136%
E-472 4321428 först lås B a 136%
E-465 4321493 gavel b dörr A a 91%
E-466 4321501 gavel b dörr A a 91%
E-451 4321576 yp b börr v D d 80%
E-452 4321584 yp b dörr h D d 73%
E-601 4321675 skärm v/h D b 63%
E-602 4321683 skärm v/h D b 63%
E-603 4321691 v rännskärm A a 88%
E-604 4321709 v rännskärm A a 88%
E-721 4321964 balk övre A b 107%
F-401 4324059 yp dörr v C d 83%
F-402 4324067 yp dörr h C d 86%
E-421 4325098 först lås B a 135%
E-422 4325106 först lås B a 135%
F-421 4325254 först lås B a 62%
F-422 4325262 först lås B a 62%
F-441 4325270 balk övre E a 88%
F-442 4325288 balk övre E a 88%
F-411 4325338 ip dörr D d 63%
F-412 4325346 ip dörr D d 48%
E-501 4329223 takplåt n. C d 77%
E-511 4329280 takplåt sr. C d 66%
E-523 4329314 takbalk E a 99%
E-533 4329355 t-balk b. ö. E a 90%
E-532 4329363 t-balk b. n. E a 103%
E-373 4329371 täckplåt E a 91%
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E-323 4329470 först a-st. B a 86%
E-324 4329488 först a-st. B a 86%
E-313 4329512 a-stolpe i fr A a 71%
E-314 4329520 a-stolpe i fr A a 71%
E-315 4329538 a-stolpe i bak A a 91%
E-316 4329546 a-stolpe i bak A a 91%
E-349 4329611 först b-st. A b 89%
E-350 4329629 först b-st. A b 89%
E-201 4329652 sida y D d 93%
E-202 4329660 sida y D d 88%
E-207 4329777 fyllnadsplåt B a 60%
E-208 4329785 fyllnadsplåt B a 60%
E-241 4329819 först C-stolpe A a 107%
E-242 4329827 först C-stolpe A a 107%
E-243 4329835 knutplåt A a 107%
E-244 4329843 knutplåt A a 107%
E-221 4329850 sida inre D d 85%
E-222 4329868 sida inre D d 87%
E-383 4329892 täckplåt tröskel A b 95%
E-384 4329900 täckplåt tröskel A b 95%
E-273 4329934 först hjulhus A a 95%
E-274 4329942 först hjulhus A a 95%
E-661 4330098 vindrutebalk A b 87%
E-651 4330114 torped f v-styrd A b 95%
E-851 4331013 akterspegel A b 84%
E-852 4331021 tröskel bakre A b 96%
E-275 4331732 först inre st A a 84%
E-276 4331740 först inre st A a 84%
E-259 4331773 vattenränna ö. A a 94%
E-260 4331781 vattenränna ö. A a 94%
E-261 4331799 vattenränna n B a 74%
E-262 4331807 vattenränna n B a 74%
E-253 4331815 fästram A a 95%
E-254 4331823 fästram A a 95%
E-321 4332136 först a-stolpe A a 85%
E-322 4332144 först a-stolpe A a 85%
E-325 4332235 knutplåt a-stolpe A a 99%
E-326 4332243 knutplåt a-stolpe A a 99%
F-301 4332599 dörram v 900/3 C d 66%
F-302 4332607 dörram h 900/3 C d 68%
F-201 4332615 sida yttre D d 74%
F-202 4332623 sida yttre D d 60%
F-349 4332698 f b stolpe A b 92%
F-350 4332706 f b stolpe A b 95%
F-271 4332714 f y hjulhus A a 74%
F-272 4332722 f y hjulhus A a 74%
E-513 4332797 takbalk b sr. E b 82%
E-502 4332805 tvärbalk tak E a 88%
E-512 4333837 ramplåt A b 71%
F-241 4334017 knutplåt nedre A a 99%
F-242 4334025 knutplåt nedre A a 99%
F-243 4334033 knutplåt övre A a 77%
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F-244 4334041 knutplåt övre A a 77%
E-652 4335329 torped fr h-styrd A b 173%

G-853/854 4371555 tröskelförstärkning C b 115%
G-853/854 4371563 tröskelförstärkning C b 115%

G-201 4371613 sida yttre D d 62%
G-202 4371621 sida yttre D d 64%

G-277/278 4371712 sidoförstärkning C b 119%
G-277/278 4371720 sidoförstärkning C b 120%

G-221 4371738 ip sida v C d 80%
G-222 4371746 ip sida h C d 88%

G-873/874 4371779 tröskelförst C d 59%
G-873/874 4371787 tröskelförst C d 59%

E-411 4698551 ip f dörr v D b 86%
E-412 4698569 ip f dörr h D b 83%

Figur 2. Utdrag ur artikelregister för modell 900, eget arbete

Produktionsstörningarna har erhållits genom att jämföra verkliga serielängder ur

produktionsuppföljningssystemet PANDA med planerade serielängder ur

produktionsplanen.

Data om inflödet från ändringstjänsten

För att bestämma hur många uppdrag per vecka som skall anges i de scenarios

som skall simuleras undersöktes dokumentering på antalet uppdrag som kommit

in veckovis mellan vecka 46, 1996 och vecka 13, 1997. Denna dokumentation,

samt en histogramanalys där observationerna delats in i fack med avseende på

antalet uppdrag, redovisas i figur 3.
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Figur 3. Analys av inflödet från ändringstjänst
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Analysen visar att det de flesta veckor kommer att komma mellan fem och 15

mätuppdrag. Ingen observation på mer än 25 uppdrag har gjorts. För

simuleringarna kommer jag att använda värsta fallet scenarios för belastningen

från ändringstjänst, och väljer då belastningarna 15 respektive 25 uppdrag. Det

framkom även att det kunde vara intressant att titta på belastningen när inget

speciellt projekt är igång. En förfrågan visade att det då i värsta fall kunde röra

sig om två uppdrag per vecka.

Hur de mätuppdrag som inkommit det senaste året fördelar sig på olika typer av

mätningar har jag sammanställt i Excelboken ”Ä_tjänst.xls”. En summering av

dessa uppdrag, som ligger till grund för sammansättningen av uppdragstyper till

simuleringen, redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Sammanfattning av mätuppdragsjournal

Typ av mätuppdrag Antal mätningar: Andel av totala antalet mätningar *

Fullmätning 67 10%

Uppdrag klass A 115 18%

Try-out mätning 289 44%

Emballageprov 42 6%

Nykontroll 87 13%

Verifiering av nykontroll 10 2%

Specialmätning 47 7%

Σ 657 100%

Resultatet innebär t ex att ett mätuppdrag från Ändringstjänsten med 44%

sannolikhet är en Try-out mätning.
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Bilaga 3 - Vagntider

I denna bilaga beräknas de tider som vagnarna använder för att förflytta sig

mellan de olika fördefinierade lägena

Antaganden och indata

Vagnarna accelererar från stillastående till marschfart, färdas därefter med

konstant hastighet för att sedan retardera till stillastående igen. Acceleration och

retardation inleds och avslutas med ”mjuka övergångar”, eftersom man inte vill

att det som står på vagnen skall rubbas ur sitt läge. Detta ger att hastigheten som

funktion av tiden kan beskrivas av principskissen i figur 1.

v

t

Figur 1. Principskiss över rörelsehastighet

De data leverantören gett på vagnens hastighet kan inte beskriva detta förlopp

korrekt. Av denna anledning, och för att förenkla beräkningarna, gör vi istället

approximation enligt figur 2.

v

t
∆t2∆t1 ∆t3

Figur 2. Förenklad bild av rörelsehastighet
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Vi definierar nu följande begrepp:

• T - tiden som vagnen behöver för att tillryggalägga sträckan mellan

startposition och slutposition.

• S - sträckan mellan startposition och slutposition.

• a - accelerationen. Approximeras till konstant under tidsperioden ∆t1.

• h - hastigheten vid marschfart. Konstant under tidsperioden ∆t2.

• r - retardationen. Approximeras till konstant under tidsperioden ∆t3.

Samband

Följande gäller:

1. a∗∆t1 = h

2. h + r ∗ ∆t3 = 0

3. T = ∆t1 + ∆t2 + ∆t3

4. S = ∆s1 + ∆s2 + ∆s3

5. ∆s1 = (∆t1 ∗ h) / 2; Sträckan i detta delintervall beskrivs av arean under kurvan.

6. ∆s2 = (∆t2 ∗ h)

7. ∆s3 = (∆t3 ∗ h) / 2

8. ∆t2 = (S - ∆s1  - ∆s3) / h; Genom insättning av 6 i 4.

9. ∆t2 = (S - (∆t1 ∗ h)/2 - (∆t3 ∗ h)/2) / h; Genom insättning av 5 och 7 i 8.

Nu kan vi ta fram en formel för beräkning av tiden för förflyttning av vagn.

• T = h/a + (S - h2/(2∗a) + h2/(2∗r))/h - h/r; Genom insättning av 1, 2 och 9 i 3.
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Data från leverantören

Följande data har jag fått från Göran Stenström på INTEK, som står för

leveransen av vagnarna.

• a;  några sekunder, approximeras till 0,1 m/s2

• h; 0,5 m/s

• r; några sekunder, approximeras till -0,1 m/s2

Dessutom har sträckorna tagits fram ur konstruktionsritningarna, som producerats

av INTEK.

S(laddläge - mätläge); 6,3 m

S(laddläge - parkeringsläge); 3,5 m

Tiderna för förflyttning

Tiden det tar för vagnen att ta sig från laddläge till mätläge och tvärtom blir då:

• T = 17,6 sekunder

Tiden det tar för vagnen att gå från laddläge till parkeringsläge och tvärtom blir

då:

• T = 12 sekunder
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Bilaga 4 - Arbetsgång vid modellbygge

I denna bilaga ges en närmare beskrivning av arbetet med att anpassa modellen

av mätprocessen till ARENA. Först beskrivs modellens övergripande struktur,

som följs av en mer ingående beskrivning av hur de olika processtegen och

logikblocken modellerats. Slutligen ges en beskrivning av hur förutsättningarna

för simuleringarna har förts in i modellen.

Övergripande struktur

1 Ankomst och kö.

2 Mätuppdrag tilldelas vagnplats
och lämplig processlogik.

3 TFI monteras
på vagnen.

4 TFI’er laddas med
plåtar.

5 Vagnen startas och
dörren till CMM
stängs.

6 Uppriktning av TFI’er
och mätning av plåtar.

7 Dörren öppnas och
vagnen går till laddläget.

9 Vagnen skickas till
parkeringsläge och TFI
monteras på planskivan
samt riktas upp .

10 TFI laddas med plåt.

Repeteras
tills alla

mätuppdrag på
vagnen är

klara.

Repeteras
tills en plåt/
mätuppdrag
är laddad.

Repeteras
tills en TFI/
mätuppdrag
är monterad.

Repeteras tills dess
att den aktuella
vagnen är full.

8 TFI demonteras
från vagnen.

Repeteras
tills vagnen

är tom.

11 Manuell
mätning
utförs.

13 TFI demonteras
från planskivan.

14 Avrapportering och
mätuppdragen lämnar systemet.

12 Autom.
mätning
utförs.

Figur 1. Detaljerad principskiss över modellen av mätprocessen
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Modellen omfattar dels en ankomstprocess med en kö för anländande mät-

uppdrag, och dels en mätprocess vars logik och delprocesser skiljer sig för olika

typer av mätuppdrag. Därför har jag valt att lägga upp modellen som beskrivs i

figur 1 ovan.

1. Ankomst och kö

Ankomst
Arrive

inQ
QUEUE

lopnr
Assign

Figur 2. Ankomst och kö

Alla mätuppdrag anländer till Arrive modulen Ankomst och går direkt vidare till

Assign modulen där de tilldelas ett löpnummer, som är unikt för varje mätuppdrag

i simuleringen på så sätt att varje löpnummer är en enhet större än det förra. Detta

löpnummer kan sedan användas för att spåra ett specifikt mätuppdrag genom

mätprocessen. Sedan placeras mätuppdragen i Queue blocket inQ i väntan på

vidarebefordran.

2. Mätuppdrag tilldelas vagnplats och lämplig processlogik

((Matuppdrag.GE.2).OR.(storlek.GT.full)).AND.STATE(vagn1).EQ.1
((Matuppdrag.GE.2).OR.(storlek.GT.full)).AND.STATE(vagn2).EQ.1
STATE(vagn1).EQ.1
STATE(vagn2).EQ.1

If
If
If
IfElse

Choose

vagn
Seize

vagn

Seize

maskinhalva
vagnfull
Assign

maskinhalva
vagnfull
Assign

vagn
Seize

Assign

maskinhalva

matning
antalpavagn

vagnfull
temporar

Assign

(STATE(vagn1).EQ.1).OR.(STATE(vagn2).EQ.1)

SCAN

maskinhalva

matning
antalpavagn

vagnfull
temporar

Figur 3. Mätuppdrag tilldelas vagnplats och lämplig processlogik
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Scan blocket undersöker om någon av vagnarna är tomma, det vill säga om

mätprocessen är tillgänglig. Om så är fallet skickas det mätuppdrag som ligger

först i inQ vidare till Choose modulen. Där undersöks mätuppdraget med

avseende på artikelns storlek och typen av mätning som skall utföras, varefter de

skickas vidare till lämplig mätprocess och vagn, eller om ingen vagn finns

tillgänglig tillbaka till inQ. Sedan går mätuppdraget vidare till Assign/Seize

modulerna där det ockuperar den vagn som valts och tilldelas attributen

maskinhalva och matning, som skall hålla ordning på vilken vagn och vilken plats

på vagnen som mätuppdraget ockuperar. Dessutom tilldelas de vagnspecifika

variablerna antalpavagn, vagnfull och temporar värden. Antalpavagn visar hur

många mätuppdrag som finns på vagnen för ögonblicket, vagnfull visar hur full

vagnen är utrymmesmässigt sett, och temporar används senare för att söka

matchande mätuppdrag för att fylla ut vagnen med.

((full-vagnfull(temporar)).GE.storlek).AND.matuppdrag.LT.2

SEARCH

J.EQ.0
maskinhalva.EQ.1
maskinhalva.EQ.2

If
If
If

Choose

inQ

REMOVE

opertr
truck

Seize

SetupTime(storlek)

Delay

opertr
truck

Release

inQ

REMOVE

antalpavagn(maskinhalva)

Batch Split

Figur 4. Tilldelning av vagn och processlogik samt montering av TFI på vagn

Nu går vi vidare till SEARCH blocket i figur 4, där inQ söks på uppdrag som kan

fylla ut vagnen. Om det inte finns några passande mätuppdrag i inQ går vi direkt

vidare till TFI montering. Annars går vi via ett REMOVE block som plockar ut

det mätuppdrag som motsvarade sökvillkoret ovan. REMOVE blocket skickar

det första mätuppdraget till TFI montering och det som plockats ur inQ till Assign

modulen i figur 3.
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3. TFI monteras på vagnen

Nästa steg är att TFI:erna skall monteras på vagnen. I Seize modulen i figur 4

ockuperas trucken och en av de operatörer som finns tillgängliga. I Delay

modulen sker en tidsfördröjning med Setuptime, som är storleksberoende.

Därefter friställs trucken och operatören i Release modulen. Batch/Split modulen

fyller en uppsamlande funktion för att alla uppdrag skall nå nästa process

samtidigt.

4. TFI:er laddas med plåtar

antal
AntalFullMatningar

Duplicate

laddade(maskinhalva).EQ.0

SCAN

matQ1

QUEUE

maskinhalva.EQ.1
maskinhalva.EQ.2

If
If

Choose

laddade(maskinhalva).EQ.0

SCAN

matQ2

QUEUE

Matuppdrag

Assign

Matuppdrag

Assign

Figur 5. TFI:er laddas med plåtar, del 1

I Duplicate modulen delas mätuppdragen upp i de enheter som skall mätas.

Orginalenheten (emballaget) skickas vidare till efter mätprocessen, för att samla

upp de enheter som blivit mätta. De nya enheterna (plåtarna) skickas vidare för

att laddas på TFI:erna. Först  går plåtarna till Assign modulerna där de tilldelas

attributet mätuppdrag, som talar om vilken typ av mätning som skall utföras på

plåten. Eftersom endast en plåt åt gången kan laddas på varje TFI måste de övriga

vänta i kön (QUEUE blocket) matQ1/matQ2, dit de kommer via Choose

modulen. Vilken kö de skall ligga i beror på vilken vagn de körs på. SCAN

blocket undersöker om TFI:erna på vagnen är laddade med plåt. Om de inte är
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det skickas den första plåten i matQ till Assign modulen i figur 6

lopnr.GT.laddad(1,marke(1))

SEARCH

J.EQ.0If
Else

Choose

Hamtar en detalj ur nasta matuppdrag
matQ1

REMOVE

laddade
marke
laddad

Assign

lopnr.GT.laddad(2,marke(2))

SEARCH

J.EQ.0If
Else

Choose

Hamtar en detalj ur nasta matuppdrag
matQ2

REMOVE

laddade
marke
laddad

Assign

0.1

Delay

0.1

Delay

opertr

Process

Figur 6. TFI:er laddas med plåtar, del 2

där variablerna laddade, marke och laddad tilldelas värden. Laddade visar hur

många plåtar som är laddade på vagnen, marke används när matQ söks på nästa

plåt, laddad visar vilka plåtar (lopnr) som är laddade på vagnen. Delay modulen

fördröjer plåten en liten (≈ 0) stund så att de andra uppdragen skall hinna in i

matQ, så den inte är tom. SEARCH blocket söker i matQ efter en plåt ur ett

mätuppdrag som inte redan är laddad på TFI. Om det finns ett sådant (Choose

modulen) plockas det ur  matQ och skickas till Assign modulen (REMOVE

blocket). Den första plåten skickas vidare till Process modulen, där en av

operatörerna skall utföra laddningen, som tar laddtid(storlek) minuter.

5. Vagnen startas och dörren till CMM stängs

Batch modulen i figur 7 samlar ihop de plåtar som är laddade på vagnen så att de

följande operationerna bara kommer att utföras en gång. Seize modulen tar

utrymmet i mätmaskinen i anspråk. Process modulen låter en operatör starta

vagnen, varefter Delay modulen låter vagnen färdas till mätläget. Därefter stänger

en operatör dörren (den andra Process modulen) varefter Split modulen slutligen

åter delar upp plåtarna i individuella enheter inför mätningen.
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vagntillmatlage

Delay

utrymme

Seize

laddade(maskinhalva)

Batch Split

opertr

Process

opertr

Process

Figur 7. Vagnen startas och dörren till CMM stängs

6. Uppriktning av TFI:er och mätning av plåtar

laddade(maskinhalva)

Batch
mattid(storlek,matuppdrag)

Delay

CMM
CMM

Release

uppriktning

Delay

CMM
CMM

Seize

Figur 8. Uppriktning av TFI:er och mätning av plåtar

Mätningen inleds med att en eller bägge mätmaskinerna, CMM, ockuperas i Seize

modulen i figur 8. Därefter utförs uppriktning och mätning i de bägge Delay

modulerna och mätmaskinen/mätmaskinerna friställs i Release modulen. Batch

modulen samlar åter ihop de mätta detaljerna så att nästa processteg inte skall

utföras flera gånger. Dessutom så förhindras därigenom att plåtarna lämnar

mätmaskinen innan vagnen är färdigmätt.

7. Dörren öppnas och vagnen går till mätläget

laddade
laddad
marke

Assign antal+antalfullmatningar+1

Batch

vagntillmatlage

Delay

utrymme

Release Split
opertr

Process

Figur 9. Dörren öppnas och vagnen går till mätläget

Process modulen i figur 9 låter en operatör öppna dörren till mätmaskinen, varpå

vagnen färdas till laddläget. Tiden för detta är samma som för att färdas från

laddläget till mätläget. Release modulen friställer utrymmet i mätmaskinen när

vagnen befinner sig i laddläget, och Split modulen delar upp plåtarna på vagnen

så att de kan laddas av från TFI:erna. Tiden för detta är inbakad i laddtiden i steg
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fyra ovan, så det enda som händer här är att värdena på variablerna laddade,

marke och laddad minskas med samma värden som de ökades när respektive

detaljer laddades. I Batch modulen samlas de mätta plåtarna upp i emballaget

igen. Detta gör att hela mätuppdraget måste vara färdigt innan några enheter kan

gå vidare från detta steg.

8. TFI demonteras från vagnen

antalpavagn
vagnfull

Assign

antalpavagn(maskinhalva)

Batch

vagn

Release Split

opertr
truck

Seize

Setdowntime(storlek)

Delay

opertr
truck

Release

Figur 10. TFI:er demonteras från vagnen

Nu när hela mätuppdraget är färdigt är det dags att demontera TFI:erna från

vagnen. Först ockuperar vi trucken och en operatör i Seize modulen, varpå Delay

modulen låter tiden för att utföra demonteringen gå. Därefter friställer vi trucken

och operatören i Release modulen. Sedan slår vi åter ihop (Batch) de mätuppdrag

som finns på vagnen för att därefter nollställa variablerna antalpavagn och

vagnfull (Assign). Därefter friställs vagnen (Release) och mätuppdragen delas

återigen upp (Split), för att kunna gå vidare till avrapportering.

Därmed är den arm som beskriver processen för mätning med TFI:er monterade

på vagn färdig. Vi skall nu ägna den andra processen, mätning med TFI monterad

direkt på planskivan litet uppmärksamhet.

9. Vagnen skickas till parkeringsläge och TFI monteras på planskivan

När mätning skall ske direkt på planskivan måste vagnen komma ur vägen.

Därför är det första som görs att skicka vagnen till parkeringsläget. Först måste

en operatör starta vagnen (Process) varefter vagnen förflyttas till parkeringsläget i

den första Delay modulen. Nästa steg är att montera en TFI på planskivan. Precis

som tidigare kräver detta en operatör och trucken, men till skillnad från tidigare
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skall det bara utföras en gång, varför logiken blir mycket enklare. Denna process

beskrivs av modulerna Seize, Delay och Release i figur 11.

vagntillparklage

Delay
opertr
truck

Seize
SetupTime(storlek)
Delay

opertr
truck

Release
opertr

Process

Figur 11. Vagnen skickas till parkeringsläge och TFI monteras på planskivan

10. TFI riktas upp manuellt och laddas med plåt

antal
Antalfullmatningar

Duplicate

utrymme
Seize

opertr
CMM

Seize
uppriktning
Delay

opertr
CMM

Release

opertr

ProcessMatuppdrag
Assign

Matuppdrag
Assign

Figur 12. TFI riktas upp manuellt och laddas med plåt

När mätning sker på plattan kommer, åtminstone inledningsvis, uppriktningen att

ske manuellt. Därför kommer processen att kräva både en operatör och en pelare

(CMM). Uppriktningen beskrivs av modulerna Seize, Delay och Release i figur

12. Nu är det dags att ladda plåt på TFI:n, och därför bryter vi emballaget i

Duplicate modulen. Originalenheten, emballaget, skickas vidare för att senare

kunna samla ihop mätuppdraget igen när mätningarna är utförda. Samtidigt

skapas nya enheter, en för varje mätning som skall utföras i uppdraget. Dessa

skickas till Assign modulerna, där attributet Matuppdrag tilldelas ett värde som är

olika för de olika typerna av mätningar, och som används för att styra mättiden.

Fler typer av mätningar än de som visas i figur 12 kan skapas i modellen. Nästa

steg är att plåtarna tar utrymmet i mätmaskinen i besittning (Seize), varvid vi

förhindrar att mer än en plåt åt gången laddas på TFI:n. Därefter utförs

laddningsprocessen av en operatör.
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11. Manuell mätning utförs

antal+antalfullmatningar+1

Batch

utrymme

Release

opertr
CMM

Seize

mattid(storlek,matuppdrag)

Delay

opertr
CMM

Release

CMM
CMM

Seize

mattid(storlek,matuppdrag)

Delay

CMM
CMM

Release

opertr

Process

opertr

Process

matuppdrag.EQ.3
matuppdrag.EQ.5

If
If
Else

Choose

Figur 13. Manuell mätning och Automatisk mätning utförs

En del av de mätningar som görs direkt på planskivan utförs genom manuell

styrning av mätroboten, medan de flesta mätningarna fortfarande kan göras

automatiskt. Manuell mätning utförs på första nykontrollen av ett nytt verktyg och

vid en del specialmätningar, det vill säga när Matuppdrag är satt till 3 eller 5. Då

beskrivs mätprocessen av den övre av de två grenarna i figur 13. Det hela

avslutas med att utrymmet friställs och plåten laddas ur och samlas upp i

emballaget i Batch modulen.

12. Automatisk mätning utförs

Den undre armen i figur 13 beskriver automatisk mätning vid mätning direkt på

planskivan. En operatör stänger dörren, En eller flera mätmaskiner tas i anspråk

och mätningen utförs. Sedan friställs mätmaskinen och dörren öppnas av en

operatör. Det hela avslutas med att utrymmet friställs och plåten laddas ur och

samlas upp i emballaget i Batch modulen. Tiden för detta är liksom tidigare

inbakad i laddtiden.

13. TFI demonteras från planskivan

När alla plåtarna i mätuppdraget är färdigmätta är det dags att demontera TFI från

planskivan. Operationen beskrivs av figur 14 nedan. Detta utförs, som tidigare, av

en operatör med hjälp av trucken och tar tiden Setdowntime (storlek). Efter detta
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startar operatören vagnen så att den åter skickas till laddläget, varefter vagnen

friställs och åter är tillgänglig för nya mätuppdrag. Dessutom nollställs variabeln

vagnfull. Därmed har vi modellerat processen vid mätning på planskivan. Det

som återstår är avrapportering av mätresultaten.

vagntillparklage

Delay
opertr
truck

Seize
Setdowntime(storlek)

Delay
opertr
truck

Release
vagn

Release
opertr

Process
vagnfull
Assign

Figur 14. TFI demonteras från planskivan

14. Avrapportering och mätuppdragen lämnar systemet

Depart
Depart

opertr
Process

Figur 15. Avrapportering och mätuppdragen lämnar systemet

Avrapportering av mätresultaten innebär för operatörens del att ögna igenom

utskrifterna av resultaten, bunta ihop dem och vidarebefordra dem till upp-

följningsansvarig. När detta är gjort lämnar plåtarna vårt system, för att gå vidare

till karossmonteringen. Det modelleras dock inte i detta projekt, utan Depart

modulen i figur 15 dödar entiteterna och avslutar min modell.
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Bilaga 5 - Processtider

Denna bilaga innehåller en sammanfattning av processtiderna i mätprocessen.

Tabell 1. Uppskattning av processtider, tidsenheten är minuter

Process Tidsåtgång Källa

Uppriktning normal(71.4, 14.2)/60 Mätningar

TFI montering, (strlk a, b) ((84 + gamma(65.8, 1.77)) / 2) /60 Mätningar

TFI montering, (övriga) (178 + gamma(52.5, 0.746)) /60 Mätningar

TFI demontering (a, b) ((104 + gamma(57.1, 1.43)) / 2) / 60Mätningar

TFI demontering (övriga) (202 + gamma(16.6, 1.42))/60 Mätningar

Ladda plåtar (a) (31.5 + gamma(4.89, 1.58))/60 Mätningar

Ladda plåtar (b) (28.5 + gamma(8.19, 1.4))/60 Mätningar

Ladda plåtar (övriga) (triangulär(37.5, 57.5, 78.5))/60 Mätningar

Vagnstart triangulär(2,5,10)/60 Intervju

Vagnen till mät/laddläge 17.6/60 Beräkn, bilaga 3

Vagnen till parkering/laddläge 12/60 Beräkn, bilaga 3

Dörrstängning 0.1+(triangulär(2,4,6)/60) Intervju/mätning

Serieproduktion mätning (a) triangulär(88, 101, 214)/60 Mätningar

Serieproduktion mätning (b) triangulär(162, 178, 326)/60 Mätningar

Serieproduktion mätning (övr) triangulär(168, 203, 522)/60 Mätningar

Fullmätning (a) triangulär(10,30,100) Automat. Dokum.

Fullmätning (b, c) triangulär(15,50,100) Automat. Dokum.

Fullmätning (d, #) triangulär(20,100,200) Automat. Dokum.

Nykontroll (alla) triangulär(60,180,480) Intervju

Verifiering av nykontroll. (alla)triangulär(1,4,30) Automat. Dokum.

Specialmätningar (alla) triangulär(60,300,1200) Intervju

Dörröppning triangulär(2,4,6)/60 Intervju/mätning

Avrapportering 5 Intervju
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Bilaga 6 - Scenarios

Denna bilaga innehåller en sammanfattande beskrivning av de scenarios som

har simulerats med modellen. Först ges en beskrivning av de scenarios som

körts för att bestämma vissa styrstrategier, och sedan de scenarios som körts

med dessa styrstrategier som bas.

Styrstrategier

Innan vi kunde börja undersöka hur systemet skulle kunna klara av olika

belastningssituationer var det nödvändigt att undersöka hur systemet skulle styras.

För detta ändamål genomfördes ett antal körningar, för att på empirisk väg

undersöka vilka styrstrategier som skulle visa sig mest effektiva vid driften.

Grundscenario

För att ha något att utgå ifrån bestämdes följande grundscenario, som senare

modifierades för att undersöka alternativa styrstrategier.

• Warmup - 7200; Under denna tidsperiod, en arbetsvecka, insamlas ingen

statistik, så att systemet skall hinna komma i jämnvikt.

• Length - 72000; Detta är den maximala tiden simuleringen kan pågå, 10

veckor.

• Max arrivals - 999; Högst 999 mätuppdrag får anlända innan simuleringen

avbryts.

• Max # in inQ - 100; Högst 100 uppdrag får ligga i kö innan simuleringen

avbryts.

• Seeds - Ank:52673, proc:14537; När man skall jämföra resultaten från olika

simuleringar är det nödvändigt att kontrollera slumpen. Detta innebär att

samma slumptalsserie används vid varje körning för att generera ankomster
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och processtider. Däremot används olika slumptalsserier vid varje replikat i en

körning.

• Antal replikat - 5; För att undvika att resultatet blir gynnsamt på grund av att en

”passande” slumptalsserie används, körs fem replikat och resultaten från dessa

vägs samman.

• Mättider - Normala; Senare skall effekten av effektivisering av

mätprogrammen som ger 20 % snabbare mättider undersökas. Här använder vi

oss av normala mättider.

• Antal pelare - 2; Om det visar sig nödvändigt, skall scenariot med en extra

mätmaskin undersökas senare.

• Serieproduktion - Dec. 1998; Inflödet av mätuppdrag från Serieproduktionen

baserar sig på planerad produktion för december 1998. I de huvudsakliga

körningarna senare kommer detta att vara en av de faktorer som varieras.

• Ändringstjänst - Maxscenario; Inflödet av mätuppdrag från Ändringstjänsten

baserar sig på den maximala mängd mätuppdrag som kan tänkas anlända under

en vecka. I de huvudsakliga körningarna senare kommer detta att vara en av de

faktorer som varieras.

• Mätandel 640 - Maxscenario; Vi mäter stickprov på alla artiklar som ingår i

modell 640. I de huvudsakliga körningarna senare kommer detta att vara en av

de faktorer som varieras.

• Mätandel 900 - Maxscenario; Vi mäter, beroende på storlek, mellan 20% och

80% av de artiklar som ingår i modell 900. I de huvudsakliga körningarna

senare kommer detta att vara en av de faktorer som varieras.

• Antal operatörer - 2; I de huvudsakliga körningarna senare kommer denna

faktor att varieras mellan ett och tre.
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• Antal skift - 2; I de huvudsakliga körningarna senare kommer denna faktor att

varieras mellan ett och tre.

• Produktionsflex - Max; I de huvudsakliga körningarna senare kommer detta att

vara en av de faktorer som varieras, och kommer då att kunna anta värdena

Min, Normal, eller Max.

• Stickprovsstorlek - 3; I de huvudsakliga körningarna senare kommer denna

faktor att varieras med värdena 6 och 9.

Variationer

Scenariot ovan har vid försök uppvisat ett visst jämviktstillstånd som bedömts

lämpligt för att kunna undersöka effekten om man varierar styrfaktorerna nedan.

1. Stora artiklar körs på vagn/planskiva

2. Vagnen körs igång direkt om kön är tom/vagnen fylls helt innan den körs igång

3. All ändringstjänst körs på planskiva/en del ändringstjänst körs på vagn

4. Kön töms enligt ”First In First Out” principen/ändringstjänst eller serie-

produktion prioriteras

Dessa faktorer varierades i nämnd ordning i de första omgången körningar som

utfördes. Resultaten av dessa körningar redovisas i bilaga 7.

Systemets kapacitet

Sedan gjordes ett antal körningar för att empiriskt bestämma systemets kapacitet.

Resultaten av dessa körningar används sedan för att ta fram en statisk

beräkningsmodell för att kunna förutsäga hur väl systemet klarar av en given

belastning. Detta genomförs genom att tillhandahålla en outsinlig kö av

mätuppdrag, och sedan mäta antalet uppdrag som hinner utföras under en vecka.
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Grundscenario

• Warmup - 7200; Under denna tidsperiod, en arbetsvecka, insamlas ingen

statistik, så att systemet skall hinna komma i jämnvikt.

• Length - 14400; Detta är den maximala tiden simuleringen kan pågå, 2 veckor.

• Antal ankomster - 999; 999 mätuppdrag av vald typ placeras i kön i början av

simuleringen.

• Seeds - Ank:52673, proc:14537; När man skall jämföra resultaten från olika

simuleringar är det nödvändigt att kontrollera slumpen. Detta innebär att

samma slumptalsserie används vid varje körning för att generera ankomster

och processtider. Däremot används olika slumptalsserier vid varje replikat i en

körning.

• Antal replikat - 5; För att ge statistisk säkerhet åt de slutsatser som dras utifrån

dessa körningar genomförs de med fem replikat.

• Stora detaljer körs på planskiva.

• Vagnen körs igång direkt om kön är tom; Detta kommer aldrig att inträffa vid

dessa körningar eftersom kön är ” outsinlig”.

• All ändringstjänst körs på planskiva.

• Kön töms enligt ”First In First Out” principen

Variationer

Följande faktorer skall varieras vid körningarna i denna undersökning.

1. Serieproduktion/Ändringstjänst; alla mätuppdrag i kön kommer antingen från

serieproduktionen eller från ändringstjänsten. På så vis kan kapaciteten

bestämmas beroende på uppdragstyp.
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2. Antal skift, produktionsflex; kapaciteten bestäms beroende på arbetstidens

omfattning.

3. Antal operatörer vid CMM; kapaciteten bestäms beroende på hur många

operatörer som arbetar vid CMM.

4. Stickprovsstorlek; kapaciteten för mätuppdrag från serieproduktionen varierar

beroende på hur stora dessa uppdrag är. Mindre stickprovsstorlek ger kortare

processtid för mätuppdraget.

Resultaten av dessa körningar redovisas i bilaga 7.

Effekten av systemförbättringar

Vagnarna köptes in för att höja systemets kapacitet, men hur mycket ökar den

egentligen? Denna fråga kan besvaras genom två jämförande körningar där man

antingen styr hela flödet av mätuppdrag ut direkt på planskivan, eller kör uppdrag

från serieproduktionen på vagnen när så är möjligt. Genom att låta operatörerna

finnas tillgängliga dygnet runt erhålls dessutom den kapacitet som begränsas av

systemets andra komponenter. Här skall även undersökas hur mycket kapaciteten

kan ökas genom att göra mätprogrammen effektivare.

Grundscenario

• Warmup - 7200; Under denna tidsperiod, en arbetsvecka, insamlas ingen

statistik, så att systemet skall hinna komma i jämnvikt.

• Length - 14400; Detta är den maximala tiden simuleringen kan pågå, 2 veckor.

• Antal ankomster - 999; 999 mätuppdrag av vald typ placeras i kön i början av

simuleringen.

• Seeds - Ank:52673, proc:14537; När man skall jämföra resultaten från olika

simuleringar är det nödvändigt att kontrollera slumpen. Detta innebär att

samma slumptalsserie används vid varje körning för att generera ankomster
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och processtider. Däremot används olika slumptalsserier vid varje replikat i en

körning.

• Antal replikat - 10; För att ge statistisk säkerhet åt de slutsatser som dras

utifrån dessa körningar genomförs de med tio replikat.

• Stora detaljer körs på planskiva.

• Vagnen körs igång direkt om kön är tom; Detta kommer aldrig att inträffa vid

dessa körningar eftersom kön är ” outsinlig”.

• All ändringstjänst körs på planskiva.

• Kön töms enligt ”First In First Out” principen.

• Operatörerna (2 st.) är jämt tillgängliga.

• Stickprovsstorleken är sex detaljer per serie.

Variationer

Följande faktorer skall varieras vid körningarna i denna undersökning.

1. Alla mätningar görs på planskivan/de som går görs på vagn.

2. Normala mättider/20% snabbare mätprogram.

3. De operationer som kräver en operatör ges 6 sekunder längre operationstider,

för att undersöka modellens känslighet för denna faktor.

Resultaten av dessa körningar redovisas i bilaga 7.

Olika belastningsscenarios

När nu styrfaktorerna bestämts så kan vi låta dessa ingå i grundscenariot för

körningarna där vi undersöker hur systemet klarar olika belastningsnivåer med

olika resurstillgång.
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Grundscenario

• Warmup - 7200; Under denna tidsperiod, en arbetsvecka, insamlas ingen

statistik, så att systemet skall hinna komma i jämnvikt.

• Length - 72000; Detta är den maximala tiden simuleringen kan pågå, 10

veckor.

• Max arrivals - 999; Högst 999 mätuppdrag får anlända innan simuleringen

avbryts.

• Max # in inQ - 100; Högst 100 uppdrag får ligga i kö innan simuleringen

avbryts.

• Seeds - Ank:52673, proc:14537; När man skall jämföra resultaten från olika

simuleringar är det nödvändigt att kontrollera slumpen. Detta innebär att

samma slumptalsserie används vid varje körning för att generera ankomster

och processtider. Däremot används olika slumptalsserier vid varje replikat i en

körning.

• Antal replikat - 3 (5); Först användes fem replikat, men då det blev alltför

tidskrävande minskades antalet till tre.

• Mättider - Normala; Senare skall effekten av effektivisering av mät-

programmen som ger 20 % snabbare mättider undersökas. Här använder vi oss

av normala mättider.

• Antal pelare - 2; Om det visar sig nödvändigt, skall scenariot med en extra

mätmaskin undersökas senare.

• Stora detaljer körs på planskiva

• Vagnen körs igång direkt om kön är tom

• All ändringstjänst körs på planskiva
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• Kön töms enligt ”First In First Out” principen

Detta scenario har alltså enligt den tidigare undersökningen visat sig svar mot den

effektivaste styrningen av systemet.

Variationer

Följande faktorer skall varieras vid körningarna i denna undersökning.

1. Serieproduktion, volymen bilar som produceras styr hur ofta mätuppdrag från

serieproduktionen ankommer till systemet.

2. Ändringstjänst, antalet uppdrag från beredningen beror på om något nybils-

projekt eller årsmodellsprojekt pågår, och i vilken fas ett sådant projekt

befinner sig

3. Mätandel 640/900, påverkar frekvensen av mätuppdrag från serieproduktionen.

4. Antal operatörer vid CMM, är ett sätt att anpassa kapaciteten till rådande

belastning.

5. Antal skift, är ett sätt att anpassa kapaciteten till rådande belastning.

6. Produktionsflex, är ännu ett sätt att anpassa kapaciteten till rådande belastning.

7. Stickprovsstorlek, är ett sätt att påverka belastningen. Mindre stickprovsstorlek

ger kortare processtid för mätuppdraget.

Detta innebär inte att alla möjliga kombinationer kommer att undersökas, dels

eftersom det inte är nödvändigt och dels eftersom det skulle ta alldeles för lång tid

att genomföra. Genom att hålla ett öga på resultaten kan man under körningarnas

gång utesluta merparten av kombinationerna eftersom de ger lågt

resursutnyttjande eller alltför stora köer.

Alla möjliga kombinationer beskrivs enklast med figur 1. Som synes är antalet

kombinationer mycket stort, varför gallringen kommer att bli ganska hård. Vilka

körningar som genomförts och resultaten av dem redovisas i bilaga 7. Resultaten
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av de körningar som genomförs kan sedan användas till att utvärdera

excelmodellen för beräkning av systemets kapacitet. Dessutom skall de användas

till att göra ett tillägg till nämnda modell, så att den kan uppskatta köbildningen

vid olika belastnings/kapacitet scenarios.

Scenarios för
körningar

Ä-tjänst, proj.
Normalvolym

Ä-tjänst, inget
proj. minvolym

Ä-tjänst, proj.
Högvolym

Serieproduktion
December 1997

Serieproduktion
Juni 2000

Serieproduktion
December 1998

Max mätandel
640, inget 900

Max 640,
Max 900

Min 640,
Min 900

Stickprov, tre st. Stickprov nio st.Stickprov sex st.

En operatör Tre operatörerTvå operatörer

Enskift TreskiftTvåskift

Mintid MaxtidNormaltid

Figur 1. Alla möjliga varianter på scenarios, 2187 st
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Bilaga 7 - Resultat

I denna bilaga redovisas resultaten av körningarna. De scenarios som använts

vid körningarna finns beskrivna i bilaga 6.

Resultat, styrstrategier

Här redovisas resultaten av körningarna för att bestämma styrstrategier till

systemet. Dessa resultat har sedan använts i de övriga körningarna, eftersom de

bör representera den effektivaste styrningen av systemet.

Stora artiklar på vagn eller planskiva?

Först skulle vi undersöka om de artiklar som är så stora att endast en åt gången

ryms på vagnen bör köras på vagnen eller direkt på planskivan. Eftersom kö-

bildningen bedömts vara en kritisk faktor tittar vi först på hur den ser ut för dessa

båda scenarios.

Tabell 1. Artiklar på vagn eller planskiva? Köbildning

Scenario Medel Standardavvikelse 95% Konfidensintervall Min Max

Stora artiklar på Vagn 7.05 7.67 0.475 0 33.1

Stora art. på planskivan 5.85 5.98 0.37 0 28.9

Skillnad Standardavvikelse 95% Konfidensintervall

Jämförelse av 95% K.I. 1.19 3.62 0.225

Eftersom konfidensintervallet i jämförelsen är mindre än beloppet av skillnaden

kan vi på 5% signifikansnivå förkasta hypotesen att medelköerna är lika stora i de

bägge fallen. Maxvärdena visar inte på några större skillnader i topparna i köerna,

så detta bör inte påverka beslutet om hur de stora artiklarna skall laddas. Det kan

även vara av intresse att jämföra resursutnyttjandet.
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Tabell 2. Artiklar på vagn eller planskiva? Resursutnyttjande

Resurs Medel (ej vagn) 95% C.I. Medel (vagn) 95% C.I. Förändring av utnyttjande

Pelare 54% 3% 53% 3% -1%

Pelare 43% 3% 43% 3% 0%

Operatör 35% 3% 33% 2% -2%

Operatör 59% 3% 57% 3% -2%

Maskinhalva 67% 5% 67% 3% 0%

Maskinhalva 62% 4% 61% 4% -1%

Vagn 30% 2% 45% 3% 15%

Vagn 30% 4% 49% 4% 19%

Som synes är skillnaderna små, så små att de inte ens kan säkerställas på 5%

signifikansnivå, utom i fallet vagnarna. Dessa utnyttjas av naturliga skäl i högre

grad då man kör fler artiklar på dem. Trots detta väljer jag att i fortsättningen

styra simuleringarna så att stora artiklar körs på planskivan, eftersom kö-

bildningen blir en aning mindre då.

Vänta på att vagnen blir full?

Nästa fråga var om man bör vänta tills vagnen kan fyllas helt med mätuppdrag

innan man kör igång den.

Tabell 3. Vänta på full vagn? Köbildning

Scenario Medel Standardavvikelse 95% Konfidensintervall Min Max

Ej fylla vagn 5.85 5.98 0.37 0 28.9

Fylla upp vagnen 6.82 5.94 0.366 0 26

Skillnad Standardavvikelse 95% Konfidensintervall

Jämförelse av 95% K.I. -1.01 3.78 0.234

Eftersom konfidensintervallet i jämförelsen är mindre än beloppet av skillnaden

kan vi på 5% signifikansnivå förkasta hypotesen att medelköerna är lika stora i de

bägge fallen. Medelkön indikerar att vi inte bör fylla vagnen. Maxvärdena visar

inte på några större skillnader i topparna i köerna, så detta bör inte påverka
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beslutet om huruvida vagnen skall fyllas eller ej. Det kan även vara av intresse att

jämföra resursutnyttjandet.

Tabell 4. Vänta på full vagn? Resursutnyttjande

Resurs Medel (ofylld) 95% C.I. Medel (fylld) 95% C.I. Förändring av utnyttjande

Pelare 54% 3% 53% 2% -1%

Pelare 43% 3% 42% 2% -1%

Operatör 35% 3% 36% 2% 2%

Operatör 59% 3% 54% 3% -5%

Maskinhalva 67% 5% 62% 3% -4%

Maskinhalva 62% 4% 62% 4% 0%

Vagn 30% 2% 39% 4% 10%

Vagn 30% 4% 37% 5% 7%

Den enda skillnaden i resursutnyttjande som är statistiskt säkerställd på 5%

signifikansnivå är att vagnarna utnyttjas lite mer om man fyller upp dem först.

Detta skulle kunna förklaras med att de är ockuperade även under den tid de står

och inväntar ett passande uppdrag för att fylla upp vagnen. Att köerna verkar bli

en aning längre när man fyller vagnarna kan verka en aning underligt, men kan

förklaras med att uppdrag som inte passar på den halvfulla vagnen hinner anlända

medan vi inväntar ett passande uppdrag och hamnar i kö tills dess vagnen är ledig

igen. Jag väljer att köra de följande körningarna utan att fylla vagnen innan den

kör igång.

Ändringstjänst på planskiva eller vagn?

Nästa frågeställning är om vi bör köra uppdragen från ändringstjänsten på plan-

skivan eller på vagnen. Utfallet på kön blev som i tabellen nedan.

Tabell 5. Ändringstjänst på planskiva eller vagn? Köbildning

Scenario Medel Standardavvikelse 95% Konfidensintervall Min Max

Ingen Ä-tjänst på vagn 6.82 5.94 0.366 0 26
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Try-out på vagn 13.8 15.3 0.955 0 54.4

Try-out och Emballage 11.9 11.5 0.717 0 45.9

T-O, Emb. Och Aklass 14 14.8 0.922 0 53.2

Som synes blir köerna markant större om vi kör ändringstjänsten på vagnen. En

tänkbar orsak till detta är att ett uppdrag från ändringstjänsten med annorlunda

processtider körs på samma vagn som ett uppdrag från serieproduktionen, varvid

detta uppdrag kan komma att befinna sig i mätmaskinen längre än det skulle

behöva. Slutsatsen är att all ändringstjänst bör köras direkt på planskivan.

Köprioritering

Slutligen skulle vi ta reda på om det hade någon betydelse hur vi tömmer kön.

Det finns tre alternativ: Antingen tömmer vi kön enligt principen Först in Först ut,

eller så tömmer vi den på ändringstjänst först, eller så kan vi ta dessa uppdrag i

sista hand.

Tabell 6. Hur skall vi prioritera uppdrag i kön? Köbildning

Scenario Medel Standardavvikelse 95% Konfidensintervall Min Max

FiFo prioritering 6.82 5.94 0.366 0 26

Ändringstjänst först 14.2 14.7 0.913 0 60.4

Serieproduktion först 7.06 3.76 0.231 0 19

Som synes skiljer det på köbildningen i de olika fallen. En Först in Först ut kö

och en där uppdragen från serieproduktionen prioriteras är i genomsnitt ungefär

lika långa, men den senare verkar ge lite lägre toppar i köbildningen. Om man

däremot prioriterar uppdrag från ändringstjänsten blir både snittkön och topparna

högre. En trolig orsak är att uppdrag från ändringstjänsten tar längre tid att

genomföra, varför kön rent fysiskt blir mycket större om man tar dessa uppdrag

först. Om man ser på den tid det tar att utföra samtliga uppdrag i kön borde den

dock inte vara märkbart längre. Slutsatsen blir att om man vill undvika en kö med

många uppdrag i bör man inte prioritera uppdrag från ändringstjänsten. I de

fortsatta körningarna kommer kön att tömmas enligt FiFo principen.
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Resultat, kapacitet

Här redovisas resultaten av körningarna för att bestämma systemets kapacitet.

Dessa resultat har sedan använts bland annat för att skapa en statisk beräknings-

modell för kapaciteten.

Kapaciteten för mätuppdrag från serieproduktionen

Först bestämdes kapaciteten för mätning av mätuppdrag från serieproduktionen.

Körningarna och resultaten redovisas i tabell 7.

Tabell 7. Kapaciteten för mätuppdrag från serieproduktionen

Skift Produktionsflex Operatörer Stickprovsstorlek Medel 95% C.I.
1 Min 2 6 82 6
1 Min 3 6 86 4
1 Norm 1 3 97 7
1 Norm 1 6 62 2
1 Norm 2 3 138 5
1 Norm 2 6 84 5
1 Norm 2 9 58 2
1 Norm 3 6 89 5
1 Norm 3 9 61 3
1 Max 1 3 122 6
1 Max 1 6 78 2
1 Max 1 9 57 3
1 Max 2 3 167 6
1 Max 2 6 103 6
1 Max 2 9 70 3
1 Max 3 3 185 7
1 Max 3 6 108 5
1 Max 3 9 72 3
2 Min 1 6 126 3
2 Min 2 6 160 7
2 Min 3 6 168 5
2 Norm 1 3 211 4
2 Norm 1 6 145 5
2 Norm 1 9 107 6
2 Norm 2 3 308 8
2 Norm 2 6 184 7
2 Norm 2 9 134 5
2 Norm 3 3 345 10
2 Norm 3 6 195 8
2 Norm 3 9 138 4
2 Max 1 6 158 5
2 Max 2 6 196 6
2 Max 3 6 211 8
3 Norm 1 3 308 8
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3 Norm 1 6 204 5
3 Norm 1 9 156 4
3 Norm 2 3 428 3
3 Norm 2 6 264 3
3 Norm 2 9 187 7
3 Norm 3 3 478 8
3 Norm 3 6 281 6
3 Norm 3 9 194 6
3 Max 1 6 215 4
3 Max 2 6 271 5
3 Max 3 6 293 5
Med hjälp av värdena på genomströmningen kunde kapaciteten per tidsenhet

bestämmas beroende på antalet operatörer och antalet detaljer som mättes i varje

uppdrag (stickprov). Ett exempel på hur denna analys gick till ges nedan.

Genomströmning, 2 operatörer

0
0,005
0,01

0,015
0,02

0,025
0,03

0,035
0,04

0,045

Min Norm Max Min Norm Max Norm Max

Observationer , olika skift

uppdrag per tidsenhet

Figur 1. Genomströmning/tidsenhet beroende på skiftgång och produktionsflex

Diagrammet i figur 1 visar antalet uppdrag som strömmat igenom systemet per

schemalagd minut arbetstid när man använt sig av två operatörer och en

stickprovsstorlek på 6 detaljer per uppdrag. Den mittre kurvan visar medelvärdet

av alla observationer och de två yttre visar ett 95% konfidensintervall. Med andra

ord kan man med 95% säkerhet säga att kapaciteten i uppdrag per minut arbetad

tid ligger i detta intervall. Detta betyder i sin tur att man på 5% signifikansnivå

inte kan förkasta hypotesen att kapaciteten under nämnda förutsättningar kan

beskrivas av en rät linje. Baserat på observerade medelvärden plockas denna

linjes ekvation fram, och kan sedan användas för att skapa en modell för
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kapacitetsberäkning. Genom en jämförelse av den relativa skillnaden i kapacitet

för de olika stickprovsstorlekarna anpassades sedan denna ekvation till

stickprovsstorleken. Ekvationen får då följande utseende:

Kapacitet = Faktor(stickprov) * (Startvärde + Lutning * ArbetadTid)

Kapacitet för Uppdrag från ändringstjänsten

Sedan bestämdes kapaciteten för uppdrag från ändringstjänsten. Förutsättningarna

för körningarna redovisas i bilaga 6. Resultaten redovisas i  tabell 8.

Tabell 8. Kapacitet för uppdrag från ändringstjänst

Skift Produktionsflex Operatörer Medel 95% C.I.
1 Min 1 17 2
1 Min 2 28 4
1 Min 3 28 4
1 Norm 1 19 3
1 Norm 2 28 4
1 Norm 3 29 4
1 Max 1 22 3
1 Max 2 32 3
1 Max 3 33 3
2 Min 1 31 4
2 Min 2 49 4
2 Min 3 50 3
2 Norm 1 36 4
2 Norm 2 57 4
2 Norm 3 57 4
2 Max 1 42 4
2 Max 2 61 4
2 Max 3 59 3
3 Norm 1 46 7
3 Norm 2 72 4
3 Norm 3 72 4
3 Max 1 47 7
3 Max 2 75 4
3 Max 3 75 5

Sedan genomfördes motsvarande analys som för uppdrag från serieproduktionen,

med det undantaget att faktorn för stickprovsstorleken kunde uteslutas. Modellen

som skapats av de ekvationer som analysen ovan gett finns i Excelboken

Kapacitet.xls
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Slutsatser

Det kan vara intressant att, förutom att skapa en modell för kapacitetsberäkning,

dra några slutsatser utifrån resultaten av dessa körningar.

• Kapacitetens beroende av antalet operatörer. Som man kan se i figur 2 är

kapacitetsökningen mellan att ha två och att ha tre operatörer marginell. Det

ser även ut som om kapacitetsökningen från en operatör till två operatörer

Genomströmning, medelvärden

0
0,005
0,01

0,015
0,02

0,025
0,03

0,035
0,04

0,045
0,05

Min1 Norm1 Max1 Min2 Norm2 Max2 Norm3 Max3

1 operatör 2 operatörer 3 operatörer

Figur 2. Genomströmning/tidsenhet, olika antal operatörer

inte skulle vara så stor, men man bör tänka på att den verkliga mätprocessen är

undersökt med två operatörer, och att modellen därför kan missa att ta hänsyn till

positiva effekter av samarbete mellan operatörerna. Med tanke på systemets

utformning tror jag dock inte att det är troligt att några ytterligare fördelar skulle

kunna uppnås genom att ha tre operatörer.

• Stickprovsstorlekens inverkan på kapaciteten. Resultatet av analysen av

faktorn för stickprovsstorleken visar följande samband: Om kapaciteten för

stickprovsstorlek 9 detaljer indexeras till 100 blir indexen för 6 respektive 3

detaljer 140 respektive 230. Det vill säga att om man vill minska belastningen

från Serieproduktionsmätningarna blir effekten större vid en minskning av
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stickprovsstorleken från 6 till 3 deltager än vid en minskning från 9 till 6

detaljer.

Resultat, effekten av systemförändringar

Här redovisas resultaten av körningarna för att undersöka effekten av för-

ändringar på systemet. Dessa resultat har sedan använts för att utvärdera dessa

förändringar.

Utvärdering av vagnar

Här genomförs först en körning med vagnar och sedan en utan vagnar. Resultatet

på genomströmningen kan utläsas ur tabellen nedan.

Tabell 9. Förbättring av genomströmning efter investering i vagnar

Stickprov Medel (vagn) 95% C.I. Medel (ej vagn) 95% C.I. Förbättring av genomströmn.

3 508 9 501 8 1%

6 309 10 318 8 -3%

9 217 7 229 7 -5%

Det ser nästan ut som kapaciteten försämrats med vagnarna, men den skillnaden

är inte statistiskt säkerställd så vi nöjer oss med att konstatera att vi inte kan

påvisa någon skillnad i kapaciteten. Resursutnyttjandet kan utläsas ur tabellen

nedan.

Tabell 10. Förändring av resursutnyttjande efter investering i vagnar

Resurs: Stickprov Med vagn 95% C.I. Utan vagn 95% C.I. Förändr. Av utnyttjande

Pelare 3 70% 1% 67% 1% 2%

Pelare 3 68% 1% 54% 1% 14%

Operatör 3 59% 0% 62% 0% -4%

Operatör 3 37% 0% 42% 1% -5%

Maskinhalva 3 65% 0% 65% 1% -1%

Maskinhalva 3 65% 1% 66% 1% -1%
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Vagn 3 48% 4% 0% 48%

Vagn 3 53% 4% 0% 53%

Pelare 6 81% 0% 77% 1% 4%

Pelare 6 81% 1% 68% 1% 12%

Operatör 6 44% 1% 50% 0% -6%

Operatör 6 25% 1% 28% 1% -3%

Maskinhalva 6 77% 0% 80% 0% -3%

Maskinhalva 6 78% 1% 80% 0% -3%

Vagn 6 52% 4% 0% 52%

Vagn 6 50% 5% 0% 50%

Pelare 9 87% 0% 82% 0% 5%

Pelare 9 86% 1% 74% 2% 11%

Operatör 9 38% 0% 44% 1% -6%

Operatör 9 20% 0% 22% 1% -1%

Maskinhalva 9 83% 1% 87% 0% -4%

Maskinhalva 9 84% 1% 86% 0% -3%

Vagn 9 50% 3% 0% 50%

Vagn 9 54% 6% 0% 54%

Här ser man att resursutnyttjandet är något lägre om man har vagnarna, utom för

pelarna, som arbetar mer än förut. Det var också den effekt som man var ute efter

när man köpte in vagnarna, men det tycks tyvärr som om hela vinsten äts upp av

de extra uppriktningar som måste köras varje gång vagnen förflyttat sig. Däremot

har man lyckats frigöra lite operatörstid, som skulle kunna läggas på

arbetsuppgifter i anslutning till mätmaskinen.

Effektivisering av mätprogrammen

Det anses finnas möjlighet att effektivisera mätprogrammen så att de går upp till

20% snabbare i genomsnitt. Effekten på genomströmningen av en sådan åtgärd

visas i tabellen nedan.
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Tabell 11. Förbättring av genomströmning efter effektivisering av mätprogram

Stickprov Norm. hast. 95% C.I. Snabb hast. 95% C.I. Förbättring av genomströmning

3 508 9 561 11 11%

6 309 10 350 9 13%

9 217 7 251 7 16%

Som man kan se innebär snabbare mätprogram att genomströmningen förbättras

klart. Att förbättringen är större för de större stickprovsstorlekarna kan förklaras

med att mätningen då utgör en större del av ledtiden och ställtiden en mindre.

Extra tid för operatörerna

En faktor som varit svår att uppskatta när indata samlades in till modellen är den

tid det tar för operatörerna att genomföra olika uppgifter. För att undersöka

effekten av systematiska fel på denna punkt gjordes en körning där alla

processtider där en operatör är närvarande var sex sekunder längre. Resultatet på

genomströmningen, eller kapaciteten, visas i tabell 12.

Tabell 12. Förändring av genomströmn. med sex sekunder längre operationer

Stickprov Normal tid 95% C.I. 6 sek extra 95% C.I. Förbättring av genomströmning

3 508 9 493 9 -3%

6 309 10 302 9 -2%

9 217 7 214 6 -1%

Som synes uppstår inga större skillnader i kapaciteten på grund av fel-

uppskattningar av den här storleksordningen. Detta trots att de operationer som

berörs nu kan ta upp till 100% längre tid, som till exempel i fallet med små-

operationer som dörröppning och liknande.

Resultat, olika belastningscenarios

Här redovisas resultaten av körningarna för att undersöka systemets uppträdande

under en belastningssituation som kan påminna om en verklig situation.
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Resultaten har sedan använts för att utvärdera Excelmodellen för beräkning av

kapaciteten, samt till att utöka den med en funktion för att uppskatta

köbildningen.

Tabell 13. Köbildningen vid olika belastnings/kapacitets kombinationer

Scenario Mät 640 Mät 900 Ä-tjänst Kapacitetsutn. Medelkö Maxkö

dec-97 max max låg 108% 42 91

dec-97 max max låg 70% 4 24

dec-97 max max låg 60% 2,5 28

dec-97 max max låg 95% 6,4 27

dec-97 max max låg 56% 1,4 17

dec-97 max max låg 88% 5,7 26

dec-97 max max låg 92% 4,7 20

dec-97 max max låg 82% 6,6 30

dec-97 max max låg 53% 3,5 7,5

dec-97 max max låg 84% 3,6 21

dec-97 max max låg 117% 49 100

dec-97 max max låg 73% 4,2 14

dec-97 max max låg 93% 5,1 30

dec-97 max max låg 71% 1,1 12

dec-97 max max låg 78% 6 27

dec-97 max max låg 80% 3,9 20

dec-97 max max låg 66% 1 10

dec-97 min min låg 69% 4,9 23,2

dec-97 min min låg 69% 3 20

dec-97 min min låg 82% 3,6 17

dec-97 min min låg 62% 4,4 17

dec-97 min min låg 63% 1,8 11

dec-97 min min låg 81% 12,2 29

dec-97 max låg 78% 2,9 24

dec-97 max låg 75% 0,8 12

dec-97 max låg 69% 2,1 16
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dec-97 max låg 76% 1,5 10

dec-98 max max norm 100% 29,6 66

dec-98 max max norm 105% 45 83

dec-98 max max norm 98% 26 59

dec-98 max max norm 101% 22,6 45

dec-98 max max norm 100% 12,6 31

dec-98 max max norm 89% 11 45

dec-98 max max norm 97% 7,8 27

dec-98 max norm 96% 8,8 32

dec-98 max norm 93% 17,2 49

dec-98 max norm 119% 52 88

dec-98 max norm 87% 3,2 19

dec-98 max norm 95% 5,6 25

dec-97 max max 104% 15,6 49

dec-97 max max 102% 13,9 38

dec-97 max max 99% 7,3 28

dec-97 max max max 115% 45 82

dec-97 max max max 82% 5,5 29

dec-97 max max max 80% 3,4 22

dec-97 max max norm 94% 4,6 25

dec-97 max max norm 65% 1,6 19

dec-97 max max norm 90% 4,6 29

dec-97 max max norm 116% 56 99

dec-97 max max norm 70% 2,8 29

dec-97 max max norm 88% 3,7 19

dec-97 max max norm 111% 32 65

dec-97 max max norm 78% 3,2 19

dec-97 max max norm 93% 4,8 29

dec-97 max max norm 84% 2,1 19

dec-97 max norm 82% 2,9 17

dec-97 max norm 106% 35 63

dec-97 max norm 84% 3,1 19

dec-97 max norm 107% 21,7 41
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dec-97 max norm 76% 1,4 12

dec-97 max norm 102% 14,3 36

dec-97 min min norm 90% 6,7 30

dec-97 min min norm 80% 4 22

dec-98 max max max 118% 45 98

dec-98 max max max 91% 7 29

dec-98 min min max 97% 29,4 68

dec-98 min min max 95% 27 60

dec-98 min min max 92% 19,7 46

dec-98 max max max 107% 14,4 41

dec-98 max max max 106% 17,3 42

dec-98 max max max 102% 7,2 26

Resultaten i tabell 13 visar att för belastningar upp emot 100% av kapaciteten

klarar vi oss utan strängt växande köer. Hur mycket av kapaciteten som utnyttjas

är beräknat med den Excelbaserade kapacitetsmodellen. Nu delades

observationerna på köbildningen in i klasser baserat på kapacitetsutnyttjandet,

med ungefär lika många observationer i varje klass. Sedan kunde ett värde

beräknas som kön med 95% sannolikhet inte kommer att överstiga. Dessa värden

lades sedan till kapacitetsmodellen, så att den nu även kan ge indikationer på

köns storlek.
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Bilaga 8 - Manualer till modellerna

Denna bilaga innehåller manualer till det datorbaserade material som utgör det

huvudsakliga resultatet av examensarbetet. Först ges en allmän instruktion till

hur man installerar materialet på sin dator. Sedan ges instruktioner för hur man

använder sig av materialet.

Lokal installation

Rapporten och alla modeller finns på diskett, och är packade med hjälp av

WinZip 6.2. De är lagrade i form av så kallade ”self extracting files” vilket

innebär att de kan packas upp utan att man har tillgång till WinZip 6.2. Allt man

behöver göra är att öppna det filhanteringsprogram man använder, ”Fil-

hanteraren” eller ”Utforskaren”, och dubbelklicka på aktuell ikon. Alternativt kan

man använda sig av ”MS-DOS prompt” eller ”Kör”. De filer som finns är

följande:

• Rapport.exe Innehåller rapporten till examensarbetet. När man kör

programmet kommer filen med tillhörande dokumentmall att

installeras på C:\Exjobb\Rapport.

• Bilagor.exe Innehåller alla bilagorna till rapporten. När man kör

programmet kommer filerna med tillhörande dokumentmall

att installeras på C:\Exjobb\Rapport\Bilagor.

• Modeller.exe Innehåller Excelmodellerna Ser_Prod.xls, Ätjänst.xls och

PNQ_kap.xls. När man kör programmet kommer filerna att

installeras på C:\Exjobb\Modeller.

• Simulera.exe Innehåller alla filer som krävs för att simulera modellen

CMM_sim.doe, förutom programvaran Arena 2.01. När man
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kör programmet kommer samtliga filer att installeras på

C:\Exjobb\Simulera.

Om angiven destination inte är önskvärd är det möjligt att ange en annan

destination. Samtliga filer är anpassade för att kunna köras i Windows 3.2, utom

Simulera.exe, eftersom Arena kräver minst Windows 95 eller Windows NT 3.5.

Rapport och bilagor

Samtliga dokument är på format för Word. Dokumentmall medföljer, så att texten

kommer att se ut som i den tryckta rapporten. Filerna öppnas på vanligt vis med

filhanteringsprogram eller från Word.

Modell för uppskattning av belastning från serieproduktionen

Modellen är skapad i Excel. Instruktioner finns på det första bladet i arbetsboken,

som kallas förklaringar, eller mer utförligt i texten nedan.

Beräkningar med modellen

Denna modell beräknar en prognos på antalet mätuppdrag per vecka baserat på

aktuell produktionstakt och mätfrekvens. För att kunna genomföra de försök som

ingick i examensarbetet hade ett antal scenarios för dessa parametrar utarbetas.

Dessa scenarios är tillgängliga genom ”knappar i dialogen som beskrivs av figur

1. Scenarios för produktionstakten baserar sig på huvudplanen från våren 1997

och ges i form av antal bilar per vecka av respektive modell, vid respektive

tidpunkt. De anropas med knapparna ”Jun-97”, ”Dec-97”, ”Dec-98”, ”Dec-99”

och ”Jun-00”. Scenarios för mätfrekvensen anropas med knapparna ”Max”,

”Min” och ”0” för respektive bilmodell.

I framtiden kommer denna modell att kunna användas för att på kortare sikt

kunna förutsäga belastningen av mätuppdrag från serieproduktionen. Då är det
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troligt att man vill använda sig av den verkliga produktionstakten och den

verkliga mätfrekvensen. Dialogen ger möjlighet att mata in exakt produktionstakt

i kolumnen antal/dag beroende på bilmodell, och exakt mätfrekvens beroende på

artikelklass och bilmodell. Använd markören och klicka på det fält med röd text

som du vill uppdatera, och skriv därpå in önskat värde.

Figur 1. Dialog i modell för uppskattning av belastning från serieproduktionen.

Angivna produktionsvolymer är fiktiva av sekretesskäl.

Om man önskar specificera exakt vilka artiklar som mäts i CMM kan man göra

det genom att trycka på knappen ”Individuell styrning på artiklar”. Detta innebär

att mätandelen sätts till 100% av angivna artiklar. Nästa steg är att ange artiklar,

vilket görs genom att man trycker på knappen ”Vilka 640 artiklar mäts?” eller

”Vilka 900 artiklar mäts?”. Då hamnar man i respektive artikelregister, i en

kolumn som kallas ”Mätning (j/n = 1/0)”. Där anger man en etta för varje artikel
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som skall mätas och en nolla för varje artikel som inte mäts. Längst ned i

respektive kolumn hittar man knappen ”Tillbaka” som för åter till dialogbladet.

För att makron skall fungera som de skall är det säkrast att avsluta inmatning av

specifika artiklar med att trycka på denna knapp för att återgå till dialogen. Om

man bestämmer sig för att köra ett fördefinierat scenario med ”Max”, ”Min” eller

”0” knapparna återställs alla värden i denna kolumn automatiskt till ettor.

För att exekvera modellen enligt inställt scenario, fördefinierat eller eget, trycker

man på knappen ”Uppdatera ankomstprocesserna”.

Underhåll av modellen

Modellen baserar sig på planer och produktionsuppföljningsdata från press-

linerna. Om planerna ändras eller om effektiviteten i pressfabriken förbättras eller

försämras är det viktigt att uppdatera modellen. Dessutom baseras produktions-

störningsbilden för bilmodell 9-5 på approximationer mot liknande artiklar för

modell 900. När det finns historiska data tillgängliga för 9-5 bör dessa ersätta

nuvarande data. Gör detta genom att hämta uppgifter om antalet producerade

detaljer, kasserat antal och justerat antal samt antal producerade serier, ur

PANDA. Mata sedan in dessa data i modellen genom att trycka på knappen

”Uppdatera serielängder för 640-artiklar”, och editera markerade kolumner.

Återgå till dialogen genom att använda knappen ”Tillbaka” längst ned i tabellen.

Om man vill återgå till skattningar med hjälp av syskon/kusin analysen efter att

man tryckt på Uppdatera-knappen kan man trycka på knappen ”Återställa till

syskon/kusinanalys för 640”.

 Det kan även vara bra att uppdatera samma produktionsstörningsbild för 900-

artiklar. Detta görs på samma sätt som för 9-5 men genom att trycka på knappen

”Uppdatera serielängder för 900-artiklar”. Andra uppdateringar kan bli aktuella,

men det finns inga färdiga funktioner för att göra dem. Vid sådana uppdateringar
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rekommenderar jag en mer ingående studie av arbetsbokens uppbyggnad. Studera

de tabeller som finns med utgångspunkt i förklaringsbladet.

Modell för uppskattning av belastning från ändringstjänsten

Den här modellen uppskattar sammansättningen av uppdrag från ändringstjänsten.

I modellen ingår dessutom scenarios för olika belastningsfall, som visar antalet

uppdrag. De sistnämnda baseras på ”värsta fallet” uppskattningar och är inte så

intressant vid den dagliga driften av CMM. De finns tillgängliga via knapparna

”Lågsäsong”, ”Projekt-min”, ” Projekt-norm” och ” Projekt-max”.

Modellen kan användas för att utvärdera indata till kapacitetsmodellen, genom att

jämföra den beräknade uppdragssammansättningen med den verkliga. Genom att

trycka på knappen ”Eget” kan man mata in den väntade belastningen av samtliga

uppdragstyper från ändringstjänst, avsluta med knappen ”Tillbaka”. Då beräknas

det förväntade antalet uppdrag av respektive typ, baserat på historik från 1996-

1997. Genom att jämföra denna sammansättning med den förväntade kan man

utvärdera om kapaciteten för ändringstjänst blir högre eller lägre än beräknat. En

hög andel specialmätningar eller nykontroller kan väntas minska kapaciteten

medan en hög andel verifieringar av nykontroll kan väntas öka den. Övriga

uppdragstyper kan antas ha mer genomsnittlig tidsåtgång, och variationer dem

sinsemellan borde inte påverka kapaciteten nämnvärt.

Modell för uppskattning av kapacitet och köbildning

Denna arbetsbok är en modell för beräkning av kapacitet och användande av

kapaciteten. Kapaciteten som modellen beräknar baserar sig på körningar med

simuleringsmodellen CMM_sim_kap, som är en anpassning av CMM_sim för att

kunna beräkna kapaciteten. Det är värt att notera att det i denna modell aldrig är

brist på uppdrag, dvs kön är aldrig tom. Det innebär att det i verkligheten kan
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uppstå köbildningar även om modellen visar att kapaciteten skulle räcka för att

hålla kön borta. De köbildningar som indikeras av modellen är den kalkylerade

kön, vilket betyder att modellen inte tar hänsyn till extremvärden som kan uppstå.

Dessutom bör man beakta de förutsättningar under vilka kapacitetsberäkningen

gäller. T.ex. så baseras kapaciteten för ändringstjänst på en fast sammansättning

av de uppdragstyper som kommer därifrån.

Kapaciteten och köbildningen är beräknade empiriskt genom försök med

simuleringsmodellen CMM_sim. Först bestämdes kapaciteten för dels uppdrag

från ändringstjänst och dels uppdrag från serieproduktion vid olika tillgång till

operatörer, olika arbetad tid och olika stickprovsstorlekar. Körningarna utfördes

med en outtömlig kö av mätuppdrag för att undersöka den teoretiska kapaciteten.

Ur resultaten skapades en funktion för kapaciteten; Kapacitet (arbetad tid, antal

operatörer, stickprovsstorlek). Beräkningarna redovisas på bladen

"Serieproduktion" och "Ändringstjänst" i denna arbetsbok. Köbildningen

beräknades genom att testa olika beläggningsgrader i simuleringsmodellerna och

se vilken köbildning de gav upphov till. Körningarna utfördes den här gången

med ankomster enligt Poissonprocess, det vill säga att intervallet mellan

ankomster var slumpmässigt och exponentialfördelat. Observationer gjordes på

köns medellängd och på dess toppar, eller maximala längd. Sedan delades

observationerna in i intervall och en diskret funktion skapades som beskriver ett

väntevärde som skall täcka in 95% av de observerade värdena.

Dialog

Dialogen sker på bladet som beskrivs i figur 2. Inmatningsfälten finns i övre

vänstra hörnet, och texten i dem är rödfärgad. För en del fält finns föreslagna

värden angivna, och man kan då välja endast bland dessa. I övrigt kan valfritt

värde användas. Beräkningarna utförs när inmatningen bekräftats med returslag,

och redovisas i dialogrutans högra del.
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Figur 2. Dialog i modell för beräkning av kapacitet och köbildning

Använd modellen med försiktighet och utvärdera dess funktion, så att resultaten

kan valideras. Tänk på att om man önskar tid för annat än direkta mätningar bör

man planera överkapacitet i mätmaskinen.

Simulering

För att kunna kör simuleringsmodellen CMM_sim måste man ha tillgång till

simuleringsmjukvaran Arena 2.01 eller senare version. Denna körinstruktion

förutsätter att mjukvaran finns tillgänglig. Det första steget är att se till att

följande filer ligger i en och samma katalog på datorns hårddisk: Ser_prod.xls;

Ä_tjänst.xls; data.xls, samt samtliga modellfiler. Detta löses enklast genom att

köra installationsprogrammet Simulera.exe, och där specificera önskad katalog

för filerna, eller använda defaultvärdet. Simulera.exe finns på bifogad diskett.

Inställning av önskat scenario

Öppna excelfilerna i den ordning som de nämns ovan och specificera det scenario

du vill simulera. Först ställer man in önskat scenario för serieproduktionen i
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Ser_prod.xls enligt beskrivning under avsnittet ”Modell för uppskattning av

belastning från serieproduktionen” ovan. På samma sätt ställer man in önskat

scenario för uppdrag från ändringstjänsten i Ä-tjänst.xls. Slutligen ställer man in

resten av förutsättningarna i Data.xls. Detta görs i dialogrutan som beskrivs i

figur 3.

Figur 3. Dialog i excelboken Data, scenarioinställningar

Inmatningar görs i fälten med röd text i dialogens övre vänstra hörn. Man kan

välja bland de värden som finns angivna i blå text bakom inmatningsfälten.

Avslutar gör man genom att trycka på knappen ”Spara”, varvid inställningarna

sparas till fil och blir tillgängliga för Arena. För att de skall föras in i simulerings-

modellen måste även den uppdateras. Det görs genom att öppna CMM_sim.doe i

Arena och importera scenariot med ODBC rutiner. Gå på File-menyn och välj

Module Data Import. Nu skall du få upp en dialog som kallas Data Definition

Wizard. Steg ett kräver ingen åtgärd, i steg två väljer du alternativet Arena Excel-

5. Om du inte får upp dialogen direkt är det något fel på inställningarna för

ODBC. Det kan då hjälpa att först pröva att exportera en modul. Markera en

modul i modellen och välj Module Data Export. I övrigt samma tillvägagångssätt

som vid import. Om inte detta hjälper bör du pröva att installera om Arena och

sedan boota om datorn. Steg tre är att importera filen Data.xls, som kan letas upp

med ”browse” funktionen. Steg fyra, slutligen, är att ange vilka blad modulerna är

lagrade i. Här används defaultvärden. Om du inte vill göra några fler ändringar än
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de som specificerats i scenariot kan du köra igång simuleringen. Använd

"playknappen" om du vill se animeringen. Detta tar dock lång tid, så om flera

körningar skall genomföras rekommenderar jag "fast forward". Använd följande

snabbval för att arbeta med modellen: Ctrl+Shift+r för att redigera experimentet.

Här ändrar du förutsättningarna för simuleringen. Genom att klicka på elementet

"Statistics" kan du specificera vilka data som skall samlas in under simuleringen.

Använd den hjälpfunktion som finns där för vidare instruktioner. Ctrl+Shift+f

används för att få översikt över hela modellen. Denna vy är en bra utgångspunkt

när man vill studera modellen eller redigera i den. Ctrl+Shift+a används för att se

animeringen. Detta är användbart när man kör simuleringen och vill se

animeringen. Snabbkomandon är tillgängliga även när simuleringen är igång så att

vyn kan växlas. Om man önskar redigera i modellen rekommenderar jag först

närmare studier av bilagan Modellbygge, som finns i rapporten till

examensarbetet. Dessutom rekommenderar jag att man först skaffar sig

kunskaper om händelsestyrd simulering och Arena. Information om programvaran

och återförsäljare kan hittas på följande WWW adresser: http://www.sm.com,

som är tillverkarens hemsida och http://www.simulog.se, som är den svenska

återförsäljaren. Återförsäljaren bör även kunna ordna nödvändig utbildning.

Lämplig litteratur finns angiven i rapportens referenslista.
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Bilaga 9 - Ordlista

Denna bilaga är en förteckning över och förklaring till en del förkortningar och

begrepp som används i rapporten.

Beställningspunkt. Benämning på den lagernivå då beställning på ny vara utgår.

Denna punkt är oftast framtagen så att ingen brist skall behöva uppstå

under leveranstiden men även så att lagerkostnaderna skall bli så små

som möjligt. Beställningen kan gälla både externa och interna

leverantörer. (Silver & Peterson, 1985)

Fixtur. En anordning som används för att fixera plåtdetaljer som skall mätas i

mätmaskinen, så att deras läge i rymden blir bestämt och känt. Det

finns en unik fixtur för varje artikel i Pressfabriken. Andra

benämningar som används på detta är TFI, M/S och Mätupplägg.

Geometrimätning. Mätning i syfte att kontrollera att en plåtdetaljs form

motsvarar specifikationerna. Kan utföras manuellt med insticksmått

och detaljerna monterade på mätupplägg med formkroppar. Från och

med dagens bilmodeller kommer man dock att mäta automatiserat

med hjälp av mätrobotar.

Internkund. Begrepp som används när det man producerar inte skall säljas på en

marknad, utan levereras till andra avdelningar inom samma

organisation.

Klippliner. Benämning på produktionslinor i Pressfabriken där plåt klipps till rätt

form. Man har två klippliner, Ä1 och Ä2 till sitt förfogande. Efter

klippning går de flesta detaljer vidare till en pressline, men en del är

färdiga efter denna operation.
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Laddutrustning. Komplettering till Mätmaskin Press i syfte att öka kapaciteten.

Består av två vagnar, som även benämns mätbord.

MAG. Intern förkortning på Saab Automobile som står för måttavvikelse

godkännande. Innebär att en ny artikel som avviker från

specifikationen kan godkännas för produktion trots detta. I själva

verket ändras specifikationen så att den motsvarar producerat resultat.

Maskinkapabilitet. Kvalitetstekniskt begrepp (Bergman & Klefsjö, 1994) som på

Pressfabriken innebär att man kontrollerar avvikelserna på det ett

pressverktyg (maskinen) producerar. Man kontrollerar medelvärdet

på avvikelsen från specifikation och spridningen på detta mått. På

Pressfabriken mäter man rymdmått.

M/S. Se Fixtur.

Mätbord. Se Laddutrustning.

Mätupplägg. Se Fixtur.

PN. Intern förkortning på Saab Automobile, står för Pressfabriken.

Förkortningssystemet är hierarkiskt uppbyggt. P står för Produktion

och betecknar alla producerande enheter, Motorfabrik, Pressfabrik

osv. N står för Press och alla tjänsteställen och avdelningar vars

beteckning börjar med PN sorterar under Pressfabriken.

PNQ. Förkortning som står för Pressfabrikens Kvalitetsavdelning. Se vidare PN.

Pressliner. Benämning på produktionslinor i Pressfabriken där klippt plåt pressas

till former enligt specifikation. Man har nio pressliner på Saab:s

Pressfabrik (A-, B-, C-, D-, E-, C6, S-, BM1 och BM2). De fem

första linorna pressar plåtar som berörs av detta arbete, dvs större

plåtar till modellerna 9_5 och 900.
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Processkapabilitet. Kvalitetstekniskt begrepp (Bergman & Klefsjö, 1994) som på

Pressfabriken innebär att man kontrollerar avvikelserna på det som

produceras i produktionsprocessen. Till skillnad från

maskinkapabilitet följer man här upp hur tillverkningsprocessen

åldras. Se även Maskinkapabilitet.

Produktionsflex. Metod på Saab Automobile för att anpassa arbetsstyrkan till

säsongsvariationer. När det är lågsäsong arbetar man färre timmar per

vecka, och vid hög belastning arbetar man fler. På lång sikt (ca ett år)

skall arbetstiden bli 40 timmar per vecka.

Serieproduktionsmätning. Benämning på geometrimätning som utförs i syfte att

följa upp processkapabiliteten.

TFI. Se även Fixtur.

TMN. Beteckning för Pressberedningen som sorterar under Tekniska

avdelningen, beredning mot produktion. Se även PNQ.

Try-out. Benämning på geometrimätning som utförs i syfte att verifiera

maskinkapabiliteten

Vagnar. Se Laddutrustning.

Validering. I simuleringsstudier ett sätt att se till att den modell man skapar på

önskvärt sätt avbildar verkligheten. Detta handlar också om att

förankra studien i organisationen och skapa förtroende för resultaten

(Pegden et al. 1995).

Verifiering. I simuleringsstudier är detta att se till att modellen inte innehåller

några logiska fel och är riktigt kodad. Detta kan göras genom stegvisa

simuleringar, simuleringar med extremvärden eller med animering

(Pegden et al. 1995).
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