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Sammanfattning 
Simuleringsbaserad optimering är en bra metod för att optimera komplexa problem. 
Dock har simuleringsbaserad optimering en stor nackdel med att optimeringen kan ta 
orimligt lång tid. Därför är det intressant att studera olika effektiviseringstekniker för 
att snabba upp denna typ av optimering. I arbetet presenteras resultat från användning 
av en effektiviseringsteknik som använder en grov simulering som går fortare än en 
befintlig simulering. Effektiviseringstekniken har testats på en riktig fallstudie hos 
Posten AB. Resultatet från testerna visar att en betydlig tidsvinst kan göras genom att 
använda en grov simulering. En av nackdelarna med effektiviseringstekniken är att 
det kan vara svårt att få den grova simuleringen att likna den befintliga simuleringen. 

Nyckelord: Simuleringsbaserad optimering, distributionsnät, effektiviseringstekniker, 
förenklad simulering 
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1  Introduktion 
Datorstödd simulering är en bra metod för att utvärdera komplexa system, till 
exempel ett distributionsnät, dock brukar dessa simuleringar ge svar på hur bra ett 
visst värde på indata är till simuleringen, inte vad indataparametrarna ska ha för 
värden för att få ett så optimalt resultat beroende på problem, vilket Azadivar (1999) 
skriver. En indataparameter är indata till ett system, eller modell, där ett exempel på 
en indataparameter kan vara antalet lastbilar, antalet varor och dylikt i ett 
distributionsnät. Joines et al. (2002) beskriver ett komplext system med ett 
distributionsnät som exempel, där förhållandet mellan olika noder, storleken på 
distributionsnätet och ledtider är faktorer som gör problemet komplext. Joines et al. 
(2002) menar också att datorstödd simulering är en metod som kan hantera 
komplexiteter utan att några antaganden görs som kan leda till att semantik från 
problemet förloras. 

För att få reda på vilket som är det optimala värdet för en indataparameter kan 
simuleringsbaserad optimering användas. Simuleringsbaserad optimering är en metod 
för att optimera mot ett eller flera optimeringsmål i en modell. Ett optimeringsmål i en 
modell är de värden som optimeringen är tänkt att minimera eller maximera beroende 
på system. Modellen som används kan vara skapad från ett teoretiskt problem eller ett 
problem taget från verkligheten. Modellen har i själva verket en eller flera funktioner, 
så kallade målfunktioner, som beror på olika indataparametrar på ett sätt som inte kan 
ställas upp som en traditionell matematisk funktion utan värdet kan endast fås fram 
genom en datorsimulering, enligt Azadivar (1999). 

Vanligtvis brukar simuleringsbaserad optimering utföras mot bara ett optimeringsmål 
i taget i modellen enligt Baesler och Sepúlveda (2000). Dock brukar ett verkligt 
problem ha oftast fler än ett optimeringsmål som hänger samman och som på något 
sätt berör slutresultatet. Dessa optimeringsmål står ofta i konflikt med varandra, 
(Eskandari et al. 2005), (Avello et al. 2004). När optimeringsmålen är i konflikt med 
varandra så försämrar förbättrandet av ett mål för de andra och vice versa. Ett 
exempel är ett system med optimeringsmålen kostnad och tid där de står i konflikt 
med varandra då det går det fortare att ta sig från en plats till en annan med flygplan 
än med bil men när tiden blir bättre går det ut över kostnaden. En modell på ett sådant 
system behöver på så sätt också ha fler än en utdataparameter, flera funktioner, för att 
få ett resultat som är så överensstämmande med verkligheten som möjligt. I detta fall 
kan simuleringsbaserad optimering utföras med flera parametrar. Dock ökar 
komplexiteten med flera optimeringsmål väsentligt enligt Azadivar (1999) och att 
komplexiteten ökas ytterligare av att resultatet av simuleringen är av stokastisk natur. 

Simuleringsbaserad optimering är krävande på processortid då själva simuleringen i 
sig är krävande i och med att målfunktionerna inte är beräkningsbara på traditionellt 
sätt, vilket gör att varje simulering som behöver genomföras tar lång tid beroende på 
problem. Detta problem kan belysas med ett litet räkneexempel. Om en simulering tar 
10 minuter att genomföra och det krävs 10 000 iterationer, så skulle hela processen ta 
cirka 70 dygn att bli klar. Detta är för de flesta användningsområden en orimlig tid. 

För simuleringsbaserad optimering med en enda utdataparameter finns det ett flertal 
olika algoritmer att använda där några av dem är baserade på Artificiell Intelligens 
(AI). AI har visat sig fungera bra för problem som simuleringsbaserad optimering av 
flera parametrar, (Avello et al. 2004). Azadivar (1999) och Andradóttir (1998) listar 
några olika algoritmer för simuleringsbaserad optimering med en parameter som till 
exempel Finite Difference Estimation och Frequency Domain Analysis som båda 
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bygger på gradientbaserade sökmetoder och Simulated Annealing som är en algoritm 
med en heuristisk metod.  

Simuleringsbaserad optimering är intressant för att det skulle kunna spara mycket 
resurser inom många områden om systemen skulle kunnas optimeras. Resurser som 
skulle kunna sparas är tid, pengar och inom vissa områden, som transporter, påverkan 
på miljön. På grund av detta är det ett angeläget ämne att studera närmare. Enligt 
Eskandari et al. (2005) finns det inte mycket gjort inom forskningen av 
simuleringsbaserad optimering av flera optimeringsmål, troligtvis på grund av 
osäkerheten och komplexiteten. 

Då denna typ av optimering tar väldigt lång tid att genomföra ligger det också i 
intresse att försöka snabba upp denna process, alltså effektivisera optimeringen. Just 
tidsåtgången påpekas av Boesel et al. (2001) som det största hindret för användning 
av simuleringsbaserad optimering. Om en effektivisering av simuleringsbaserad 
optimering kan åstadkommas kan denna teknik bli mer intressant att använda i 
verkliga sammanhang. 

Detta arbete fokuserar på simuleringsbaserad optimering av distributionsnät vilket gör 
en beskrivning av ett distributionsnät intressant. Ett distributionsnätverk är enligt 
Bridgefield Group (2006) en beskrivning av ett nätverk som innehåller resurser för att 
tillhandahålla en viss tjänst eller vara och som även innehåller en specifikation på 
ledtider och transportsätt mellan de olika punkterna i nätverket. Ett 
distributionsnätverk kan beskriva många olika saker som till exempel ett nätverk för 
eldistribution, rutter för transport av varor mellan affärer eller fabriker från 
grossister/tillverkare eller ett nätverk för distribution av gas. I samtliga fall behövs det 
en beskrivning för hur och med vad varan transporteras samt för vilken tid det får ta 
och även en specifikation för kapaciteten, (Klempous et al. 1997). 

Ett distributionsnätverk i verkligheten har i de flesta fall fler än ett optimeringsmål 
som spelar in på det slutgiltiga resultatet och då även optimeringsmål som står i 
konflikt med varandra som tid kontra pengar är ett tydligt exempel på. En lastbil kan 
ta mycket av en vara och är billig att köpa in och underhålla men som dock är 
långsam jämfört med ett flygplan som kan leverera varor på längre sträckor mycket 
snabbare men som har kostnaden emot sig. Vilken typ av transportsätt som är bäst vid 
ett visst tillfälle är inte alltid lätt att se med blotta ögat. Det som är intressant att 
minimera i ett distributionsnät är kostnaden, som kan vara flera saker som till exempel 
tid, sträcka eller kostnad i rena pengar.  

Stora distributionsnätverk blir fort väldigt komplexa och för en människa svåra att 
överblicka. Därför är det svårt att för hand effektivisera nätverket vilket är ett problem 
då en optimering av nätverket kan spara in mycket resurser i form av bland annat tid, 
pengar och miljöpåverkan. Datorstödd optimering är då lämpligt i detta fall då 
systemet är för stort för att manuellt optimera. Ett sätt är att använda 
simuleringsbaserad optimering och i och med att fler än ett optimeringsmål används 
måste då också metoder som hanterar fler än ett optimeringsmål användas. 
Optimering med hjälp av en modell och simulering gör att det går att optimera ett 
system som är för komplext eller helt enkelt för stort för att optimera manuellt eller 
med matematiska metoder.  För att kunna använda simuleringsbaserad optimering 
behövs en modell av systemet som återspeglar systemets olika parametrar och dess 
inneboende regler. Vad modellen använder för konstruktion har ingen direkt betydelse 
för optimeringen, utan det är in och utdatan från simuleringen som är intressant. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel beskriver simuleringsbaserad optimering som metod för att optimera ett 
system med hjälp av simulering, samt även simulering och optimering i allmänhet. 
Vidare beskrivs metoder som kan användas till simuleringsbaserad optimering. 

FU et al. (2005, sid 83) definierar ett generellt optimeringsproblem med en funktion 
där en indataparameter spelar in på resultatet som sedan ändras för att minimera 
värdet på målfunktionen, 

)(min θ
θ

J
Θ∈

, 

där Θ∈θ  representerar de giltiga inputvärdena till målfunktionen )(θJ . 

Simuleringsbaserad optimering kan delas upp i två delar där algoritmen för 
optimering är en del och simuleringen är en annan.  Optimeringsprocessen i sig har 
inget att göra med simuleringen utan denna är en fristående process som endast 
skickar in indataparametrar in till simuleringen som sedan ger ett resultat tillbaka till 
optimeringen. Simuleringen kan ur optimeringens synvinkel betraktas som en svart 
låda som endast har ett gränssnitt för in och utdata. Detta gränssnitt kan betraktas som 
ett antal variabler som in och utdata från simuleringen där exempel på indata och 
utdata kan vara mängden fraktat gods per timme respektive kostnaden, figur 1 
(Carson och Maria, 1997). 

 
Figur 1. Simulering från Carson och Maria (1997) 

I figur 1 visas att en simulering kan ha fler än en indataparameter och även fler än en 
utdataparameter. Utav dessa utdataparametrar är en delmängd optimeringsmål, vilket 
kan vara en eller flera. Om den har flera behöver dock nödvändigtvis inte alla vara 
optimeringsmål för optimeringsalgoritmen. 

På grund av att simuleringen är en separat bit så kan den enkelt bytas ut från till 
exempel en modell till ett neuralt nätverk bara gränssnittet ser likadant ut. Detta arbete 
kommer inte att gå in något på simuleringen eller hur simuleringen kan göras bättre 
utan endast studera optimeringen, vilken är inringad i figur 2.  
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Figur 2. Simuleringsbaserad optimering, skillnad mellan optimering och simulering 

Processen för en generell simuleringsbaserad optimering går till så att indata, som till 
exempel ett ruttförslag till en simulering av ett distributionsnät, ges till algoritmen 
som i det första steget skickar den vidare till en runda av simulering. Den data som 
ges till simuleringens indataparametrar i starten, kan vara slumpad eller vara 
behandlad på något sätt innan som till exempel inmatad manuellt av operatören eller 
av en algoritm som ger optimeringen insikt i hur indatan ska se ut. Om det är känt att 
en viss indata är bra så kan denna läggas in istället för slumpad data för att på så sätt 
ge algoritmen en bra start. Efter att simuleringen är klar och har returnerat ett svar 
tillbaka skapas en ny uppsättning indata till simuleringen. Den nya indatan skapas 
utifrån svaret från föregående simulering och hur det görs är beroende på vilken 
optimeringsalgoritm som används. När ny indata till simuleringen är genererad startas 
en ny iteration och simuleringen startas med den nygenererade indatan. Innan en ny 
iteration startas så utförs en kontroll om optimeringen ska avbrytas, vilket kan avgöras 
av flera saker till exempel tiden, alltså hur länge optimeringen körts, antal iterationer 
eller ett gränsvärde på resultatet från simuleringen. Se Figur 3, (Ding et al. 2004) och 
(Eskandari et al. 2005) 
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Figur 3. Generell beskrivning av processen kring simuleringsbaserad optimering 

 

Verkliga problem är oftast diskreta vilket kan visas med ett enkelt exempel som ett 
fall där varor ska transporteras med lastbil till kunder. I detta fall kan inte 2.5 lastbilar 
skickas med 10.7 varor utan antalet måste vara diskret som 3 lastbilar med 11 varor 
även fast detta inte är det optimala sättet. 

Då ingående parametrarna till målfunktionerna kan vara av två olika typer krävs också 
två olika tillvägagångssätt till att utföra optimeringen där den första typen är när 
parametrarnas möjliga värden är kontinuerliga, alltså en delmängd av den reella 
talföljden, den andra typen är diskreta parametrar. 

Det finns ett antal olika metoder som föreslagits för simuleringsbaserad optimering. 
Utav dessa har meta-heuristiska algoritmer förutspåtts ge bra resultat enligt Boesel et 
al. (2001, sid 1466). Fu et al. (2005) skriver att metoder som använder meta-heuristisk 
kan överkomma problemet med att fastna i lokala minimum/maximum och att 
metoder som simulated annealing, genetiska algoritmer, tabu search och scatter search 
har använts med viss framgång. Utav dessa kan simulated annealing och genetiska 
algoritmer vara intressanta för att lösa distributionsnätsproblemet i detta arbete. 
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Russel och Norvig (2003) beskriver algoritmen simulated annealing, som är en 
algoritm för att hitta ett globalt minimum/maximum av kostnad på en funktion. 
Algoritmens namn kommer ifrån att den är likt sättet att värmebehandla metaller. 
Algoritmen söker sig mot den lägsta punkten genom att kontrollera lutningen i den 
punkt den är för tillfället, dock finns risken att genom denna metod fastna i lokala 
minimum/maximum. Detta löser simulated annealing genom att inte alltid ta den väg 
som ser bäst ut för tillfället utan slumpar fram om den för tillfället bästa vägen. Med 
tiden sjunker sannolikheten att den tar en sämre väg vilket gör att det är mindre risk 
att den “hoppar” ur det globala minimumet/maximumet.   

Avello et al. (2004) använder en variant av simulated annealing för att optimera ett 
problem med flera parametrar. Denna variant har en global kylkurva (cooling curve) 
och en kylkurva för varje parameter, som den konventionella varianten av simulated 
annealing inte har. Den del i algoritmen som hanterar de olika parametrarna är en så 
kallad selection function som väljer ut vilken av parametrarna som blir en 
referensparameter, vilket sker efter varje runda av simulering. Denna funktion har tre 
olika alternativ:  

a) Om alla parametrar förbättras så behöver inget ändras utan algoritmen kan 
fortsätta på den inslagna vägen. 

b) Vid det andra alternativet försämras alla parametrar och då utvärderas den 
sista lösningen av den globala kylkurvan. Beslutet om att spara eller kasta 
lösningen fungerar på samma sätt som den ordinära simulated annealing. 

c) I det sista fallet är någon eller några av parametrarna som förbättras samt 
resten försämras. En ny parameter väljs ut till att bli referensparameter och en 
ny iteration av algoritmen påbörjas med nya värden på indataparametrarna 
med avseende på referensparametern. Efter detta väljer den så kallade 
selection function ut en ny referensparameter.  
Om denna referensparameter förbättras så accepteras lösningen direkt. Om den 
försämras används en speciell acceptansfunktion som använder 
referensparameterns kylkurva. 

På detta sätt leder referensparametern sökningen framåt. 

Genetiska algoritmer, Russel och Norvig (2003), börjar med en slumpad samling av 
lösningar som kallas en population där varje lösning representeras av en sträng. Nästa 
generation av lösningar tas fram med hjälp av en så kallad fitness-funktion som har 
tillräckligt med kunskap om problemet för att kunna evaluera en lösning och ge det ett 
värde. På så sätt kan olika lösningar jämföras. Par av lösningar slumpas samman, där 
de med högst värde från fitness funktionen troligast slumpas fram, och korsas med 
varandra. Korsningen sker genom att korsningspunkt (crossover point) slumpas fram 
någonstans i strängen och sedan kombineras en avkomma ihop genom att ta en bit 
från den ena föräldern och resten från den andra, till exempel vänster om 
korsningspunkten och till höger från den andra. Efter detta finns en viss chans för att 
en mutering kan ske på varje position i strängen. 

För att minska tidsproblemet med simuleringsbaserad optimering kan två strategier 
väljas, antingen att försöka förkorta tiden en simuleringsrunda tar eller genom att göra 
färre simuleringsrundor vilket är den strategi detta arbete fokuseras på. 
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3 Problembeskrivning och problemdefinition 
I detta kapitel beskrivs arbetets problem och frågeställningarna kring det. 

3.1 Problembeskrivning 
Simuleringsbaserad optimering av distributionsnät innehåller ett flertal olika 
delproblem av olika svårighetsgrad. Det första som stöts på är hur själva 
distributionsnätet och tillhörande regler formaliseras och representeras för att det ska 
gå att applicera någon optimeringsalgoritm. Det som gör detta problem komplext är 
att det finns flera optimeringsmål som spelar in på slutresultatet samt att de dessutom i 
vissa fall kan vara konflikterande, samt att storleken på problemet ökar svårigheten 
ytterligare.  

Simuleringsbaserad optimering och då med flera optimeringsmål är ett hett ämne idag 
då dess fördelar med att kunna hantera större komplexa system är många. Nackdelen 
är att denna typ av optimering är mycket tidskrävande vilket Boesel et al. (2001) säger 
är det största problemet med tekniken. Effektivisering av simuleringsbaserad 
optimering är på så sätt ett mycket viktigt ämne att studera. Lee et al. (2005) skriver: 

”However, simulation may be limited by human imagination of possible 
alternatives, and also it can be both expensive and time consuming. 
Therefore, it is important to improve the performance of the simulation-
based techniques through optimization approaches. This area of research, 
known as Simulation Optimization has become a hot and important topic 
recently” 

Boesel et el. (2001) påpekar också att trots att beräkningsprestandan på datorer har 
ökat är tidsåtgången för optimeringen fortfarande ett problem för ett allmänt 
nyttjande: 

“Despite the success of several simulation-optimization packages, many 
technical hurdles and barriers to broader application remain. Chief among 
these is speed. Even with improvements in computer processing speed, 
using simulation to evaluate the performance of a single system is time-
consuming, and evaluating numerous systems in search of the best 
multiplies this burden.” 
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3.2 Problemformulering 
Simuleringsbaserad optimering är en teknik som är betydelsefull inom 
optimeringsområdet och som också har en stor potential. Dock har ett stort problem 
med denna typ av optimering visat sig vara tidsåtgången som är mycket stor. 
Tekniken tar lång tid på grund av att det sker många simuleringar med olika 
indatavärden. För att simuleringsbaserad optimering ska kunna få en bredare 
spridning så krävs det att processen effektiviseras. Huvudsyftet med arbetet är att, 
utifrån ett optimeringsalgoritms perspektiv, undersöka metoder för att effektivisera 
simuleringsbaserad optimering av distributionsnätverk och vilken eventuell 
prestandavinst som kan erhållas. 

Delmålen med arbetet: 

• Identifiera möjliga tekniker för effektivisering av simuleringsbaserad 
optimering i allmänhet 

• Välja en eller flera tekniker för att effektivisera simuleringsbaserad 
optimering. 

• Välja en metod för att undersöka den eller de utvalda teknikerna. 

• Undersöka den eller de utvalda teknikerna. 

• Analysera resultatet av undersökningen, speciellt med avseende på potentiell 
prestandavinst som kan erhållas av effektiviseringsteknikerna. 

 



  

 9 

4 Metod 
Problemet har lösts genom att dela upp det som delmålen visar. Detta genom att först 
identifiera de tekniker som kan användas för att effektivisera simuleringsbaserad 
optimering. För att finna tekniker som andra föreslagit har litteratur i form av böcker, 
artiklar från journaler och artiklar från konferenser studerats. Dessa hittas främst 
genom att söka i vetenskapliga databaser. 

Av de tekniker för effektivering av simuleringsbaserad optimering har den teknik som 
ansetts ha störst potential för att effektivisera optimeringen valts. Tekniken har valts 
genom att bedömas utifrån ett antal kriterier. Dessa kriterier är: 

• Teknikens förväntade effektivitetsförbättring på ett optimeringsproblem med 
distributionsnät. 

• Hur väl tekniken förväntas fungera på ett distributionsnät. 

• Tekniken bör lämpa sig mot simulering. 

• Då simuleringens exakta funktion, alltså hur problemet löses, inte känns till 
måste tekniken kunna hantera det.  

På grund av att optimeringsproblemet består av att optimera ett distributionsnät måste 
tekniken kunna hantera dessa. Det som skiljer ut distributionsnät mot andra lättare 
problem är dess komplexitet med avseende på storlek och att det har flera 
optimeringsmål. Tekniken bör också hantera optimering med hjälp av simulering 
vilket för uppgiften är ett måste. På grund av okändheter i simuleringen kan tekniken 
inte vara specialinriktad mot någon typ av simulering. 

Efter att en teknik för effektiviseringen valts har en metod för att studera den valts ut. 
För att få ett så relevant resultat som möjligt har en metod med verklig anknytning 
valts istället för att till exempel applicera tekniken för effektivisering på ett problem 
med simuleringsbaserad optimering, där ett påhittat system optimeras. Då 
verklighetsbaserade system oftast är komplexa ställs helt andra krav på 
optimeringsalgoritmen än på ett påhittat då de går att göra enklare och på så sätt också 
göra det enklare för optimeringsalgoritmen. Därför har en fallstudie på ett 
verklighetsbaserat system större relevans på resultatet än på en studie av ett system 
som var konstruerat enbart för att testa algoritmerna på. Om en teknik kan hittas som 
ger en effektivitetsförbättring för ett verkligt, komplext system så har dessa resultat 
större betydelse för den praktiska användningen av simuleringsbaserad optimering. 
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5 Identifiering av tekniker för effektivisering 
För att effektivisera simuleringsbaserad optimering har olika metoder föreslagits i 
litteraturen. I detta kapitel redogörs för några av de huvudsakliga metoderna för denna 
effektivisering som hittats genom litteraturstudier samt vilken av dessa tekniker som 
valts ut för arbetet. 

5.1 Effektiviseringstekniker 

Här beskrivs de effektiviseringstekniker som ansetts vara de intressantaste utav de 
som hittats genom litteraturstudien. 

5.1.1 Distribuerad parallellsimulering 

Boesel et al. (2001) skriver om ett sätt att effektivisera simuleringsbaserad optimering 
genom att simulera med hjälp av flera datorer, så kallad distribuerad 
parallellsimulering, distributed parallel simulation. Denna teknik låter simuleringen 
köras på fler än en dator för att på så sätt få ner den tid det tar att köra det antal 
simuleringar som krävs av optimeringsalgoritmen. Problemet med denna teknik är att 
samordna alla simuleringar. För att lösa det kan en metod vara att låta en dator vara en 
huvuddator som ger ut order till ett antal slavdatorer. Huvuddatorn vet då vad 
slavdatorerna gör och sammanställer resultat med mera, se figur 4. 

Huvuddator

Slavdatorer

 
Figur 4. Beskrivning av distribuerad parallellsimulering med en huvuddator som styr flera andra 

slavdatorer som utför simulering parallellt 

Dock passar inte denna metod för detta arbete då GA används som 
optimeringsalgoritm och där simuleras en lösning i taget och på så sätt blir det inga 
prestandavinster. 

5.1.2 Preprocessning av indata 

Vid preprocessning av indatan till optimeringsalgoritmen ges en förbehandlad data in 
till simuleringen, (Eskandari et al. 2005). På det sättet kan algoritmen ges en knuff i 
starten och på så sätt hitta ett bra resultat fortare. Det mest självklara sättet att göra 
detta på är att manuellt räkna ut ett hyggligt värde på indatan. I detta arbetets fall så är 
inte det ett alternativ då optimeringsalgoritmen är GA som kräver 40-50 olika 
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lösningar, en population, för att kunna starta. Att manuellt ta fram en enda lösning är 
mycket tidskrävande för det för arbetet aktuella problemet vilket gör att manuellt 
skapa tillräckligt många lösningar tar orimligt lång tid. 

5.1.3 Grov simulering 

Eftersom problemet med simuleringsbaserad optimering är att simuleringen behöver 
köras många gånger och att den ofta tar lång tid skulle en prestandavinst uppnås om 
simuleringen inte behövde användas varje iteration. Enligt Roeder et al. (2004) kan 
förenklade simuleringar användas för att uppskatta den riktiga simuleringens resultat 
på kortare tid. 

Istället för att simuleringen körs varje iteration skulle den kunna bytas ut mot en grov 
uppskattning av simuleringen, en så kallad rough estimator även kallad rough 
evaluator. Denna grova simulering är en funktion som tar samma typ av in och utdata 
som simuleringen för att på så sätt kunna bytas rakt av mot simuleringen, (Persson et 
al. 2006).  

Den grova simuleringen är en funktion som ger ett ungefärligt, eller grovt, värde på 
resultatet. På grund av att en förenkling utav simulationen sker går denna process 
snabbare än simulationen självt, (Persson et al. 2006). 

Med vissa förutbestämda intervall som till exempel var femte iteration skulle den 
grova simuleringen köras istället för simuleringen. En struktur för att göra detta är 
beskrivet i figur 5, optimeringsalgoritmen anropar den grova simuleringen där den 
grova simuleringen avgör om den ska räkna ut ett resultat själv eller låta den 
befintliga simuleringen göra det. Eftersom den grova simuleringen tar kortare tid på 
sig för att få fram ett resultat än den befintliga simuleringen så medför det att hela 
optimeringsprocessen tar kortare tid. 

 
Figur 5. Beskrivning av effektivisering med hjälp av en grov simulering (Persson et al. 2006) 

En svårighet med denna metod är att funktionen måste ge någorlunda korrekta 
resultat, alltså vara hyggligt likt det resultat som simulationen skulle ha returnerat. 
Om så inte är fallet finns risken att den grova simuleringen leder optimeringen åt fel 
håll. Vissa modeller kan också vara så komplexa att det inte går att göra en grov 
simulering eller att modellens funktionalitet är helt okänd. 

5.1.3.1 Artificiella neurala nätverk 

En metod att göra en grov simulering är att använda ett artificiellt neuralt nätverk. 
Artificiella neurala nätverk eller artificial neural networks (ANN) kan beskrivas som 
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en mängd med sammankopplade självtänkande noder, de så kallade artificiella 
neuronerna.  

 
Figur 6. Principskiss på en artificiell neuron och ett artificiellt neuralt nätverk (Callan, 1999) 

En artificiell neuron, som visas i figur 6, har ett antal inputs och en eller flera 
utgångar. Varje input har en vikt vilket avgör dess signifikans till resultatet för 
neuronen. 

För att beräkna resultatet av en artificiell neuron behöver det så kallade net-värdet 
först beräknas. Detta görs genom att använda värdena på neuronens inputs samt dess 
vikter. Formeln för detta är: wwxwxwxnet nn ++++= *...** 2211 , vilket i figur 6 är 

output. Neuronens resultat fås sedan genom att använda net-värdet i en 
aktiveringsfunktion. Det finns många olika aktiveringsfunktioner men en av de 

vanligare är sigmoid-funktionen, ( ) ( )net
netF

−+
=

exp1

1
 

För att lära nätverket finns det olika metoder varav en är back propagation. Det som 
ändras i nätverket under upplärningsfasen är vikterna. Under upplärningsfasen tränas 
nätverket mot en träningsmängd, en mängd av indata till nätverket samt ett känt 
resultat knytet till indatan. Detta använder träningsalgoritmen för att försöka få 
nätverket att ge så liknande utdata som möjligt som träningsmängden innehåller. 

Till detta arbetets syfte så passar inte ANN på grund av att indatan är för komplicerad 
för att kunna representera så det passar ett ANN, simuleringen är helt enkelt för 
komplex för att ett artificiellt neuralt nätverk ska kunna återge den. Representationen 
av problemet är dynamiskt vilket gör att det blir extra svårt att använda sig av ett 
ANN. 

5.1.3.2 Förenklad simulering 

Förenklad simulering går ut på att den simulering som finns förenklas genom att ta 
bort detaljer och på så sätt få ner tiden simuleringen tar att genomföra, (Persson et al. 
2006). En ny simulering byggs som är en förenklad variant av den befintliga 
simuleringen. För att kunna göra detta måste viss kännedom om fallet finnas för att 
kunna skapa en ny simulering. Den förenklade simuleringen behöver inte skapas i en 
mjukvara just avsedd för simulering utan kan göras i vilket passande 
programmeringsspråk som helst, vilket kan gå snabbare än en simuleringsmjukvara. 
Med fördel används det som resten av optimeringsprogrammet är skrivet i. 
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Denna teknik är den som passar arbetets problem bäst då den förmodas kunna snabba 
upp optimeringen betydligt genom att byta ut den befintliga simuleringen till exempel 
var femte gång. Den passar även för distributionsnät då det för det specifika 
problemet går att programmera en förenklad simulering. 

5.2 Val av effektiviseringsteknik 
Med de specificerade kriterierna för val av effektiviseringsteknik i beaktning har 
tekniken som använder en grov simulering valts på grund av att dess egenskaper 
passar problemet. Tillräckligt mycket av fallet är känt för att det ska gå att göra en 
algoritm som gör en grov uppskattning av vad den befintliga simuleringen skulle ha 
returnerat. 

 

Grov simulering

Målfunktion

Simulering

Metodval

Optimerings-

algoritm

Lösning

Lösning Lösning

Resultatfunktion

Lösningens värde

Kostnad samt 
Försenade försändelser

Kostnad samt 
Försenade försändelser

 
Figur 7. Effektiviseringstekniken grov simulering med relation till en optimeringsalgoritm 

Ur optimeringsalgoritmens synvinkel är denna typ av effektiviseringsteknik osynlig 
och ställer på så sätt inte några krav på optimeringsalgoritmen annat än att den skickar 
in en lösning till målfunktionen och kräver ett värde tillbaka. I figur 7 visas 
optimeringsalgoritmens förhållande till effektiviseringstekniken. 

Den grova simuleringen görs med hjälp av en förenklad simulering då det finns 
tillräckligt med domänkunskap kring detta arbetets problem för att kunna göra en 
förenklad simulering. En grov simulering med hjälp av ett artificiellt neuralt nätverk 
är inte aktuellt i detta fall då informationen in och ur systemet är för stort och för 
komplext för ett ANN. 
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6 Verkligt distributionsnät 
Detta kapitel beskriver fallstudien som detta arbete använder sig av för att prova 
effektiviseringstekniken på. Fallet är ett distributionsnätsproblem där 
optimeringsmålen är kostnaden för att köra ett antal transporter mellan terminaler 
samt hur många brev som inte kommer fram till dess destinationsterminaler inom 
utsatt tid. 

6.1 Fallbeskrivning 
Som metod för att undersöka de valda effektiviseringsmetoderna har en fallstudie 
valts. Denna fallstudie baseras på ett existerande problem med ett komplext 
distributionsnätverk hos Posten AB. Problemet består av att transportera post mellan 
olika terminaler med hjälp av flera olika givna transportsätt. Mellan två terminaler 
kan flera olika transportsätt finnas, till exempel tåg, lastbil, lastbil+släp och flyg. De 
olika transportsätten har olika kostnader och olika lastkapacitet. Det finns också 
kännedom om vilka terminaler som finns och hur många brev som ska transporteras 
från vilken terminal till en annan.  

6.1.1 Postens rikstransporter 

Posten tar emot och skickar vidare 20 miljoner brev från och till företag och 
privatpersoner varje dag. Dessa brev tas emot vid en distributionsterminal som är en 
mindre typ av terminal som tar upp brev från brevlådor med mera och även för 
distribution ut till hushåll och företagskunder. Från distributionsterminalen skickas 
breven vidare till ytterligare en typ av terminal som kallas uppsamlingsterminal som 
tar upp brev från många distributionsterminaler. Från uppsamlingsterminalen skickas 
breven vidare till den uppsamlingsterminal som hör till den distributionsterminal dit 
brevet ska för vidare transport för utdelning till slutkund, företag eller privatperson, se 
figur 8.  
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Figur 8. Beskrivning av flödet av brev hos Posten AB 

Brev delas upp i olika typer, C5, C4 och klump. C5 är kuvert som rymmer papper i 
A5-storlek, C4 är motsvarande med papper i A4-storlek och klump är försändelser 
som är mindre än paket som till exempel mindre böcker, kataloger och fotopåsar som 
väger max 2 kg. Dessa olika typer finns också i två olika prioriteringsgrupper A-post 
och B-post där A-post skickas snabbare än B-post och på det sättet är dyrare. 
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Det som är intressant för detta arbete är de transporter mellan de olika 
uppsamlingsterminalerna. För att skicka brev mellan dessa terminaler finns det ett 
antal olika transportsätt skåpbil, lastbil, lastbil med släp, lastbil med trailer, tåg med 
flera olika kombinationer av vagnar och flygplan. Alla dessa transportsätt har en 
kostnad för att köra den mellan två terminaler samt en härledbar volym för max antal 
brev transportsättet kan ta med. 

I till exempel en lastbil fylls inte breven på direkt utan en så kallad lastbärare används 
som breven läggs i. En lastbärare kan även innehålla andra lastbärare som i sin tur 
innehåller brev. Lastbärarna, som till exempel kan vara låda, säck, igloo och pall har 
en specificerad maxvolym av antingen ytterligare lastbärare eller brev. 
Transportsätten har i sin tur en specifikation på hur många lastbärare och av vilken 
typ vilket gör att det går att härleda hur många brev av en viss typ, klump till 
exempel, ett transportsätt kan ta med sig. 

Det som är intressant för detta problem att minimera är kostnaden för alla transporter, 
den miljöpåverkan transporterna gör räknat i utsläppt koldioxid, 2CO , den så kallade 
fyllnadsgraden på en lastbärare alltså en procentsats på fylld volym i lastbäraren. 
Detta arbete kommer att fokusera sig på att minimera kostnaden och antalet försenade 
försändelser, på grund av att dessa är viktigast och dels att de andra optimeringsmålen 
till viss del avspeglar sig på dessa mål. Detta gör problemet till ett simuleringsbaserat 
optimeringsproblem med två optimeringsmål. 

6.1.2 Omlastningspunkter 

Inom problemets domäner finns det ett antal olika typer av omlastningspunkter. Dessa 
olika typer har olika egenskaper i systemet och har stor betydelse i modellen och för 
eventuella optimeringstekniker. 

Det finns fyra olika typer av omlastningspunkter: 

• Omlastningspunkt, kategori 1: Hubb 

• Omlastningspunkt, kategori 2: Lastkaj 

• Omlastningspunkt, kategori 3: Uppställningsplats 

• Omlastningspunkt, kategori 4: Mötespunkt 

Av dessa är det omlastningspunkter av kategori 1 som har inverkan på simulering och 
eventuell optimering då transporter som går via en sådan omlastningspunkt avbryts 
och för att breven som går med transporten ska komma fram till dess 
destinationsterminal måste en ny transport användas från omlastningspunkten. 
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6.2 Terminologi 
I fallet finns det ett antal begrepp och termer som används för att beskriva saker som 
inte säger sig naturligt vad de är. Dessa kommer att beskrivas i detta avsnitt. 

 

Brevtyp En brevtyp är ett format på själva försändelsen, vilket är C5, C4, 
och klump. 

Delsträcka En delsträcka är en beskrivning av en körbar sträcka mellan två 
punkter ihop med en fordonstyp och en tid. En unik delsträcka 
beskrivs som en textsträng som består av namnet på start och 
destinationspunkten och fordonstypen, till exempel:  
”Göteborg-Umeå Lastbil+släp” 

Fordonstyp En fordonstyp beskriver vilket typ av fordon som går mellan start 
och destination i en delsträcka. Exempel på fordonstyper är 
Lastbil, Skåpbil, 3 GBL och Flyg 8. 

Färdsträcka typ Det nummer som ihop med från och tillpunkt gör en sträcka unik. 

Simuleringsskal Det Microsoft Excelblad som fungerar som gränssnitt mellan 
användaren av simuleringen och simuleringsmjukvaran Arena. 

Sträcka En beskrivning av en farbar sträcka som har en startterminal och 
en destinationsterminal samt ett nummer som är unikt ihop med 
start och destinationsterminalen. Består av en eller flera 
delsträckor. 

Transport En sträcka som är instansierad ihop med en starttid. 

Transportkedja En transportkedja består av ett antal transporter och har en 
startterminal och destinationsterminal. Sträckan mellan start och 
destinationsterminalen är den längsta som går att köra med 
sträckan. Transporterna i kedjan är ett och samma fordon när 
transporterna läggs i simuleringsskalet. 

Transportlösning En uppsättning transporter för att transportera brev från 
terminaler. 
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7 Modell och simulering 
Detta kapitel beskriver den simuleringsmjukvara som används i fallstudien och 
innehåller också en detaljerad beskrivning av det så kallade simuleringsskal som 
används som gränssnitt mot simuleringsmjukvaran.  

7.1 Simuleringsmjukvara 
För att underlätta utveckling och tester av transportsystemet har Posten låtit tillverka 
en modell av systemet som går att simulera. Denna modell är gjord i programmet 
Arena1 som är utvecklat av Rockwell Automation. Arena är ett program för att 
modellera och simulera komplexa system som till exempel distributionssystem, 
tillverkningsprocesser och logistik.  I figur 9 visas en skärmdump av Arena med 
Postens modell inladdad. Om så önskas kan transporterna visas visuellt på en karta av 
Sverige. 

 
Figur 9. Skärmdump av simulerings och modellerings programmet Arena med Postens modell laddad 

                                                
1 http://www.arenasimulation.com/, senast besökt 2006-06-03 



  

 18 

Simuleringen har det upplägget att indatan till simuleringen exporteras från ett 
Microsoft Excel-dokument, vilket kallas simuleringsskal, med hjälp av makron till 
textfiler som Arena läser in. När Arena slutfört simuleringen skriver den i sin tur 
resultatet, utdatan, till en uppsättning nya filer. Dessa kan sedan importeras till Excel-
dokumentet för analys. 

Arena använder discrete event simulation. Discrete event simulation är en typ av 
simulering där diskreta händelser i simuleringen beror på logiska uttryck, (Law och 
Kelton, 2000). 

7.2 Simuleringsskalet 
Excel-dokumentet har en mängd olika blad som innehåller både den indata som krävs 
för simuleringen samt det resultat som kommer från simuleringen. 

7.2.1 Flödet av brev genom modellen 

Brevens flöde, det vill säga vilka brev som ska vart och i vilka volymer, i modellen 
bestäms av ett antal blad i simuleringskalet. Beskrivningen som följer är till viss del 
förenklad då det är efter den som används i detta arbete för att räkna ut hur många 
brev från vilken terminal som ska till vilken destinationsterminal. Till exempel olika 
brevtyper som C4, C5 och klump har slagits ihop till en enda storhet. 

De tabeller som visas i detta kapitel är tagna från simuleringsskalet och är oftast 
nerkortade både vad gäller kolumner och rader och bara det som är intressant för 
exemplen är medtaget. 

Flödet av breven genom modellen startar i bladet ”Alternativt inflöde”, se figur 10, 
där breven kommer in i systemet. Detta blad visas i figur nummer 8. En terminal 
specificeras där breven kommer att finnas tillgängliga ihop med en tidpunkt och dag 
samt antal brev. 

 
Figur 10. Skärmdump av simuleringsskalet öppnat i Microsoft Excel, med bladet ”Alternativt inflöde” 

där det specificeras när brev ska anlända till uppsamlingsterminalerna och i vilka volymer  
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Efter att antalet brev som finns tillgängliga från startterminalerna bestämts kan 
brevens destinationsterminal bestämmas. Detta görs genom att först bestämma hur 
stor volym varje brevtyp tar utav den ursprungliga volymen från startterminalen. 
Detta bestäms av en procentsats i bladet ”Struktur, Terminaler” i simuleringsskalet 
och finns för varje terminal som brev kan starta från, se tabell 1. 

Tabell 1. Utdrag från bladet ”Struktur, Terminaler” som innehåller information om hur många 
procent av en viss brevtyp som kommer ifrån en terminal 

 
Terminal Formatfördelning A (%) 

  C5 C4 Klump 

 Malmö 78% 17% 5% 

För till exempel terminalen ”Malmö”, och för breven som blir tillgängliga klockan 
19:15, kan då antalet brev i typen C5 räknas ut genom att multiplicera antalet brev 
som finns tillgängliga som är 232919 stycken och procentsatsen för C5 som är 78 %, 
se tabell 1. Vilket blir 181676,8278,0*232919 = . Efter detta steg är det då känt att 
klockan 19:15 vid terminalen ”Malmö” kommer det till 181676,82 brev av typen C5. 
Eftersom antalet brev är diskret så kan det inte bli några decimaltal men för att 
undvika avrundningsfel sparas decimalerna också. Denna beräkning görs också för 
resterande brevtyper och naturligtvis för resten av posterna i ”Alternativt inflöde”. 

Breven delas också upp i hur de sorteras för vidare sändning vilket är manuell 
sortering och maskinell sortering vilket också har en procentsats i bladet ”Struktur, 
Terminaler”. 

Tabell 2. Utdrag från bladet ”Struktur, Terminaler” som visar hur många procent av en viss brevtyp 
som ska till maskin A 

 
Andel till maskin A (%) 

C5 C4 Klump 

92% 73% 88% 

För att fortsätta med exemplet Malmö så kan ur tabell 2 utläsas att av C5 så kommer 
92 % att sorteras maskinellt och resten, 100 % - 92 % = 8 % kommer att sorteras 
manuellt. Med detta känt kan antalet brev som blir tillgängliga 19:15 på terminalen 
”Malmö” delas upp i volymen brev som är av en viss typ och hur de sorteras, vilket 
kan göras genom att multiplicera tidigare framtagen volym, 181676,82 i exemplet, 
med procentsatsen för typ och sorteringsmetod. Så för C5 med maskinell sortering 
blir det 181676,82*0,92=167142,6744 brev. 

För att bestämma destinationsterminal för breven behövs två steg utföras. Det första 
är att beräkna hur många av breven från en viss terminal, och av en viss typ och 
sortering, som ska till vilket postnummerområde. Procentsatsen för detta är 
specificerat i bladet ”Volymuppdelning Pnr-område” i tabellform. 

Tabell 3. Utdrag från bladet ”Volymuppdelning Pnr-område” som talar om i procent hur många 
försändelser som ska från en viss terminal till vilket postnummerområde  

 
Ups Summa Pnr-områden               

Terminal   10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A: Mask C5                     

Malmö 100,0% 2,4% 3,4% 1,1% 0,8% 0,6% 0,3% 0,9% 0,9% 0,8% 
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Från tabell 3 kan utläsas att från terminalen ”Malmö” så kommer 2,4 % av breven 
som är av typen C5 och som är sorterade maskinellt att ha destinations 
postnummerområdet ”10”. Detta blir i exemplet: 167142,6744*0,024=4011,42 brev 
som ska till postnummer ”10”. Eftersom beräkningarna är klara kan antalet brev 
avrundas upp till nästa heltal, i detta fall 4012 brev. 

Just vilket postnummerområde ett brev ska till är inte intressant inom detta arbetes 
ramar utan istället vilken terminal brevet ska till. Med hjälp av ett annat blad som 
kallas ”Lastområden” kan detta slås upp vilket också är det andra steget i att ta reda på 
vart ett brev ska. 

Tabell 4. Tabellen visar vilka postnummerområden som hör till vilka terminaler. Urklippt från bladet 
”Lastområden” 
 

Lastningsområden  LO 1 

Spr-terminal / 
Ingående. PO 

Från 
PO 

Till 
PO 

Från 
PO 

Till 
PO 

Från 
PO 

Till 
PO 

Från 
PO 

Till 
PO 

Karlstad 65 66             

Västerås 63 64             

Årsta 10 11             

Tabell 4 är ett urklipp från bladet ”Lastområden” och med denna kan det slås upp 
vilken destinationsterminal brev till postnummerområde ”10” har som är terminalen 
”Årsta”. 

Med detta är det i exemplet nu känt att från ”Malmö” ska det 4012 brev till ”Årsta” 
och dessa är av typen C5 och är maskinsorterade. Den kompletta beräkningen utförs 
på alla poster i ”Alternativt inflöde” och med resten av terminalerna i de följande 
stegen. 

7.2.2 Sträckor 

För att transportera breven till sin destinationsterminal så måste de olika sträckorna 
kännas till. En sträcka har indirekt en kostnad och tid som kan härledas genom ett 
antal olika blad i simuleringsskalet. En sådan härledning görs för följande sträcka som 
exempel som hämtas från bladet ”Nätverk”. 

Tabell 5. Tabellen är urklippt från bladet ”Nätverk” och visar vilka möjliga sträckor som finns 

Från Till Färdsträcka 
Typ 

Delsteg 
nr 

Leg 

Alvesta Karlstad 5 1 Alvesta-Tomteboda 2 Gbl 

Alvesta Karlstad 5 2 Tomteboda-Västerås Lastbil+släp 

Alvesta Karlstad 5 3 Västerås-Karlstad Lastbil+släp 

Från tabell 5 hämtas informationen att sträckan ”Alvesta – Karlstad” har 
färdsträcketypen 5 och tre stycken delsträckor. Denna information räcker för att lägga 
till en ny transport i bladet ”Avgående trpt, Term och GrmC” som beskrivs i nästa 
avsnitt men för att få tag i information som kostnad, tid och maximal transporterbar 
volym för sträckan måste vidare härledning ske. 

Nästa steg består av att slå upp fordonstyp, tid och avståndet mellan punkterna i 
delsträckorna och från dessa härleda kostnaden för att genomföra delsträckan. Rätt rad 
hittas genom att matcha delsträckans benämning, som bestod av namnet på de båda 
punkterna och fordonstypen, mot delsträckans benämning i bladet ”Delsträckor”. På 
så sätt erhålls vilken rad information om delsträckan kan hittas på, se tabell 6.  
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Tabell 6. Tabell visar ett urklipp från bladet ”Delsträckor” vilka visar vilka delsträckor som finns 

Från Till Transportsätt 
Transport tid 

(hh:mm) 

Alvesta Tomteboda 2 Gbl 4:03 

Här ges tiden som delsträckan tar att åka direkt vilket bör sparas undan. För att räkna 
ut kostnaden för att köra delsträckan behövs tiden och avståndet mellan start och 
slutpunkt. Tiden är redan känd vilket gör att avståndet är näst på tur för att räknas ut. 
För att göra detta finns det två stycken avståndstabeller, en för väg och en för tåg. 
Huruvida en fordonstyp rullar på väg eller räls slås upp från bladet ”Transportslag”. 

Kostnaden beräknas på olika sätt beroende på om fordonstypen är av tåg, lastbil eller 
flyg. För tåg räknas kostnaden ut genom att enbart multiplicera avståndet, vilket fås 
från en avståndsmatris, se figur 11, för sträckan med ett värde för kostnad per 
kilometer som också hämtas från bladet ”Transportslag”. För flygplan är det lika 
enkelt då det finns en kostnad per timme som multipliceras med tiden för sträckan. 
För vägburna fordon finns det två stycken brytpunkter med avseende på avståndet 
som avgör hur kostnaden räknas ut. Är avståndet på sträckan kortare än den första 
brytpunkten räknas kostnaden endast per timme, är avståndet mellan brytpunkterna 
räknas kostnaden ut från både en kostnad per timme och per kilometer som adderas. 
Efter sista brytpunkten är det bara kostnad per kilometer som används. Kostnaderna 
och brytpunkterna finns i bladet ”Transportslag”. 

För exemplet med sträckan ”Alvesta – Tomteboda”, slås det först upp vilken typ av 
fordon det är från ”Transportslag” vilket i detta fall är tåg. För tåg är det bara 
avståndet som räknas och från ”Avståndsmatris Tåg” fås avståndet 421 km. 
Kostnaden per kilometer för ”2 GBL” är 73 kr/km som är hämtat från 
”Transportslag”, dessa värden ger kostnaden 73 * 421 = 30733 kr. 

 
Figur 11. Bladet ”Avståndsmatris Väg” i simuleringsskalet där avståndet mellan två terminaler kan 

räknas ut. Avståndet används för att räkna ut kostnaden för fordon som rullar på väg. 
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7.2.3 Tilläggning av transport 

För att lägga till en ny transport som indata till simuleringen får följande information 
läggas till i bladet ”Avgående trpt, Term och GrmC” 

Tabell 7. Tabellen visar vart i bladet ”Avgående trpt, Term och GrmC” en ny transport läggs till 

Transport Från Färdsträcka Till  Inklusive   

Typ Terminal  typ Terminal LO1 LO2 LO3 

Huvud Alvesta 5 Karlstad X X X 

Transportens startterminal anges ihop med destinationsterminalen. Transportens 
nummer, ”färdsträcketypen”, anges också. I lastområden anges bara X, för tills vidare 
används inte den typen av samlastning i detta arbete, se tabell 7. 

Tabell 8. Tabellen visar vart i bladet ”Avgående trpt, Term och GrmC” en ny transport läggs till 
Prio i 
lastning     

1A 2A 3A 

1 1 2 

Prioriteterna mellan de olika produkterna är också hårt kodat till ”1, 1, 2” vilket visas 
i tabell 8. 

Tabell 9. Tabellen visar vart i bladet ”Avgående trpt, Term och GrmC” en ny transport läggs till 

Avgångs  Dagar Går  

tid (hh:mm)   med 

20:00 1234   

Transportens avgångstid från startterminalen anges, för dagar ”1234” om transporten 
ska starta dag ett, annars anges ”2345” för dag två. Se figur 9. 
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7.2.4 Resultat från simuleringsskalet 

När makrot som hämtar textfilerna från Arena är klart finns resultatet av simuleringen 
i simuleringsskalet. De resultat som är intressant för detta arbete är den totala 
kostnaden för alla transporter som körts i simuleringen samt hur många brev som 
ligger kvar på terminalerna och som inte kommit fram till dess destinationsterminal. 

Den totala kostnaden hämtas från bladet ”Transportkostnader”, se tabell 10. 

Tabell 10. Från bladet ”Transportkostnader” kan den totala kostnaden hämtas 

Tot   4 211 282 

Då brev som ligger kvar på terminaler räknas som fel så hamnar uppgifter om detta i 
bladet ”Fellogg” vilken visas i figur 12. Den totala summan av kvarliggande brev fås 
genom att summera kolumnen ”Antal försändelser, Totalt”. 

 
Figur 12. Simuleringsskalet med bladet ”Fellogg” som används för att ta reda på hur många brev som 

ligger kvar vid terminal 
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8 Utförandet av implementeringen 
I detta kapitel beskrivs hur implementeringen av det program som 
effektiviseringstekniken testats på gått till väga. Programmet har gjorts med hjälp av 
Microsoft Visual C++ i Microsoft Visual Studio .NET 2005. Detta program kommer 
att benämnas ”optimeringsprogrammet” fortsättningsvis. 

8.1 Datainsamling från simuleringsskalet 

Simuleringsskalet är som tidigare nämnt ett Microsoft Excel dokument är gjort för att 
en mänsklig användare ska lägga till data och analysera utdata, inte att ett 
utomstående program ska göra det. Kopplingen till Arena är gjord så att det finns ett 
makro i Excel-dokumentet som skriver till textfiler som Arena läser in och det finns 
ett makro som importerar Arenas utdata till simuleringsskalet. Ett makro i ett Excel-
dokument är ett litet program gjort i Visual Basic.  

Detta gör att det är komplicerat och tidskrävande för ett externt program att nå den 
data som finns i simuleringsskalet. För att optimeringen inte ska begränsas av denna 
faktor läses nödvändig data, som behövs för optimeringsalgoritmen, in i datastrukturer 
som passar behandlingen av den bättre. Optimeringsprogrammet har två stycken av 
dessa strukturer, en för att lagra information om vilka brev som ska vart och en för 
alla de transportkedjor som finns. Dessa strukturer och inläsningen av information till 
dem beskrivs i följande avsnitt. 

8.1.1 Datastruktur och inläsning av brev som behöver transporteras 

Vilka brev som ska vart beräknas som beskrivet i avsnittet ”Flödet av brev genom 
modellen” och sparas i en speciell datastruktur. Den består av en matris, en 
tvådimensionell array, där varje cell består av en lista. Listan har som element en 
struktur som innehåller en tidpunkt samt ett tal. Figur 13 visar hur datastrukturen är 
uppbyggd. 

Datastrukturen används så att radvis beskrivs terminalen breven ska skickas från och 
kolumnvis terminalerna breven ska till. I listan, som finns i varje cell, läggs en post 
till som talar om när en viss volym av brev blir tillgänglig för vidare transport, till 
exempel 20:00. Då optimeringsprogrammet inte hanterar olika brevtyper slås alla 
typer av brev ihop till ett enda tal. Detta görs genom 
funktionen 30*6*45 KlumpCCtot NumNumNumNum ++=  som utgår ifrån antalet brev i 

C5 format och multiplicerar antalet C4 med 6 vilket gör att 1 brev C4 motsvarar 6 
stycken C5. Samma sak blir det med klump men där motsvarar en försändelse av 
typen klump 30 stycken brev av typen C5. Förhållandet mellan brevtyperna är hämtat 
ifrån simuleringsskalet. 
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Till terminal

Från terminal/
omlastningspunkt

20:00 54892

19:30 16548

21:00 154877

21:30 4324

Alvesta Malmö Örebro Nässjö

Alvesta

Malmö

Örebro

Nässjö

Tomteboda*

Arlanda*

*Omlastningspunkt kategori 1  
Figur 13. Beskrivning av datastrukturen som innehåller information om hur många brev som ska från 

vilken terminal och till vilken destinationsterminal, med exempeldata 

Med hjälp av denna datastruktur kan ett program se hur många brev som behöver 
transporteras från en terminal till en annan och när de finns tillgängliga och utifrån 
den bestämma vilka transporter som behövs. 

8.1.2 Datastruktur och inläsning av transportkedjor 

För att få ett så bra optimerad transportlösning som möjligt måste en del transporter 
köras ihop, alltså med ett och samma fordon, för att det i vissa fall blir billigare att 
köra två transporter med samma fordon än två stycken separata. För att representera 
denna möjlighet att flera transporter kan gå ihop har begreppet transportkedjor tagits 
fram. En transportkedja är en eller flera transporter som går ihop. En förutsättning att 
två transporter ska kunna gå ihop är att minst en delsträcka i bägge transporterna är 
gemensamma.  

För att optimeringsprogrammet ska kunna hantera transportkedjor har en datastruktur 
tagits fram som består av en lista av sträckor och en avgångstid för kedjan. Varje 
sträcka består av lista med de delsträckor den har, sträckans färdsträcketyp, den 
maximala volym den kan ta med sig, tiden sträckan tar att köra och kostnaden för att 
köra den. 

En algoritm fyller datastrukturen genom att först skapa en kedja utav var unik sträcka 
och sedan för varje kedja som skapats i steget före lägga till de transporter som kan gå 
ihop med ursprungssträckan. På så sätt erhålls en lista med kedjor som innehåller alla 
transporter vilket gör att optimeringsprogrammet inte behöver ta hand om transporter 
på sträckenivå utan bara transportkedjor. Med denna konstruktion kan en sträcka 
finnas med i fler än en transportkedja. 

8.2 Optimering 

För att optimera används en optimeringsalgoritm som använder en grov simulering 
och den befintliga simuleringen. För att flytta data mellan de olika komponenterna 
används de förut beskrivna datastrukturerna. 

8.2.1 Grov simulering 

Den grova simuleringen är en förenklad variant av den simuleringen som sker i Arena 
med bara de intressantaste bitarna kvar som kostnaden för alla transporter och hur 
många brev som inte transporteras till sin destination. 
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Indatan till den grova simuleringen är en datastruktur som innehåller en lista där varje 
post har en transportkedja och en tidpunkt där transportkedjan startar, samt den 
datastruktur som innehåller informationen om breven. Utdatan är en datastruktur som 
innehåller en kostnad samt hur många brev som ligger kvar i terminalerna som inte 
transporterats. 

Den grova simuleringen fungerar så att den först extraherar alla sträckor ur 
transportkedjor och utifrån transportkedjans avgångstid räknar ut vid vilken tid 
sträckan startar samt att detta sparas i en lista. I och med att sträckan får en tid blir det 
en transport enligt definitionen av en transport. Varje transport får också en länk till 
ett för varje transportkedja unikt ”lastutrymme” så inte transporterna hanteras separat 
och tar med sig post som egentligen inte får plats. 

Utifrån listan med transporter skapas en lista med händelser. En händelse består av en 
tid då händelsen inträffar, vilken typ av händelse (Load/Unload), vilken transport 
händelsen gäller samt vilken transportkedja transporten tillhör. Listan av händelser 
skapas genom att transportlistan gås igenom och för varje transport skapas en 
händelse för lastning och en för lossning av brev. 

En kopia görs utav datastrukturen som innehåller brevinformationen så inte den 
förstörs, kopian kallas mailstate. Listan med händelser sorteras så att den händelse 
som händer först hamnar först och så vidare. 

Listan med händelser gås igenom för varje post och beroende på händelsetyp händer 
olika saker. Är händelsetypen ”Load” så plockas så mycket brev det bara går upp av 
det som finns i mailstate på den från och till-terminal som finns i händelsen. Den 
volym som plockats upp tas bort ifrån mailstate-matrisen och läggs till i 
transportkedjans gemensamma lagringsutrymme. För händelsetypen ”Unload” så 
finns en kontroll om till-terminalen är av typen ”Omlastningspunkt kategori 1”. Är 
den det så läggs volymen av brev i en post i mailstate-matrisen på den post som där 
från-terminalen är den gamla till-terminalen och den nya till-terminalen är brevens 
egentliga destinationsterminal. 

När listan är färdigbehandlad innehåller mailstate det läge breven är i när alla 
transporter körts. Antalet brev som finns kvar summeras ihop och returneras ihop med 
kostnaden för alla transporter vilka också summeras ihop från listan med 
transportkedjor. 

Den grova simuleringen har validerats genom att jämföra den befintliga simuleringens 
resultat från en viss lösning mot den grova simuleringens resultat av samma lösning. 
Uppskattningsvis skiljer sig den grova simuleringen med cirka 14% från den 
befintliga simuleringen med avseende på kostnaden. Med avseende på andra aspekter 
är det svårt att få en siffra på hur stor skillnaden är. 

8.2.2 Befintlig simulering 

Den befintliga simuleringen är gjord i simuleringsmjukvaran Arena. Arena startas 
efter att ett makro i simuleringsskalet anropas som skriver ut Arenas indata till ett 
antal olika textfiler. När Arena är klar skriver den ut resultatet till en uppsättning 
andra filer som med hjälp av ett annat makro läses in i simuleringsskalet.  

8.2.3 Optimering 

För att optimera används genetiska algoritmer, GA, i kombination med hillclimbing. 
Genetiska algoritmer har fördelen att de söker globalt i sökområdet men nackdelen att 
den söker sämre lokalt, där den är för tillfället. Hillclimbing har precis motsatt 
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karakteristik då den söker bra lokalt men sämre globalt. Genom att låta GA söka 
globalt och när den hittat en relativt bra lösning låta hillclimbing-algoritmen söka 
vidare lokalt vid den lösningen kan en bättre lösning hittas än att bara använda GA 
eller hillclimbing var för sig. 

Genetiska algoritmer används då den tekniken är väl passande optimeringsproblemet. 
Istället för att göra en helt egen algoritm så har ett redan existerande C++ bibliotek 
använts för att spara tid och att slippa uppfinna hjulet på nytt. Detta bibliotek heter 
GALib2. För att använda GALib behöver tre saker göras, definiera en representation 
som innehåller ett lösningsförslag, skapa genetiska operatorer som fungerar på 
representationen och göra en målfunktion som returnerar ett värde på en viss lösning. 

Med GALib följer det med grundstommar till representationer som listor och träd 
samt några andra typer av datastrukturer. För att representera en lösning som består av 
en lista av transportkedjor så används GALibs egna struktur för lista. Då den 
genetiska algoritmen inte behöver veta hur transportkedjan ser ut mer än dess 
avgångstid sparas bara en siffra som motsvarar transportkedjans position i en annan 
lista och dess avgångstid i en post i representationen. De tre olika komponenterna av 
representationen visas i figur 14. 

 
Figur 14. Figur över hur representationen till GALib ser ut 

För att GALib ska fungera behövs förutom en representation några så kallade 
genetiska operatorer som appliceras på lösningsrepresentationen. Dessa operatorer är 
till viss del olika beroende på vilken bas lösningsrepresentationen gjorts på. För 
GALibs lista behövs en initieringsoperator som slumpar fram en lösning till 
populationen, en mutationsoperator som med en viss sannolikhet förändrar en lösning 
samt en så kallad crossoveroperator som tar två lösningar och utifrån dessa skapar två 
nya. 

Initieringsoperatorn slumpar fram ett slumpmässigt antal transportkedjor från listan 
med alla transportkedjor och lägger dem i lösningsrepresentationen. Värdena för max 
antal transportkedjor kan variera men ett exempel på ett värde är 500 styck. 

Mutationsoperatorn kan med en viss sannolikhet förändra en lösning på fyra olika 
sätt, antingen byta ut en existerande mot en ny slumpmässig transportkedja, förändra 
avgångstiden på transportkedjan, ta bort en transportkedja eller lägga dit en ny 
slumpmässig transportkedja. GA algoritmen förändrar sannolikheten för att en 
mutation ska inträffa. 

                                                
2 http://lancet.mit.edu/ga/, senast besökt 2006-06-03 
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För crossoveroperatorn används den operator som finns som standard för GALibs 
lista vilken är en enpunkts crossover. 

Målfunktionen är den viktigaste funktionen för den genetiska algoritmen och för detta 
arbete då det är i denna effektiviseringstekniken är implementerad. Målfunktionen tar 
en lösning och tar reda på dess värde genom att anropa antingen simuleringen eller 
den grova simuleringen och får kostnaden och hur många brev som ligger kvar vid 
terminal från dessa. En funktion, som kan kallas resultatfunktion, beräknar ett 
fitnessvärde utifrån kostnaden samt kvarligg, 

( ) liggkvkostnadvliggkkostnadf liggkkostnad var**var, var+= . Resultatfunktionen är 

viktig då den styr åt vilket håll optimeringen kommer att gå, antingen att försöka 
minimera kostnaden eller att försöka minimera antal kvarliggande brev. Då 
kvarliggande brev inte är bra sätts vikten före kvarligg i resultatfunktionen till ett 
värde mycket högre än kostnadens vikt. Ett exempel på ett sådana vikter kan vara 1 
för kostnaden och 1000 för den andra vikten. Med ett sådant förhållande strävar den 
genetiska algoritmen åt att alltid se till att inga brev ligger kvar på terminalerna men 
ändå att försöka hålla nere kostnaden. Figur 15 visar målfunktionens konstruktion 
samt dess förhållande till optimeringsalgoritmen. 

Grov uppskattning

Målfunktion

Simulering

Metodval

GA

Lösning

Lösning Lösning

Resultatfunktion

Fitnessvärde

Kostnad samt 
kvarligg

Kostnad samt 
kvarligg

 
Figur 15. Uppbyggnad av den genetiska algoritmens målfunktion 

Hillclimbing-algoritmen har gjorts från grunden då den är okomplex och lätt att göra. 
Den fungerar så att från en lösning muterar den fram en ny, för att sedan låta bägge 
värderas genom en målfunktion. Om den nya lösningen är bättre än den gamla så sätts 
den som ny bästa lösning, annars ligger den gamla bästa lösningen kvar. Detta 
repeteras tills något villkor uppfylls som kan vara antalet iterationer, ett visst värde på 
lösningen eller att en viss tid förflutit. Mutationsfunktionen och målfunktionen är 
likadana som de i GA. 
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9 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat från körningar av olika uppsättningar inställningar 
till optimeringsalgoritmen. 

9.1 Resultat från optimering 

Ett antal körningar med optimeringsprogrammet har genomförts och presenteras i 
denna avdelning. Resultaten kommer ifrån körningar med enbart optimering mot den 
grova simuleringen med genetiska algoritmer och hillclimbing i kombination som 
optimeringsalgoritmer. Alla körningar har samma inställningar om inget annat anges.  

Resultaten från den genetiska algoritmen och hillclimb-algoritmen visas i samma 
diagram där svart kurva är fitness för den bästa lösningen som GA hittat, grön kurva 
är medelfitness för GA och röd kurva är den bästa lösningen som hillclimb-algoritmen 
hittat. För den genetiska algoritmens kurvor representerar x-axeln generationer och 
för hillclimb är x-axeln antal iterationer (anrop till målfunktionen) * 1000. 

Antalet brev som presenteras i resultatet är inte ett riktigt antal försändelser utan ett 
sammanlagt antal av de olika brevtyperna som är beskrivet i kapitel 8.1.1. 

9.1.1 Körning 1 

Körning 1 har ett förhållande 1:100 mellan vikt för kostnad och vikt för kvarlämnade 
brev. Den genetiska algoritmen har körts till dess att den inte har hittat någon ny 
bättre lösning på 20 generationer och hillclimb-algoritmen har körts i en timme. 
Diagram över körningens fitnesshistorik visas i tabell 16. 
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Figur 16. Diagram över resultatet från körning 1 

Inställningar för körning: 

Vikt för kostnad 0.0001 

Vikt för kvarlämnade brev 0.01 

Antal lösningar i en population 100 
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Sannolikhet för mutation 0.5% 

Sannolikhet för crossover 5% 

Resultat: 

Antal anrop till målfunktion 743 771 

Brev kvar 1 453 487 

Kostnad 10 244 538 

9.1.2 Körning 2 

Körning 2 har ett förhållande 1:1 000 mellan vikt för kostnad och vikt för 
kvarlämnade brev. Den genetiska algoritmen har körts till dess att den inte har hittat 
någon ny bättre lösning på 20 generationer och hillclimb-algoritmen har körts i en 
timme. Diagram över körningens fitnesshistorik visas i tabell 17. 
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Figur 17. Diagram över resultatet från körning 2 

Inställningar för körning: 

Vikt för kostnad 0.0001 

Vikt för kvarlämnade brev 0.1 

Antal lösningar i en population 100 

Sannolikhet för mutation 0.5% 

Sannolikhet för crossover 5% 

Resultat: 

Antal anrop till målfunktion 558 985 

Brev kvar 500 071 
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Kostnad 31 167 359 

9.1.3 Körning 3 

Körning 3 har ett förhållande 1:10 mellan vikt för kostnad och vikt för kvarlämnade 
brev. Den genetiska algoritmen har körts till dess att den inte har hittat någon ny 
bättre lösning på 20 generationer och hillclimb-algoritmen har körts i 45 minuter. 
Diagram över körningens fitnesshistorik visas i tabell 18. 
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Figur 18. Diagram över resultatet från körning 3 

Inställningar för körning: 

Vikt för kostnad 0.01 

Vikt för kvarlämnade brev 0.1 

Antal lösningar i en population 100 

Sannolikhet för mutation 0.5% 

Sannolikhet för crossover 5% 

Resultat: 

Antal anrop till målfunktion 675 984 

Brev kvar 1 252 768 

Kostnad 8 178 053 

9.1.4 Körning 4 

Körning 4 har ett förhållande 1:1 000 mellan vikt för kostnad och vikt för 
kvarlämnade brev. Den genetiska algoritmen har körts till dess att den inte har hittat 
någon ny bättre lösning på 20 generationer och hillclimb-algoritmen har körts i 45 
minuter. Diagram över körningens fitnesshistorik visas i tabell 19. 
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Figur 19. Diagram över resultatet från körning 4 

Inställningar för körning: 

Vikt för kostnad 0.00001 

Vikt för kvarlämnade brev 0.1 

Antal lösningar i en population 100 

Sannolikhet för mutation 0.5% 

Sannolikhet för crossover 5% 

Resultat: 

Antal anrop till målfunktion 510 297 

Brev kvar 740 309 

Kostnad 26 476 444 

 

9.1.5 Körning 5 

Körning 5 har ett förhållande 1:1 000 mellan vikt för kostnad och vikt för 
kvarlämnade brev. Den genetiska algoritmen har körts till dess att den inte har hittat 
någon ny bättre lösning på 20 generationer och hillclimb-algoritmen har körts i 1 
timme och 30 minuter. Diagram över körningens fitnesshistorik visas i tabell 20. 
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Figur 20. Diagram över resultatet från körning 5 

Inställningar för körning: 

Vikt för kostnad 0.0001 

Vikt för kvarlämnade brev 0.1 

Antal lösningar i en population 100 

Sannolikhet för mutation 0.4% 

Sannolikhet för crossover 4% 

Resultat: 

Antal anrop till målfunktion 986 344 

Brev kvar 955 982 

Kostnad 16 528 907 

 

9.2 Tider 
Den befintliga simuleringen ihop med tiden för att skriva lösningen till och från 
simuleringsskalet tar 2 minuter och 30 sekunder. En körning med den grova 
simuleringen tar 15 millisekunder. 

Detta ger att på en timme kan cirka 24 befintliga simuleringar genomföras och cirka 
240 000 av den grova simuleringen. Tid för att skapa lösningar och för mutation med 
mera är inte medräknad eftersom den är obetydlig. 



  

 34 

9.3 Växelvis användning av befintlig simulering och grov simulering 
Genom att använda tiderna från kapitel 9.2 och resultaten från körningarna i kapitel 
9.1 går det att räkna ut några scenarion där den befintliga simuleringen och den grova 
simuleringen körs växelvis.  

Följande beräkningar använder sig av körning 4 som exempel, där det skedde 510 297 
anrop till målfunktionen, alltså den grova simuleringen. 

9.3.1 Körning av befintlig simulering var tionde gång 

Om den befintliga simuleringen skulle köras var tionde gång så skulle den behöva 

köras 51030
10

510297 ≈ gånger. Detta gör att den grova simuleringen körs resten av 

iterationerna alltså 45926751030510297 =− gånger. Eftersom tiden för de båda 
simuleringarna är kända kan den totala tiden för körningen räknas ut genom att 
multiplicera tiden för den befintliga simuleringen med antal iterationer av den och 
göra samma med den befintliga och addera ihop tiderna. Den totala tiden blir då 

7660000015,0*459267150*51030 ≈+ sekunder vilket är cirka 2128 timmar eller 
88,7 dygn.  

9.3.2 Körning av befintlig simulering var hundrade gång 

När den befintliga simuleringen körs var hundrade gång körs den 

5103
100

510297 ≈ gånger och den grova 5051945103510297 =−  gånger. Detta ger den 

totala tiden 773000015,0*505194150*5103 ≈+ sekunder eller 8,9 dygn. 

9.3.3 Körning av befintlig simulering var tusende gång 

Körning med befintlig simulering var tusende gång räknas ut likadant som föregående 

scenarion vilket ger att den befintliga körs 510
1000

510297 ≈ gånger och den grova 

simuleringen 509787510510297 =− gånger. Totaltiden blir 
84150015,0*509787150*510 ≈+  sekunder eller 23,4 timmar. 
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9.3.4 Jämförelse 

För att ha som jämförelse tar exempelkörningen med enbart den befintliga 
simuleringen 5,12757425,2*510297 =  minuter eller cirka 886 dygn. Motsvarande tid 
för den grova simuleringen är 5,7654015,0*510297 =  sekunder eller cirka 2,1 
timmar.  

Figur 21 visar på ett överskådligt sätt skillnaden i tid att köra den befintliga 
simuleringen färre gånger. 
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Figur 21. Diagram över skillnaden mellan att köra den befintliga simuleringen var tionde, hundrade 

eller tusende gång. 

Ingen jämförelse har gjorts över hur mycket som förloras i korrekthet när den grova 
simuleringen används. 
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10 Diskussion 
I detta kapitel ges en analys och diskussion av användning av effektiviseringstekniken 
grov simulering och kring resultatet från föregående kapitel. 

10.1 Skillnad mellan befintlig och grov simulering 

För att det ska kunna gå att använda en grov simulering istället för den befintliga 
krävs det att den grova simuleringen inte är fullständigt olik den befintliga 
simuleringen. Om den är det finns risken att optimeringen leds iväg åt ett helt fel håll 
och att ett helt fel resultat erhålls i slutänden.  Dock är det i slutändan beroende på hur 
den grova simuleringen används, hur bra den behöver vara. Används den grova 
simuleringen mycket har det stor betydelse för slutresultatet om den inte stämmer 
överens med den befintliga. Tvärtemot har det mindre betydelse av korrektheten om 
den grova simuleringen används i en mindre utsträckning. 

10.2 Förlust av korrekthet med användning av grov simulering 

Eftersom den grova simuleringen är en förenkling av den befintliga simuleringen, 
kommer detaljer inte tas hänsyn till i den grova simuleringen. Därför finns risken att 
resultatet från samma indata skiljer sig mellan den grova och befintliga simuleringen. 
Detta eventuella fel eller skillnad kommer att bli större desto fler gånger den grova 
används istället för den befintliga simuleringen. Med växelvis användning där var 
tionde iteration är befintlig simulering, finns risken att den befintliga simuleringen 
används för sällan för att kunna rätta upp felet. Frågan är då hur ofta den befintliga 
simuleringen måste användas för att skillnaden inte ska få för stor inverkan på 
resultatet. 

10.3 Konstruktion av en grov simulering 
För att konstruera en grov simulering krävs det att det finns tillräckliga kunskaper om 
problemet som önskas optimeras för att få den tillräckligt korrekt. På grund av att 
systemet som ska optimeras oftast är komplext så kan den grova simuleringen också 
bli komplicerad att göra vilket kan ta tid. Då det är svårt att veta exakt hur bra den 
grova simuleringen är blir det svårt att veta vilken exakt tidsvinst tekniken kan ge. Det 
ger i sin tur att det blir svårt i vissa situationer att veta om det är värt att göra en grov 
simulering eller inte. 

10.4 Optimeringsalgoritmens betydelse för resultatet 
För den optimeringsalgoritms som använts i detta arbete, genetiska algoritmer, så 
finns det ett flertal olika inställningar. Dessa har inga självklara standardvärden utan 
får provas fram under ett antal körningar av optimeringen. Svårigheten ligger i att de 
optimala värdena på inställningarna är okända. 

10.4.1 Viktning av målen 

Då problemet har flera utdataparametrar, i detta fall kostnad och antal brev kvar som 
inte skickats till dess destinationsterminal, krävs det att dessa viktas mot varandra så 
att ett så kallat fitnessvärde erhålls. Värdet på vikterna bestämmer hur signifikant till 
exempel kostnaden är för fitnessvärdet. Då optimeringen ska sträva efter att minimera 
kostnaden är kostnaden viktig men ett krav för en bra lösning är att alla brev kommer 
fram till dess destinationsterminal är även detta värde viktigt. I detta fall så räknas 
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fitnessvärdet ut genom att addera kostnaden och antalet kvarliggande brev. Då 
kostnaden i de flesta fall är större än antalet brev kvar så erhålls den minsta fitnessen 
genom att inte ha några transporter överhuvudtaget och därför få kvar alla brev. 
Därför måste betydelsen av kostnaden tonas ner vilket görs med hjälp av en vikt som 
multipliceras med kostnaden. 

Dessa vikters värden får provas fram till de värden som ger bäst resultat genom att 
köra ett antal optimeringsomgångar och anpassa vikterna efter resultatet. 

Detta fenomen syns i antalet brev kvar i körning 2 och 3. Körning 2 som har en 
förhållande på 1:1000 mellan kostnad och brev kvar har betydligt mycket mindre 
kvarliggande brev än körning 3 som har förhållandet 1:10 mellan vikterna. Körning 2 
blir dock dyrare eftersom det blir mer transporter i och med att optimeringsalgoritmen 
strävar efter att få med alla brev. 

10.4.2 Inställningen av den genetiska algoritmen 

Då den genetiska algoritmen har ett antal olika inställningar som förändrar 
algoritmens beteende har dessa naturligtvis även inverkan på hur väl algoritmen 
optimerar problemet. Detta gör att felaktiga inställningar får en stor roll på 
slutresultatet vilket dock kan vara svårt att se utan blir en ”trial and error”-process för 
att se vilket eller vilka värden som är fel. Detta är dock tidskrävande då ett flertal 
körningar av optimeringsprocessen måste köras. Utan den grova simuleringen vore 
det ännu mer tidskrävande då mycket lång tid krävs för att köra en runda. Alternativet 
vore att köra färre iterationer i optimeringsprocessen men då är det svårare att få några 
resultat som det går att dra några slutsatser ifrån. 

Den genetiska algoritmens operatorer, som mutationsoperatorn och crossover-
operatorn, spelar också in i resultatet med deras konstruktion. 
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11 Slutsatser 
Resultaten från de olika testkörningarna visar att med hjälp av 
effektiviseringstekniken grov simulering kan ge en betydande tidsvinst mot att bara 
köra den befintliga simuleringen. Ett exempel är från resultaten där en körning gör 
510 297 anrop till målfunktionen där målfunktionen i sin tur kallar på simuleringen. 
Skulle den körningen gjorts med att bara anropa den befintliga simuleringen skulle 
den ha tagit cirka 886 dygn vilket är helt orimligt. Om den befintliga simuleringen 
skulle ha körts var tionde gång istället och den grova simuleringen resten av gångerna 
så tar körningen 88,7 dygn. Detta är fortfarande en mycket lång tid men en betydande 
tidsvinst från nästan 900 dygn. Då skillnaden i tidsåtgång i detta arbetes befintliga 
simulering och grova simulering är väldigt stor, ca 10 000:1, så erhålls en väldigt stor 
tidsbesparing. Vid andra problem kan skillnaden vara mindre och då erhålls 
naturligtvis en mindre tidsvinst. Något som bör hållas i åtanke är också att den grova 
simuleringen inte är exakt vilket får konsekvenser på resultatet. Så slutsatsen av detta 
är att prestandavinsten är beroende på hur stor skillnad det är mellan den befintliga 
och grova simuleringen, samt hur ofta den grova simuleringen används istället för den 
befintliga. 

Även om tidsvinsten vid rena optimeringar är den största fördelen för tekniken så har 
den även en fördel när optimeringsalgoritmen i sig ska provas ut. Som nämnt tidigare 
har till exempel den optimeringsalgoritm som detta arbete använt, genetiska 
algoritmer, många inställningsmöjligheter. För att finjustera dessa behöver ett antal 
optimeringskörningar utföras. Om den befintliga simuleringen skulle användas till 
detta skulle det ta väldigt lång tid eller så blir det så få iterationer att det blir svårt att 
se vad inställningarna gör för skillnad. Med den grova simuleringen kan fler och 
längre, fler iterationer, körningar göras och på så sätt få mer resultat till 
inställningarna. I och med att optimeringsalgoritmen kan ställas in så den blir 
effektivare kan den optimera snabbare. På så sätt tekniken med grov simulering också 
användas att finjustera optimeringsalgoritmen så den blir snabbare. 

Trots effektiviseringsteknikens stora fördel med tidsbesparing så har den också några 
nackdelar. Den grova simuleringen kan vara svår att konstruera då det krävs 
domänkunskap, vilket inte finns i alla fall. Då systemet som simuleringen ska spegla 
oftast är komplex så blir den grova simuleringen också oftast komplex. Detta innebär 
att den kan ta lång tid att konstruera och på så sätt också bli dyr.  

En annan nackdel är att veta exakt hur bra den är, alltså hur väl den överensstämmer 
med den befintliga simuleringen. Då det oftast finns väldigt många kombinationer av 
indatan till simuleringen finns det ingen möjlighet att testa av varje kombination mot 
den befintliga simuleringen. 

Det finns också en möjlighet att denna effektiviseringsteknik inte passar alla typer av 
problem. Detta kan inträffa när den grova simuleringen inte går att göra så speciellt 
mycket bättre än den befintliga eller att det helt enkelt inte går att göra en grov 
simulering då den befintliga simuleringens funktion inte är känd. 
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Ytterligare en nackdel är att den grova simuleringen har en stark knytning till den 
befintliga simuleringen så ändras den befintliga så måste också den grova 
simuleringen ändras. Detta kan medföra bekymmer om den befintliga simuleringens 
funktion ofta ändras. 

Sammanfattningsvis kan sägas att tekniken med grov simulering kan ge en ordentlig 
tidsbesparing beroende hur den används och att det finns nackdelar som att dess 
korrekthet är svår att ta reda på och att den kan vara svår att konstruera. Tidsvinsten 
beror på hur mycket snabbare den grova simuleringen är än den befintliga och hur 
mycket mer den används. 
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12 Fortsatt arbete 
Detta kapitel innehåller en diskussion kring en fortsättning av detta arbete, vad som 
kan förbättras och förändras för ett bättre och noggrannare resultat. 

12.1 Växelvis användning mellan befintlig och grov simulering 

När arbetet gjordes fanns inte möjligheten att utföra tester med växelvis användning 
av den befintliga och grova simuleringen så enbart teoretiska resultat för tider har 
använts. Därför blir det naturligt förslag för fortsatt arbete att försöka göra tester för 
att se hur mycket resultatet skiljer sig när den befintliga simuleringen bara körs var 
tionde gång istället för en körning där den befintliga simuleringen alltid används. 

12.2 Jämförelse av optimeringsalgoritm 
I detta arbete användes genetiska algoritmer som optimeringsalgoritm. Det finns ett 
antal olika parametrar in till denna algoritm för att förändra algoritmens beteende, 
som till exempel hur stor populationen av lösningar ska vara och sannolikhet för 
mutation. Värdena på dessa parametrar har inte studerats i detta arbete, utan dessa har 
bara snabbt tagits fram för att kunna testa effektiviseringstekniken, så hur dessa spelar 
in i resultatet är inte känt. Som fortsatt arbete kan en vidarestudie av dessa parametrar 
vara intressant för att se om dessa har någon inverkan på resultatet. 

Även ett byte av optimeringsalgoritm skulle vara ett uppslag för vidare arbete då 
andra optimeringsalgoritmer kan vara bättre ihop med den testade och andra 
effektiviseringstekniker. 

12.3 Jämförelse av effektiviseringsteknik 
I detta arbete testades bara en effektiviseringsteknik. I ett fortsatt arbete kan fler 
metoder testas, antingen de som har beskrivits under kapitlet om 
effektiveringstekniker eller så kan nya testas. 

Det går även ta det ett steg till och använda fler än en effektiviseringsteknik samtidigt 
genom att kombinera fler än en effektiviseringsteknik på ett problem. Olika 
effektiviseringstekniker har olika egenskaper så det vore intressant att testa om en 
kombination där de olika teknikernas fördelar används, till exempel att en 
effektiviseringsteknik används i början på optimeringen och en annan mot slutet. 

12.4 Effektivisera simuleringsbaserad optimering av andra problem 
Simuleringsbaserad optimering lämpar sig även till andra problem än just optimering 
av distributionsnät. Därför vore det intressant att se om den teknik som testats i detta 
arbete fungerar även på andra komplexa problem och om resultaten blir likartade. 

 

 



  

 41 

13 Referenslista 
Andradóttir, S, 1998. 

A review of simulation optimization techniques. 

Ur Proceedings of the 1998 Winter Simulation Conference, sidorna 151-158. 

 

Avello, E. A, Baesler, F. F, Moraga, R. J, 2004. 

A meta-heuristic based on simulated annealing for solving multiple-objective 
problems in simulated optimization. 

Ur Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference, sidorna 508-513. 

 

Azadivar, F, 1999. 

Simulation optimization methodologies. 

Ur Proceedings of the 1999 Winter Simulation Conference, sidorna 93-100. 

 

Baesler, F. F, Sepúlveda, J. A. 2000. 

Multi-response simulation optimization using stochastic genetic search within a goal 
programming framework. 

Ur Proceedings of the 2000 Winter Simulation Conference, sidorna 788-794. 

 

Boesel, J, Bowden, R.O Jr., Glover, F, Kelly, J.P, Westwig, E, 2001. 

Future of simulation optimization. 

Ur Proceedings of the 2001 Winter Simulation Conference, sidorna 1466-1469. 

 

Bridgefield group, 2006. 

Hemsida, http://www.bridgefieldgroup.com/glos2.htm, 2006-02-15 

 

Callan, R, 1999. 

The essence of neural networks. 

Prentice Hall Europe, England. 

 

Carson, Y, Maria, A, 1997 

Simulation Optimization: Methods and applications. 

Ur Proceedings of the 1997 Winter Simulation Conference, sidorna 118-126 

 



  

 42 

Ding, H, Benyoucef, L, Xie, X, Hans, C, Schumacher, J, 2004. 

“ONE” A new tool for supply chain network optimization and simulation. 

Ur Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference, sidorna 1404-1411. 

 

Eskandari, H, Rabelo, L, Mollaghasemi, M, 2005. 

Multiobjective simulation optimization using an enhanced genetic algorithm. 

Ur proceedings of the 2005 Winter Simulation Conference, sidorna 833 -841. 

 

Fu, M.C, Glover, F. W, April, J, 2005. 

Simulation Optimization: A review, new developments, and applications. 

Ur Proceedings of the 2005 Winter Simulation Conference, sidorna 83-95. 

 

Joines, J. A, Gupta, D, Gokce, M, King, R, Kay, M, 2002. 

Supply chain multi-objective simulation optimization. 

Ur Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference, sidorna 1306-1314. 

 

Klempous, R, Kotowski, J, Nikodem, J, Ulasiewicz, J, 1997. 

Optimization  algorithms of operative control in water distribution systems. 

Ur Journal of Computational and Applied Mathematics 84 (1997), sidorna 81-99. 

 

Law, A. M, Kelton, W. D, 2000. 

Simulation modelling and analysis, third edition. 

McGraw-Hill, Singapore. 

 

Lee, L. H, Teng, S, Chew, E. P, Karimi, I. A, Lye, K. W, Lendermann, P, Chen, Y, 
Koh, C. H, 2005. 

Application of multi-objective simulation-optimization techniques to inventory 
management problems. 

Ur Proceedings of the 2005 Winter Simulation Conference, sidorna 1684-1691. 

 

Persson, A, Ng, A, Grimm, H, Karlsson, T, Ekberg, J, Falk, S, Stablum, P, 2006. 

Simulation-based multi-objective optimization of a real-world operation scheduling 
problem. 

Accepterad för publikation i Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference. 

 



  

 43 

Roeder, T. M, Goivind, N, Schruben, L. W, 2004. 
A queueing network approximation of semiconductor automated material handling 
systems: How much information do we really need? 

Ur Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference, sidorna 1956-1961. 

 

Russel, S, Norvig, P, 2003. 

Artificial Intelligence, A Modern Approach, second edition. 

Pearson Education Inc, Upper Saddle River, New Jersey. 


