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Sammanfattning
Resurssnål produktion är en teori om hur produktionsplanering i ett
företag kan förbättras, vilket syftar till att öka effektiviteten och skapa
en bättre arbetssituation för medarbetarna i företaget. Examensarbetets
övergripande syfte har varit att med stöd i denna teori ta fram ett
optimerat och verklighetstroget truckkörschema för dagens interna
transporter vid Emhart Glass i Sundsvall. Målsättningen har varit att
jämföra de interna transporterna med de behov som finns i företaget, att
identifiera hur ofta transporter av tomma lastpallar sker samt att klargöra om en dubbelpallshantering innebär tidsmässigt vinst. En kartläggning av de interna transporterna och arbetsställenas behov av
lastpallar har genomförts. Informationen från kartläggningen har
implementerats i programmet Matlab, där en algoritm för beräkning av
ett körschema har skapats som tar hänsyn till dagens tidshantering av
lastpallar och sannolikheten att truckförarna lastar av och på lastpallar
vid olika arbetsställen. Jämförelsen av arbetsställenas behov och truckkörningarna visar att behoven vid arbetsställena och dagens truckkörning stämmer ganska bra överens. Med stöd av kartläggningen har ett
truckschema kunnat konstrueras för enkelpallshantering samt för
dubbelpallshantering. Körschemana visar att det finns möjligheter till
optimering av de interna transporterna. Den viktigaste slutsatsen har
varit att kunna visa att truckförarnas trucktransporter kan både förenklas och effektiviseras genom ett körschema, och det i sin tur kan leda
till att arbetssituationen blir mer effektiv och mindre stressig.

Nyckelord: Optimering, Matlab, resurssnål produktion, Emhart Glass.
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Abstract
Lean Production is a theory in which production planning can be
improved for the companies’ employees. The purpose of the report is to
suggest an optimization and reality based forklift schedule for the
current situation based on observations at Emhart Glass in Sundsvall.
The aim of the report has been to compare the internal transport with
the requirements of the work stations, to identify how empty box pallets
are transported and to answer whether double pallet handling will
cause a reduction in the required time and will also provide further
profits at Emhart Glass in Sundsvall. The requirements of the work
stations and the internal transport have been successfully compared.
The information from the investigation has been implemented in the
program Matlab, within which an algorithm has been constructed
concerning the current time handling of the box pallets and the probability in relation to load off and on box pallets in different work stations.
It has been shown that the requirements and the daily forklift routes are
comparable. A forklift’s schedule has also been constructed for both
single and double box handling based on the investigation of the daily
routes. The driving schedule shows that there are possibilities in relation
to optimizing the internal transport. The most important conclusion in
the report has been to establish a more effective and simplier route for
the forklifts, which can result in a less stressful working environment.

Keywords: Optimization, Matlab, Lean Production, Emhart Glass.
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Inledning
Införs produktionsplanering i ett företag kan det innebära att effektiviteten och arbetslusten ökar. En modell för hur produktionen kan fungera
bättre är resurssnål produktion. Den utgår från medarbetarna i företaget
som ska känna delaktighet och lust inför arbetet, där ledtider ska kortas
ned i syfte att öka effektiviteten. [1] Genom att ta fram ett körschema
kan det bidra till höjd motivation hos medarbetarna och att förkorta
ledtider i företaget. Optimeringsproblem handlar om att göra arbetet
mer effektivt, men också att minska resursåtgången för till exempel
transporter.
Det övergripande syftet med rapporten är att skapa ett optimerat
körschema för cirkulationstruckförarna vid Emhart Glass i Sundsvall.
Detta schema ska vara verklighetstroget och om möjligt detaljerat för
enkel- och dubbelpallshantering. Inom företaget sker transporter av
lastpallar med flera truckar. Denna rapport syftar till att beskriva
cirkulationstruckarna rutter, varför allt materialflöde i företaget inte är
av intresse.

1.1

Företagsfakta och bakgrund
Emhart Glass grundades i början av 1900-talet av en amerikansk entreprenör. Några år senare anslöt fyra affärsmän och bolaget HartfordFairmont bildades. Ungefär 100 år senare existerar företaget fortfarande,
men nu under namnet Emhart Glass. Visionen, som företaget har, är att
leda glastillverkningen i världen, där glas är det mest efterfrågade och
dominerande materialet. [2]
Inom företaget Emhart Glass i Sundsvall, styr arbetsställenas behov de
interna transporterna. En skiss över arbetsplatsen finns i bilaga A. I
framtiden kommer cirkulationstruckar med dubbelpallshantering att
leverera material till enheterna. Idag tillgodoses delvis behoven hos
enheterna av cirkulationstruckar med enkelpallshantering, vilket
innebär att arbetsställenas behov styr hur truckarna kör. I framtiden
kommer cirkulationstruckar med dubbelpallshantering att leverera
material till arbetsställena. Truckförarna vet inte idag hur behoven ser
ut vid de olika arbetsställena inom företaget. Det arbetsställe som först
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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flaggar för mer material erhåller det, om truckförarna observerar det.
Detta betyder att ledtider förekommer inom företaget, samt att tomma
lastpallar får hämtas sporadiskt när truckförarna har tid över för det.
Kan ett körschema för truckförarna konstrueras, skulle det kunna
medföra att ledtiderna i fabrikslokalen blir kortare samt att arbetsmiljön
blir effektivare och mindre stressig.
I avsikt att skapa ett optimerat, verklighetstroget och om möjligt ett
detaljerat truckkörschema, bör en kartläggning genomföras. Kartläggningen ska spegla arbetsställenas behov av material samt hur truckförarna kör idag. Kartläggningen ska också kunna besvara följande frågor:
1. Överensstämmer behoven hos de olika arbetsställena inom företaget med hur truckförarna kör idag?
2. Kan ett om möjligt detaljerat körschema erhållas genom att kartlägga hur behoven hos de olika arbetsställena är idag, eller kan
detta skapas genom att kartlägga cirkulationstruckförarnas rutter?
3. Hur ofta transporteras tompallar och fyllda lastpallar av varje
cirkulationstruck i genomsnitt? Kan detta förbättras?
4. Vilka ledtider finns? Kan detta förbättras?
5. Kommer en dubbelspallshantering innebära tidsmässig vinst?
1.1.1

Förutsättningar
Detta examensarbete motsvarar tio veckors arbete, det vill säga 15
högskolepoäng. Examensarbetet påbörjades i slutet av mars 2011 och
slutfördes i början av mars 2012. Handledarna för detta examensarbete
har varit Christina Sagersten, Emhart Glass, och Leif Olsson, Mittuniversitetet. Kontaktuppgifterna till dem finns i bilaga B.

1.2

Översikt
I denna rapport presenteras teori, metod följt av en lösning. Efter det
presenteras resultat, varefter analys, diskussion och slutsats.
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Teori
Med produktionssystem avses, enligt Nationalencyklopedin, ett företags
samlade faciliteter för tillverkning av dess produkter. [3] I svensk
industri har resurssnål produktion, ”Lean production”, blivit ett vanligare sätt att styra produktionssystemen. Filosofin fick fotfäste i västvärlden i början av 1990-talet, då boken ”The machine that changed the
world” utkom. [1] Grundtankarna härrör från 1940-talet från den
japanska biltillverkaren Toyotas produktionssystem, då ökad produktivitet efterfrågades i produktionen. Målsättningen är att eliminera
”slöseri” i produktionen om detta styrs mot vad kunden efterfrågar
samt om varan levereras vid rätt tidpunkt. [4]
Produktionssystem påverkas av mänskliga och maskinella faktorer,
vilket gör dem komplexa. Att hitta den mest optimerande lösningen är
därför en utmaning vid produktionssimulering. [5] För leveranser av
material i industriområden används ofta truckar, vilka kan delas in efter
användningsområde. [6] Stödbenstruck kan lyfta mellan ett och två ton
och har en maximal lyfthöjd på ungefär sex meter. [7]

2.1

Produktionsplanering
Produktionsplanering syftar till att uppfylla behov av material och
kapacitet. För att om möjligt kunna styra produktionen måste en indelning i operationer göras. Det kan resultera i att operationstiden fås,
vilket är en benämning för stycktid. Färdigställandet av en produkt och
ställtid är en omställning mellan en tillverkningsprocess. Läggs stycktid
och ställtid samman med den tid som en produkt ligger i mellanlager
och dess transporttid, erhålls produktens genomloppstid. Tiden mellan
beställning till leverans, benämns ledtid. [8]

2.2

Resurssnål produktion
Tillämpas resurssnål produktion identifieras flödet av aktiviteter. Flödet
av aktiviteter, värdeflödet, kan vara till exempel arbetsmoment som ska
analyseras för ökat kundvärdet. Värdeflödet ska ständigt förbättras och
anpassas efter kundernas behov, varför produktionen ska ske efter en
viss takt, då förbrukningsstyrd tillverkning eftersträvas. Detta kan
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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realiseras genom Just-In-Time (JIT), precis i tid, produktion och ett
utvecklat Kanban system. I ett tidseffektivt produktionssystem ska alla
värdeskapande aktiviteter samordnas för minskad ledtid- Just-In-Time.
[8] Metoden syftar till att leverera och producera varor i precis den
tidpunkt de behövs. [9] Tillämpas Just-In-Time kontrolleras produktionsmaterial och ledtider mäts, vilket ska kunna avslöja material- och
arbetsöverskott i produktionen. [8] Det torde leda till att lagernivåerna
minskar i produktionen. [9] Ett viktigt inslag i metoden Just-In-Time är
systemet Kanban som utgår från företagets behov, när aktiviteter i
produktionssystemet ska länkas samman. Det kallas för att dra, pull,
fram behovet i produktionen. [9] Produktionen utgår från kundsidan i
ett resurssnålt produktionssystem och förhindra slöseri av resurser. Ska
det vara möjligt att eliminera ”slöseri” måste det kategoriseras samtidigt som det måste kunna angripas rent praktiskt. Ett angreppssätt mot
slöseri är arbetsmetoden 5S som bygger på att icke värdeskapande
aktiviteter ska tas bort. Exempel på det kan vara överproduktion,
transporter och onödiga rörelser, lager, ledtid och skapandet av felaktiga produkter och omarbetning av dessa. Problemlösningsmetoden 5S
bygger på fem principer, fem ord, som ska verka i ett produktionssystem för att ge ordning. Först bör endast nödvändiga verktyg finnas vid
arbetsplatsen-klargörande, allt bör vara arrangerat, det vill säga uppmärkt
och sorterat. Därefter ska en viss renlighet råda vid arbetsplatsen då allt
onödigt material slängs. Den fjärde principen rengöring syftar till att
skapa rena ytor vid arbetsplatsen. Slutligen ska alla fyra principer
kunna hållas, varför disciplin är viktigt. [1]
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Stödbenstruckars transport och beräkning av körningstid
mellan arbetsställen och utplockningsytor
Det övergripande syftet är ta fram ett optimerat truckkörschema. Ett
tillvägagångssätt för att ta fram detta är att använda stokastisk optimering, eftersom det ger en rimlig bild över hur ofta arbetsställena besöks.
Det aritmetiska medelvärdet av den tid det tar att köra mellan två
arbetsställen beräknas, då tiden som det tar att köra mellan arbetsställena annars liknar optimala handelsresandeproblem. Det är ett annat
tillvägagångssätt att beräkna tiden på, men handelsresandeproblem blir
för komplext för denna studie. Därför tas inte det lösningsalternativet
för tidsberäkningar upp.
Stokastisk optimering innebär att slumpmässiga variabler används i
optimeringsproblem. Den används för att förenkla ett förlopps verkliga
natur, då det kan te sig för komplext att beräkna. Om en händelse är
oberoende av nästa händelse, är det ett fler-skedes problem och ingår då
i gruppen stokastisk optimering. För att förtydliga och exemplifiera kan
följande tänkas. Om det till exempel slumpas fram att cirkulationstrucken ska köra till ett arbetsställe, innebär det en viss risk att truckföraren
åker till arbetsstället även om det inte finns något att lasta på eller att
lasta av där. Det föreligger med andra ord en viss osäkerhet i beräkningssättet. [10]
Det aritmetiska medelvärdet beräknar det genomsnittliga värdet.
Genomförs till exempel mätningar, där värden erhålls, och upprepas
mätningarna delas de erhållna värdena med antalet mätningar för att få
fram det aritmetiska medelvärdet. Det följer formel 1.

x

1 n
xj
n j 1

(1)

I formel 1 står x j för alla värden, medan n är antalet värden. Det erhållna aritmetiska medelvärdet betecknas i formel 1 för x . [11]

2.4

Programmering och verklighetsförankring
Innan objektbaserad programmering fanns som implementeringsmetod,
var mycket av programmeringsprogrammen skapta för att möjliggöra
beräkningar av aktiviteter. Det förändrades med objektbaserad proBased on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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grammering som i stället fokuserar på objekt, till exempel bilar, trafikljus och hissar. Denna implementeringsmetod utvecklades och blev mer
allmängiltigt i mitten av 1990-talet, då fler användare anslöt sig till detta
programmeringssätt. [12] Pålitlighet, återanvändning av kod och
utvidgningsbarhet är tre allmänna krav som mjukvaruingenjörer brukar
ställa på ett implementeringsprogram. Det kan realisera om objektbaserad programmering används i Matlab. [13] Matlab är ett interaktivt
programpaket för matematiska beräkningar och visualisering av data. I
programmet finns olika verktygsboxar, toolboxes, som möjliggör olika
beräkningar. [14] Det har visat sig att extrapolation och förnuftigt
modellerande av tidigare data är den bästa uppskattningen om framtida
modeller ska tas fram. [15] I ett komplext system kan modellerandet inte
fastställa exakt hur naturliga lagar kommer att te sig över en lång
tidsperiod. [16] Genomförs datorsimuleringar utifrån historiska värden
för att spegla framtiden, kan det missbrukas eftersom sättet att implementera inte visar respekt gentemot personliga egenskaper. [17]
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Metod
De angivna målen i kapitel 1.1 ska besvaras genom intervjuer med
medarbetarna vid enheterna inom Emhart Glass, kartläggningen av
truckförarnas rutter, matematiska beräkningar samt implementering i
programmet Matlab.

3.1

Kartläggning
Syftet med studien var att få uppgifter om hur många lastpallar som
levereras till och från respektive arbetsställe. Resultatet av det presenteras i bilaga C.
En kort intervju med medarbetarna vid varje arbetsställe genomfördes
för att spegla hur många lastpallar som fås per dag vid respektive
arbetsställe. Dessa intervjuer genomfördes i mitten av april 2011 till
slutet av maj 2011. Då intervjun genomfördes, antecknandes antal
avlastade lastpallar samt hur många pålastade tomma och fyllda lastpallar som företaget normalt får under en dag. Dessutom noterades lastpallarnas storlek, eftersom storleken på dessa medför olika lyft för cirkulationstruckarna.
Truckförarnas rutter kartlades genom att följa dem i det vardagliga
arbetet. Vid varje pålastning och avlastning noterades arbetsställets
namn, samt den tid det tog för truckförarna att köra mellan två arbetsställen. Sammanlagt noterades ungefär 400 av- och pålastningar under
sex dagar. Den mall som användes för detta finns i bilaga D.

3.1.1

Bearbetning av insamlad data
En jämförelse mellan arbetsställenas behov och truckförarnas rutter
gjordes för att kunna visa överensstämmelse mellan data som samlats in
under intervjuerna och då cirkulationstruckarna följdes i det vardagliga
arbetet. I programmet Matlab skrevs ett program för det, vilket grafisk
presenterar hur stor skillnaden var mellan arbetsställenas behov och hur
det överensstämde med hur truckförarna kört med lastpallar.
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Utgående från hur truckförarna kört lastpallar till arbetsställen gjordes
först två intervall av antalet av- och pålastningar vid varje våning, vilka
slumpades fram i programmet Matlab. Det genererade ett truckschema
som angav arbetsställenas och utplockningsytornas behov av på- och
avlastning av lastpallar. Tiden mellan arbetsställena eller utplockningsytorna räknades fram med hjälp av formel 1 och avrundades till närmaste
minut.

3.2

Implementering med hjälp av Matlab
Objektbaserad programmering i Matlab användes för att kunna ta fram
ett underlag till vad som finns beskrivet i kapitel 1.1.
Flera simuleringar genomfördes för verifiering av resultatet. Följande
kriterier bör gälla för algoritmen:
1) Verklighetsförankrad data
Algoritmen ska ta hänsyn till den insamlade datan från kartläggningen.
2) Statistiskt underlag
Körschemat, ledtider och genomsnittstiden för transport av
tomma och fyllda lastpallar bör baseras på statistiska värden och
blir därmed stokastiska.
3) Optimal
Algoritmen bör kunna utnyttja trånga sektioner på ett bra sätt.
4) Framtida scenarier
Simulering av dubbelpallshanteringen bör utgå från cirkulationstruckarnas framtida kapacitet, men svara mot de nuvarande
förhållanden som råder vid arbetsplatsen.

Slutligen gjordes en känslighetsanalys för att belysa hur olika tider
påverkar det optimala truckkörschemat för enkel- och dubbelpallshantering.
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Modellutveckling
Utifrån målen som finns beskrivet i kapitel 1.1 presenteras lösningsalternativen. De har beräknats i programmen Matlab och Excel, varför
vissa kommandon och algoritmer presenteras. I kapitel 4 beskrivs hur
ett lösningsförslag till de konkreta och verifierbara målen utgående från
kartläggningen har utvecklats. Slutligen beskrivs en modell över hur det
övergripande syftet kan uppnås.

4.1

Kartläggning
Först gjordes en skissering av arbetsställenas behov utifrån de värden
som erhållits från intervjuerna samt cirkulationstruckarnas dagliga
rutter. Detta har genomförts med kommandot bar i Matlab för att erhålla
bättre överblick av hur dessa överensstämmer med varandra. Kommandot bar i Matlab skisserar stolpdiagram, se resultatet i kapitel 5.1.
Transporten av fyllda och tomma lastpallar har införts och beräknats i
Excel, där alla noterade värden har summerats och delats med summan
av antalet arbetade timmar. Då erhålls den genomsnittliga transporten
av fyllda och tomma lastpallar per timme. Multipliceras den genomsnittliga transporten av fyllda och tomma lastpallar per timme med åtta
timmar, det vill säga en normal arbetsdag, erhålls den genomsnittliga
hanteringen av lastpallar per dag. Det har genomförts för att få fram
antalet fraktade lastpallar per dag. Utifrån kartläggningen har sedan alla
transporttider mellan två arbetsställen summerats och därefter dividerats med antalet på- och avlastade ställen. Det gjordes för beräkning av
den genomsnittliga tiden som det tar att köra mellan två arbetsställen.
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Beskrivning av den föreslagna modellen för ett optimerat
truckkörschema
Alla arbetsställen, som cirkulationstrucken besöker, är beräknade efter
den kartläggningen som gjordes då cirkulationstruckarna följdes efter i
det vardagliga arbetet. Observera nedan att ”hiss 3b” och ”hiss 2” är
samma hiss som sammanlänkar våning 3, 2 och 1. När kartläggningen
av cirkulationstruckarna gjordes, skedde all transport ned till våning 2
från den hissen som finns närmast ZDEL-avdelningen, se skiss över
arbetsplatsen i bilaga A. Enligt kartläggningen startar cirkulationstruckarna vid våning 3, varför modellen utgår från det. Nedan beskrivs hur
modellen fungerar i fyra steg, se även figur 1.
1) Cirkulationstrucken börjar med att köra runt bland arbetsställena
på våning 3. När cirkulationstrucken har kört runt på våning 3
och lastat på lastpallar och när den kommer till hissen sker en avlastning i den. Notera att i figuren är arbetsställen noder, även
hissen ingår som en nod i arbetsställena och benämns för ”hiss
3b”.
2) När fyra avlastningar skett i hissen enligt ovan följer cirkulationstrucken med ned till våning 2. Lastpallar lastas på och körs ut
till arbetsställen på våning 2 och 1. På våning 2 och 1 är arbetsställena noder vilket även hissen är som här benämns här för
”hiss 2”.
3) På våning 1 och 2 lastar därefter cirkulationstrucken på lastpallar
från olika arbetsställen. Dessa lastas in i hissen som här benämns
”hiss 2”.
4) När fyra avlastningar skett i ”hiss 2” följer cirkulationstrucken
med upp till våning 3. Där lastar den på det som finns i hissen
från våningarna 2 och 1, varefter den kör ut det på våning 3. Modellen börjar därefter om, det vill säga cirkulationstrucken kör
runt på våning tre.
Figur 1 visar en förenkling över de ovan beskrivna, då endast fyra noder
tas upp på de olika våningarna.
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Våning 3
Hiss 3b/ våning 3
Arbetsställe/våning 3

Våning 2
och 1

Hiss 2/våning 2 & 1
Arbetsställe/våning 2 & 1

Figur 1: Illustration över punkterna 1 till 4

4.3

Utgångspunkter för modellen
Beräkningarna för arbetsställena utgår ifrån att transporter av lastpallar
sker styckevis. Sannolikheten att en avlastning sker vid till exempel ett
arbetsställe på en våning är beräknat efter hur många gånger som
avlastningar skedde vid det arbetsstället multiplicerat med hur många
lastpallar som lastades av på det arbetsstället när cirkulationstruckarna
följdes efter i det vardagliga arbetet. Det delas med det totala antalet
avlastningar av lastpallar på den våningen. Samma resonemang gäller
även för pålastningsställen, där pålastningar av lastpallar vid till exempel ett arbetsställe delas med det totala antalet pålastningar av lastpallar
vid den våning som arbetsstället ligger på.
Optimeringen består i att hissen fylls upp maximalt med lastpallar, det
vill säga fyra gånger innan den nyttjas. Eventuellt kan en ytterligare
optimering genomföras där antalet arbetsställen tas i beaktande. Den
beskriver då inte materialflödet utan i stället beskriver den det arbetsställe som besökts mest frekvent. Då kartläggningen genomfördes
besöktes 86 arbetsställen, vilket motsvarade 112 transporterade lastpallar. Delas antalet transporterade lastpallar med antalet arbetsställen
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

11

Optimering av interna
trucktransporter vid Emhart Glass i
Sundsvall
Johan Andersson

4 Modellutveckling
2012-03-15

erhålls en kvot. Tas den kvoten och appliceras på det optimerade
truckkörschemat erhålls en uppskattning på totala transporterade
lastpallar.
Tiden är beräknad efter det aritmetiska medelvärdet av de tider som
erhölls då kartläggningen skedde, det vill säga då cirkulationstruckarna
följdes efter i det vardagliga arbetet. Tiden, som det tar att köra med en
cirkulationstruck mellan två arbetsställen, har satts till följande på de
olika våningarna:

4.4



Våning 3
Vid våning 3 tar det i genomsnitt två minuter för en cirkulationstruck att förflytta sig mellan två arbetsställen. ’



Våning 2 och 1
Vid våning 2 och 1 tar det i genomsnitt tre minuter att förflytta
sig mellan olika arbetsställen.



Hiss
Utnyttjas hissen tar det lika lång tid att åka upp som ned mellan
de olika våningarna. Det tar tre minuter att åka med hissen, vilket
är en grov uppskattning av hur det förhåller sig.

Beskrivning av hur den föreslagna modellen för ett
optimerat truckkörschema har konstruerats
Huvudalgoritmen, i bilaga E, är framtagen för att optimera cirkulationstruckarnas transporter till arbetsställen eller utplockningsställen.
Huvudalgoritmen är skriven i Matlab. Noterbart är att endast huvudalgoritmen visas i bilaga E, då hela algoritmen uppgår till mer än 400
rader och har avsetts för omfattande för att inkluderas i bilagan. De
bakomliggande operationerna, som genomförts, innan huvudalgoritmen tar vid, presenteras i stegen 1 till 3 där ordningsföljden börjar vid
steg 1 och går till steg 3.
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Steg 1
Kartläggningen av cirkulationstruckarnas arbete lades in i Excel. Därefter importerades arbetsställenas och utplockningsytornas materialflöde,
det vill säga antal lastpallar och var av- och pålastning skedde, från
Excel till Matlab.
Steg 2
Utifrån den ursprungliga listan konstruerades fem olika listor i Excel.
Två listor för av- och pålastning av fyllda lastpallar på våning 3, och två
listor för av- och pålastning av fyllda lastpallar på våning 2 och 1 samt
en lista för tomma lastpallar.
Steg 3
Antalet lastpallar multiplicerades separat med alla listor i steg 2.

I algoritmen finns följande centrala objekt:
1) SOIN
Innehåller en sannolikhetsvektor för att materialet ska lastas av
vid våning tre, det vill säga övervåningen.
2) SOUT
En sannolikhetsvektor för pålastning vid våning 3.
3) SUIN
En sannolikhetsvektor för avlastning vid våning 2 och 1, det vill
säga undervåningen.
4) SUUT
Innehåller en sannolikhetsvektor för pålastning vid våning 2 och
1.
5) MatrisUT
Detta är en dynamisk matris som lägger in SOIN, SOUT, SUIN,
SUUT samt den tid då av- och pålastning sker.
6) TP (Tompallar)
Innehåller en sannolikhetsvektor för av- och pålastning vid våning 1, 2 och 3.
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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De villkor, som finns i huvudalgoritmen, utgår från hissen eftersom
optimeringen utgår efter hur den nyttjas. Det är möjligt att dela in
huvudalgoritmen i fem olika delar:


När huvudalgoritmen initieras.



När lastpallar körs från ”hiss 2”.



Då tompallar är större än ett, det vill säga då tompallar finns att
hämtas.



När lastpallar körs från arbetsställe till ”hiss 2”.



Då lastpallar körs från ”hiss 3 (b)” ut till arbetsställen på våning 3.

Eftersom huvudalgoritmen är mycket omfattande beskrivs delarna mer
generellt, då de fem delarna är snarlika. Generellt gäller att tiderna för
på- och avlastning, obj.Tid1 och obj.Tid2, adderas antingen tre minuter
eller två minuter beroende på vilken del som exekveras. I huvudalgoritmen slumpas därefter arbetsställena från objekten SOUT, SOIN,
SUIN, SUUT och TP. Tiderna och de olika arbetsställena läggs in i den
dynamiska matrisen MatrisUT.
I figur 2 åskådliggörs de villkor som har satts i huvudalgoritmen. En
”kloss” är ett ställe för dubbelpallshantering, men för enkelpallshantering är två ”klossar” ett ställe, eftersom dubbelpallshantering innebär att
cirkulationstruckarna kan genomföra till exempel dubbellyft vid samma
arbetsställe. Det går inte för enkelpallshantering, då cirkulationstruckarna enbart kan genomföra ett lyft vid till exempel ett arbetsställe. Två
olika villkor har satts för enkelpallshantering och för dubbelpallshantering har tolv olika villkor satts i huvudalgoritmen.

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

14

Optimering av interna
trucktransporter vid Emhart Glass i
Sundsvall
Johan Andersson

4 Modellutveckling
2012-03-15

Samtliga villkor gäller
för dubbelpallshantering

Villkor för
enkelpallshantering

Olika ställen

Samma ställe

Figur 2: Villkor för dubbelpallshantering och enkelpallshantering
Överensstämmer ställena med varandra är tidpunkten lika för de flesta
villkoren, varför tidpunkterna är lika i programkoden. Det finns två
undantag som redovisas nedan:
1) Andra pålastningsstället lika med första avlastningsställe
Är det andra pålastningsstället lika med det första avlastningsstället har tiden satts olika, då truckföraren måste genomföra en
avlastning som beräknats till två minuter. Det gäller för dubbelpallshantering.
2) Första pålastningsstället lika med andra avlastningsstället
Är det första pålastningsstället lika med det andra avlastningsstället har tidpunkterna satts olika, då truckföraren genomfört en
pålastning och en avlastning. Det gäller för dubbelpallshantering.
En utbyggnad av huvudalgoritmen kan göras, där framtida scenarier
kan inkluderas med hjälp av ytterligare villkor som bestämmer den tid
det tar mellan olika ställen.
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Slutligen kan en känslighetsanalys genomföras för nuvarande enkelpallshantering och för framtida dubbelpallshantering. Den utgår från
att tiden sätts till andra värden vid de olika våningarna.
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Resultat
I kapitel 5 presenteras arbetsställenas behov samt hur på- och avlastning
av lastpallar var då kartläggningen genomfördes. Därefter presenteras
ett förslag till en optimerad rutt för cirkulationstruckarna vid rådande
enkel- och dubbelpallshanering. Observera att resultatet avser en
åttatimmars arbetad dag och att figur 3 och 4 återfinns i bilaga F och G.

5.1

Enheternas behov och cirkulationstruckarnas körning
Figur 3 visar att behovet för avlastning av lastpallar är större än vad
truckarna lastat av arbetsställena. Noterbart är att behoven för avlastning av lastpallar hos cellerna Slutmontage, Beam Upright, Bed Upright,
ZSF4, Kardex och plocka i påse är olikt för var dag. Därför har dessa
värden inte skisserats. Cellerna ZSF1, ZFU och ZVB har inte kartlagts.
Behovet visas därför inte.

Figur 3: Arbetsställenas behov av leverans och truckkörarnas avlastning
Ur figur 3 kan utläsas att över x-axeln är behovet hos arbetsställena vid
ZDEL likt vad cirkulationstruckarna lasta av, det vill säga det som finns
under x-axeln.
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I figur 4 kan arbetsställenas genomsnittliga behov per dag för utleverans
av pallar utläsas över x-axeln, medan truckarnas genomsnittliga pålastning av lastpallar speglas under x-axeln. I figuren har både tomma och
fyllda lastpallar inkluderats. Observerbart är att flertalet av arbetsställenas behov är större för hämtning av lastpallar än vad truckarna har
levererat ut. Den största skillnaden föreligger vid arbetsstället Kontrollen. Noterbart är att behoven för utleverans av lastpallar vid arbetsställena Bed Upright, ZSF4, Kardex, Plocka i påse, ZBTM samt Beam
Upright är olika för varje dag. Därför har dess värden inte skisserats.
Däremot har Slutmontage, ZSF4, Kardex, plocka i påse och ZBTM
kartlagts där antalet lastpallar visas i figuren.

Figur 4: Arbetsställenas behov av utleverans och truckkörarnas pålastning
I figur 4 framgår över x-axeln att behovet vid ZDEL är större än vad
cirkulationstruckarna lastat på, det vill säga stapeln under x-axeln.
Under en dag genomför en cirkulationstruck i genomsnitt 85,8 trucklyft
från ett ställe till ett annat. Detta motsvarar 112 lastpallar som transporteras under en dag. Bägge truckförarna hämtar i genomsnitt 24,4 tomma
lastpallar per dag. Det motsvarar 10,9 procent av antalet lastpallar som
fraktas per dag och 9,8 truckkörningar per dag, vilket tabellen i bilaga H
visar. Den genomsnittliga effektiviteten uppgår till 10,7 trucklyft per
timme och 13,5 transporterade lastpallar per timme. Dessa effektivitetsmått inkluderar transport av tomma lastpallar. Den genomsnittliga tid
det tar för en cirkulationstruck att köra mellan två arbetsställen har
Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.
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beräknats till 5,6 minuter. Den totala ledtiden i hissen, som beräknats,
uppgick till 6 minuter under en dag.
Det föreslagna truckkörschemat har beräknats genom cirkulationstruckarnas dagliga rutter. Truckkörschemat, se tabell 1, motsvarar en åtta
timmars arbetsdag. Resultatet för dubbelpallshantering framgår i tabell
3, vilket också motsvarar en åtta timmars arbetsdag. Resultaten visar att
en dubbelpallshantering innebär en tidsmässig vinst på ungefär 30
minuter per dag.

5.2

Optimerat truckkörschema
I tabell 1 och 2 framgår antalet trucklyft under en normal åtta timmars
arbetsdag. För enkelpallshanteringen uppgår antalet trucklyft till 116.
Det motsvarar i snitt 152 transporterade lastpallar. Ledtiden uppgår till
två minuter under en hel dag i hissen som sammanlänkar våning 3 och
2. En effektivitetsökning med ungefär 35 procent har räknats fram.
Tabell 1 och Tabell 2 visar ett förslag till en optimerad rutt. Notera att
tabell 2 visar tidsvinsten om rutterna skulle arrangeras efter truckkörschemat. En känslighetsanalys visar att om tiden på alla plan sätts till
tre minuter genomför truckförarna 83-85 antal trucklyft per dag.
I tabell 3 framgår såsom i tabell 1 och 2 ett optimalt truckkörschema
under en normal åtta timmars arbetsdag för dubbelpallshantering.
Antalet trucklyft för dubbelpallshantering uppgår till 124. Det motsvarar i snitt ungefär 162 transporterade lastpallar. Ledtiden uppgår i
hissen till två minuter under en hel arbetsdag. Utifrån dagens transporter motsvarar det drygt 44 procents effektivitetshöjning. Sätts tiden till
tre minuter på vardera plan, genomför truckarna mellan 88 och 94
trucklyft.
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Tabell 1: Dagens körschema för enkelpallshantering

Pålastning
'Hotorgslagret'
'Hiss 3(a)'
'Hiss 3(a)'
'Kardex'
'ZPL'
'Godsmottagning'
'Kontrollern'
'Hall 11'
'Hiss 3(a)'
'ZBH'
'Hotorgslagret'
'Hall 11'
'Hiss 3(a)'
'Hiss 3(a)'
'Kardex'
'Kardex'
'ZTO'
'Kardex'
'Godsmottagning'
'ZDEL'
'Hotorgslagret'
'Hall 11'
'ZPL'
'Hiss 3(a)'
'Hiss 2'
'Hiss 2'
'Hiss 2'
'Hiss 2'
'Slutmontage'
'Lastkaj'
'Slutmontage'
'Conveyor'
'Hiss 3(b)'
'Hiss 3(b)'
'Hiss 3(b)'
'Hiss 3(b)'
'Tommys Torg'
'ZMO'
'Hotorgslagret'

Tid (min) Avlastning
0 'ZSF4'
4 'ZTO'
8 'HBG'
12 'ZSF4'
16 'Hiss 3(a)'
20 'ZDEL'
24 'ZMP'
28 'ZBTM'
32 'Kardex'
36 'Kontrollern'
41 'Job Shop'
46 'Hiss 3(b)'
50 'ZBA'
54 'ZDEL'
58 'Plocka i pase'
62 'Plocka i pase'
66 'Kardex'
70 'ZDEL'
74 'Hiss 3(b)'
78 'Hiss 3(b)'
82 'Hotorgslagret'
83 'Kontrollern'
88 'Kardex'
92 'Hiss 3(b)'
99 'Conveyor'
105 'Elektronik kaj'
111 'Slutmontage'
117 'Slutmontage'
123 'Hiss 2'
129 'Hiss 2'
135 'Hiss 2'
141 'Hiss 2'
146 'ZIN'
150 'Hötorgslagret'
154 'ZDEL'
158 'ZDEL'
161 'Hotorgslagret'
166 'Plocka i pase'
170 'ZBTM'

Tid (min)
2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
'Tompall'
48
52
56
60
64
68
72
76
80
82
'Tompall'
90
94
102
108
114
120
126
132
138
144
148
152
156
160
'Tompall'
168
172
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'ZBH'
'Godsmottagning'
'Hotorgslagret'
'Kardex'
'Kardex'
'Hotorgslagret'
'Kontrollern'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hiss 3(a)'
'Hotorgslagret'
'Kardex'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Godsmottagning'
'Hiss 3(a)'
'Hiss 3(a)'
'ZTH'
'Hotorgslagret'
'Hiss 3(a)'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Kontrollern'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hiss 3(a)'
'ZDEL'
'Hotorgslagret'
'Kardex'
'ZDEL'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Kontrollern'
'Godsmottagning'
'Godsmottagning'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hiss 3(a)'
'Hotorgslagret'
'Godsmottagning'
'Hiss 2'
'Hiss 2'
'Hiss 2'
'Hiss 2'

174 'ZSF4'
178 'Plocka i pase'
182 'ZDEL'
186 'Plocka i pase'
190 'Hotorgslagret'
194 'Tompallsmottagning'
198 'Hiss 3(b)'
202 'ZDEL'
207 'Hiss 3(a)'
212 'Twist Pison'
216 'ZETO'
220 'Plocka i pase'
224 'Tompallsmottagning'
228 'ZMF'
232 'Tompallsmottagning'
236 'Hiss 3(a)'
240 'ZBTM'
244 'Hiss 3(b)'
248 'Hiss 3(a)'
254 'Hotorgslagret'
254 'TP 44'
258 'Plocka i pase'
262 'Plocka i pase'
266 'ZTO'
270 'ZSF4'
274 'Plocka i pase'
278 'ZDEL'
282 'Kardex'
286 'Plocka i pase'
290 'Hiss 3(b)'
295 'ZSF4'
300 'ZSF4'
304 'ZSF4'
308 'ZDEL'
312 'Hiss 3(a)'
316 'Godsmottagning'
316 'Hotorgslagret'
316 'Kontrollern'
320 'Hotorgslagret'
320 'Plocka i pase'
324 'ZSF4'
329 'Plocka i pase'
334 'Hiss 3(b)'
341 'Slutmontage'
347 'Slutmontage'
353 'Slutmontage'
359 'Slutmontage'
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176
180
184
188
192
196
200
204
'Tompall'
214
218
222
226
230
234
238
242
246
250
'Tompall'
256
260
264
268
272
276
280
284
288
292
'Tompall'
302
306
310
314
316
316
318
320
322
326
'Tompall'
336
344
350
356
362

I tabell 1 framgår att det tar två minuter mellan olika ställen på våning 3
och att det tar tre minuter på våning 1 och 2.
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Tabell 2: Tidsvinst vid optimerat körschema för enkelpallshantering
'Conveyor'
'Slutmontage'
'Slutmontage'
'Slutmontage'
'Hiss 3(b)'
'Hiss 3(b)'
'Hiss 3(b)'
'Hiss 3(b)'
'Godsmottagning'
'Hiss 3(a)'
'Hotorgslagret'
'Godsmottagning'
'ZTA'
'Godsmottagning'
'Hotorgslagret'
'Kardex'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Hotorgslagret'
'Godsmottagning'
'ZBH'
'Godsmottagning'
'Hiss 3(a)'
'Kardex'

365 'Hiss 2'
368
371 'Hiss 2'
374
377 'Hiss 2'
380
383 'Hiss 2'
386
388 'Hötorgslagret'
390
392 'Hötorgslagret'
394
396 'ZNISVB'
398
398 'Hiss 3(b)'
398
399 'ZDEL'
'Tompall'
404 'Plocka i pase'
406
408 'Hotorgslagret'
408
408 'ZBA'
410
412 'ZETO'
414
416 'ZBA'
418
420 'Bub 79'
422
424 'Godsmottagning'
426
428 'ZTH'
430
432 'Hotorgslagret'
432
432 'ZSF4'
434
437 'Plocka i pase'
'Tompall'
442 'Tompallsmottagning'
444
446 'Kardex'
448
450 'ZSF4'
452
454 'ZBA'
456
458 'ZETO'
460
462 'TP 44'
464
466 'Twist Pison'
468
470 'ZBH'
472
474 'Hotorgslagret'
476
478 'ZDEL'
480

I tabell 2 framgår att det tar två minuter att köra mellan olika ställen på
våning 3. Är ställena samma är tiden densamma, då ingen körning har
gjort. Det kan också utläsas i tabellen.
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Tabell 3: Optimerat truckkörschema för dubbelpallshantering
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I tabell 3 framgår att det, likt det optimerade truckkörschemat för
enkelpallshantering, tar två minuter mellan olika ställen på våning 3.
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Analys och diskussion
Utifrån det övergripande syftet, målformuleringarna och metodvalet för
undersökningen ställt mot lösningsalternativet och resultatet genomförs
en diskussion.

6.1

Kartläggningen
Det genomsnittliga behovet hos arbetsställena har tagits fram genom
intervjuer. När intervjuerna genomfördes var det många medarbetare
som sade att antal på- och avlastningar vid arbetsställena var olikt för
var dag. En del medarbetare, som vid t.ex. vid Plocka i påse, kunde inte
svara på hur många av- och pålastningar som genomfördes per dag.
Behovet i arbetsställena beror på vad som tillverkas i företaget. Därför
är det rimligt att anta att flera medarbetare angav en ungefärlig genomsnittssiffra. Antalet på- och avlastningar, som medarbetarna har uppgivit, bör därför tas med en viss tilltro.
Det mesta av fyllda lastpallar transporteras i dag styckevis. Det har
noterats, då kartläggningen genomfördes av cirkulationstruckarna, och
det visar även resultaten. Antalet trucklyft uppgår till 86, vilket motsvarar 112 fyllda lastpallar. Det resultatet gäller inte då tomma lastpallar
transporteras, vilket kan bekräftas av resultatet, där ungefär fem trucklyft motsvaras av 12 tomma lastpallar. Den genomsnittliga effektiviteten
beror i dag på både fyllda och tomma lastpallar. Därför har båda dessa
transporter inkluderats då effektiviteten beräknats. Den genomsnittliga
tid, som det tar för en cirkulationstruck i dag att köra mellan två enheter, har erhållits genom att dela den totala tiden med totala antalet
avlastningar.
Det föreslagna truckkörschemat visar ett optimerat truckkörschema som
är skapat efter sannolikheten för av- och pålastning av lastpallar för en
truckförare, eftersom truckförarna i dag arbetar skiftesvis. Tidsåtgången
mellan olika ställen växer med (n-1) fakultet, det vill säga arbetsställenas
eller utplockningsställenas minus en fakultet, varför problemet blir för
stort och svårberäknat. Därför har tiden beräknats ungefärligt till att det
tar två minuter på våning 3 och tre minuter på våning 1 och 2 att köra
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mellan olika arbetsställen eller utplockningsytor. Det är dessvärre en
förenkling av hur det idag ser ut.
Dubbelpallshantering innebär en tidsmässig vinst på ungefär 30 minuter. Det får anses vara förhållandevis lite under en hel arbetsdag.

6.2

Optimerat truckkörschema
Det optimerade truckkörschemat utgår från att det tar två minuter att
köra mellan två arbetsställen på plan 3. Ibland tar det tre minuter att
förflytta sig mellan två ställen, och ibland tar det mindre än en minut
har kartläggningen av cirkulationstruckarnas rutter visat. Tiderna vid
avlastningsstället och pålastningsstället kan skilja sig åt, men om
programmet körs flera gånger blir skillnaden mellan totala trucklyft
ytterst liten. Då totala antalet trucklyft varierade i de olika schemana,
kördes programmet tills antalet trucklyft ligger mellan de varierande
värdena. Den körningen, som genererade trucksschemana i resultatet,
sparades och visas i tabell 1, tabell 2 och tabell 3. Schemana, som visas i
resultatet kan därför bli mer optimala, men det handlar om ett eller två
trucklyft mer eller mindre per dag. Känslighetsanalysen visar att tiden
på plan 3 är ytterst viktig om en optimering ska ske.
Dubbelpallshanteringen har beräknat, likt det optimerade truckkörschemat för enkelpallshantering, att det tar två minuter mellan två
ställen på plan 3. Notera att om andra pålastningsstället är samma som
för andra avlastningsstället är tiden olik, eftersom vad som lastas på vid
första avlastningsstället måste lastas av vid första avlastningsstället. Det
gäller inte om första pålastningsstället är samma som för första avlastningsstället, då cirkulationstrucken kan lasta av det materialet först
innan nästa avlastning sker. Känslighetsanalysen visar att tiden på plan
3 är viktig om en optimering ska genomföras.
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Slutsats
Det övergripande syftet med rapporten har varit att ta fram ett optimerat och ett detaljerat truckkörschema, se även kapitel 1. Studien har visat
att det går att ta fram ett optimerat och ett detaljerat truckkörschema för
de interna transporterna. Från algoritmen i bilaga G kan flera olika
optimerade lösningar erhållas, vilket betyder att de föreslagna schemana endast är ett förslag av flera möjliga lösningar.
I kapitel 1.1 formulerades fem frågeställningar som besvaras nedan i
punktform.
1) Behoven hos de olika arbetsställena överensstämmer ganska bra
med dagens truckkörningar.
2) Ett detaljerat truckkörschema kan erhållas genom att kartlägga
cirkulationstruckförarnas rutter.
3) Studien har visat att ungefär tio procent av alla transporter sker
med tompallar. Kan tompallar hämtas vid ett arbetsställe samtidigt som fyllda lastpallar lastas av vore det tidsmässigt optimalt
och här kan en förbättring genomföras.
4) De ledtider, som finns, uppstår i huvudsak i hissen som sammanlänkar våning 3 och våning 2.
5) Dubbelpallshantering kommer sannolikt att innebära tidsmässig
vinst vid en jämförelse med enkelpallshantering.

7.1

Framtida arbeten
Vad som hitintills har presenterats utgår från statistiska beräkningar.
Framtida arbeten skulle kunna inriktas på att korrelera behoven i
arbetsställena med transporttiden. En prototyp till en sådan algoritm
finns i bilaga I.
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Bilaga B: Kontaktpersoner och
tidsplan
Handledarna för detta projekt har varit Christina Sagersten vid Emhart
Glas i Sundsvall, och Leif Olsson vid Mittuniversitetet. De kan nås via epost:
Christina Sagersten, Emhart Glass:Christina.Sagersten@emhartglass.com
Leif Olsson, Mittuniversitetet: leif.olsson@miun.se

Tidplan
Den tidplan, som upprättades, ser ut enligt tabellen.
Vecka

Aktivitet

13

Identifiera flöden. Skapa frågeformulär.

14

Identifiera flöden, intervjua medarbetarna.

15

Identifiera flöden, faktainsamling.

16

Identifiera flöden, faktainsamling.

17

Identifiera flöden, faktainsamling.

18

Identifiera flöden, faktainsamling.

19

Skriva uppsats.

20

Skriva uppsats.

21

Skriva uppsats.

22

Uppsats färdig.
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Bilaga C: Arbetsställenas behov
Följande frågor ställdes vid intervjun: Hur många lastpallar går in och
ut i genomsnitt per dag? Hur många fyllda lastpallar går ut per dag?
Arbetsställe
ZDEL
ZMO
ZTH
ZSF1
ZAB
ZIN
ZFU
ZBA
ZPL
ZBH
ZTO
ZETO
ZMP
ZVB
ZPU
Kontrollern
UREF
Job Shop
ZSH
ZGO
Conveyor
Slutmontage
Beam Upright
Bed Upright
ZSF4
Kardex
Plocka i pase
ZBTM

Pallar In

Olika
Olika
Olika
Olika
Olika
Olika
Olika

Pallar Ut Hur Många Pallar Per Truck Pallar Ut (Fyllda)
15
15
6
4
2
2
6
0
2
4
6
2
2
2
6
0
4
5
6
0
0,2
0,2
6
0
1
1
6
0
1
2
6
1
1
1
6
0
3
3
6
1
1
1
6
0
1
1
6
0
1
1
6
0
1
1
6
0
5
2
6
0
0
24
6
8
4
1
6
0
5
5
6
2
5
9
6
4
3
3
6
0
0,2
0,2
6
Olika
Olika
Olika
Olika
Olika
Olika
Olika
6 Olika
Olika
Olika
Olika
Olika
Olika
Olika
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Bilaga D: Kartläggningsmall
Varifrån

Klockan Framme vid

Klockan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Bilaga E: Algoritm för
truckkörschema
while(obj.x < 200)
obj.x = 1 + obj.x;
%Tiden sätts till två minuter.
obj.Tid1 = 2 + obj.Tid2;
obj.Tid2 = 2 + obj.Tid1;
%Här läggs sannolikhetsobjekten in slumpmässigt på den
%övre våningen.
obj.StalleUTO = obj.SOUT(randi([1 numel(obj.SOUT)]));
obj.StalleINO = obj.SOIN(randi([1 numel(obj.SOIN)]));
%Tompallar ökar med 10 procent
obj.TP = obj.TP + 0.1;
%De två sannolikhetsobjekten läggs in i en dynamisk
%matris = MatrisUT
obj.MatrisUT = [obj.MatrisUT; {obj.StalleUTO},...
{obj.Tid1},{obj.StalleINO},{obj.Tid2}];
if(strcmp(obj.StalleINO,'Hiss 3(b)') ==1)
obj.VO3 = 1 + obj.VO3;
%Material körs från hiss 2.
if(obj.VO3>=4)
for k = 1:4;
%Tiden sätts till tre minuter.
obj.Tid1 = 3 + obj.Tid2;
obj.Tid2 = 3 + obj.Tid1;
obj.StalleUTU = 'Hiss 2';
%Sannolikhetsobjekten läggs in slumpmässigt
%på våning två och ett.
obj.StalleINO = obj.SUIN(randi...
([1 numel(obj.SUIN)]));
obj.MatrisUT = [obj.MatrisUT; ...
obj.StalleUTU,{obj.Tid1},...
obj.StalleINO,{obj.Tid2}];
obj.VO3 = 0;
obj.VO2 = 1;
obj.x = 1 + obj.x;
%Tompallar ökar med 10 procent.
obj.TP = obj.TP + 0.1;
end
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%Om tompallar är större eller lika med 100
%procent.
if(obj.TP>=1)
obj.Tid1 = 3 + obj.Tid2;
obj.Tid2 = 3 + obj.Tid1;
obj.StalleUTO =obj.STUT(randi...
([1 numel(obj.STUT)]))
obj.StalleINO =obj.MatrisUT{obj.x,3}
obj.MatrisUT = [obj.MatrisUT;...
{obj.StalleINO},{obj.Tid},...
{obj.StalleUTO},{obj.Tompall}];
%Tompall sätts till noll.
obj.TP = 0;
end
%Material körs från arbetsställe till hiss 2.
if(obj.VO2>=1)
for i = 1 : 4;
obj.Tid1 = 3 + obj.Tid2;
obj.Tid2 = 3 + obj.Tid1;
obj.StalleUTO = 'Hiss 2';
%Sannolikhetsobjekt på våning två och
%ett.
obj.StalleINO = obj.SUIN(randi...
([1 numel(obj.SUIN)]));
obj.MatrisUT = [obj.MatrisUT;...
obj.StalleINO,{obj.Tid1},...
obj.StalleUTO,{obj.Tid2}];
obj.VO2 = 0;
obj.TP = obj.TP + 0.1;
obj.x = 1 + obj.x;
end
%Material körs från hiss 3b ut till
%arbetsställen på våning 3.
if(obj.VO2 ==0)
for n = 1 : 2;
obj.Tid1 = 2 + obj.Tid2;
obj.Tid2 = 2 + obj.Tid1;
%Sannolikhetsberäkningar för våning
%tre, d.v.s. övervåningen.
obj.StalleUTO = obj.SOUT(randi...
([1 numel(obj.SOUT)]));
obj.StalleINO = 'Hiss 3(b)';
obj.MatrisUT = [obj.MatrisUT;...
obj.StalleINO,{obj.Tid1},...
obj.StalleUTO,{obj.Tid2}];
obj.TP = obj.TP + 0.1;
obj.x = 1 + obj.x;
end
end
end
end
end
if(obj.TP>=1)
obj.Tid1 = 3 + obj.Tid2;
obj.Tid2 = 3 + obj.Tid1;
obj.StalleUTO =obj.STUT(randi([1 numel(obj.STUT)]))
obj.StalleINO =obj.MatrisUT{obj.x,3}
obj.MatrisUT = [obj.MatrisUT;...
{obj.StalleINO},{obj.Tid},...
{obj.StalleUTO},{obj.Tompall}];
%Tompall sätts till noll.
obj.TP = 0;
end
end
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Bilaga F: Figur 3- Arbetsställenas
behov och truckkörarnas avlastning
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Bilaga I: Prototyp för behovsstyrd
algoritm
classdef Torkel_Ntider < Excel;
properties
U_Tider=[];
Index;
Nodtider1;
Min=0;
Tim = 6;
Dag=1;
Manad = 3;
Datum;
end
methods
function obj = Torkel_Ntider
obj.U_Tider = obj.Tider;
%Fortsätter tills mindre än fyra dagar har gått.
while(obj.Dag < 4)
%Antalet timmar
for k = 1 : 8;
%Antalet minuter
for i = 1:60;
%Grafisk presentation av behoven
bar3(obj.U_Tider);
hold on;
axis([0 13 0 7 0 70])
%Gör en film av det.
F(i) = getframe;
hold off;
%Minskar tiderna med en minut.
obj.U_Tider = obj.U_Tider-1;
%Om tiden är tolv, så är det rast fram till 13.
if(obj.Tim == 12)
obj.Tim = 13;
end
obj.Min = obj.Min + 1
if(find(obj.U_Tider==0))
%Sätter datum.
obj.Datum = datenum([2011 3 obj.Dag obj.Tim obj.Min
0]);
%Hittar index på matris, som är noll.
obj.Index = find(obj.U_Tider ==0);
%Lägger in värdena i en dynamsik matris.
obj.Nodtider1 = [obj.Nodtider1; ...
{obj.Index},{obj.U_Tider(obj.Index)},...
{obj.Tider(obj.Index)},...
{datestr(obj.Datum)}];
%Återställer värdet till sitt ursprung.
obj.U_Tider(obj.Index) = obj.Tider(obj.Index);
end
end
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%Minuter sätts till noll.
obj.Min = 0;
%Timmar adderas med ett.
obj.Tim = obj.Tim + 1
end
obj.Tim = 6;
%Dagar adderas med ett.
obj.Dag = obj.Dag + 1;
end
%Visar en film.
movie(F, 1)
end
end
end
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