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2
1.

SAMMANFATTNING

Skogsbruket ställer följande krav på längd- och diametermätningen av timmer 151.

Längdmätning:
Mätnoggrannhet och kapningsnoggrannhet skall vara sådan att 90 %
av timmerbitarna ligger inom ± 0 - +5 cm från avsett värde.
Diametermätning:
Mätnoggrannheten för sågtimmer skall för toppstockar vara ± 6 mm
och för övriga stockar ± 4 mm. Den bör för toppstockar vara ± 4
mm och för övriga stockar ± 2 mm. För alla noggrannhetskrav
gäller att 90% av antalet skall falla inom önskat intervall.

Man kan konstatera att inget aggregat av de som hittills studerats av Trätek uppfyllt dessa
krav vare sig vad det gäller längdmätning eller diameter mätning. Det kan ifrågasättas om
man med nuvarande berörande metoder överhuvud taget kommer att nå fram till uppställda
krav beroende på att kvistknölar och andra ojämnheter ger felaktig mätning vad gäller
längd, och stammarnas ovalitet och bark ger felaktigheter när man mäter diametern.
Däremot går det sannolikt att komma närmare målet^speciellt när det gäller diametermätningen som på många aggregat är ganska dålig. Enklaste sättet att nå bättre mätresultat
är förmodligen att att skaffa rutiner för kalibreringskontroll, men det fmns även förbättringar att göra i uppbyggnaden av givarsystemen.
När det gäller tillgängligheten på mätsystemen kan man konstatera att de linjära potentiometrar för diametermätning som introducerades för några år sedan inte höll måttet.
Situationen idag är i detta avseende bättre beroende på att man på engreppsaggregaten gått
över till vridpotentiometrar. På de aggregat som fortfarande arbetar med linjära potentiometrar har man fått fram potentiometrar med bättre kvalitet som förhoppningsvis till stor
del löser problemen.
De flesta felen på mätutrustningarna i övrigt härrör från kabelbrott och mekaniska fel på
längdmäthjulen.
Efter hand som vi tagit fram detta material har vi dragit vissa slutsatser om hur ett bra
givarsystem bör utformas, både rent tekniskt och programvarumässigt. De synpunkter som
framförs får ses som förslag till metoder som kan användas för att rätta till en del av de
förekommande problemen. Självfallet kan det finnas det andra metoder och medel för att
lösa samma problem.
Även om systemen har skiftande kvalitet på mätutrustningen så är med stor sannolikhet de
största felkällorna betingade av dåligt kalibrerade aggregat. I de studier vi gjort har i
samtliga fall maskintillverkarna varit med och ställt in både längd- och diameterkalibreringen innan uppföljningarna gjorts, vilket borde borga för att systemen skulle varit riktigt

kalibrerade. Så har i de flesta fall inte varit fallet. Vad resultatet av uppföljningarna skulle
ha blivit om man istället slumpmässigt följt upp motsvarande aggregat vid skiftande tidpunkter kan man bara spekulera i . Sannolikt skulle resultaten inte blivit bättre!
Av denna anledning är det sannolikt så att de största möjligheterna att förbättra mätningen
finns i bättre rutiner för uppföljningen av kalibreringen både för längd- och diametermätningen. Det innebär i sin tur att programvaran på systemen är både så flexibel att bra
kalibrering är möjlig och att den är så lättförstålig att de som handhar systemen enkelt kan
ändra kalibreringen på ett riktigt sätt.
Rutiner för kalibreringsuppföljning berörs i kapitlet Kalibreringsförfarande på sidan 92.
Specifika rutiner och instruktioner för några av de vanligaste systemen har även tagits fram
av Forskningsstiftelsen Skogsarbeten,numera Skogforsk, i samarbete med några maskintillverkare. Mer information om detta kan erhållas hos dem.

2.

BAKGRUND O C H S Y F T E

I dag har i stort sett alla de större tillverkarna av skördaraggregat i Norden möjlighet att
förse maskinerna med värdeapterande utrustningar. Att mätsystemen på de olika aggregaten fungerar bra är mycket väsentligt för maskinernas funktion. Felaktig eller osäker
mätning leder ofelbart till ett sämre apteringsresultat. Om givarsystemen på maskinerna
inte fungerar som de ska ges apteringssystemen inte möjlighet att arbeta med den information de behöver för att de ska kunna leverera rätt apterat timmer, även om apteringsprogramvaran är aldrig så bra.
Det är naturligtvis också mycket väsentligt att tillgängligheten på mätsystemen är hög så att
stilleståndstiderna blir så korta som möjligt.
För att undersöka dels hur det stod till med de vanligaste givarsystemen i Sverige, dels för
att kunna föreslå förbättringar av givarsystemen om detta är möjligt initierades detta
projekt på Trätek våren 1990. Syftet var att kartlägga mätnoggrannhet, stilleståndstider
betingade av felaktiga givarsystem och att ha synpunkter på givarsystemens uppbyggnad
och förfarandet för att kalibrera dem.

3.

T E K N I S K A BESKRIVNINGAR O C H SYNPUNKTER PÅ MÄTUTRUSTNINGEN

3.1.

Förklaring av några begrepp

För att förstå hur maskinens mätutrustning arbetar behöver man ha en del begrepp klara
för sig. Nedan följer kortfattade beskrivningar av vilka givare som används var och deras
arbetssätt samt beskrivning av en del andra företeelser som direkt påverkar mätningen.

3.1.1.

Givare

Fotoceller
På tvågreppsskördare behöver man, för att kunna mäta längden på rotstocken detektera när
rotänden på stammen passerar kapenheten. Detta beror på att man efter det
att trädet fällts lägger ner stammen på
en upparbetningsenhet varvid informationen om var stockänden befinner
sig går förlorad. På engreppsaggre^o.oce. er
gatet görs fällning och upparbetning i
samma enhet utan att man byter grepp
om trädet varför man efter fällningen
vet var fäll skäret befinner sig.
När fram matning av stammen påbörjas
på tvågreppsskördaren passerar rotänden fotocellen varvid en signal går till
apteringsdatorn som då vet var rotänden befinner sig. På en del maskiner
arbetar man med mer än en fotocell
för att kunna kompensera för snedFotocellarrangemang,
upparbetFigur 1.
kapning av trädet. Detta sker genom
ningsbordet sett från kortänden.
att ljusstrålarna riktas så att de passerar stockbanan på olika höjd. Om
stammens rotände är snedkapad och ligger på rätt ledd i aggregatet medför detta att inte
alla strålar bryts samtidigt utan man kan låta datorn registrera start av stock först då t ex 2
av 3 ljusstrålar brutits.
Fotocellen kan vara av tre olika typer. En typ har sändarenheten på ena sidan stockbanan
och mottagarenheten på andra sidan, en annan typ har både sändarenheten och mottagarenheten på ena sidan stockbanan och en reflex på andra sidan som gör att ljusstrålen reflekteras mot denna in i mottagarenheten. Den sista typen har sändar- och mottagarenheterna på
samma sida men ljusstrålen reflekteras direkt av stocken då denna passerar.

I de flesta fall där mer än en fotocell används kopplar man diametersignalen till logiken för
fotocellerna så att diametern avgör om en eller fler fotoceller skall indikera stock innan
datorn accepterar detta som stockstart.

Potentiometer
Potentiometrar används ofta för att översätta kvistknivarnas vinkel till en utspänning
proportionell mot stamdiametern. De
potentiometrar som används är av
plastbanetyp eller en kombination av
plastbana och trådlindade motståndsbanor. Den sistnämnda kombinationen
ökar lineariteten på potentiometern,
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vilket är bra, speciellt då slaglängden
blir lång. Tidigare har de flesta
potentiometrar som använts varit av
dragtyp, dvs rörelsen har varit linjär.
Dessa potentiometrar har varit inbyggUut
Uin
da antingen i hydraulcylindrar där de
Potentiometer.
Figur 2.
arbetat dränkta i olja eller i separata
Uin=matningsspänning,
vanligen 5V
mätcylindrar där de arbetat "torrt". På
GND = Jord
senare tid har man framför allt på
Uut = Utspänning
engreppsaggregaten övergått till att
använda vridpotentiometrar, dvs
släpan rör sig i en cirkulär rörelse.
Vridpotentiometrarna kan arbeta torrt eller dränkta i olja. I det sista fallet levereras de
oljefyllda från fabrik.

GND

Potentiometern används som en spänningsdelare, dvs efter hand som släpan rör sig erhålls
en utspänning som är proportionell mot läget på potentiometern (släpan är markerad som
en pilspets märkt Uu, i Figur 2.).
Nackdelen med denna typ av mätning är att strömmen ut från givaren blir mycket liten.
Om man t ex använder en matningsspänning på 5 V och en potentiometer på 10 kQ får
man i ena ändläget en ström på 500 /iA. Så små strömmar ställer stora krav på ledningar
och kontaktdon för att man inte ska få problem med störningar, speciellt som det rör sig
om ganska långa ledningar på en skogsmaskin. Ett sätt att komma runt detta problem är att
så nära givaren som möjligt placera en impedansomvandlare som förstärker givarsignalen
innan den går ut på ledningen. En del maskintillverkare har utnyttjat denna möjlighet.

Pulsgivare
Pulsgivare används främst för längdmätning men det förekommer även flera fall där man
använder pulsgivare för att mäta diameter. I det första fallet är pulsgivaren kopplad till
maskinens längdmäthjul och i det andra fallet kopplad så att kvistknivarnas rotation kring
deras infästningsaxel detekteras.

Pulsgivaren arbetar, för att man skall kunna detektera rotationsriktningen, med två
90-graders fasförskjutna pulståg ut från givaren. Antalet pulser per varv räknas som antalet
pulser per varv i det ena av de bägge pulstågen. I en del konstruktioner har man förbättrat
upplösningen genom att i stället räkna flanker, dvs antalet gånger någon av pulstågen går
från O till 1 eller från 1 till O, vilket ger 4 gånger bättre upplösning.
Pulsgivare är inte en absolutgivare, dvs
om man inte vet i vilket läge pulsgivaren
befinner sig någon gång under arbetscykeln kan endast ett värde relativt
startläget fås. I de fall man arbetar med
pulsgivare måste därför denna kombineras med någon form av signal som
indikerar ett fixt läge.
Detta är orsaken till att man vid längdmätning använder fotoceller på tvågreppsaggregaten och att man vid diametermätning använder någon form av induktiva givare alternativt stoppklackar för
att erhålla ett fixt läge att utgå ifrån då
pulsgivare används för mätning.

3.1.2.

1
0.

1
0.
Figur 3.

Två 90 grader förskjutna pulståg.
Beroende på om den nedre pulsen
är hög eller låg när pulsflanken
kommer i det övre pulståget kan
riktningen detekteras.

Övrig mätutrustning

Kvistknivar
På aggregaten finns oftast tre kvistknivar, en fast och två rörliga som omsluter stammen.
Kvistknivarna är från början
avsedda att i första hand
kvista trädet. De används på
många aggregaten även för att
mäta diametern på stammen.
Uppm. kordor

Diametern mäts genom att
vinkeln på den ena eller båda
kvistknivarna detekteras,
varefter man gör en korrigering beroende på att det är
körda som mäts och inte den
egentliga diametern. I det fall
man använder båda knivarna
låter man diametervärdet
motsvaras av medelvärdet av
respektive mätriktning. På en
del aggregat förekommer det

Figur 4.

Principen för mätning med två kvistknivar

att knivarna mättekniskt är kopplade, dvs vinkelskillnaden mellan knivarna utgör ett mått
på diametern. Genom att stammen på tvågreppsskördare vilar mot den fasta underkniven
och att man har en anliggningspunkt på vardera av de två rörliga knivarna erhålls då en
tre- eller i bästa fall fyrpunktsmätning, varvid hänsyn kan tas till ovaliteten på stammen.
Om bara den ena kniven används får man betydligt sämre möjlighet till kompensering för
ovalitet. Dessutom får man felaktig diameterinformation i det fall stocken förskjuts i sidled
under upparbetningen. På engreppsaggregat sker mätningen på likartat sätt men stammen
lyfts upp mot den fasta överkniven. Om kvistknivarna inte förmår lyfta stammen upp mot
över kniven mäts en för stor diameter in.
Väsentligt för mätningen är utformningen av knivarna och att dessa är rätt slipade.
Om bredden på knivarna är för stor kommer detta att medföra att de inte går ned mot
stammen ordentligt mellan kvistvarven på stammen. Detta kommer att märkas speciellt på
grovkvistiga stammar där kvistvarven ligger tätt.
Dåligt eller felaktigt slipade kvistknivar kommer att medföra, om knivarna är för slöa, att
kvistningen blir dålig vilket i sin tur medför att knivarna dåligt följer stammen, eller om
knivarna är för aggressiva att dessa barkar stammen så att anliggningspunkterna på
knivarna ligger under barken. Det medför att man erhåller felaktiga diametervärden
beroende på att barkfunktionen blir fel.

Mäthjul
För längdmätning används mäthjul. Man
skiljer i huvudsak på breda mäthjul, som
sitter monterade på en mäthjulsarm som
fälls ned så att mäthjulet rullar ovanpå
stammen, och smala mäthjul som ligger i
stockbanans botten. På engreppsaggregat
kan även breda hjul som ligger i stockbanan förekomma eftersom stockbanan
kommer att ligga ovanför stammen vid
upparbetning.

Mathjul m e d avsatser

De smala mäthjulen kan utformas på två
sätt. Dels kan de förses med någon form
av avsats (se Figur 5.) som gör att man
med ett lagom avpassat anliggningstryck
mot stammen erhåller en rullradie som
motsvarar centrum på hjulet till avsatsen.
Figur 5.
Mäthjul av smal typ med avDels kan mäthjulet utformas med relativt
satser.
spetsiga tänder varpå man lägger ett så
pass stort anliggningstryck att man anser
att mäthjulet rullar mot veden på stocken och ej på barken. Rullradien skulle i detta fall
vara lika med hjulets verkliga radie.
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De breda mäthjulen antas inte ha någon inträngning i barken varför ruUradien även i detta
fall antas vara lika med hjulets verkliga radie. Dessa mäthjul utrustas med breda kammar i
stället för med vassa spetsar.

Mäthjulsarm
En del tvågreppsaggregat mäter
längden med ett överliggande mäthjul. Dessa har då en mäthjulsarm
som faller ned mäthjulet mot stammen. På någon maskintyp förekommer det att man också mäter
diametern som funktion av vinkeln
på den mäthjulsarmen (se Figur 6.).
Detta innebär att man i huvudsak får
en tvåpunktsmätning, vilket i sin tur
innebär att ingen hänsyn tas till
ovalitet på stocken. Om stocken förskjuts i sidled på upparbetningsbordet får man felaktig diameterinformation om inte vinkeln på upparbetningsbordet/undre kvistkniven
kompenserar detta.

Figur 6.

Diametermätning med mäthjulsarm,
Diametern som funktion av armvinkeln.

Klämarmar
På engreppsaggregat lyfts stammen med kvistknivarna och/eller matarvalsarna under upparbetningen. För att man inte skall tappa stammen under upparbetningen behöver man på
en del aggregat, i den motsatta änden av aggregatet mot den där kvistknivarna sitter, ha en
eller två klämarmar. Funktionen hos dessa är i huvudsak densamma som hos kvistknivarna. Det förekommer på något aggregat att man mäter diametern som funktion av vinkeln
på en klämarm.

Matarvalsar
Matarvalsarna används för att mata fram stocken. På något aggregat används det inbördes
läget på matarvalsarna också för att detektera diametern. Även här blir det fråga om en
tvåpunktsmätning varför alltså ingen hänsyn tas till eventuell ovalitet.

3.2.

Givarsystemens arbetssätt

3.2.1.

Längdmätning

De allra flesta maskinerna mäter idag längden genom att ett mäthjul rullar längs med
stammen. Mäthjulets rotation överförs till en pulsgivare.
Om smala mäthjul används kan
man räkna med någon form av
inträngning i barken med risk för
att rullradien påverkas, och
därmed mätresultatet, om mäthjulets kuggspetsar rör sig relativt
stammen. Underliggande smala
mäthjul på tvågreppsaggregaten
har ofta problem att fungera bra,
framför allt under savningsperioden då barkslamsor helt
eller delvis kilar fast mäthjulet så
att felaktig mätning blir resultatet.

I — V e r k l i g rullradie

Mäthjulsland

I — T ä n k t rullradie
mm.

Mätfel
^^^^^^^^^^

Figur 7.

Längdmätfal beroende på fölaktig rullradie

Om breda mäthjul används antar man att ingen inträngning i barken sker. Risken är då,
speciellt om mäthjulet är tungt, att mäthjulet slirar mot stammen. Denna risk är speciellt
stor vid start och stopp av matningen. Risken att mäthjulet fortsätter att rotera en bit efter
det att stammen passerat mäthjulet vid t ex toppbrott ökar dessutom. Även breda Överliggande mäthjul kan ha en del problem under savningsperioden. Det förekommer att långa
barkflagor lossar under mäthjulet och att mäthjulet "flyter" på dessa utan att rotera.
För båda typerna av mäthjul gäller dessutom att man kan få felaktig längdmätning om
hjulet roterar fritt i luften efter att ha studsat mot kvistknaggar och dylikt. Problemet kan
hänga samman med dålig dämpning av den funktion som håller mäthjulet ansatt mot
stammen.
Några aggregat mäter längden direkt med matarvalsarna. Den främsta felkällan blir då i
samband med att valsarna slirar mot stammen då frammatningen går tungt av en eller
annan anledning. Om man i detta fall använder gummiklädda valsar är risken stor att man
dessutom får varierande rullradier i samband med att ansättningskraften mellan valsarna
och stammen varierar.
Den upplösning i längd som kan erhållas från systemet räknas normalt som:

n

= Verklig rullradie i cm
Ov = Verklig omkrets i cm
n = Pulser per varv
U = Upplösning i cm
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Normalt längdmätförfarande på ett tvågreppsaggregat är att stammen placeras på upparbetningsbordet, varefter den matas fram till dess att fotocellen/-erna indikerar att rotänden
passerat dem.
Logiken för detta kan vara något olika beroende på om aggregatet arbetar med en eller
flera fotoceller (se sid 4).
Då fotocellerna sitter förskjutna till kapsågen indikerar systemet att längden på stocken är
lika med avståndet mellan kap och fotoceller. Stocken matas då fram till önskat kapställe
varvid längden hela tiden anges som avståndet mellan kap och fotocell plus antalet pulser
från pulsgivaren gånger antalet pulser per cm.
Då den första stocken kapats befinner sig rotänden på den återstående stamdelen vid kapen
varför längden under resterande frammatning kommer att indikeras som antalet pulser från
pulsgivaren gånger antalet pulser per cm. När diametern på stammen minskat så att de
resterande delarna inte är användbara klipps toppen bort med toppklippen. Längden på den
sista biten blir då antalet inkomna pulser gånger antalet pulser per cm plus avståndet
mellan kap och toppklipp.
Kalibrering av längdmätningen på tvågreppsaggregat sker genom ändring av parametern
"Antalet pulser per meter" eller alternativt parametern som anger avstånd mellan fotocell
och kapsåg. Det sistnämnda påverkar bara längdmätningen på rotstocken men kan vara
användbart om man vill undvika undermål på dessa, speciellt om man har problem med
mycket snedkap.
På ett engreppsaggregat är förloppet enklare eftersom aggregaten faller och upparbetar
trädet i samma grepp. Aggregaten saknar dessutom oftast toppklipp. Då trädet fällts vet
systemet att rotänden befinner sig vid kap-/fällsågen varför den indikerade längden vid
frammatning direkt blir antalet inkomna pulser gånger antal pulser per cm.
Då det på både en- och tvågreppsaggregat av praktiska skäl är mycket svårt att få maskinen att stoppa matningen så att exakt
önskad längd erhålls, arbetar man med
s k kapfönster. Det vill säga att om
man t ex vill kapa en stock som är
420 cm lång så accepterar man om
stocken ligger mellan 420 och 425 cm.
Kapfönster
För att vara säker på att inte få undermål beroende på mätfel vill man dessutom ofta inte att längden skall ligga
för nära modulgränsen. Därför väljer
man att lägga sitt kapfönster som i
Figur 8. från t ex -1-1 cm till -1-6 cm
eller från t ex 4-2 till -1-5 cm.
Kapfönster. Modulgränsen ligger
Figur 8.
Hur man lägger sitt fönster är ofta en
vid O-strecket
avvägning då ett smalare fönster ofta
tar längre tid att hitta och medför att
matningen behöver fler backningar med i sin tur större mätfel och längre tidsåtgång som följd.

Kapfönster
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En del mätsystem arbetar med bara en kapfönstergräns (den övre) och den undre ligger
automatiskt på O, dvs på modulgränsen. Eftersom man är rädd för undermål väljer man då
oftast i praktiken att kalibrera systemet så att det uppfattar att stockarna är kortare än de i
själva verket är.
Detta förfarande har en del nackdelar, speciellt som man av olika orsaker har en spridning
av mätvärdena som tenderar att öka j u längre stockar man mäter. Det är lätt att hamna i
det dilemmat att när de långa stockarna ligger rätt så får man för mycket undermål på de
korta eller om de korta ligger rätt så ligger de långa onödigt mycket över modulgränsen.
För några år sedan gjorde finska Statens Tekniska Forskningscentral (VTT) i samband med
ett annat projekt en mindre utredning av storleken på de fel som uppkommer av några av
de vanligaste orsakerna.
Det man teoretiskt kom fram till är:
Kvistknölar och ojämnheter ökar sträckan som mäthjulet måste rulla.

Mätfel då mäthjul går över en ojämnhet eller kvistbulor
[cm]
Mäthjulets diameter [cm]

Ojämnhetens
höjd [cm]
20

30

40

2,5

1,2

1,1

0,9

5

3,6

2,9

2,5

10

11,4

8,7

7,2
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Mäthjulets effektiva radie varierar beroende på inträngningen i barken eller
slitaget på mäthjulet.

Mätfel beroende på felaktig effektiv radie
(felet A r = l mm) [cm]
Stockens längd
[m]

Mäthjulets diameter [cm]
20

30

3,1

1,6

1,0

4,6

2,1

1,5

6,3

3,2

2,1

Mäthjulets bana blir spiralformad genom att stammen vrider sig under upparbetningen.
Mätfel beroende på att stammen vrider sig
under mätningen [cm]
Vridningsvinkel

Stockens längd [m]
3,1

6,5

450

0,1

0,1

90o

0,4

0,2

180o

1,6

0,8

Kraftig avsmalning gör att rullsträckan blir längre.
Uppgift saknas om felens storlek. Problemet uppträder på ungefär samma sätt som
om stammen vridit sig under upparbetningen varför man kan gissa att det rör sig
om relativt små fel.
Mäthjulet studsar och roterar i luften eller ligger inte an mot stammen som den
ska.
Felens storlek går ej att utreda då de helt beror på hur mäthjulet hoppar och hur
mäthjulet är bromsat.
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Mäthjulet glider vid ojämnheter eller under savningsperioden då barken lossnar.
Felens storlek går inte att utreda då de beror på utformningen av mäthjulen och därmed på vilka sträckor mäthjulet glider.
Start- och stoppunkter blir felaktiga pga pulsgivarens upplösning.
Felet blir mindre än 2 pulser, dvs om man har en puls per 5 mm är felet mindre
än 1 cm.
Fotocellerna levererar signal "start av stock" på fel plats beroende på rotben eller
att skräp skjuts framför stocken på bordet.
Felets storlek går inte att utreda då det sammanhänger med eventuellt rolbens
storlek och med hur rotbenet ligger i förhållande till fotocellerna.
Sammantaget kan man konstatera att felen på grund av ovanstående faktorer i extremfallen
kan bli ganska stora, vilket även spridningen i mätvärdena från de flesta aggregaten pekar
på.
En del av felen ovan kompenserar man automatiskt bort då man kalibrerar aggregatet. Så
är t ex fallet med kvistknölar, där man genom att välja för beståndet representativa bitar
vid kalibreringen kompenserar för den extra sträcka mäthjulet rullar.

Mekanik
Mäthjulen är idag breda eller smala och ligger antingen under eller över stammen under
upparbetningen. Skillnaderna i prestanda mellan aggregaten är inte, om uppföljningsresultaten stämmer, särskilt stora med undantag av att engreppsaggregaten får lite sämre
siffror. Detta kan som tidigare nämnts delvis bero på att det på engreppsaggregaten är lite
svårare att hålla upp stammarna mot botten på stockbanan, vilket kan medföra att anliggningen mellan stam och mäthjul blir sämre. En annan faktor som sannolikt spelar in är
att mäthjulen på engreppsaggregaten är mindre, dvs omkretsen på dem är oftast 0,5 m eller
mindre. Detta medför att de enligt ovan får större fel då de följer kvistknaggar och liknande än de skulle få om hjulet vore större, vilket inverkar negativt då spridningen på mätningen kan bli större beroende på stammarnas olika kvisttäthet. Det är därför eftersträvansvärt med så stora mäthjul som möjligt.
Upphängningen av mäthjulen bör vara sådan att den dels hindrar skräp som kviststumpar
och barkslamsor att sätta igen mäthjulet så att detta hindras att rotera eller röra sig ut och
in, dels möjliggör för mäthjulet att så snabbt som möjligt följa stammen. Om hydraulisk
ansättning används bör man tänka på att inte ha för klena slangdimensioner så att mäthjulet
inte hinner med då den passerar kvistknölar och dylikt.
Under savningsperioden verkar en del prov som genomförs på tvågreppsaggregat med ett
överliggande smalt mäthjul lovande, detta eftersom underliggande mäthjul sätts igen och
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överliggande breda hjul ibland "flyter" ovanpå lossnad bark.
Programvaruparametrar

Nedanstående är ett förslag till lämpliga parametrar för att kunna kalibrera systemet på ett
logiskt sätt så att det mäter så bra som möjligt och att det går att erhålla lämpliga övermål
mot modulgränserna utan att behöva "lura systemet" genom att t ex lägga modulgränserna
en eller ett par cm över de verkliga modulgränserna eller försöka få systemet att systematiskt undervärdera längden med några cm.
Många system har redan ungefär denna uppsättning parametrar, vilket är bra, medan en
del andra saknar en del av dem vilket ibland medför att de kan vara lite mer komplicerade
och mindre logiska då man ska ställa in dem för önskat mätresultat.
I nedanstående parameteruppsättningsförslag skiljer man på längdkalibrering för tall och
för gran eftersom de uppföljningar vi gjort i nästan samtliga fall visar att det finns
systematiska skillnader i mätningen på dessa.
Parameterförslaget avser ett tvågreppsaggregat men exemplet kan naturligtvis även
tillämpas på engreppsaggregat om man tar bort de parametrar som inte är tillämpliga.

Parameter 1 Antal pulser/meter tall
"

2

Antal pulser/meter gran + övriga

"

3

Avstånd mellan kap och fotocell-/er

4

Avstånd mellan kap och toppklipp

"

5

Kapfönster undre gräns

"

6

Kapfönster övre gräns

7

Extra övermål rotstock tall

8

Extra övermål rotstock gran + övriga

"

Parametrarna 1 - 4 är tänkta att användas vid kalibrering av aggregatet och syftar till att
man på ett logiskt sätt skall kunna kalibrera systemet så att så bra mätning som möjligt
erhålls, dvs att av systemet presenterade längder skall överensstämma med manuellt
uppmätta längder.
Parametrarna 5 - 8 är tänkta att användas för att få lagom stora övermål. Notera att man i
de flesta fall behöver en undre gräns på kapfönstret som inte är lika med noll. Om man
sätter denna till noll är det troligt att man får för mycket undermål då systemet väljer att
lägga kapet nära modulgränsen. Detta beroende på den naturliga spridningen i längdmät-
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ningen.
Parametrarna 7 och 8 är tänkta att användas för att slippa undermål på rotstockarna pga
frekventa rotben eller snedkap. Samma effekt kan i och för sig fås om man laborerar med
avståndet mellan kap och fotocell men det medför då att systemet kommer att ange fel
längder på rotstockarna vilket kan vara mindre logiskt för föraren eller den som skall
kalibrera systemet.

3.2.2.

Diametermätning

Diametermätningen är svårare att få ordning på än längdmätningen. Även här är de största
felkällorna sannolikt dålig kalibrering även om man kan notera att man har stor spridning
kring rätt värde på många aggregat. Ett stort problem är att vi i Sverige f n inte har något
bra system för praktisk uppföljning av diametermätningen. Oftast sker bara sporadiska
kontroller av diameterprestandan. De system som ger bäst mätprestanda är de som mäter
diametern med båda kvistknivarna, detta sannolikt beroende på att de i viss mån tar hänsyn
till stammens ovalitet genom att man får tre eller fyra mätpunkter.
Sambandet mellan mätvärdena från
givarna och verklig diameter på stocken
är oftast inte helt linjärt vilket beror på
att anliggningspunkten mellan knivarna
och stocken flyttar sig som funktion av
diametern. På motsvarande sätt förhåller
det sig även med vinkeln på längdmätarmen och på klämarmarna.
Av denna anledning måste, efter en
eventuell medelvärdesbildning om två
knivar används, en beräkning baserad
på mätvärdena ske för att diametervärden ska erhållas.

cd

5

Kalibrering av diametergivare sker
antingen genom att hela kurvan flyttas
Figur 9.
upp eller ned eller genom att en eller
flera brytpunkter flyttas upp eller ner
(se Figur 9.). Mellan brytpunkterna
görs en linjärapproximation. Antalet
brytpunkter varierar från system till system.

Diam
Det principiella
tillvägagångssättet
för att överföra mätvärden till
diameter
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Mätningsförfarandet är likartat för alla aggregat. Efter det att stammen placerats i upparbetningsenheten ansätts diametermätutrustningen mot stammen varefter fram matning sker.
De problem man har att brottas med vid diameter mätning med kvistknivarna är:
Att få en god följsamhet mellan stam och mätverktyg. Fram matningen kan ske i
farter på upp till 4 m/s och det gäller att få utrustningen att hinna ned i de
"timglas" som bildas mellan kvistvarven.
Att ta hand om backningsförlopp. Om aggregatet under frammatningen kör fast
mot t ex grova kvistar behöver man backa stammen för att ta ny fart. Under detta
förlopp öppnar man kvistknivarna något. Det gäller att se till att kvistknivarna får
tid att gå ned ordentligt mot stammen innan frammatningen åter startas, alternativt
att värdena från den första körningen sparas.
Knivarna hänger sig av en eller annan anledning. Ofta noterar man från stamprofiler ur datorn att knivarna verkar ha hängt sig varvid samma diametervärde ligger
kvar omotiverat lång sträcka utefter stammen.
Kviststumpar eller barkansamlingar fastnar mellan stammen och knivarna. Problemet medför att för stora diametrar mäts in.
Stammen förskjuts i sidled mellan knivarna under upparbetningen. Om detta
inträffar kommer den ena kniven att öppna och den andra att stänga. Den kniv
som öppnar öppnar mer än den som stänger på grund av knivarnas form. Detta
problem kan i viss mån kompenseras genom vinklarna på underkniven.
På engreppsaggregat är det vanligt att aggregatet inte orkar hålla upp stammen
mot stockbanan varvid för stora diametrar kommer att redovisas.
Knivarnas slipning är sådan att de i kontaktpunkterna mot stammen barkar
densamma. Detta medför att för små diametrar registreras.
Varierande an sättningstryck på kvistknivarna. Detta kan resultera i att både för
stora och för små diametrar registreras.
På aggregat som mäter diametern som vinkel på längdmäthjulets arm kan följande fel
förekomma:
Ingen hänsyn tas till stammens ovalitet vilket resulterar i varierande fel beroende
på hur stammen ligger under mäthjulet.
Om stammen har kvistbulor eller är krokig finns det risk för att stammen inte
ligger an mot stockbanan utan ligger och rider på kvistbulorna eller vid krok på
två punkter en bit bort i längsled från mäthjulet. Detta resulterar i att för stora
diametrar mäts in.
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Om stammen förskjuts i sidled under mäthjulet kommer detta att uppfattas som
diameterfall eller stigande diameter beroende på åt vilket håll stammen förskjuts.
Varierande ansättningstryck på mäthjulsarmen. Detta kan resultera i att både för
stora och för små diametrar registreras.
På aggregat som registrerar diametern som funktion av det inbördes läget på matarvalsarna
kan följande felorsaker förekomma:
Varierande ansättningstryck på matarvalsarna. Detta resulterar i att både för stora
och för små diametrar registreras.
Stammen komprimerar gummit i valsarna olika beroende på temperatur, diameter
o dyl. Detta kan resultera i att både för stora och för små diametrar registreras.
Ingen hänsyn tas till stammens ovalitet vilket resulterar i varierande fel beroende
på hur stammen ligger mellan matarvalsarna.
Vissa typer av slirskydd på matarvalsarna medför att man får en "vågig" mätning. Detta bör inte ha så stor inverkan om bara matarvalsarna hinner med att gå
tillbaka mot stammen mellan kedjepassagerna. Annars är det risk för att mätningen kan bli beroende av matningshastigheten.
Aggregatet orkar inte hålla upp stammen ordentligt mot stockbanan. Eftersom
matarvalsarna oftast inte är helt parallella med varandra utan vinklade för att hålla
upp stammen innebär detta att för stora diametrar registreras om stammen glider
ner.
Ett par av de aggregat vi gjort uppföljningar på har haft diametermätningen baserad på den
ena kvistkniven eller på en klämarm som hållit fast stammen mot aggregatet. För dessa
system gäller i huvudsak samma felorsaker som mätning med två kvistknivar men fel
tillkommer som är baserade på att man dels inte tar hänsyn till ovalitet, dels att problemen
då stammen förskjuts i sidled accentueras.

Mekanik
Slutsatserna man kan dra av ovanstående är att det finns flera felkällor att ta hänsyn till
oavsett hur man mäter diametern. Om man väljer att använda mätning med två knivar kan
man bl a notera följande.
Det är viktigt att knivarna är rätt slipade, eftersom de, om de är för aggressiva, kommer
att arbeta under bark, och om de är för trubbiga, kommer att kvista dåligt, vilket ökar
risken för att kviststumpar lägger sig mellan knivarna och stammen. Det är även viktigt att
tänka på att omslipning av knivarna kan medföra att aggregatet behöver kalibreras om.
Kvistknivarnas form är viktig eftersom knivarna förutom att borga för ett gott kvistningsresultat även bör vara utformade så att de mätmässigt fungerar bra, dvs knivarna bör
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utformas så att de strävar mot att trycka stammen mot underkniven. Detta innebär att
anliggningspunkterna mellan stammen och knivarna skall ligga så att det alltid är mer än
90o mellan underkniv och respektive överkniv. Optimalt bör vinkeln ligga på omkring
120° . Då har man mätmässigt störst möjlighet att detektera ovalitet.
Det är viktigt att ansättningsfunktionen för knivarna är så snabb att knivarna följer
stammens diameterförändringar. Om så inte är fallet innebär det att knivarna inte hinner
ner i de "timglas" som bildas mellan kvistvarven.

Programvaruparametrar
Då olika system fungerar olika vad gäller diametermätning är det svårt att ställa upp en
lista motsvarande den för längdmätningen. Inställningsmöjligheterna för diametermätningen
är i högre grad än för längd mätningen en avvägning mellan flexibilitet och enkelhet.
Några system arbetar med väldigt många brytpunkter i den översättningstabell som behövs
mellan knivläge och diameter. Detta är bra eftersom det gör att systemet blir väldigt
flexibelt men det medför samtidigt att det är svårare för maskinoperatören att hålla reda på
vilka förändringar han bör göra på kalibreringskurvan. Andra system har en fast kurvform
och tillåter kalibreringsmässigt endast att man skjuter kurvan upp eller ned. Detta är enkelt
men samtidigt innebär det att man kan få problem efterhand som man slipar om knivar
eller på annat sätt förändrar de geometriska förutsättningarna.
Möjligen kan det bästa vara någon form av kompromiss med ett fåtal brytpunkter och
möjligheter att skjuta kurvan upp och ned. En annan idé är att låta systemets dator hjälpa
till med kalibreringen genom att vid valda tillfällen begära att föraren skall gå ut och
kontrollmäta en eller flera stockar. Denna information kopplad till de av datorn registrerade diametrarna kan sedan sparas i datorn till dess att datorn tycker sig kunna säkerställa
vilka kalibreringsförändringar som bör göras.
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3.3.

Beskrivning av olika FMG-aggregat

3.3.1.

FMG7Q7-aggregatet

Figur 10.

FMG 707/280

707-aggregatet är FMGs tvågreppsaggregat. Aggregatet monteras på basmaskinerna FMG
250 eller FMG 280 Master. Aggregatet mäter längden med ett överliggande mäthjul
upphängt på en mäthjulsarm och diametern med kvistknivarna. Aggregatet är försett med
tre fotoceller för indikering av start av första stock. Aggregatet klarar kapning av stammar
på upp till ca 560 mm.
Aggregatet kan utrustas med DAPT 527, som är ett värdeapterande system med möjligheter till fördelningsaptering.

3.3.1.1.

Längdmätning

Längdmätningen på 707-aggregatet sker med ett överliggande brett mäthjul med omkretsen
1 m. Mäthjulet har inte skarpa tänder utan är försett med bommar vilket medför att man
inte räknar med någon inträngning i stocken (se Figur 11. ) .
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Mäthjulets rotation överförs med en
kedja till en axel i vars ände pulsgivaren sitter monterad (se
Figur 12.).
Pulsgivaren avger 100 pulser/varv
vilket, då en uppväxling sker mellan
mäthjul och pulsgivare, medför att
man har en upplösning på 5 mm.

G)

Signalnivån är 24 V och de båda
pulstågen passerar lågpassfilter innan
de går in på två interruptingångar
direkt på apteringsdatorns CPU.
Pulsgivaren är kortslutningssäker
Figur 11.
FMG 707 längdmäthjul.
(strömbegränsad utgång) och man
har valt att alltid ha strömmen
påslagen till givaren för att erhålla en viss uppvärmning.
Anliggningstrycket mellan mäthjul och stam anges ligga mellan 1250 N och 1700 N .
Pulsgivaren monteras inte direkt på längdmäthjulets axel utan rotationen överförs via en
kedja och en extra axel till bakre änden på längdmäthjulsarmen. Orsakerna till detta är dels
utrymmesskäl, dels för att man inte vill utsätta pulsgivaren för de stora g-krafter som kan
uppkomma då mäthjulet följer stammen över kvistknaggar och liknande.
För att om möjligt slippa problem
med att mäthjulet glider på lossnad
bark under savningsperioden har
FMG tagit fram en smal version av
mäthjulet som tränger in i barken
och därför kan vara bättre under de
vårmånader då savningen är som
värst.

Fotoceller

Schematisk skiss langdmltning pi FMG 707

Uathjul

Pulsgivare

c:

Kedja

Figur 12.

Skiss som visar hur längdmäthjulets
rotation överfors till pulsgivaren.

Maskinen arbetar med tre fotoceller
av sändar-/mottagartyp placerade 17 cm före kapsågen. Strålarna sprids något solijäderformigt och passerar en tänkt lodlinje placerad i stockbanans botten på följande höjdavstånd: 95 mm, 170 mm och 245 mm.
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3.3.1.2.

Diameter mätning

Diametermätningen sker med
kvistknivarna. En i vardera
hydraulcylindern inbyggd
potentiometer känner av diametern för respektive kniv (se
Figur 13.).
Anliggningstrycket från kvistknivarna mot stocken varierar
med diametern men en ungefarlig uppskattning ger vid handen
att man från vardera kvistkniven har en kraft på ca 2800
N vid en stamdiameter på 500
mm och 3600 N vid en stamdiameter på 40 mm.

Figur 13.

Skiss på mätcylindrama
tern på FMG 707.

som mäter diame-

Potentiometrarna i cylindrarna
har en slaglängd på 250 mm
varav 230 mm används i praktiken. Den AD-omvandlare som används arbetar med 10
bitar (0-1024). Om funktionen är någorlunda linjär och om man klarar att mäta diametrar
mellan 40 och 550 mm ger detta en upplösning på ca 0,5 mm.
Potentiometern används som spänningsdelare. Spänningen över potentiometern är 5 V
vilket, då den totala resistansen är 10 kJ^, ger att det är ganska små strömmar som leds
från givarna till datorn.
För att filtrera bort brus och störningar passerar signalen ett lågpassfilter och en impedansomvandlare, typ OP-förstärkare, innan den går in på AD-omvandlaren.
Kalibrering av eventuella olineariteter kan ske i 22 punkter över mätintervallet.

3.3.1.3.

Övrigt

För att slippa störningar från spänningsförsörjningen av aggregatet är kablaget uppdelat så
att signalledningar och kraftförsörjningsledningar ligger åtskilda mellan hytt och aggregat.
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3.3.2.

FMG762-aggregatet

Figur 14.

FMG 762.

Detta är FMGs största engreppsaggregat och det klarar kapning av stammar på upp till ca
510 mm. Aggregaten arbetar antingen med någon av de äldre DAPT-versionerna med
kölista och förval eller med DAPT 517 med möjlighet till värdeaptering och fördelningsaptering.

3.3.2.1.

Längdmätning

762-aggregatet arbetar med ett smalt mäthjul (ca 15 mm) placerat i stockbanan.
Mäthjulens tänder är gjorda för att tränga igenom barken och mäta längden mot veden.
Diametern på mäthjulet är 200 mm vilket ger en omkrets på = 628 mm. Mäthjulet har 38
kuggar. Pulsgivaren ger 125 pulser/varv, vilket ger 628/125 = 5 mm i längdupplösning.
På samma sätt som med 707-aggregatet har man valt att alltid ha strömmen påslagen till
pulsgivaren för att slippa problem med kondens vatten. Pulsgivaren är kortslutningsskyddad.
Den lösning man använder för att överföra mäthjulets rotation till pulsgivaren kan ses som
ett bra exempel. För att slippa belasta pulsgivaraxeln används 2 st O-ringar för överföring
av mäthjulets rotation. Se Figur 15.
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Mäthjulet ansätts med hjälp av en hydraulcylinder mot stammen. Anliggningskraften mellan stam och mäthjul uppges
ligga på ca 600 N i innerläget (då stammen
ligger mot stockbanans botten) och 1000 N
i ytterläget (mäthjulet maximalt utskjutet).

överföring av mithjulsrotation
Ull Pulsgivarc på 762 och 746

A'

Pulsgivare

3.3.2.2.

Diametermätning

De nya versionerna mäter diametern i de
två kvistknivarna som ligger närmast kap/fällsågen. När Dapt 517 används mäter
man med bägge knivarna och när Dapt 311
används endast den ena.
Mätningen görs med oljedränkta vridpotentiometrar som är monterade i kvistknivsaxlarnas förlängning.

O-ringar

Figur 15.

För att slippa att belasta pulsgivarens axel överfors rotationen
med O-ringar.

Vridpotentiometern är på 5 kQ. Maximal
vridningsvinkel på potentiometern är 130°
varav 115° används praktiskt. Beroende på
om Dapt 311 eller Dapt 517 används,
används en 8- eller 1 O-bits AD-omvandlare.
Detta ger i det första fallet en upplösning på
något under 2 mm för Dapt 311 och på ca
0,5 mm för Dapt 517 förutsatt att lineariteten mellan kvistknivarnas rörelse och stamdiametern är någorlunda god.
På 517-systemet är den elektriska kopplingen identisk med den som används för
Dapt 527 på 707-aggregatet medan däremot
3Il-systemet saknar impedansomvandlare
före ingången till AD-omvandlaren.

O-ring
Figur 16.

Infästning av vridpotentiometer för att slippa belastningar

Anliggningstrycket mellan stam och kvistkniv varierar med diametern men en uppskattning
är att man från vardera kniven erhåller ca 2400 N vid en stamdiameter på 480 mm respektive 3200 N vid diametern 34 mm.
För att ej belasta potentiometerns axel används en O-ring för kraftöverföringen (se
Figur 16.).
3.3.2.3.

Övrigt

Kablaget är till skillnad från 707-aggregatet inte uppdelat i kraft- respektive signalkabel
utan alla kablar ligger bredvid varandra.
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3.3.3.

FMG746-apgregatet

Figur 17.

FMG 746.

746-aggregatet är ett medelstort engreppsaggregat som klarar att kapa stamdiametrar på
upp till ca 480 mm. Aggregaten arbetar med samma utrustningar som det större 762aggregatet, dvs antingen med någon av de äldre Dapt-versionerna med kölista och förval
eller med någon av de senare med möjlighet till värdeaptering och fördelningsaptering.
Kabeldragningen överensstämmer även i detta avseende med 762-aggregatets.

3.3.3.1.

Längdmätning

Aggregatet är utrustat med samma längdmätutrustning som 762-aggregatet.

3.3.3.2.

Diametermätning

Diametermätutrustningen överensstämmer med 762-aggregatets med samma förbehåll
angående Dapt-version. Det är dock ovanligare att detta aggregat utrustas med 517-systemet.
Anliggningstrycket mellan stam och kvistkniv varierar med diametern men en uppskattning
ger att man från vardera kniven erhåller 1960 N vid en diameter på 420 mm och 2590 N
vid diametern 29 mm.
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3.3.4.

FMG740-aggregatet

Figur 18.

FMG 740.

740-aggregatet är ett mindre engreppsaggregat som klarar kapning av stamdiametrar på
upp till ca 450 mm. Aggregaten arbetar oftast med enklare apteringsutrustningar, dvs med
någon av Dapt-versionerna med kölista och förval. Aggregatet används oftast i gallringar
och hanterar därmed klenare träd med större massaandel.

3.3.4.1.

Längdmätning

Mäthjulet är monterat i stockbanan. Det har en diameter på 140 mm vilket ger en omkrets
på ca 440 mm. Hjulet är på senare tillverkade aggregat av smal typ (1,5 cm) men på äldre
aggregat kan bredare mäthjul förekomma. Pulsgivaren ger 100 pulser/varv vilket medför
att man har en upplösning på ca 4,4 mm.
Anliggningstrycket mellan stam och mäthjul uppges ligga på samma nivåer som för
aggregaten 746/762, dvs ca 630 N i innersta läget och 1050 N i yttersta läget.

3.3.4.2.

Diametermätning

Diametern mäts med en potentiometer inbyggd i cylindern för ansättning av matarvalsarna.
Slaglängden för potentiometern är 210 mm och resistansen 10 WL. Aggregatet arbetar
vanligen med Dapt 311 vilket medför att upplösningen är 8 bitar på AD-omvandlaren,
varför upplösningen kommer att ligga på omkring 1,7 mm.
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3.4.

Beskrivning av olika Valmet Logging-aggregat

3.4.1.

Valmet 902-aggregatet

Figur 19.

Valmet 902.

Valmet 902 är en tvågreppskördare som klarar stamdiametrar mellan 40 och 500 mm.
Längden mäts med ett smalt mäthjul i stockbanan vilket innebär att det ligger under
stammen vid upparbetning. Diametern mäts med en linjär potentiometer kopplad mellan
kvistknivarna så att skillnaden i läge mellan kvistknivarna detekteras. Aggregatet är försett
med två fotoceller för indikering av start av första stock.
För apteringen används värdeapteringssystemet MD4.

3.4.1.1.

Längdmätning

Längdmätningen på 902an sker med ett smalt underliggande hjul med avsatser (se
Figur 5.). Detta medför att man får en relativt kontrollerad inträngning i barken. Ansättningen av mäthjulet mot stammen sker mekaniskt med gummiQädrar och uppskattningsvis ligger ansättningskraften på ca 500-800 N . Omkretsen på mäthjulet är en meter
och från pulsgivaren erhålls 200 pulser per varv vilket innebär att man har en upplösning
på 5 mm. Pulsgivaren sitter monterad i längdmäthjulsaxelns förlängning och arbetar med
24 V spänning.
Kalibrering sker genom att antal pulser/meter förändras.
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Fotoceller
902:an arbetar med två strålar som indikerar start av stock då ljuset reflekteras mot
stockens yta. Avstånden är ställbara men enligt uppgift är den undre ljusstrålen påverkad
3 cm upp från botten och den övre ca 13 cm över banans botten om provföremålet förs
ned uppifrån.
3.4.1.2.

Diametermätning

Diametermätning sker med en separat mätcylinder kopplad så att skillnaden i läge mellan
knivarna detekteras. Potentiometern används som spänningsdelare och över potentiometern
med resistansen 10
ligger 24 V. På senare aggregat har man ute på aggregatet lagt en
krets som filtrerar och konverterar signalspänningen till en ström proportionell mot utslaget
från knivarna. Detta för att göra signalen så okänslig som möjligt för störningar då den
leds in till apteringsdatorn.
Apteringsdatorns AD-omvandlare arbetar med 8 bitar varför en upplösning på ca 2 mm
erhålls.
Anliggningskraften mellan kvistknivarna och stammen uppges ligga omkring 1100 N vid
en stamdiameter på 500 mm och 1900 N vid diametern 100 mm.
Kalibrering sker genom att 3 punkter kan ställas in varefter programmet linjärapproximerar
däremellan.
3.4.2.

Valmet 955-aggregatet

Figur 20.

Valmet 955.

955-aggregatet är Valmets största engreppsaggregat med kapaciteten 70-570 mm. Längden
mäts med ett smalt mäthjul monterat i stockbanan och diametern mäts som funktion av
matarvalsarnas inbördes läge.
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Det apteringssystem som används på nyare aggregat är MD21 modell 955 som arbetar med
förval och kölista.

3.4.2.1.

Längdmätning

Längden mäts med ett ca 10 mm tjockt mäthjul placerat i stockbanan vilket innebär att det
ligger över stocken vid upparbetningen. Omkretsen är 0,5 m vilket med en pulsgivare med
100 pulser per varv ger en upplösning på 0,5 cm. Pulsgivaren arbetar med 24 V. Ansättningen av mäthjulet sker mekaniskt med gummifjädrar.
Kalibrering sker genom att antalet pulser per meter förändras.

3.4.2.2.

Diametermätning

Diametern mäts med en linjär potentiometer som via en länkarm och en kedja detekterar
skillnaden i läge mellan de båda matarvalsarna. Potentiometern på 1 kQ används som
spänningsdelare och arbetar med 10 V. Liksom på 902an har man valt att ha en krets på
aggregatet som omvandlar signalspänningen till ström innan den leds över kranen till
datorn.
Anliggningskraften mellan matarvalsar och stam uppges ligga på omkring 12500 N vid en
stamdiameter på 400 mm och 25000 N vid diametern 100 mm.
Kalibrering sker genom att 3 punkter ställs in varefter programmet linjärapproximerar
däremellan.
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3.4.3.

Valmet 942-aggregatet

Figur 21.

Valmet 942,

Valmet 942 är ett medelstort engreppsskördaraggregat. Kapaciteten är från en diameter på
40 mm till 4(X) mm. Längden mäts med ett brett mäthjul och diametern mäts med kvistknivarna.
Apteringssystemet som används är liksom för 955an MD21A, ett system med förval och
kölista.

3.4.3.1.

Längdmätning

Aggregatet mäter längd med ett brett mäthjul placerat i stockbanans botten, vilket innebär
att det rullar ovanpå stammen under upparbetningen.
Ansättningen av mäthjulet sker som på både 902:an och 955:an mekaniskt med hjälp av
gummi^ädrar.
Omkretsen på hjulet är en halv meter. Med 1(X) pulser per varv från pulsgivaren ger det en
upplösning på 5 mm. Pulsgivaren arbetar med 24V.
Kalibrering sker genom att antalet pulser per meter förändras.

3.4.3.2.

Diametermätning

Diametern mäts med två vridpotentiometrar kopplade så att respektive kvistknivsvinkel
mäts. Potentiometrarna används som spänningsdelare och är på 1 kQ och arbetar med
10 V. Liksom på både 902an och 955an har man valt att på aggregatet montera en krets
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för att slippa störningar då signalen går in till datorn.
AD-omvandlaren arbetar även på detta aggregat med 8 bitar vilket innebär att man får en
upplösning på omkring 2 mm.
Matarvalsarna på aggregatet är
kamstyrda vilket medför att stammen
hålls upp bättre mot stockbanans
botten vid upparbetningen än med 4ledsmekanismer. Detta medför att
stammen inte hänger i kvistknivarna
under upparbetningen. Detta ger bättre
förutsättningar för mätningen.
Vidare sätts kvistknivarna an med
hjälp av torsionsQädrar (se Figur 22.).
Detta innebär att man vid ansättningen
av knivarna endast spänner torsionsQädrarna varefter fjädringen i dessa
Valmet 942 ansätter kvistknivama
gör att knivarna följer stammen under Figur 22.
med
torsionsjjädrar.
upparbetningsförloppet. Denna metod
medför att man sannolikt får bättre
följsamhet än annars eftersom knivrörelserna blir snabbare än vad som skulle ha varit fallet
om hydraulcylindrar använts.
Anliggningstrycket mellan kvistknivar och stam uppges ligga på omkring 150 N vid en
stamdiameter på 400 mm och på 100 N vid en stamdiameter på 40 mm (tjäderns förspänningskraft).
Kalibrering sker genom att en punkt kan ställs in, vilket innebär att kurvan är fördefmierad
och endast skjuts upp och ned.
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3.5.

Beskrivning av olika Rottne Ind. AB-aggregat

3.5.1.

Rottne 860/890

Figur 23.

Rottne Rapid med HMA15

Rottnes tvågreppsskördare 890 kan dels användas ihop med värde- och fördelningsapteringssystemet HMA15, dels med Rottnes egna system som går under namnet System 90,
dels med systemet DASA som är en från Rottne helt fristående leverantör av apteringssystem. Det senare arbetar med värdeaptering. Det egna systemet är av enklare typ och arbetar med avsmalningsaptering och kölista.
I det fall HMA15 används mäter man längd med ett överliggande brett mäthjul och
diameter som funktion av vinkeln på längdmäthjulets arm. I det fall System 90 används
mäter man längd i ett underliggande smalt mäthjul och diameter i kvistknivarna.
Rottnes 890 klarar oavsett system diametrar upp till 540 mm.

3.5.1.1.

HMA15

HMA15-systemet köps av en fristående leverantör (Söderhamns Mobila Elsystem) som
tillhandahåller dator och givare till aggregatet. De mekaniska delarna som mäthjul,
kvistknivar osv tillverkas av Rottne Ind. AB.
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3.5.1.1.1.

Längdmätning

Mäthjulet som är 150 mm brett håller en omkrets på 1 m. Pulsgivaren arbetar med ca 210
pulser/varv varför upplösningen i längsled är omkring 12 mm eftersom systemet räknar
flanker. Pulsgivaren sitter inbyggd direkt i mäthjulet.

Fotocell
HMA15-systemet har tre ingångar för fotoceller men Rottne har valt att endast använda en
fotocell. Fotocellen är av reflextyp, dvs ljusstrålen reflekteras mot stammen. Fotocellens
ljusstråle ligger normalt ca 10 cm över stockbanans botten.

3.5.1.1.2.

Diameter mätning

Diametern mäts som mäthjulsarmens
vinkel. Mätning sker med en pulsgivare.
Pulsantalet är 2500 pulser/varv. Utsignal
24 V. På datorn sitter en räknekrets som
räknar pulserna.
Den praktiska vridningsvinkeln på mätarmen ligger på 45,5°. Med en största mätbara diameter på 540 mm ger detta
45,5/360 * 2500 = 312,5 pulser över
mätvinkeln. Genom att båda pulstågen från
pulsgivaren används fördubblas pulsantalet
till 625 pulser. Kurvan är olinjär men upplösningen understiger aldrig 1 mm.

Figur 24.

HMA15-mätsystemet
mäter
längd med överliggande mäthjul
och diameter som funktion av
armens vinkel.

Vid kaJibrering flyttas inte kurvan upp och
ned utan endast kalibreringspunkten.
(Samma kurva används alltid men från det
framräknade värdet adderas eller subtraheras en konstant.) Anliggningskraften mellan
mäthjul och slam varierar beroende på stammens diameter, men om man enligt rekommendation arbetar med 150 Bar i ansättningscylindern erhåller man en maximal kraft på ca
5000 N .

3.5.1.1.3.

Övrigt

Alla givarsignaler mellan hytt och aggregat ligger samlade i en hydraulslang.
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3.5.1.2.

System 90

3.5.1.2.1.

Längdmätning

Det underliggande mäthjulet har omkretsen 100
cm. Hjulet är på en radie av ca 10 cm försett
med ett antal avlånga frästa hål. En dubbelögd
induktiv givare är sedan monterad på ett sådant
sätt att man erhåller två fasförskjutna pulståg
med en upplösning på 5 mm ( se Figur 25.).

OOOOo

Ansättningstrycket mellan mäthjul och stam
erhålls med två stycken skruvQädrar som ger en
normal an sättningskraft på omkring 100-150 N .
Ansättningskraften är ställbar genom att man
förspänner skruvfjädrarna med två skruvar.
Figur 25.
Mäthjulet är upphängt på torsionsQädrar som
medger en del sidokrafter utan att mäthjulet
knäcks.

AA
Mäthjul avsett for
Rottne 890 och
EGS-85

Utformningen av mäthjulets tänder är sådan att den är tänkt att tränga igenom barken och
rulla mot veden på stocken.

Fotocell
Aggregatet är endast försett med 1 fotocell av reflextyp som är riktad så att strålen går ca
8 cm ovanför banans botten.

3.5.1.2.2.

Diameter mätning

Aggregatet är försett med en pulsgivare på varje kvistknivsaxel. Givarna har 1000 pulser/varv och vrider sig ca 90-100° då stocken matas igenom. Detta ger, då maximal stamdiameter anges till 450 mm, en upplösning på ca 1,8 mm om funktionen mellan kvistknivsläge och diameter är någorlunda linjär.
Då man arbetar med pulsgivare då man mäter diameter behöver man en referenspunkt från
vilken man kan börja mätningen. Denna erhålls då knivarna ligger mot stoppklackar i helt
öppet läge.
Kalibreringen sker i ca 7 olika punkter med ca 50 millimeters differens mellan de olika
kalibreringspunkterna.
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3.5.2.

Rottne EGS85 med Svstem 90

Figur 26.
3.5.2.1.

Rottne

EGS85.

Längdmätning

Samma längdmätutrustning som används för 890an används även för EGS-85. Den enda
skillnaden är att omkretsen på mäthjulet är 670 mm och att ingen fotocell används.

3.5.2.2.

Diametermätning

Diametern mäts i den bakre klämarmen (den som ligger längst från kapenheten). Samma
modell av pulsgivare som används på 890-aggregatet sitter även på EGS85-aggregatet.
Vridningsvinkeln uppskattas till ca 90° varför upplösningen blir ungefär densamma som för
890-aggregatet. Skillnaden består i att man endast har en klämarm och därför endast en
mätriktning.
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3.5.3.

Rottne 860 med Dasa 280

Figur 27.
3.5.3.1.

Rottne 860 med DASA 280

Längdmätning

För längdmätning används ett smalt (6 mm brett) mäthjul placerat i stockbanans botten.
Rullradien är 1 meter. Pulsgivaren har endast 25 pulser per varv men då den är av den typ
som levererar ett 90° fasförskjutet pulståg i kombination med att man räknar flanker
erhålls en upplösning på 1 cm.
Ansättningen av mäthjulet sker med en fjäder, och en grov uppskattning ger vid handen att
ansättningskraften ligger på omkring 700-1000 N .

Fotoceller
En fotocell finns ungefar 10 cm upp i banan.
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3.5.3.2.

Diametermätning

Diametermätningen sker på kvistknivarna med hjälp av en pulsgivare kopplad så att
skillnaden i läge hos dem registreras. En mekanisk koppling av de bägge knivarna gör att
diametern direkt kan avläsas på pulsgivaren (se
Figur 28.). Referenspunkt
fås då kvistknivarna är fullt
öppna och vilar mot stoppKvistknivar
klackar.
Pulsgivaren arbetar med
500 pulser/varv och den
praktiska vridrörelsen
Pulsgivare
omfattar ungefär 180°
(Huset vrider
sig med kniven)
vilket medför att man ut•LJnkstij som övernyttjar ca 250 pulser.
för den andra kvistknivens rOrese till
Eftersom man även här
pulsgivarens axel
arbetar med att räkna flanker erhåller man i intervallet 250 X 4, dvs 1000
punkters noggrannhet. Den
Figur 28.
Kvistknivsarrangemang typ DASA
största stock som systemet
kan lägga in mellan kvistknivarna har en diameter på 670 mm. Detta skulle grovt räknat medföra en teoretisk maximal upplösning på 670/1000 = 0,7 mm under förutsättning att sambandet mellan kvistknivskurvan och pulsantalet är någorlunda linjärt.
Kalibrering sker normalt genom att föraren ställer in det diametervärde som erhålls då
knivarna är fullt öppna, dvs flyttar kurvan upp och ned.
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4.

RESULTAT MÄTNOGGRANNHET

För att klarlägga vilken potential de olika aggregaten har vad gäller mätnoggrannhet har
uppföljningar gjorts. Dessa har syftat till att få siffror på både längd- och diametermätvärdenas spridning på de olika aggregaten. De siffror som redovisas är inmätta på aggregat
med prestanda som överenstämmer med de tekniska beskrivningarna i kap 3.3 till 3.5
vilket man bör ha i minnet då det sker en kontinuerlig utveckling på de flesta aggregat
både map programvara och konstruktioner.
Omfattning
Uppföljningarna omfattar omkring 60 stammar/aggregat vilket innebär ungefär 150-220
stockar. Målsättningen har varit att mäta in ungefar lika antal tall och gran. Vid några
studier visade det sig inte möjligt att erhålla tillräckligt stort antal tall varför dessa
uppföljningar till stor del eller enbart omfattar gran. I dessa fall framgår detta av diagram
och text.
Vid studierna har ingen hänsyn tagits till om det varit fråga om olika sortiment då
mätnoggrannheten i praktiken inte skiljer sig nämnvärt i detta avseende. Däremot är
materialet uppdelat i rotbitar, mellanbitar och toppbitar. Detta eftersom tvågreppsaggregaten registrerar start av rotbiten med fotocell och skiljer av toppbiten med toppklippen.
Mätnoggrannheten kan därför skilja mellan dessa tre typer. Då toppbitarna nästan undantagslöst blir massaved med relativt lågt värde i kombination med att de är svårmätta på
grund av liten diameter är det dessutom intressant att avskilja dessa från resterande
material vid jämförelser mellan maskinerna.

Synpunkter
Uppföljningarna har gjorts på olika platser i Sverige och Finland. Detta innebär att
bestånden är olika. Detta påverkar naturligtvis mätresultaten. Grovkvistiga stammar med
stor ovalitet i södra Sverige ger sämre mätresultat än relativt fmkvistiga stammar med liten
ovalitet i t ex norra Finland.
Längdmätning
Då de flesta aggregaten var mer eller mindre felkalibrerade vid uppföljningarna har
materialet i efterhand kompenserats för detta.
I de fall kompenseringar för kalibreringsfel har gjorts framgår detta av figurerna.
En linjärapproximation fmns där man kan avläsa medelvärdet av längdmätfelet som
funktion av längden.
Kompenseringen har gått till på följande sätt:
1.

Diagrammet som visar längdmätfelet utan kompensering har körts fram. Notera att
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linjärapproximationen alltid utgår från punkten 0,0. Detta därför att längdmätning
med pulsgivare fungerar så att den följer formeln: L = K *
där erhållen längd
är L,
är antalet avlästa pulser och K är en konstant. Av detta framgår att om
inga pulser kommit in är längden noll. Ur diagrammet avläses hur stort medelfelet
är vid längden 550 cm.
2.

Om mätfelet vid 550 är större än 1 cm har en faktor beräknats som
f = (550-Fel)/550. Samtliga bitars längd multipliceras därefter med denna faktor
varefter heltalsdelen av resultatet har använts som längd efter kompensering.

Notera att kompenseringen egentligen inte alltid är helt adekvat. Många aggregat kalibreras
t ex med en utkörd stamlängd på 4 m, vilket ger en något sämre upplösning i längsled. Om
man förändrar kalibreringen med 1 cm på 4 m innebär detta att man på 5,5 meter
förändrar kalibreringen i steg om ca 1,37 cm.Utöver linjärapproximationen beräknas dels
antal bitar som faller inom ± 2 , ± 5 och ± 1 0 cm och standardfelet. De första tre är
andelen bitar i procent som hamnar inom de angivna gränserna. Observera att t ex ± 2 cm
motsvarar ett 5 cm intervall. Standardfelet beräknas som:

Standard fel

= ^ - L .

i^mi-^m

där n är antalet bitar och (X^j-XJ är mätfelet i cm för den enskilda biten. Standardfelet är
ett ganska dåligt mått på aggregatets mätnoggrannhet då ett enskilt stort mätfel får oproportionerligt stor inverkan. Skall denna faktor användas för bedömning av aggregaten måste
man noga se till att rensa bort alla mätvärden där felen är stora och betingade av andra
orsaker än givaronoggrannhet.
Diametermätning
Liksom vid längdmätningen var de flesta aggregaten mer eller mindre felkalibrerade. Då
metoderna för hur kalibrering skall ske är betydligt mer olika när det gäller diametermätning än vid längdmätning har vi valt att låta den kalibrering som utförts i samarbete med
representanten från maskintillverkaren gälla och inte försökt kompensera ens vid tydliga
kalibreringsfel.
För att man ska få en uppfattning om hur kalibreringen var vid uppföljningstillfället fmns
för varje aggregat ett diagram som visar mätfelen som funktion av diametern. I detta ligger
ett 6:e-gradspolynom inlagt som ger en bild av hur medelvärdet av mätfelen varierar med
diametern.
Man bör dock vara medveten om att polynomanpassning ofta ger en viss slängighet i ytterkanterna av intervallet där man har få mätpunkter.
På samma sätt som för längdmätningen anges även antal bitar som faller inom ± 2 , ± 4
och ± 6 mm. Notera även här att t ex ± 2 motsvarar ett intervall på 5 mm. Standardfelet
redovisas enligt samma formel som för längdmätningen men termen (X^j-Xhi) är diametermätfelet för den enskilda biten i millimeter.
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4.1.

FMG-aggregat

4.1.1.

FMG707-aggregatet med Dapt 527

Studien genomfördes under maj månad 1990 på Domänverkets mark i Hofors, Hedemora
förvaltning. Studien gjordes i samarbete med Jan Sondell, Skogsarbeten, som redovisar
sina resultat av apteringsuppföljningen i litteraturhänvisning / ! / . Tyvärr hade savningsperioden börjat vid uppföljningstillfallet vilket medförde att mätresultaten drogs ned något.
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Figur 29.

Längdmätfelen
fel.

som funktion av längden efter kompensering för

kalibrerings-

Längdmätning
Figur 29. visar mätfelen för hela materialet som det ser ut efter kompensering för kalibreringsfel. Felet på en 550 centimeters stock var före kompenseringen ca +0,65 cm och
efter kompenseringen ca -0,54 cm i medeltal. Kompenseringen höjer andelen inom ±2 cm
med ca 10 % i samtliga nedan redovisade diagram.
Om motsvarande diagram ritas upp för de enskilda träslagen kan man konstatera att
granbitar på en 550 cm bit i genomsnitt blir 1,5 centimeter längre än tallbitarna.
Av figur 30 - 33 framgår längdmätnoggrannheten för olika stamdelar. Figur 33 ger en god
bild av systemets prestanda vid uppföljningstillfållet.
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Figur 34.

Diametermätfelen

som funktion av diametern.

Diametermätning
Figur 34. visar diametermätfelen som funktion av diametern. Baserat på dessa data har ett
6:e-gradspolynom lagts på för att man tydligare skall se hur kalibreringen legat i olika intervall. Som nämnts i inledningen har polynomanpassningar den nackdelen att de har en
tendens till slängighet, speciellt i ytterkanterna på det intervall de representerar, vilket
tydligt syns i ovanstående figur. De slutsatser man kan dra är att kalibreringen varit ganska
bra, möjligen finns en tendens att redovisa lite för små diametrar i i stort sett hela intervallet.
Figur 35 och 36 visar diametermätnoggrannheten för dels alla bitar utom toppbitarna, dels
för toppbitarna, varav den första figuren kan sägas vara den som bäst ger ett mått på
aggregatets mätprestanda.
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4.1.2.

762-aggregatet med Dapt 517

Studien genomfördes under februari månad på Storas marker i Höljes, Torsbys förvaltning
norra Värmland. Studien gjordes i samarbete med Jan Sondell, Skogsarbeten som redovisar
sina resultat av apteringsuppföljningen i litteraturhänvisning /4/. Under uppföljningen
rådde vinterförhåJlanden vilket innebär att mätförutsättningarna får anses vara bra.
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Figur 37.

Mätfelen som junktion av längden efter kompensering för
kalibreringsfel.

Längdmätning
Aggregatet var vid uppföljningstillfället felkalibrerat med avseende på längdmätning så att
en 550 cm bit i medeltal var 2,78 cm för kort. I ovanstående figur är längderna därför
multiplicerade med en faktor 553 / 550 = 1.00545. Om kalibreringen för gran- respektive
tallbitar jämförs kan man konstatera att en 5,5 meters tallbit i genomsnitt blir ca 3 cm
längre än granbiten.
Figur 38. till Figur 40. visar längdmätnoggrannheten för aggregatet vid de olika stamdelarna. Figur 40. ger den bästa bilden av aggregatets prestanda.
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Diametermätfelen

vid

uppföljningstillfället.

Figur 41 visar de faktiska mätfel som fanns vid uppföljningstillfället. Den inlagda
6:e-gradsanpassningen visar att det fanns ganska stora kalibreringsfel. Dels fick man för
stora värden i intervallet under 60 mm diameter, dels fick man för stora värden i intervallet mellan 100 och 180 mm diameter. Några bestämda slutsatser i intervallet över
240 mm är svårare att dra då datamängden här är lite för liten. Möjligen levererade
aggregatet något för stora värden även här.
Då kalibreringsfelen är så stora som i detta fall drar detta givetvis ner resultatet för
diameternoggrannheten avsevärt.
Figur 42. till Figur 44. visar diametermätnoggrannheten för de olika stamdelarna.Figur 44.
är den figur som ger den bästa bilden av mätprestanda vid uppföljningstillfället.
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4.1.3.

746-aggregatet med Dapt 310

Uppföljningen gjordes i Stöde utanför Sundsvall på SCAs marker. Den gjordes under
februari månad under vinterförhållanden varför mätförutsättningarna kunde anses vara
goda. Det aktuella aggregatet arbetade med Dapt 310 vilket är ett relativt gammalt system
med mätning på endast en kvistkniv vilket förklarar de dåliga prestanda som erhölls vid
diameteruppföljningen. Aggregatet var ombyggt och arbetade med en vridpotentiometer för
diametermätningen. Materialet omfattar till största delen gran. Dapt 310 är idag ersatt av
Dapt 513 vilket är ett system med bättre prestanda.
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Figur 45.

Längdmätfel som funktion av längd.

Längdmätning
Figur 45 visar längdmätfelen efter kompensering för kalibreringsfel. Aggregatet hade
ursprungligen ett kalibreringsfel som medförde att en 550 stock blev 1,75 cm för lång.
Jämför man kalibreringen för tall respektive gran kan man konstatera att tallbitarna blev ca
3 cm längre än granbitarna.
Figur 46. visar längdmätnoggrannheten för de bitar som ingick i studien.
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Figur 47.

Diametermätfel som funktion av diametern.

Diametermätning
Av ovanstående figur framgår det att systemet generellt angav för små diametrar i de flesta
intervallen. Spridningen är tyvärr så stor att det är svårt att dra alltför bestämda slutsatser
även om det verkar som om underskattningen av diametrarna är mest signifikanta på små
diametrar.
Figur 48. visar diametermätnoggrannheten för de bitar som ingick i studien.
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4.2.

Valmet-aggregat

4.2.1.

902-aggregatet med MD4

Studien genomfördes under november månad 1990 på Domänverkets marker i Karlskogatrakten. Studien gjordes i samarbete med Jan Sondell, Skogsarbeten, som redovisar sina
resultat av apteringsuppföljningen i litteraturhänvisning 121. Mätförutsättningarna får anses
ha varit bra.
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Figur 49.

Längdmätfelen som funktion av längden.

Längdmätning
Aggregatet var vid uppföljningstillfallet mycket väl kalibrerat, vilket innebär att ingen
kompensering för kalibreringsfel erfordrades. Jämförs kalibreringen för gran respektive tall
kan man för en 5,5 m bit konstatera att tallbitarna blev i genomsnitt 7 mm längre.

Figur 50 - 53 visar längdmätnoggrannheten för de olika stamdelarna. Figur 53. är den
figur som ger den bästa bilden av systemets längdmätprestanda.
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Diametermätnoggrannhet

som funktion av diametern.

Diametermätning
Figur 54 visar de faktiska diametermätfel aggregatet hade vid uppföljningstillfället. Man
kan notera att systemet redovisade alldeles för små diametrar i intervallet under ca 130
mm. Detta var vid uppföljningstillfället inte möjligt att kalibrera bort då Valmet MD4
arbetade med en fast diameter kurva som endast gick att skjuta upp och ned. Efter uppföljningen har detta problem rättats till i programvaran och det ska nu vara möjligt att
lägga in tre brytpunkter i kurvan. Notera att kalibreringsfelet ger dåliga prestanda framför
allt på toppbitarna (Figur 56.).
Figur 55 och 56 visar diametermätnoggrannheten dels för alla bitar utom toppbitarna, dels
för toppbitarna varav den förstnämnda figuren ger den bästa bilden av aggregatets
diameter mätprestanda.

58
rvlD-^ p»Ä Val m ö t

K a r l s k o g a 90-1 1

Antal stookar : 151
Standard«el: 5.87 mm
M Antal inom »

1

£2 mm : 30.46 M
±4

mm : 54.96 ^

£6 mm : 75.49 ^

B Å d e tall o c h gran

Rer

Manuellt klavat [mm]
Berg Trätek 92-05-05

K i i n d i a m e t r a r pA s a m t l i g a b i t a r u t o m t o p p b i t a r

Figur 55.

Diametermätnoggrannhet för alla bitar utom

rs/lD^ p»å Val m ö t

toppbitar.

K a r l s k o g a 90-1 1

r-i

Antal stookar : SO
StanOarOtfel: 20.87 mm
*^ Antal inom a
* 2 mm

: 5.99 *C

£4 mm

: 10 ^

±6

: 11.99 ^

mm

B S d e tall o c h gran
K i i n d i a m e t r a r pA t o p p b i t a r

Figur 56.

Diametermätnoggrannhet för toppbitar.

Rer

Manuellt klavat [mm]
Berg Trätek 92-05-05

59
4.2.2.

955-aggregatet med MD21A

Studien gjordes i februari 1991 i trakten av Kurikka i norra Finland med Valmet Logging
som värd. Tyvärr visade det sig att tallar saknades på den aktuella avverkningen varför
studien genomfördes på enbart gran av god beskaffenhet (relativt lättkvistad med liten
ovalitet). Mätförutsättningarna kan därför, anses ha varit mycket goda.
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Figur 57.

Längdmätfelen som funktion av längden efter kompensering för kalibreringsfel. Obs I Endast gran.

Längdmätning
Figur 57 visar längdmätfelen som funktion av längden för aggregatet. Systemet var före
kompenseringen felkalibrerat så tillvida att en 5,5 m bit i medeltal blev ca 6 cm för lång.
Då inga tallar ingick i studien kan inga slutsatser dras om det fmns skillnader i längdmätningen för tall respektive gran.
Figur 58 och 59 visar längd mätnoggrannheten för de olika stamdelarna. Figur 59 är den
figur som ger den bästa bilden av systemets längdmätprestanda.
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Diametermätfelen

som funktion av diametern. Obs! Endast

gran.

Diameter
Figur 60 visar diametermätfelen som funktion av diametern. Man kan notera att aggregatet
redovisat något för stora värden i ett intervall kring ca 110 mm och för små diametrar i ett
intervall kring ca 170 mm.
Figur 61 och 62 visar diametermätnoggrannheten för olika stamdelar. Figur 61 ger den
bästa bilden av systemets diametermätprestanda.
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4.2.3.

942-aggregatet med MD21A

Studien gjordes i februari 1991 i trakten av Kurikka i norra Finland med Valmet Logging
som värd. Tyvärr visade det sig att tallar saknades på den aktuella avverkningen varför
studien genomfördes på enbart gran av god beskaffenhet (relativt lättkvistad med liten ovalitet). Mätförutsättningarna kan därför anses ha varit mycket goda.
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Figur 63.

Längdmätfelen

som funktion av längden. Obs! Endast gran.

Längdmätning
Figur 63. visar längdmätfelen som funktion av längden. Som framgår av figuren var
aggregatet vid uppföljningstillfället väl kalibrerat och ingen kompensering behövde göras.
Figur 64 och 65 visar längdmätnoggrannheten på olika stamdelar. Figur 64 ger den bästa
bilden på systemets längdmätningsprestanda.
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Diametermätfel

som Junktion av diametern. Obs! Endast gran.

Diametermätning
Figur 66. visar diametermätfelen som funktion av diametern. Som framgår av figuren var
aggregatet vid uppföljningstillfället mycket väl kalibrerat. Då inga tallar ingick i studien
kan inga slutsatser dras om det fmns skillnader i diametermätningen för tall respektive
gran.
Figur 67 och 68 visar diametermätnoggrannheten på olika stamdelar. Figur 68 ger den
bästa bilden av systemets diametermätprestanda.
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4.3.

Rottne-aggregat

4.3.1.

860/890-aggregatet med HMA-15

Uppföljningen genomfördes i mars 1991 i Vetlandatrakten i Småland. Som värd stod
Rottne Ind. AB. Mätförhållandena vid uppföljningen var goda. Aggregatet har även följts
upp av Skogsarbeten /3/.

MNiA1 5-3

p»si F=lc:»ttniö l=la|=>icJ
N/etlanda 91-01

B A d e tall oob g r a n
i_iiingd p A s a m t l i g a b i t a r
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Antal stockar : 218 av tot. 223
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*
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ff400)=-.2 cm

fC500)=-.25 cm
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Figur 69.

Längdmätfelen

som funktion av längden.

Längdmätning
Figur 69. visar längdmätfelen som funktion av längden efter kompensering för kalibreringsfel. Aggregatet var vid uppföljningstillfället felkalibrerat så tillvida att en 5,5 m bit i
genomsnitt blev 1,8 cm för kort. Om kalibreringen för gran respektive tall jämförs kan
man konstatera att för en 5,5 m stock blev en tallbit i medeltal ca 5 mm längre än en
motsvarande granbit.
Figur 70 - 72 visar längd mätnoggrannheten för de olika stamdelarna. Figur 72 är den figur
som bäst speglar systemets längdmätprestanda.
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Diametermätfelen

som funktion av diametern.

Diametermätning
Figur 74. visar diametermätfelen som funktion av diametern. Spridningen på mätvärdena
är ganska stor varför det är svårt att dra alltför långtgående slutsatser av dem men man
kan notera att systemet verkar ha redovisat något för små diametrar i intervailet över ca
150 mm.
Figur 75. och Figur 76. visar diametermätnoggrannheten för olika stamdelar. Figur 75 är
den figur som ger den bästa bilden av systemets diametermätprestanda.
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4.3.2.

860/890-aggregatet med Svstem 90

Uppföljningen gjordes i trakten av Lindshammar i Småland under mars 1991. Studien
gjordes på ett bestånd som delvis bestod av grova stammar som framför allt vad gäller de
sista bitarna på tallarna får betraktas som svårmätt. Systemet redovisar inte minimidiameter
vid kapsågen utan faktisk diameter vid kapsågen varför faktisk kapdiameter klavats in.
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l _ ä n g d p S s a m t l i g a bitar
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Figur 77.

Längdmätfelen

som funktion av längden.

Längdmätning
Figur 77. visar längdmätfelen som funktion av längden. Aggregatet var vid uppföljningstillfället felkalibrerat så tillvida att en 5,5 m bit i medeltal blev 1,6 cm för kort. Jämförs
kalibreringen för gran respektive tall kan man konstatera att för en 5,5 m bit blev tallbiten
i genomsnitt 1,3 cm längre än granbiten.
Figur 7 8 - 8 1 visar längdmätnoggrannheten för olika stamdelar. Figur 80 är den figur som
ger den bästa bilden av aggregatets längdmätprestanda.
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Figur 82.

Diametermätfel

som funktion av diametern.

Diametermätning
Figur 82 visar diametermätfelen som funktion av diametern. Beroende på den stora
spridning är det svårt att dra alltför långtgående slutsatser men aggregatet verkar ha varit
väl kalibrerat sånär som på att det redovisat för små diametrar i intervallet under ca 90
mm.
Figur 83 och 84 visar erhållen mätnoggrannhet för olika stamdelar. Figur 83 är den figur
som bäst speglar systemets diametermätprestanda.
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4.3.3.

EGS85 med System 90

Uppföljningen gjordes under mars 1991 i Konga, Småland. Vid uppföljningstillfället visade
det sig att aggregatet gick i ett bestånd som till största delen bestod av gran, varför andelen
tall i studien blev litet (5 st). Mätförutsättningarna var vid tillfallet goda. Systemet
redovisar inte minimidiameter vid kapsågen utan faktisk diameter vid kapsågen varför
faktisk kapdiameter klavats in.
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Figur 85.

Längdmätfelen

som funktion av längden.

Längmätning
Figur 85. visar längdmätfelen som funktion av längden efter kompensering för kalibreringsfel. Aggregatet var vid uppföljningstillfället felkalibrerat så tillvida att en 5,5 m bit i
medeltal blev 2,46 cm för lång. Jämförs kalibreringen för gran respektive tall kan man
konstatera att för en 5,5 m bit blev tallbitarna i genomsnitt ca 4,4 cm kortare än granbitarna. I studien ingick tyvärr få tallbitar varför det är osäkert om denna slutsats är
signifikant.
Figur 86 och 87 visar längdmätnoggrannheten för olika stamdelar. Figur 86 ger den bästa
bilden av systemets längdmätprestanda.
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Figur 88.

2S0

'350

1*00

Martu»llt klawat [mm]

Diametermätfelen som funktion av diametern.

Diametermätning
Figur 88. visar diametermätfelen som funktion av diametern. Systemet redovisade vid
uppföljningstillfället för små diametrar i intervallet under ca 110 mm.
Figur 89 och 90 visar diametermätnoggrannheten för olika stamdelar. Figur 89 ger den
bästa bilden av systemets diametermätprestanda.
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4.4.

Sammanställning mätnoggrannhet

Nedan följer en sammanställning av de mätresultat som erhållits från olika aggregat.
Materialet är uppställt så att de olika en- och tvågreppsaggregaten går att jämföra. Om
man gör det måste man dock ha förutsättningarna klara för sig eftersom villkoren under
vilka uppföljningarna gjorts aldrig kan bli helt lika. Detta kan ge för- eller nackdelar för
det ena eller andra aggregatet. Av denna anledning bör man iaktta en viss försiktighet
innan man drar alltför långtgående slutsatser, speciellt vad gäller diametermätnoggrannheten. Denna är nämligen ganska starkt avhängig dels av beskaffenheten på det bestånd där
uppföljningen gjorts och framför allt av den kalibrering maskintillverkaren haft möjlighet
att kontrollera före uppföljningen.
För att få en uppfattning om den sistnämnda faktorn är det lämpligt att gå till den figur
som redovisar aktuell diameterkalibrering för respektive aggregat vid uppföljningstillfallet.
4.4.1.

Längdmätning

Figur 9 1 - 9 3 visar en sammanställning över längdmätningen på tvågreppsaggregat. Man
kan notera att förutom att samtliga aggregat har ungefär samma prestanda att längdmätningen generellt sett är något bättre på gran än på tall.

Längdnoggrannhet för gran på tvågreppsaggregat
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Figur 94 - 96 visar en sammanställning över längd mätningen på engreppsaggregat. Man
kan notera dels att längdmätningen generellt sett är något bättre på gran än på tall, dels att
längdmätningen är sämre än på tvågreppsaggregaten vilket sannolikt sammanhänger med
dels att mäthjulens anliggning mot stammen är bättre på tvågreppsaggregaten, dels att
matarvalsarna är mindre än på tvågreppsaggregaten vilket medför att inverkan av kvistknölar och liknande blir större.
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4.4.2.

Diametermätning

Figur 97 - 99 visar en sammanställning över diametermätningen på tvågreppsaggregat.
Man kan notera att skillnaden i prestanda på diametermätningen för de olika aggregaten är
mindre på gran än på tall. Sannolikt sammanhänger detta med att variationen med
avseende på ovalitet och kviststruktur på tallarna är större mellan bestånd i norra och södra
delen av landet än den är för granarna. Dessutom är ovaliteten på tall större åtminstone på
de övre träddelarna uppe i grönkronan vilket i sin tur leder till att de mätsystem som tar
hänsyn till ovaliteten får bättre siffror där. Observera även som tidigare nämnts att bra
eller dålig kalibrering påverkar siffrorna.
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Figur 100 - 102 visar en sammanställning av diametermätnoggrannheten för engreppsaggregaten. Skillnaderna här är ganska stora beroende på dels kalibreringen, dels vilken mätmetod som använts. Mätning med två kvistknivar verkar generellt ge de bästa värdena.
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Diametermätnoggrannhet for tall på engreppsaggregat
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5.

TILLFÖRLITLIGHET

5.1.

Förutsättningar för studien

För att få ett begrepp om vilka tillförlitlighetsproblem som mätsystemen har, och i viss
mån vad det innebär i avbrottstid, har en enkätundersökning genomförts. Enkäten skickades ut till totalt ca 100 förare som använder de maskintyper som undersöktes. Ett 70-tal
har svarat.
De maskintyper som studerades var:
Kockum 88/65.
Rottne Rapid.
Valmet 902 samt engreppsaggregaten Valmet 948 respektive 955.
FMG 707 samt engreppsaggregaten FMG 740, 746 och 762.

5.2.

Resultat av enkäten

5.2.1.

Kockum 88/65 HMA15

I studien ingick 8 st enkätsvar som gällde denna maskin, samtliga var SCA-maskiner. Av
dessa framgick att avbrottstiden pga mätutrustningen var < 0,5% av totalt 1675 G,5timmar. Den största felorsaken var problem med kontaktdonen, felsökning och fotoceller.

5.2.2.

Rottne Rapid HMA15

Sammanlagt 5 enkätsvar ingick i studien. De visar på en avbrottstid pga mätutrustningen på
2% av totalt 3000 g,5-timmar. Den främsta felorsaken var mekaniska fel beträffande längdmätningshjulet och dess ansättning samt problem med kontaktdonen.

5.2.3.

Valmet tvågreppsskördare 902

Totalt har uppgifter om 7 maskiner erhållits. Totala avbrottstiden som kan härledas från
givarna, det gäller således även matarkabelbrott eller givarkabelbrott, har uppgivits till
34,8 timmar. Totalt har maskinerna utnyttjats 2410 G,5-timmar, vilket ger en avbroltstid på
1,4%.
Av avbrottstiden märks kabelbrotten som svarar för 32%, mekaniska fel främst på mäthjul
på 52%. Byte av givare och fotoceller svarar för 6%.

5.2.4.

Valmet engreppsskördare 948

Totalt ingår 11 maskiner i studien. Totala avbrottstiden utgör 78 timmar, varav kabelbrott
på långa kabeln över kran svarar för 31,5 timmar. Totalt har maskinerna utnyttjats 3929
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G,5-timmar, vilket ger en avbrottstid som motsvarar 2%, om utbyte av de långa kablarna
tas bort (ett byte motsvarar ca 6 timmar) stannar avbrottstiden på cirka 1,2%.
Av feltyperna märks främst kabelbrott (förutom på den långa kabeln) uppgående till 29%,
mekaniska fel 18% och byte av givare svarade för 18% av felen.

5.2.5.

Valmet engreppsskördare 955

Totalt ingår 5 maskiner i studien. Totala avbrottstiden utgör 46,4 timmar, varav kabelbrott
på långa kabeln över kran svarar för 6 timmar. Totalt har maskinerna utnyttjats 2408,5
Gi5-timmar, vilket ger en avbrottstid motsvarande 1,9%. Om bytet av den långa kabeln tas
bort stannar andelen avbrottstid på cirka 1,7%.
Av felorsakerna märks kabelbrotten som svarar för 30% (exklusive byte av långa kabeln),
inklusive byte av långa kabeln utgör kabelbrotten 34%, givarbyte svarar för 20%,
mekaniska fel för 20% och programbyte för 15% av felen.

5.2.6.

FMG 707 tvågreppsaggregat

Totalt ingår 10 maskiner i studien. Totala avbrottstiden utgör 109,5 timmar. Totalt har
maskinerna utnyttjats 4307,2 G,5-timmar, vilket ger att andelen avbrottstid motsvarar
2,5%.
Felorsakerna är: mekaniska fel 32%, diametergivarcylindrar 16%, dator/kalibrering 15%,
pulsgivare 14%, transporter 11%, kabel/kontaktdon 7%, fotoceller 5%.

5.2.7.

FMG engreppskördare 762

Totalt ingår 4 maskiner i studien, varav en saknar uppgifter om tid för enskilda fel samt
för totala antalet G,5-timmar. Totalt på de tre resterande maskinerna utgör 28,5 timmar
stillestånd pga fel på mätsystemen. Totalt har maskinerna utnyttjats 2420 G,5-timmar,
vilket ger att andelen avbrottstid motsvarar 1,2%.
Felorsakerna utgörs av: dator/kalibrering 60%, kabel/kontaktdon 19%, diametergivarcylinder 12% och pulsgivare 9%. Den förare som saknade uppgifter om tid respektive Gjjtimmar har rangordnat felen på sin maskin enligt: 1. diametermätcylinder (för dyr och för
känslig), 2. kabel/kontaktdon, 3. pulsgivare, 4. infästning av mäthjulscylindern.

5.2.8.

FMG engreppsskördare 746

Totalt ingår 6 maskiner i studien. Totala antalet fel utgör 31 timmar. Totalt har maskinerna
utnyttjats 2103 G,5-timmar, vilket ger en andel avbrottstid motsvarande 1,5 %.
Felorsakerna utgörs av: kabel/kontaktdon 44%, diametergivare 35%, kalibrering/dator
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11% och längdgivare 10%. Det skall tilläggas att en av de 6 maskinerna uppgavs gå utan
fungerande diametergivare under provperioden. Om hänsyn till detta tas har fel på
diametergivare och kabel/kontaktdon samma storleksordning.

5.2.9.

FMG engreppsskördare 740

Totalt ingår 4 maskiner i studien. Totala avbrottstiden utgör 46,5 timmar. Totalt har
maskinen utnyttjats 5.900 G,5-timmar, vilket ger en andel avbrottstid motsvarande 0,8%
Feltyperna utgörs av: diametergivare 44%, pulsgivare 26%, kabel/kontaktdon 17%,
dator/kalibrering 9% och mekaniska fel 4%. Det skall tilläggas att på en av maskinerna
har diametergivaren varit ur funktion praktiskt taget hela tiden.

5.3.

Kommentarer och slutsatser

Utifrån det relativt sett begränsade materialet kan man dra följande slutsatser:
*

För alla aggregattyper tycks kabel-/kontaktfel vara det mest förekommande.

*

Diametermätning med hjälp av givare i hydraulcylindern fungerar inte tillfredsställande.

*

Längdgivarens största svaghet näst kabelbrott/kontaktproblem utgörs av mekaniken
runt mäthjulet.

*

Avbrottstiden pga mätsystemen motsvarar ca 1,5 % av total G,5 tid på maskinerna.
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6.

KALIBRERINGSFÖRFARAPVDE

För att aggregaten ska ha en chans att mäta bra måste de vara bra kalibrerade. Nedanstående får ses som ett försök att reda ut några begrepp kring kalibreringsförfarandena och
förhoppningsvis ge en del idéer om hur man håller systemen väl kalibrerade.

6.1.

Längdkalibrering

När man utför en längdkalibrering bör man tänka på följande:
•

Man får inte förväxla längdmätfel med längdövermål eller längdundermål. Vid
kalibrering skall alltid manuellt uppmätta längder på stockarna jämföras med den
längd systemet anger för stockarna. Om man utgår från över- eller undermål
kommer man att kalibrera systemet fel då dessa mått påverkas av kapfönsterparametern. (Kapfönsterparametern används för att tala om undre och övre gräns för
var kap får ske relativt modullängden.)

•

Använd för beståndet så representativa stammar som möjligt då kontrollen sker.
Detta innebär att man inte skall välja en stam som är helt slät eller har överdrivet
mycket kvistknaggar om beståndet inte i övrigt ser ut på det viset. Detta för att
kompensera för de extra sträckor mäthjulet rullar när de passerar kvistknaggar o
dyl.

•

Skilj på den grovkalibrering som utförs då aggregatet är nytt eller då man av
annan orsak behöver genomföra en nykalibrering av systemet och den underhållande kalibreringsuppföljningen. Skillnaden ligger i att grovkalibreringen kan
baseras på ett mindre antal stockar som upparbetats vid ett tillfälle medan den
underhållande kalibreringen bör baseras på ett större antal stockar som kontrollerats efter hand under en längre tid.

Ett lämpligt förfarande för grovkalibrering på ett tvågreppsaggregat kan vara:
•

Välj ut en stam som är representativ för beståndet. Något system arbetar med en
kalibrering för tall och en för gran men de flesta använder samma längdkalibrering. Befinner man sig i ett granbestånd skall självklart de stammar man använder
för kalibreringen vara gran och är det ett blandat bestånd kan det vara lämpligt att
använda både tall- och granstammar för kalibreringen.
Upparbeta första stocken på vanligt sätt. Grundkalibrering av längd på tvågreppsaggregat börjar lämpligen med att man kon troll mäter på andra biten och uppåt i
stammen för att slippa fel beroende på att parametern som bestämmer avstånd
mellan fotocellerna och kapen är fel, och inverkan av snedkap.

•

Upparbeta andra stocken och uppåt, samt notera de längder systemet redovisar för
bitarna. Ta ej med toppbitar i materialet då dessa dels normalt mäts sämre av
systemet och kan påverkas av parametern som anger avstånd mellan kap och
toppklipp.
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Upprepa förfarandet med några stammar tills du har mätresultat från minst ett
tiotal bitar.
Mät upp längderna på bitarna manuellt med ett kontrollerat måttband och notera
skillnaderna mellan maskin mätt längd och manuellt mätt längd t ex i ett diagram
enligt Figur 103.
Försök skapa en medellinje mellan de inprickade punkterna parallellt med de
sneda hjälplinjerna i figuren. Orsaken till att du ska följa hjälplinjerna förklaras i
Kapitel 4 sidan 37.
Kontrollera i instruktionsboken hur aggregatet skall kalibreras. Vanligast är att
man ska köra ut en 4 m bit och ange skillnaden i längd mellan det aggregatet mätt
och den manuella mätningen. Läs i så fall av avvikelsen mellan "din" linje och
nollinjen vid 4 m och ange denna skillnad. Detta förfarande medför att du bättre
säkerställer mätningen än om du genomför kalibreringen på endast en fyra meters
bit.

lAngdkalibreringsprotokoll

Manuellt mdtt

Figur 103.

Idngd

Lämpligt protokoll för uppföljning av längdkalibrering.

Då längdmätningen på "mellanbitar" enligt ovan kalibrerats och aggregatet efter
detta verkar mäta dessa bitar tillfredsställande kontrolleras mätningen på rotstockarna. Om dessa blir för långa eller för korta justeras detta med parametern som
anger avstånd mellan fotoceller och kap. Tänk på att snedkap och inställningen av
fotocellerna påverkar mätningen på rotstockarna. Fotocellerna bör normalt ställas
in så att den understa ligger ca 3-4 cm upp från stockbanans botten, den mellersta
ca 10-15 cm upp från botten och den tredje ca 20-25 cm upp från botten.
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Slutligen kontrolleras längderna på toppbitarna. Normalt skall man inte behöva
justera mätningen av dessa men om så erfordras brukar det fmnas en parameter
som anger avstånd mellan kapsåg och toppklipp.

Den underhållande kalibreringen utgår från att den som handhar maskinen t ex vid slutet
av varje arbetspass tar ut en lista på det sista trädet/träden och kontrollmäter dessa.
Värdena prickas som tidigare in i diagrammet enligt Figur 103. Däremot vidtas inga
åtgärder förrän efter någon vecka då man bör ha prickat in ca 50-60 bitar i diagrammet
och alltså har ett relativt gott underlag för kalibreringen. Tänk även i detta sammanhang på
att skilja på rotbitar och andra bitar, de kan ritas in i samma diagram men använd t ex
kryss och ringar för att skilja dem åt. Om rotbitarna blir systematiskt längre eller kortare
än de övriga bitarna skall detta justeras med avstånd mellan kap och fotocell.
Själva kalibreringen sker på samma sätt som vid grovkalibreringen. Efter det att en
kalibrering har gjorts måste man byta och ta ett nytt diagram innan man fortsätter att
pricka in nya värden.
Kalibrering av engreppsaggregat följer samma mall sånär som på att man här inte arbetar
med fotoceller och toppklipp varför man inte egentligen har något behov av att skilja ut
dessa rot- och toppbitar från de övriga. Det kan i praktiken vara av intresse att ändå skilja
ut rotstockarna då det kan fmnas skillnader i längdmätningen beroende på att mäthjulen får
rulla något längre längs med rotavsmalningen på dessa bitar. Skillnaden mellan de olika
träslagen är även den mest accentuerad för rotstockar då framför allt tallarna nästan
undantagslöst har grovbark på rotbitarna, vilket kan påverka mätningen något.

6.2.

Diameterkalibrering

När det gäller diameterkalibrering är det något svårare att ha generella regler för hur
kalibreringen skall gå till eftersom handhavandet och inställningsmöjligheterna skiljer sig åt
från system till system. I en del system kan man lägga in ett antal brytpunkter som
påverkar översättningen från givarsignal till diameter i olika diameterintervall, medan man
i andra system förutsätter att översättningstabellens form är riktig varvid man endast kan
lägga till eller dra ifrån ett konstant antal millimeter över hela diameterintervallet, se
kapitel 3.2.2 sidan 15.
Några punkter man kan tänka på är:
•

Man bör för att hålla sitt aggregat välkalibrerat även för diameter arbeta med dels
grundkalibrering, dels underhållande kalibrering, dvs man bör efter att ha kalibrerat sitt aggregat första gången skaffa sig rutiner som går ut på att man t ex i slutet
på varje arbetspass samtidigt som man kontrollerar längdmätningen kontrollklavar
bitarna och prickar in dem i ett diagram av den typ som redovisas i Figur 104.
Kalibreringen görs då man samlat på sig minst ett 50-tal värden t ex varje vecka
samtidigt som längdmätningens kalibrering kontrolleras.
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Vid diametermätning med kvistknivarna påverkas diameteravkänningen av omslipning av knivarna, ansättningstrycket på knivarna och liknande förändringar.
Om matarvalsarna används påverkas mätningen av förändringar av ansättningstrycket på matarvalsarna, slitage på matarvalsarna, byte av kedjor och liknande.
Efter ingrepp som kan påverka mätningen bör kalibreringen kontrolleras.
Diametermätningen påverkas också av årstiden. Under vintern är barken frusen
och hård medan den under vår, sommar och höst är betydligt mjukare. Under
savningsperioden fmns det stor risk för att aggregatet barkar virket på ett sådant
sätt att den faktiska mätningen sker under bark. I det sistnämnda fallet kan man
överväga att "nolla ur" barkfunktionen om detta ger bättre mätning.
Då man kontrollmäter bitarna bör man använda en klave och korsklava bitarna.
Använder man måttband med s k pi-skala eller andra hjälpmedel är det stor risk
att man för in systematiska fel genom att anliggningstrycket mellan stock och
mätinstrument blir felaktigt. Ett måttband t ex lägger sig utanpå ojämnheter i
barken vilket medför att man systematiskt får för stora diametrar.
De flesta aggregaten presenterar fallande minimidiameter. Detta innebär att då
man klavar bitarna skall man, om man väljer att endast använda toppmåtten på
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varje bit, söka den minsta diametern på biten. Om man väljer att mäta in flera
diametrar på varje bit genom att ta ur s k stamprofiler, på de system där så är
möjligt skall man söka närmast föregående minimidiameter i relation till angiven
längd för den aktuella diametern. Notera att man i detta fall måste kontrollera att
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längdmätningen är någorlunda korrekt så att man inte av denna orsak får fel,
betingade av att man klavar på fel ställe.
Diagrammet används så att skillnaderna mellan av systemet presenterad diameter och
faktisk korsklavad diameter prickas in i diagrammet. Då ett tillräckligt stort antal mätvärden prickats in försöker man rita in en "bästa kurva" genom materialet (Jämför diameterkalibreringsdiagrammen i kapitel 4). Om det fmns systematiska kalibreringsfel och man
finner minimi- och maximipunkter kan man om systemet kan kalibreras med flera brytpunkter försöka använda dessa för att tvinga kurvan ned mot nollinjen. Ligger mätvärdena
konsekvent ovanför eller under nollinjen på ungeför samma nivå kan man använda den
parameter som förskjuter hela kurvan upp eller ner.
På många system är det som tidigare nämnts inte möjligt att lägga in brytpunkter på
diametermätningen. Om man ändå upptäcker avvikelser i olika intervall bör man utnyttja
möjligheten att skjuta kurvan upp och ned så att det timmer som är mest värdefullt
och/eller där de flesta bitarna hamnar mäts så bra som möjligt.

97
7.

REFERENSER

IM

Bergstrand, K G och Sondell, J
Studie av Dapt 527 med fördelningsaptering.
19901202. Skogsarbeten, Rapport

121

Sondell, J
Studie av Valmet MD4 apteringsdator på Karlskoga förvaltning.
19901218, Skogsarbeten, Rapport

/3/

Sondell, J
Studie av HMA15 apteringsdator hos Södra Skogsägarna.
19910307, Skogsarbeten, Rapport

I Al

Sondell, J
Studie av FMG ÖSA 517 apteringsdator för engreppsskördare.
19910417, Skogsarbeten, Rapport

151

Myhrman, D och Sondell, J
Operativa krav för kvistare - kapare.
19810825, Skogsarbeten, Rapport

Detta digitala dokument
skapades med anslag från

Stiftelsen Nils och Dorthi
Troédssons forskningsfond

Trätek
INSTITUTET FOR TRATEKNSSK

Box 5609, 114 86 S T O C K H O L M
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 67
Telefon: 08-14 53 00
Telefax: 08-11 61 88
Huvudenhet med kansli

FORSKNING

Asenvägen 9, 553 31 JÖNKÖPING
Telefon: 036-12 60 41
Telefax: 036-16 87 98

Skeria 2, 931 87 S K E L L E F T E
Besöksadress: Bockholmsvägen
Telefon: 0910-652 00
Telefax: 0910-652 65

