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Artificiella neuronnätverk för prediktivt
underhåll

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Anders Buhl, Hugo Hjertén

Prediktivt data-drivet underhåll kan bidra med besparingar och ökad produktionsef-
fektivitet. Maskininlärning, och framförallt artificiella neuronnätverk, har visat goda
förutsättningar som hjälpmedel inom data-drivet underhåll.

Maskinindustrin producerar ständigt stora
mängder data som ofta förblir outnyttjad. Data
som hade kunnat användas för att förbättra
underhållsrutiner och därmed minska frekvensen
för maskinfel och öka produktionskvaliteten.
Underhåll idag kan delas upp i två delar, åt-
gärdande underhåll och förebyggande underhåll.
Åtgärdande underhåll utförs när en maskin har
gått sönder. Förebyggande underhåll utförs
innan en maskin går sönder och det utförs för att
förebygga och undvika att maskinen går sönder.
I stort kan förebyggande underhåll delas upp
i tidsbestämt underhåll och tillståndsbestämt
underhåll. Tidsbestämt undrehåll innebär att alla
maskiner följer samma underhållsschema, t.ex.
att de underhålls en gång i månaden.

Alternativet är tillståndesbestämt underhåll,
där maskinens hälsotillstånd övervakas. Det
möjliggör för individuellt underhållsschema för
varje maskin, vilket minskar frekvensen av service
av maskiner som inte är i behov av service och ser
till att service istället sätts in i rätt tid. Predik-
tivt underhåll är en typ av tillståndsbestämt un-
derhåll, där felkoder förutspås för att kunna sätta
in rätt åtgärder för att undvika felet. Det leder
till minskad miljöpåverkan och ökade ekonomiska
marginaler.
Ett sätt att utföra prediktivt underhåll är att

låta maskininlärningsmodeller lära sig från tidi-
gare data. Inom examensarbetet utvecklades
artificiella neuronnätverksmodeller som tränades
för att förutspå felkoder tre timmar framåt i
tiden. Tre olika typer av artificiella neuronnätverk
utvecklades och jämfördes, varav två är designade
för att hantera data sparad över tid och därmed
lättare kan hitta samband över tid.
Ofta arbetar maskiner i normaltillstånd större

delen av tiden, alltså är det mesta av den tillgäng-
liga datan utan några felkoder. Det leder till att
modellen har en tendens att tränas för att enbart
förutspå att modellen fungerar normalt. Exem-
pelvis kommer en modell, som påstår att maskinen
alltid fungerar normalt, uppnå en noggrannhet
på 60% om maskinen fungerar normalt 60% av
tiden. Ur underhållssyfte är det en helt värdelös
prediktion, då det är viktigare att kunna förutspå
felkoderna.
Vi ser det som en möjlighet att förbättra vår

modell genom att förbättra och berika datan. För-
mågan att kunna träna artificiella neuronnätverk,
samt möjligheten för en bra prestanda, är starkt
beroende både på den kvantitativa och den kvali-
tativa tillgången av data.


