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Sammanfattning 

Optimering av industriella processer är ett viktigt steg för kvalitetsäkring av processer och produkter och 

för en effektivt resurs- och energianvändning. En väsentlig del i kvalitetsarbetet med industriella 

batchprocesser är att spåra och minska processvariationer. Multivariata beräkningsmetoder är ett kraftfullt 

verktyg för detta men kräver ett systematisk arbetssätt för insamling och granskning av information, för 

utformning av beräkningsrutiner och för tolkning av resultaten.” 

Det som skiljer batchprocesser från mera vanliga kontinuerliga processer är att loggade data från 

processen förändras under batchens gång. Förutom dessa tidserier finns också skalära data, dvs 

ingångsdata som beskriver råvaror och bakgrundstillstånd samt resultatdata t.ex. i form av 

kvalitetsegenskaper. 

Den här rapporten beskriver arbetsgången vid multivariat analys och modellering av batchprocesser i 

industriella sammanhang. 

Arbetet sker i flera steg 

1 Processbeskrivning 

2 Datakatalogisering 

3 Datainsamling och sammanställning 

4 Analys och modellering 

5 Rapportering 

För analys och modellering har vi använt principalkomponentanalys (PCA) och PLS-regression både på 

skalära data och på batchdata. Metoderna och tillvägagångssättet presenteras med användning av 

programmet SIMCA från Umetrics AB. 
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Summary 

Optimization of industrial processes is an important part in quality assurance of processes and products 

for efficient resource and energy use. The tracing and reduction of process variations is an important part 

of total quality management for batch processes. Multivariate modelling methods are powerful tools in this 

work but requires a systematic procedure for data collection, data analysis, and results interpretation. 

The difference between batch and continuous processes is that batch processes have monitored variables 

that change during the evolution of the batch, while variables in continuous processes are kept steady. 

Apart from the time series logged during the evolution of the batches, there are also scalar data, such as 

initial data on raw material and background state data as well as result data such as quality data. 

This report describes the work procedure for multivariate analysis and modelling of industrial batch 

processes. 

The work can be divided in multiple steps 

1 Process description 

2 Data dictionary 

3 Data collection and joining 

4 Analysis and modelling 

5 Reporting 

We have used principal components analysis (PCA) and PLS-regression both on scalar and time series 

data. The methods and the modelling procedures are presented using the program SIMCA from Umetrics 

AB. 
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1 Inledning 

Den här rapporten beskriver arbetsgången i kvalitetsarbetet med batchprocesser. Den beskriver också 

lämpliga analysmetoder. 

En väsentlig del i kvalitetsarbetet med industriella batchprocesser är att spåra och minska 

processvariationer. 

Det som skiljer batchprocesser från mera vanliga kontinuerliga processer är att loggade data från 

processen förändras under batchens gång. Varje variabel sägs beskriva en kurva, trajektorie, t.ex. ökar 

alkoholhalten vid ölbyggning gradvis från 0 % mot ca 5%. Vidare delas en batchprocess ofta in i olika faser, 

t.ex. satsningsfas, reaktionsfas, avsvalningsfas. Varje sådan fas har sina karaktäristika. 

Det är ofta hyfsad tillgång till data, men de finns troligen i flera olika system och på olika format såsom 

bl.a. råvaruprotokoll, tidserier från processtyrsystemet samt labanalyser. Att ta ut dessa data och 

sammanställa dem är en nödvändig och tidsödande uppgift. 

När data väl är tillgängliga tar dataanalysen vid. Målet är att finna och kvantifiera eventuella samband. 

Traditionellt har processdata analyserats en eller två variabler i taget, men situationen är mer komplex än 

så. Det finns ofta 100-tals variabler tillgängliga vilka alla på olika sätt interagerar och samvarierar. Här 

kommer de multivariata statistiska metoderna till användning. De förmår fånga och uttrycka 

korrelationsmönstret både inom processvariablerna och mellan dem och kvalitetsvariablerna. 

2 Steg i arbetet 

Kvalitetsarbetet kan delas upp i ett flertal steg av vilka en del kan pågå parallellt: 

1 Processbeskrivning 

2 Datakatalogisering 

3 Datainsamling och sammanställning 

4 Analys och modellering 

5 Rapportering 

2.1 Processbeskrivning 

Som första steg i arbetet bör man beskriva processen på en övergripande nivå. Detta är viktigt inte minst 

för den egna förståelsen om vad som ska modelleras och vilka samband som är rimliga att söka efter i data. 

Dessutom underlättar en korrekt processbeskrivning avsevärt i kommunikationen mellan 

modelleringsgrupp och processexperter, samt vid presentation av resultat. Processbeskrivningen kan 

genomföras på följande sätt:  

 Beskriv processen längs hela den aktuella linjen, gärna både i text och med flödesschema. 

 Börja med att dokumentera inkommande råvaror. Vad ingår? Hur sker ankomstkontrollen? Finns 

det analysdata och hur lagras de? 

 Om råvarorna levereras batchvis kan det finnas analysprotokoll hos leverantören som är mer 

detaljerade än de specifikationer som gäller. Det kan löna sig att kontakta leverantören. Det ligger 
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ju i bådas intresse att produkten fungerar bra i den aktuella processen. Bäst är om det går att 

koppla inkommande batchnummer till förbrukningen i processen. Om inte se till att detta görs. 

 Processvattnet kan också vara viktigt. Hur ofta provtas det? Vad mäts? Har man kollat att 

mätvärdena inte fluktuerar stort mellan provtagningstillfällena? 

 En batchprocess sker ofta i flera steg. Tiden för ett processteg är inte alltid konstant. Vad påverkar 

i så fall stegtiden? Finns det någon processvariabel som indikerar när steget är klart? En sådan 

variabel kan användas som mognadsindikator i analysen.  

 Intervjua personer som arbetar med processen. Beskriv kända samband, helst kvantitativt, och 

hur operatörerna gör för att hålla specifikationerna. Vilka ’spakar’ har de för att styra processen? 

 Beskriv varje batchfas, processteg, för sig. Tag med alla variabler som mäts. Finns det variabler 

som är särskilt viktiga? Vad sker mellan faserna? Mellanlagras materialet? 

 Beskriv hur resultatet mäts, t.ex. vilka labanalyser som görs. Vad gäller för acceptans resp. 

kassation? 

2.2 Datakatalogisering 

Arbetet med processvariationer börjar förstås med data från processen. Den stora utmaningen är att hitta 

alla variabler som är relevanta för processresultatet. Data är utspridda på många ställen. En del data kan 

vara slentrianmässigt insamlade, kanske det finns en instruktion att lagra vissa data, men om det inte är 

någon som frågat efter data på länge kan de vara okalibrerade och otillförlitliga.  

Även om man tror sig ha med alla relevanta variabler kan man ändå missa något viktigt. Det finns en 

engelsk term ”lurking variables”, som är sådana variabler som inte kommer med i dataanalysen men som 

ändå finns i bakgrunden och har stor påverkan. Till exempel ett pH på någon reagens som ingen trodde var 

viktig.  

Alltså – tag med alla tänkbara och otänkbara variabler inledningsvis. Det är enkelt att senare i analysen 

utesluta ointressanta variabler. 

Generellt för alla data som skall ingå i dataanalysen är det viktigt att ta reda på: 

* mätvärdenas konfidensintervall 

* mätvärdenas intervall och spridning 

* hur ofta värdena sparas (samplingsintervallet) 

* hur datalagring hanteras i processtyrsystemet  

* hur eventuell provtagning sker 

* vilken ingenjörsstorhet värdet anges i 

* hur signalgivarna underhålls och kalibreras 

* hur databortfall hanteras. 

Räkna gärna om alla mätstorheter till SI-enheter inför analysen. Det minskar risken för fel vid jämförelser 

och intermediära beräkningar. 
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2.2.1 Datakatalog 

Gör en datakatalog över ingående variabler, modeller och studerade batcher. En sådan görs lämpligtvis i 

Excel eller liknande program. Ha ett blad med en rad för varje variabel och ett med en rad för varje batch 

(observationerna). Den här filen blir central i arbetet. 

2.2.1.1 Variabel- och modellbladet 

Reservera de första, säg 10, raderna för modellegenskaper, se nedan. Därefter listas varje ingående variabel 

med förslagsvis följande kolumner: 

* variabelnamn, använd de första 2 positionerna i namnet för vilken reaktor och fas variabeln hör till (tex 

IN (ingående råvara) B2 (beredningsreaktor fas 2) eller H2 (huvudreaktor fas 2), Q1 (kvalitetsanlys grupp 

1)), reservera följande 3-4 positioner för en akronym för variabeln (tex B1NaCl (NaCl i reaktor B fas 1)), 

akronymerna kommer att underlätta vid plottningen av variabelsambanden 

* tagnamn i processen 

* variabelnummer i löpordning 

* mätenhet, helst i SI 

* upplösning (minsta skillnad som registreras) 

* mätnoggrannhet 

* minvärde 

* maxvärde 

* anmärkning 

* beskrivning 

Börja med variabler för ingående råvaror, sedan en region för varje batchfas och avsluta med 

resultatvariablerna (kvalitetsvariablerna). 

För varje modell som skapas från data lägger man till en kolumn. De första 10 raderna är reserverade för 

olika modellegenskaper såsom: 

* modellnamn 

* modelltitel 

* a, antal komponenter vid PCA eller PLS 

* R2X, modelleringsgrad för X 

* R2Y, modelleringsgrad för Y 

* Q2Y – prediktionsförmåga 

* RMSEP, medelprediktionsfel vid validering 

* RMSEP / (Ymax-Ymin), normerat prediktionsfel 

Efter dessa rader indikeras, i samma kolumn, per variabel om den ingår som X, Y eller är exkluderad i 

modellen.  

2.2.1.2 Batchbladet 

På batchbladet listas de ingående batcherna med följande kolumner: 

* batchID 

* datum 

* godkänd eller ej 

* eventuellt inkluderas kommentarer om viktiga kvalitetsvariabler 

* anmärkning, iakttagelser om batchen 

Om datatillgängligheten medger det så bör man dela in data i minst tre grupper i tiden. Poängen är att 

kunna validera modellerna och gradvis utöka dem med flera batcher. Man gör modeller på grupp 1 och 
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använder grupp 2 för validering och slutsatser. Sedan görs modeller på grupp 1 och 2 sammanslagna, 

eventuellt exklusive avvikande batcher. Då används grupp 3 för validering och slutsatser. Helst vill man ha 

minst en grupp till. 

Kom ihåg att ett valideringsdataset bara kan användas för validering av etablerade modeller. Modifieras 

därefter modellerna på grund av valideringsresultaten går det inte att validera på nytt med samma 

valideringsdata! 

2.3 Datainsamling och sammansättning 

Ofta finns data utspridda på olika ställen. Data för ingående råvaror kanske bara finns som 

leveransprotokoll. Data från batchprocess-faserna finns ofta i processtyrsystemet (DCS, Distributed 

Control System) och kan hämtas ut som tidserier. Det kan också finnas ett MES (Manufacturing Execution 

System) där det kan ligga börvärden och värden registrerade under körningen. Kvalitetsdata (slutgiltiga 

resultatdata) kan ligga i MES eller i separata labdatorsystem. 

En del data kan finnas som fördelningar eller spektra. I det fallet görs en bedömning om alla dessa data 

vara med eller om det räcker med att identifiera vissa fördelningsparametrar. 

Räkna med att automatisera uthämtningsarbetet så långt som möjligt. Ta ev. hjälp från IT-avdelningen för 

att få ut data från de olika systemen. Lämpligt format är Excel eller textfiler. Det kan bli flera filer per 

batch. Se till att alla filer är identifierbara med batchID. 

Börja med ett 10-tal batcher, både bra och dåliga för att etablera rutiner för datainsamlingen och 

hopsättningen. 

Till den slutliga analysen är det lämpligt med minst ett 50-tal batcher och därtill ett 10-tal för validering av 

uppställda modeller. 

2.3.1 Skalära data 

Data som inte är tidserier ställs samman till en fil med en rad per batch och variablerna som kolumner. Det 

kan bli >100-talet variabler. Kolla värdena, det kommer att dyka upp konstiga värden som behöver 

åtgärdas! 

2.3.2 Tidseriedata 

Tidseriedata hämtas från DCS-ens historikdatabas. Tag ut data i så obearbetad form som möjligt. 

Identifiera de olika batchfaserna och modifiera observationsnamnet därefter. 

Det går ofta att göra mätningar i tidserierna såsom durationer, tryck och temperaturer vid olika skeenden. 

Dessa mätningar läggs till övriga skalära data. 

2.3.2.1 Datalagring i DCS 

För dataanalys i Simca måste data komma som observationer med alla variabler per samma tidpunkt och 

helst med konstant tidsintervall mellan observationerna. 
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Många system lagrar inte alla variabler med regelbundna intervall, utan bara då en ändring skett. Hur stor 

en sådan ändring skall vara för att en ny observation skall lagras är en systeminställning. Ju större 

gränsvärde, desto färre data lagras, men därmed minskar signalens mätupplösning! Kolla att upplösningen 

är tillräcklig. 

I databasen ligger då observationerna som mätvärden med tillhörande klockslag. När man hämtar data 

från ett sådant system görs detta ofta genom att ange starttid och sluttid och tidsintervall, tex 1 min, mellan 

värdena som man vill ha. Värden erhålls då med 1 min mellanrum, men det innebär alltså inte att det är 

riktiga mätvärden. Värdena är interpolerade mellan de lagrade värdena. Detta kan göras på åtminstone två 

sätt, antingen med linjärinterpolering, eller så ’trappstegsvis’ dvs värdet ligger still med tiden tills tiden för 

ett nytt värde i databasen passerats, då blir det det värdet som ligger still framåt i tiden, osv. I 

linjärinterpoleringsfallet kan då ett reellt steg i processvariabeln komma ut som en långsam ändring!  

I det här fallet är det säkrast att ta ut data i form av de lagrade tid/värde-paren. Det kan vara nödvändigt 

att ställa om förval för att få data på det här sättet. Vid sammansättningen kan data sedan formatteras om 

så som önskat. 

2.3.3 Program för sammanfogningen av data 

Sedan skall alla data sättas samman för analys. Data som inte är tidserier (skalära data) och tidseriedata 

hanteras separat. Den här sammanställningen görs lämpligast programmeringsvägen. Exempel på 

lämpliga program är Matlab, Octave, SciLab och R. Visst, det går att göra det för hand, i Excel, men det är 

tungt och det är lätt att göra fel med stora mängder klipp-och-klistra. Härvid kan man också passa på att 

göra sortomvandling till SI. 

Nedlagd tid, någon vecka, för den här programmeringen har man också igen vid upprepade analyser i 

framtiden. 

2.3.4 Visualisera rådata 

Inledande rådataplottar är det snabbaste sättet att upptäcka konstigheter i data. Detta görs gärna innan 

någon analys påbörjats. 

Plotta skalära variabler med batchtidsordning längs X-axeln, Figur 1. 

 

Figur 1 Plot av en skalär X-variabel i batchtidsordning med färg enligt en Y-variabel. Förutom en 

tidsperiodicitet framgår också ett positivt samband med Y-variabeln. 

Plotta tidseriedata  

* per batch och variabel 

* per variabel med alla batcher överlagrade 

* per fas och variabel med alla batcher överlagrade, Figur 2. 
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Figur 2 Bilden visar en batchvariabel överlagrad för 60 batcher. Det är en rejäl skillnad mellan batcherna. 

Plotta också eventuella resulterande fördelningar per 

* batch och fördelning 

* fördelning med alla batcherna överlagrade, Figur 3. 

 

Figur 3 Bilden visar exempel på överlagrade storleksfördelningar: 

Flera av dessa plottar görs enkelt i Simca. Plottarna kan också göras via sammanfogningsprogrammet. 

Programmet kan skapa en Word-fil dit alla plottar kopieras vilket ger en effektiv dokumentering av data, 

som går att upprepa med ett enkelt kör-kommando. 
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2.4 Analys och modellering 

Modellering av data med en eller två variabler åt gången, som ger något av intresse, är i stort sett omöjligt i 

det här sammanhanget. Många variabler innebär att vi behöver använda multivariata metoder såsom PCA 

(Principal Components Analysis) och PLS (Partial Least Squares regression). Det finns flera program för 

dessa: ’open source’-varianter finns i språket R, http://www.r-project.org/, här har vi använt SIMCA 

version 13 från Umetrics, http://www.umetrics.com/. 

Metoden MLR (Multipel Linjär Regression) som lärs ut i statistik på universitetsnivå är direkt olämplig i 

sammanhanget då den förutsätter att alla ingående variabler på X-sidan är okorrelerade! Metoden 

överanpassar data så att modelleringsgraden blir för hög och prediktionsförmågan för nya data för dålig. 

Okorrelerade data erhålls endast om data tillkommit på särskilt sätt t.ex. genom statistisk 

försöksplanering. 

2.4.1 Multivariata modelleringsmetoder 

Här beskrivs de dominerande metoderna PCA och PLS.  

En bra introduktion till metoderna finns i Multi- and Megavariate Data Analysis från Umetrics (2013). För 

den som vill gräva djupare rekommenderas boken av Varmuza och Filzmoser (2009), till den finns också 

ett programbibliotek skrivet i R.  

2.4.1.1 PCA-modellering 

PCA finner den dominerande korrelationsstrukturen i data. Säg att vi har ett dataset med k variabler och n 

observationer. Då kan datasetet representeras som n punkter i ett k-dimensionellt koordinatsystem. PCA 

approximerar punkternas lägen som lägen i ett reducerat koordinatsystem med bara a axlar, komponenter, 

där läget längs varje sådan axel, score, beräknas som en viktad summa av de ursprungliga värdena. 

Vikterna utgörs av k stycken cos(α(k)), där α(k) är vinkeln mellan komponentaxeln och respektive 

ursprunglig variabelaxel. Är vinkeln liten så blir värdet nästan lika med 1. Är vinkeln nästan 90 grader så 

blir värdet nästan 0. Vikten för varje variabel uttrycker således hur nära varje ursprungsaxel som 

komponentaxeln ligger. Kvadratsumman av alla vikter för en komponent är = 1.0, i enlighet med 

Pythagora’s sats. 

Med a = 1 representeras det ursprungliga läget med lägen längs en linje, med a = 2, med punkter i ett plan, 

med a = 3, med punkter i en 3-dimensionell rymd och med a > 3 med punkter i ett hyperplan. Den första 

axeln, principalkomponenten, läggs i den riktning i vilken den ursprungliga punktsvärmen har sin 

maximala utbredning. Nästa axel läggs vinkelrätt mot den första och i den riktning som svärmen har den 

näst största utbredningen, och så vidare. 

För att få en översikt över data görs en modell med 2 eller 3 komponenter. Då är det ganska enkelt att tolka 

de bilder som går att erhålla. Modelleringsgraden R2Xcum(a) anger hur stor del av den ursprungliga 

variabelvariationen som modellen beskriver. Maximalt kan R2Xcum(a) vara = 1.0, då beskrivs all variation 

med principalkomponenterna. 

  

http://www.r-project.org/
http://www.umetrics.com/
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Man kan även gå in på detaljnivå och se hur väl respektive variabel beskrivs av modellen, Figur 4. 

 

Figur 4 Ett diagram över modelleringsgrad per variabel. Variablerna är färgade enligt variabeltyp, i detta 

exempel F, P eller Q, för att underlätta tolkningen. 

Projicerar man ner de ursprungliga punkterna, observationerna, på planet av de två första 

principalkomponenterna så erhålls en bild av den dominanta strukturen hos observationerna, en scorebild. 

Observationer som ligger nära varandra är mer korrelerade än de som ligger långt från varandra. Ett annat 

sätt att beskriva detta är att man svävar runt punktsvärmen med en kamera och tar en bild i det läge som 

fångar svärmens maximala utbredning, Figur 5. 

 

Figur 5 En scorebild där observationerna är färgade efter värdet på en av X-variablerna. Det framgår att 

det finns struktur i observationerna som relaterar till den variabeln (från vänster till höger). Några svaga 

avvikare syns i bildens nederkant. 
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Bilden av variabelvikterna, kallas loadingbilden. För de två första komponenterna visar bilden den 

dominanta variabelstrukturen. Variabler som ligger nära varandra eller mitt emot varandra genom origo 

sett korrelerar mer än de som ligger långt från varandra på annat sätt, Figur 6. 

 

Figur 6 En loadingbild, den används för att tolka variabelkorrelationen. Som tolkningshjälp kan man lägga 

in pilar som pekar på intressanta variabler. 

En multivariat modell med PCA eller PLS utgörs således av hyperplan i den multivariata rymden, som har 

en axel per ingående variabel. Scorebilderna erhålls genom att projicera observationerna i den multivariata 

rymden ner på dessa plan.  

  

Y1 

Y2 
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Avståndet från observationerna ner på hyperplanet motsvarar den omodellerade delen av data, 

matematiskt kallad residual, det som blivit över, det omodellerade, och anges som DModX (distance to 

model X hyperplane). Genom att plotta DModX får man en uppfattning om eventuella avvikare i data, 

Figur 7.

 

Figur 7 Plot av observationernas DModX, avstånd till hyperplanet. Här framgår inga avvikare. 

För att modelleringen, och senare prediktionerna, skall fungera bör ingående observationer vara 

någorlunda begränsat och homogent fördelade i den multivariata rymden. Den delen av rymden kallas 

modellens giltighetsdomän. Man får en uppfattning om observationernas läge i förhållande till 

giltighetsdomänen genom att inspektera såväl scorebilden som DModX, avvikare syns som avvikare i dessa 

plottar. 

2.4.1.2 PLS-modellering 

Med PLS-regression modelleras samband mellan förklaringsvariabler, X, och prediktionsvariabler, Y, i ett 

dataset. 

Med fler observationer än variabler finns det risk för övermodellering, dvs fantastiska modeller erhålls 

men med usel prediktionsförmåga. Botemedlet mot överanpassning heter korsvalidering. Detta sker 

automatiskt i Simca för varje komponent. Därvid delas data upp i p partitioner, ofta sju stycken. 

Delmodeller görs där p-1 partitioner används för att göra en modell som används för att prediktera Y för 

den uteslutna partitionen. Så görs för alla partitioner och man summerar prediktionsfelen. Komponenter 

läggs till modellen så länge prediktionsfelet minskar. 

Metoden beräknar komponenter på liknande sätt som PCA, men PLS modellerar sambandet i X, 

sambandet i Y och sambandet mellan X och Y samtidigt. Inkluderas för många komponenter så urartar 

PLS-modellen till en MLR-modell med ovan nämnda nackdelar.  

Observationerna visualiseras i scorebilder och variablerna i loadingbilder. I loadingbilderna framgår hur 

både X- och Y-variablerna hänger samman. Observationer och variabler kan också visualiseras i samma 

bild, men sådana bilder blir lätt svårtolkade. 

Man börjar ofta med att ta med alla tänkbara X och Y i samma modell. Framgår det att Y-variablerna 

grupperar sig i loadingbilden kan det vara lämpligt att göra modeller för varje grupp för sig. Variabler på 

X-sidan som inte är relevanta för Y, dvs har lågt R2VX eller liten koefficient i regressionsekvationen, är 

kandidater för bortstädning. Rätt gjort kommer Q2 för modellen att öka. 
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”Träd växer inte till himlen” är ett symboliskt sätt att uttrycka att verkliga samband sällan är linjära. De 

flesta reella processer är olinjära: har inslag av mättnad, övergångar mellan olika reaktionstillstånd, etc. 

Men i ett begränsat intervall kan de flesta processerna anses linjära. Om inte behöver detta hanteras. För 

PLS-modeller sker detta genom att kvadratiska och tredjegradstermer läggs till på X-sidan, typ x1^2 eller 

x2^3. Det går också att lägga till andra och tredje ordningens interaktionstermer, typ x1*x3 och x5*x7*x9. 

Lägger man till för många termer ökar risken för övermodellering! Det kan i sådana fall vara lämpligt att 

prova med kvadratiska termer först. 

Resultatet av en PLS-modell sammanfattas numeriskt i nedanstående bild från Simca, Figur 8. 

 

Figur 8 Modellen har 2 komponenter. Viktigaste värdena finns på sista raden: 

R2X(cum) = 0.208 – anger hur mycket av variationen i X som deltar i modellen. Ett lågt värde antyder att 

data har mycket ovidkommande variation i X, fundera i så fall på om det går att plocka bort variabler. 

R2Y(cum) = 0.932 – anger hur mycket av variationen i Y som kan förklaras av X, värden över 0.8 är ofta 

riktigt bra. 

Q2(cum) = 0.778 – anger modellens prediktionsförmåga enligt korsvalidering. R2Y är alltid större än Q2, 

för stor skillnad tyder på att modellen är överanpassad. En differens på 0.2-0.3 är OK. 

Loadingbilden för de 2 första komponenterna är viktig vid PLS, Figur 9.  

 

Figur 9 Loadingbild för PLS-modell, gröna X-variabler och blå Y-variabler. Här framgår de dominerande 

sambanden mellan X- och Y-variablerna 
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En PLS-modell kan uttryckas som en regressionsekvation med en koefficient per X-variabel, den sk 

koefficientplotten, Figur 10. 

 

Figur 10 Koefficientbilden visar de ingående variablernas relation (i kombination med övriga!) till Y. Det är 

en stapel per X-variabel. Sambandet storlek och tecken framgår. Men det är farligt att tolka bilden för en 

variabel i taget! Om 2 variabler är helt korrelerade och den ena exkluderas så blir stapeln för den 

återstående dubbelt så hög!- I bilden har varje variabel ett konfidensintervall, ”morrhår”. I bilden syns 

många variabler med låga staplar och morrhår som innefattar nollinjen, många av dessa variabler kan 

förmodligen exkluderas som ovidkommande för Y. Rätt gjort kommer modellens R2X(cum) och Q2(cum) 

att öka. 

Genom att plotta observerade och predikterade Y-värden mot varandra framgår hur bra en modell är. Om 

man har valideringsdata, se nedan, så inkluderas även dessa, Figur 11.  

 

Figur 11 Obs/pred för träningsdata (röda) och valideringsdata (blå). Om R2Y vore hög och Q2 låg skulle 

de röda punkterna ligga längs en linje medan de blå skulle ligga helt spridda. I figuren ser det bra ut, 

eventuellt med en blå avvikare. 

Avsnitt 0 tar upp validering mer i detalj. 
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2.4.2 Skalärdatamodellering 

För översikt av korrelationsstrukturen inom och mellan variabler och observationer är PCA lämpligt. Ofta 

beräknas en 2- eller 3-komponentsmodell och man visualiserar både variabel- och observationsstruktur, 

samt residualer i plottar. 

För att finna samband mellan variabler X och Y är PLS lämpligt.  

Det är viktigt att alltid komma ihåg att multivariata modeller aldrig kan skilja ut 

orsakssamband från korrelationssamband! Däremot kan sådana modeller ge ledtrådar till 

orsakssambandskandidater, men dessa kan bara verifieras genom kontrollerade försök. 

En etablerad PLS-modell kan ändå användas för att prediktera Y från X, men försök inte styra processen 

utifrån den eller dra slutsatser om vilka variabler som är viktigast. 

2.4.3 Tidseriemodellering 

En batchprocess är en process som körs satsvis, ”ett kok åt gången”. För en sådan finns, förutom skalära 

data, även tidseriedata som anger hur olika egenskaper förändras under batchens gång, t.ex. temperaturer 

och tryck. Förloppet av en variabel beskrivs som en kurva från början till slut. En variabel har sällan 

identiska kurvor mellan olika batcher. Denna variabilitet är grunden för modelleringen, Figur 12. 

 

Figur 12 Bilden visar data för en variabel, det är en kurva per batch. För varje variabel kan man beräkna 

ett kontrolldiagram med övre och undre gräns, gränser som varierar med batchens gångtid. I bilden ses 

±3-sigmagränserna (sigma = standardavvikelser) inlagda som de streckade röda linjerna. En pågående 

batch kan följas i ett sådant här kontrolldiagram och processdatorn kan larma om batchen är på väg 

utanför gränserna. Batcherna följer inte exakt samma spår, det är denna variation som är intressant att 

övervaka, modellera och relatera till slutresultatet. 
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Data för batchmodellering är 3-dimensionella, Figur 13. 

 

Figur 13 Batchdata - för varje batch mäts ett antal variabler över tiden från batchens start till stopp. Varje 

batch genererar ett ”ark” av data. 

För inläsning av data för modellering läggs arken under varandra, med tiden gående nedåt, Figur 14. 

 

Figur 14 Batchdata i format för inläsning till Simca. 

En utmaning vid batchmodellering är att synkronisera data mellan olika batcher. Det är ofta så att batcher 

tar olika lång tid. Man vill helst ha en mognadsvariabel att synkronisera mot, t.ex. alkoholhalt. I brist på 

sådan används tiden. 

En batchprocess uppdelas ofta i olika faser, behandlingssteg. I varje fas händer något specifikt, t.ex. 

blandning, reaktion, mognad, reagenstillsättning. Varje fas har då en egen mognadsvariabel och 

modelleras för sig, Figur 15. 

 

Figur 15 Exempel på data för en variabel i en batchprocess som har flera faser. 
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Det finns två varianter av batchmodellering. Den ena är modellering av batchernas utveckling med 

tiden/mognad och kallas BEM “Batch Evolution Modeling”, på svenska ungefär ”batchutvecklings-

modeller”. Varje batch har flera observationer bestående av mätvärden för alla variabler loggade under 

batchens gång.  

Den andra, kanske viktigaste varianten, är modellering av slutresultaten och kallas BLM ”Batch Level 

Modeling”, på svenska ungefär ”batchkvalitetsmodeller”. Här vill man veta vilka variabler och när i tiden 

dessa samvarierar med batchernas slutkvalitet. Det kan också ingå bakgrundsdata som t.ex. 

råvaruegenskaper vid en sådan analys, Figur 16. 

 

Figur 16 Data arrangerade för BLM. Det är en rad per batch. Till vänster är bakgrundsdata, sådant som är 

konstant under batchens gång, ofta analyser av ingående material. I mitten ligger tidserierna för varje 

variabel från start till stopp. Till höger finns slutresultaten, ofta olika kvalitetsanalyser. Med PLS-regression 

går det då att modellera sambandet X till Y och visa vad i X som samvarierar och vad som kan användas 

för att prediktera Y. 

Finns det flera faser i processen går det också att bygga modeller för att i realtid prediktera Y vartefter de 

olika fasernas data blir tillgängliga. Sådana modeller visar vilka faser som är viktigast för de olika 

slutresultaten. 

Vid utvärderingen av en batchmodell ser man ofta på koefficientplottarna. Där framgår hur variablerna 

korrelerar med kvalitetsvariablerna över tiden, Figur 17.  

 

Figur 17 I bilden nedan visas koefficienterna för 7 tidserievariabler mot en kvalitetsvariabel där batchen är 

uppdelad på fyra faser. Koefficienter som är stabila över tiden är mer tillförlitliga än de som ser brusiga ut. 

Se referensen Wold et al (1998) för ytterligare detaljer. 
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2.4.4 Modellvalidering 

Även om en PCA- eller PLS-modell beräknas med korsvalidering bör det finnas ännu ett dataset, ett 

valideringsdataset för modellverifiering. Detta får endast användas då de slutliga modellerna är fastställda. 

Dessa data blir modellernas ’syratest’ och visar om prediktionerna håller eller inte. Framgår det att 

modellerna inte håller och man därefter modifierar dem, måste man skaffa ny data för validering.  Det 

tidigare valideringsdatasetet är förbrukat i och med att det är använt för att påverka modellerna. 

Som tidigare nämnts är det klokt att dela upp tillgängliga data på åtminstone tre delar. Bygg modeller på 

första delen och validera mot den andra. Modifiera modellstrukturen efter resultaten, bygg nya modeller 

med del 1 och 2, validera igen nu med del 3. 

Nedan ser vi ett exempel med ett diagram över predikterade och observerade Y-värden, Figur 18 

 

Figur 18 Obs/pred-plot för tränings- (röda) och valideringsdata (blåa). Här stämmer valideringsdata bra 

mot träningsdata. Under grafen visas RMSEP (Root Mean Square Error Prediction), prediktionsmedelfelet 

för valideringsdata (blå prickarna). Ett bra relativt mått är RMSEP / (Ymax – Ymin). 

Förutom obs/pred bör man också kolla att X-data passar till modellen. Det görs via DModX,Figur 19.  

 

Figur 19 DModX för tränings- (röda) och valideringsdata (blåa). Här syns två avvikare. 
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Orsaken till avvikelser i DModX kan undersökas med en s.k. ”contribution plot”, en för varje avvikare, 

Figur 20 

 

Figur 20 "Contribution plot" för en av avvikarna i. Här framgår vilka underliggande variabler som avviker. 
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2.4.5 Batchmodellering med Simca 

Detta avsnitt är skrivet på formen av steg-för-steg kompletterat med skärmdumpar från 

modelleringsprogrammet Simca. Det kan vara en fördel att jobba med ett övningsexempel med batchdata i 

Simca samtidigt som man läser avsnittet.  

Ett batchprojekt startas med Project New | Batch Project: Importera batchernas tidseriedata. Markera 

sedan var batch- och fasinfo finns, Figur 21. 

 

Figur 21 Inmatningsdialog för batch- och fasinfo. Finns fasinformation i indata skall detta markeras. 

Definitionen av variabler och roller är interaktiv, Figur 22.  

 

Figur 22 Bild över det importerade datasetet under importen. Finns tid eller mognadsvariabel i data 

markeras den variabeln som Y. 
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Det är två nivåer av batchmodellering i Simca, BEM och BLM, enligt tidigare beskrivning. 

2.4.5.1 BEM, batchutvecklingsmodellering 

Först görs batchutvecklingsmodellerna, BEM. De batcher som skall ingå inkluderas, samt vilka faser som 

skall ingå, Figur 23. 

 

Figur 23 Vid specifikationen av en batchutvecklingsmodell kan man välja vilka batcher som skall 

inkluderas, liksom vilka faser som skall ingå. 

Det blir en PLS-modell per fas, Figur 24. 

 

Figur 24 Modellöversikt för en BEM med fem faser. 

När detta väl är gjort kan de valda batchernas utveckling över tiden visualiseras. Det går att identifiera 

avvikare och likheter på liknande sätt som för vanliga PLS-modeller enligt ovan. Nedan visas exempel på 

plottar, Figur 25 - Figur 28 

 

Figur 25 Först en scorebild, här för första komponenten, den andra batchen (blå) beter sig annorlunda. 



IVL-rapport B 2222 Kvalitetsarbete med batchprocesser 

 

25 

 

 

 

Figur 26 Man kan också plotta de två första komponenterna, t1 och t2, mot varandra även om det blir litet 

otydligt vad som händer. 

 

Figur 27 Variabelbilden (loadingbilden) för samma modell. X-variablerna tycks vara grupperade, 2,3,4 för 

sig, 5,6 för sig. 

 

Figur 28 Residualbilden, DModX, med tre komponenter fångas inte all variation i data, det sticker ut i 

ändarna, dock på liknande sätt för alla batcher. 
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2.4.5.2 BLM, batchkvalitetsmodellering 

Finns bakgrundsdata och kvalitetsdata så importeras dessa som ett andra dataset till Simca. Detta dataset 

måste ha en rad per batch och en kolumn med batchID. BatchID måste överensstämma med 

huvuddatasetet, Figur 29. 

 

Figur 29 Exempel på skalärdataset med bakgrunds- och kvalitetsdata. 

Sedan är det dags att skapa BLM:en. Gå via Batch | Create Batch Level Project i Simca. Finns bara ett 10-

tal batchtidserievariabler användes dessa för modelleringen annars används scores från BEM, men det gör 

tolkningen litet knepigare, Figur 30.  

 

Figur 30 För batchnivåmodellering kan man använda scores eller ursprungsvariablerna från BEM. 

Finns det olika faser i data kan man välja vilka variabler som skall ingå för varje fas, Figur 31. 

 

Figur 31 Dialogruta för vilka variabler som skall ingå för varje fas. 
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Sist inkluderas de importerade bakgrunds- och resultatvariablerna, Figur 32. 

 

 

Figur 32 Dialogruta för specifikation av data för BLM. Sätt en bock i rutan ”Create partial models for each 

phase” så blir det konsekutiva modeller för fas1 mot Y, fas1 + fas2 mot Y, fas1 + fas2 + fas3 mot Y osv till 

alla faser mot Y. Välj vilka variabler som skall vara med som X och som Y. 

När den första BLM-en väl är gjord är det enklast att göra nya via ”New as Model” och t.ex. ändra Y-

variabler eller utesluta batcher. 
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2.5 Rapportering 

En rapport över ett batchprojekt kan förslagsvis ha följande disponering: 

Summary 

Sammanfattning 

1. Inledning 

1.1. Mål för projektet 

1.2. Förväntad nytta av projektet 

1.3. Resultatspridning 

1.4. Projektstyrning 

1.5. Genomförande 

2. Steg i arbetet 

2.1. Processbeskrivning 

2.2. Datakatalog 

2.3. Datainsamling och sammanställning 

2.3.1. Skalära data 

2.3.2. Batchdata 

2.3.3. Program för sammanfogning av data 

2.3.4. Visualiserade rådata 

2.4. Modellering 

2.4.1. Skalärdatamodellering 

2.4.2. Tidseriemodellering 

3. Resultat och diskussion 

3.1. Skalärdatamodellering 

3.2. Tidseriemodellering 

4. Slutsatser 

5. Fortsatt arbete 

6. Referenser 

 

Nedan följer förslag på lämpliga illustrationer för de olika modelltyperna PCA, PLS och batch-PLS. 

2.5.1 PCA-modeller 

Varje modell bör illustreras med minst fem bilder, Figur 33 - Figur 37: 

 

Figur 33 Numerisk modellöversikt per komponent och totalt för R2X och Q2. 
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Figur 34 Modelleringsgrad, R2 och Q2, per ingående variabel. 

 

Figur 35 Residualstorlek per ingående observation. 

 

Figur 36 Scorebild med alla observationer för första två komponenterna, gärna färgad efter viktig variabel. 
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Figur 37 Loadingbild för alla variabler för första två komponenterna, gärna färgad efter variabelklass. 

2.5.2 PLS-modeller 

Varje modell bör illustreras med minst sju bilder, Figur 38 - Figur 44:  

 

Figur 38 Numerisk modellöversikt per komponent och totalt för R2X, R2Y och Q2. 

 

Figur 39 Modelleringsgrad per Y-variabel, både R2Y och Q2. 
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Figur 40 Residualstorlek per ingående observation, gärna inklusive valideringsdata. 

 

Figur 41 Scorebild med alla observationer för första två komponenterna, gärna färgad efter viktig 

variabel, (som för PCA ovan). 

 

Figur 42 Loadingbild för alla variabler för första två komponenterna, gärna färgad efter variabeltyp X och 

Y. 
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Figur 43 Koefficientbild, eventuellt färgad enligt variabelklass. 

 

Figur 44 Bild med observerade och predikterade värden per Y-variabel för alla observationer, gärna 

inklusive valideringsdata. 
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2.5.3 Batch-PLS-modeller 

Tag med samma bilder som för PLSmodellerna ovan. Koefficientbilderna blir litet annorlunda eftersom de 

visar varje batchvariabels relation till Y som funktion av fas och tid eller mognadsgrad inom fasen. Färga 

bilden enligt variabelnamn, Figur 45. 

 

Figur 45 Koefficientplot för batchmodell. 

Längst till höger i bilden ovan finns eventuella tillagda skalära variablerna.  Man kan visa dem genom att 

zooma i Simca: 

 

Figur 46 Zoomad högra delen av koefficientplotten, Figur 45, ovan. 
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För visuell översikt av modellen kan man göra en kreativ koefficientmatris i Excel, Figur 47 

 

Figur 47 Kreativ koefficientmatris för batchmodell. I modellen finns sex X-variabler för två faser med tre Y-

variabler. I kolumnerna 2 och 6 visas respektive X-variabels tidserie med för alla batcherna. I övriga 

kolumner visas regressionskoefficienterna som funktion av tiden inom varje fas. T.ex. ser man man att 

variabel X2 korrelerar klart negativt med Y3 i fas FP1 och negativt mot Y3 i första halvan av fas PP1 för att 

sedan korrelera positivt. I raden längst ner syns observerade värden mot predikterade värden för de tre Y-

variablerna, både för träningsdata (röda) och valideringsdata (blåa). 
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2.6 Efter projektslut 

Förhoppningsvis ger projektet ett antal insikter som leder till åtgärder i processen och att modellerna sätts 

i produktion. 

Om ändringarna är stora innebär de att processen kommer förflyttas i processrymden så mycket att de 

etablerade modellerna blir ogiltiga. Ny datainsamling och modellering måste genomföras. Det genomförda 

projektet ligger då till grund för det fortsatta arbetet och flera av de iakttagna sambanden kommer 

förmodligen att dyka upp igen om än med andra siffror. 

Det kan också vara så att modellerna fortfarande är giltiga. Modellerna kan då användas för utvärdering av 

fortsatta körningar som del i kvalitetsarbetet. Detta kan ske i olika tidsperspektiv alltifrån i realtid till per 

tremånadersperiod. Dyker vissa nya batcher upp som avvikare i scoreplottar eller DModX betyder det att 

processen flyttat sig. Dyker de upp som avvikare i observerat/predikterat värde betyder det att 

modellsambanden behöver ses över.  

En tumregel säger att etablerade modeller har en halveringstid på ca 6 månader. Det beror på att 

industriella processer aldrig är stationära: man bygger om, ändrar körrecept, byter råvaror, etc. 

Modellerna behöver därmed underhållas, dvs uppdateras. Det gör man genom att utöka modellernas 

träningsdata med tillkomna batcher sedan förra uppdateringen. Eventuellt tar man bort de äldsta 

batcherna ur träningsdata. På så sätt ”glider” träningsdataurvalet fram över batchhistoriken. 
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