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likka Nissi 

Au;tomaatio n käy;t;tö mw äko ne--<.M a on w ään.ty
mii6.6ä. ErU;ten .6d.ä on .6ove.Le.e;ttu morU;to-Uni
konwun . N~.6ä on IWYI..6aa.6ti .6~ia 
~o~n.toja . jo~ka au;tomati.6oituina helpo;t;ta
VM ku.tje.Uajan ~yö~ä ja .6ama.U.a wääv~ 
koneen ~uo~o.6~. T~ä nykyä morU;to~kone.-<.
den au;tomaatioky.6ymy.6 on ~änia-<..6e..6.6a m~
JtOJ.>Wa..6.6a . Sen on a-<.h~nu;t mik!top!t0.6 e..6-
.6o~ekrr.Ukka, jonka hyväk.6ikäy;t;tö on avan
nu;t M ~ UMia lcU;te.mahdoi...Uo uuk.6ia . 

MorU;to~kone.i~en ~ke.in au;tomaatiotaite on 
nykyään yleeYI..6ä mik!top!to.6e..6.6o~a ohj~va 
ap~ee.JtaM- ja ~ade, johon lU;t;tyv~ 
llin.teii6ti .6ekä kaMi~-kMko~- e.;t;tä 
laji;t;teluau;tomaM:U . To~nnaUaan ap~ee.Jta
M - ja md:.t.a.la.,i;t;teu o v M jo .6 u~eelfu en 
vMmoja ja monipuowia , mM.W ~mJtk
lwudillaan vain ke..-6 k-<.nk~a-<..6-<.a . V M~ uu
de..6.6a onkin ke..6Wy;t;tävä kehi;t;tämään yhä pa
!te.mpia an.t~~ ja uMia ~menue.lm-<.ä, 
joilla ky~un .6elv-<.;t;tämään myö.6 puun 
l aMua . wäk.6i owi ~ai;t;te.iden y~ey
~een ke~e.Uävä nyky-<..6~ luo~~vampia 
kuutio~la-<.;t;t~ . 

MorU;to~kone.iden au;tomaatioM~e noMee väh-<.
~e.Uen . Kudenkaan aU-tomaatio~ ei .6aa eikä 
kannMa .60V~ morU;to-WU.konW.6 a kaikllin 
mah.dolfuun paikkoihin .6 elvi;t;täm~ kone-<.
den käy;t;täj ien mJtp~ ja wivomuk-6-<.a .6 ekä 
kaiken pe.!tM~na olevaa koneen kolwnai.6Wlou
delfuuM.W. 

M-<.k!top!to.6e..6.60JtUden k.äy;t;tö mahdoilM~ piak
koin mqÖ.6 kuoJtmaimen ti~jen tukkUde.n 
au;toma:U-6 oinnin . Pe.JtM~W1uk.6 u MiM~a 
on jo ~~ ja pa!tha-<.Uaan k~e.llään vaa
ti vien käy;t;tö olo.6 ~e.iden e.d e.lly;t;tämiä an.tu
Jt~a . MqÖ.6 koneen huo~oon ja ko1tjauk.6een 
lUilyviä .6UO~- , .6~~- ja hältj~.6-
au;tomaa;t;teja on .6u~eelfue.n helppo w~e.u;t
~aa mik!top!to.6e..6.6o~ekrr.Ukalla . 

Tämä Mw~e.hon vuonna 198'2 .6uo~a .6el-
v~y.6 mo~~kone.iden au;tomaatio.6~ 
lUilyy Pohjoi-6maiden min-<..6~e.Jtineuvo.6Wn 
Jtaho~ana .6uo~~vun y~wpohjoi-6 -
ma-<..6un mw~ekn-<..6un k~~k-<.muk
.6.un . Näiden ~k-UnM~en koo!td-<.naatioe.lin 
on NoJtfuka Skog.6Mbd6.6Wdie.Jtna.6 Rå.d. (NSR ) . 
Selv~y.6 kuuluu mwäkone.iden au;tomaatio~a 
ja kauko-ohjaM~ ko.6kevaan p!tOje~n , 
jonka j o~va maa on NoJtja. Tii6.6ä kaUauk
.6 e..-6.6 a e..6~Uään .6 elv~k-6 en pä~o k.6 u . 
Yk-6~-<..6 ko~ u ~ok-6 u j u.tka-<..6~ 
Mw~e.hon mon-<..6~ee.na 1. '2. 19 83 . 

TUTKIMINEN 

Monitoimikoneiden automaatiokysymyksistä 
tärkeimpänä käsiteltiin apteeraus- ja mitta
laitteita . Laitteiden toimintaperiaatteet 
selvitettiin kirjallisuustutkimuksin. Myös 
useiden mittalaitteiden kestävyyttä ja toi
mintavarmuutta seurattiin sekä selvitettiin 
niillä saavutettavat katkontatarkkuudet. 
Monitoimikoneiden muihin automaatiolaittei
siin perehdyttiin myyjiltä saatujen tietojen 
ja käyttäjien kokemusten pohjalta . Uusien 
automaatiotoimintojen tarpeellisuutta ja 
toteuttamismahdollisuuksia selvitettiin 
koneiden käyttäjien ja muutaman kotimaisen 
tutkimuslaitoksen kanssa, ja jäsenyritysten 
asiantuntijoiden kanssa selvitettiin metsä
teollisuuden monitoimikoneiden automaatio 
laitteille asettamia vaatimuksia ja näkö
kantoja . 

TULOKSET 

Yleistä 

Hetsäkonealalla automaatiota on sovellettu 
eniten monitoimikoneisiin. Monitoimikone 
onkin otollinen automatisointikohde sen 
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lukuisten ja usein monimutkaisten toiminto
jen vuoksi. 

Erilaisia automaatteja käytetään monitoimi
koneissa niistä saavutettavan hyödyn takia. 
Tärkeimpinä1 hyötynäkökohtina pidetään työn 
tuottavuuden parantumista, kustannusten 
pienenemistä ja työn laadun paranemista. 
Automaatiolla pyritään koneen kuljettajan 
työtä keventämään ja kohottamaan työturval
lisuutta ja viihtyvyyttä. 

Apteeraus- ja mittalaitteet 

Nykyisten monitoimikoneiden apteeraus- ja 
mittalaitteiden ei voida sanoa apteeraavan 
täydellisesti, jos havupuiden apteerauksella 
tarkoitetaan perinteistä rungon laatuun ja 
mittoihin perustuvaa katkootakohtien määrit
tämistä. Syynä siihen on se , että näillä 
laitteilla ei kyetä mittaamaan puun laatu
suureita, joita ovat mm . oksa isuus, lenkous, 
korot ja lahot . Toistaiseksi laitteilla 
kyetään mittaamaan vain puun pituutta ja 
paksuutta. Laatusuureita määrittävien lait
teiden soveltamista monitoimikoneisiin hidas
tavat toistaiseksi liian vaikeat käytännön 
olosuhteet ja laitteiden kalleus . 

Laitteiden aritmetiikka- ja logiikkatoimin
toihin käytetään elektronisia laskimia, re
leitä tai mikroprosessoreita. Tätä nykyä 
laskin- ja reletekniikka on selvästi vanhen
tumassa , ja sen käyttö mitta laitteissa 
vähenee. Mikroprosessoreiden yleistymisen 
~yynä on se, että ne halpenevat nopeasti ja 
soveltuvat hyvin erilaisiin laskentasuori
tuksiin sekä mekaanisten ja hydraulisten 
t oimintojen ohjaamiseen. 

Yleisin puun pituuden mittaustapa mikropro
sessoriin perustuvilla mittalaitteilla on 
seuraava. 
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Mekaaninen rulla (erilaisia versioita) 
seuraa puun liikettä karsinta-katkonta
linjalla . 

Rullan pyörivä liike johdetaan pulssi
anturiin (induktiivinen tai op tinen), 
josta lähtevät sähköiset pulssit muun
netaan mikroprosessorin keskusyksikössä 
numeeriseksi pituudeksi . 

Syötetty pituus näkyy näyttöpaneelista. 

Laitteelle on etukäteen annettu muistiin 
katkaisupituudet , joihin laite koko ajan 
vertaa syötettyä pituutta. Syöttöliike 
pysähtyy haluttuun kohtaan ja puu kat
kaistaan mikroprosessorin ohjaamana tai 
kuljettajan antamasta erillisestä ohjaus
käskystä . 

Läpimitta mitataan periaatteessa samoin kuin 
pituus. Läpimitan mittauksen lähtötiedot 
saadaan joko syöttörullien tai karsiotateri
en välisestä keskinäisestä asennosta, joka 
on kiinteässä yhteydessä keskusyksikölle 
tietoa lähettävään anturiin. Läpimittatie
toa ei käytetä varsinaisena katkaisupäätöksen 
kriteerinä muulloin kuin kuitupuuosan latva
läpimitan kohdalla . Muissa rungon katkaisu
kohdissa säädettyä läpimitta- arvoa käytetään 
vain soveliaan pituusmittamoduulin valitse
miseen. Kaikissa monitoimikoneissa läpimit
taa ei määritetä jatkuvatoimisesti, vaan 
rajoitutaan pelkästään rajakatkaisijalla 
tapahtuvaan läpimittaminimin tunnisteluun. 
Jatkuvatoimisia läpimitan määrittämislait
teita käytetään useissa suurissa monitoimi
koneissa. 

Apteeraustulokseen vaikuttavat seikat 

Anturit vaikuttavat suuresti mittaustarkkuu
teen. Niiden käyttöolosuhteet ovat erittäin 
vaativat. Toistaiseksi suurimpia hankaluuk
sia ovat aiheuttaneet antureiden huono 
pakkasenkestokyky sekä tärinä ja likaisuus . 
Tätä nykyä useimmat laitteiden valmistajat 
ovat kuitenkin onnistuneet löytämään mark
kinoilta teknisesti riittävän varmatoimiset 
anturit laitteistoihinsa . Silti mittaus
tarkkuudet eivät ole olleet riittävän hyviä . 

Seuraavassa on esitetty keskiarvoina viidel
lä eri monitoimikonetyypillä saavutettujen 
pituuden mittaustarkkuuksien poikkeamat halu
tuista mittapituuksista tukkeja tehtäessä. 

+3 cm 
+5 cm 

+10 cm 

42 % 
62 % 
90 % 

Nykyisissä monitoimikoneissa puun normaalis
ta poikkeava laatu voidaan toistaiseksi ottaa 
huomioon vain niin, että kuljettaja antaa 
puun käsittelyä varten tavanomaisesta poik
keavia ohjauskäskyjä. Sellaisia ovat mm . 
siirtyminen automaattiohjauksesta käsiohja
ukseen tai eräässä koneessa tukkiosan pituus
arvion tahallinen väärin arviointi juuri 
poikkeavan laadun takia. Antaessaan käsi
teltävän puun laatua kuvaavia lähtöarvoja 
apteerauslaitteelle kuljettaja joutuu , pi
tääkseen yllä ripeää työs kentelyä, hoitamaan 
useita toimint oja samanaikaisesti. Täten on
kin oletettavissa, että kuljettaja ei aina 
kykene päättelemään oikein hetken näköha
vainnon perusteella päättäessään puun käsit
telyohjeista . Apteeraustulos paranisi ja 
kuljettajan työpaine pienenisi, jos kyettäi
siin kehittämään laatusuureita määrit t äviä 
laitteita. 

Uusia kotimaisia mikroprosessoriin pohjautu
via mittalaitteita ovat kehittäneet mm . 
Rauma-Repola Oy :n Lokomon Tehtaat, L. 
Marttiini-Yhtymä ja Metsätyö Oy (Lako) . 
Ne kaikki mittaavat pituuden edellä esi tetyl-
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lä tavalla . Niistä vain Marttiinin laite 
mittaa jatkuvatoimisesti puun läpimittaa ja 
on muutenkin pisimmälle kehitetty puun aptee
rauslaite. Laitteilla saavutetut mittaus
tarkkuudet ovat keskinkertaisia . 

Apteeraus- ja mittalaitteiden 
kehittäminen 

Jos nykyisillä mittalaitteilla halutaan 
päästä yhä paremp11n mittaustarkkuuksiin, 
olisi mittaushetkellä kyettävä vähentämään 
puun mekaanisesta seurannasta aiheutuvia 
mm . seuraavia virheitä : 

Mittarulla ei kykene seuraamaan tar
kasti puun pinnalla . 

Massavoimat vaikeuttavat kohdistamista 
katkaisukohtaa määritettäessä. 

Lisäksi valokennojen toimintavirheet aiheut 
tavat epätarkkuuksia pituusmittoihin . 

Virhelähteitä voitaneen vähentää varmista
malla lähtötiedon oikeellisuus mm. seuraa
vasti : 

Käytetään useampia mittatiedon primääri
lähettimiä, esimerkiksi useita mittarul
lia useammassa tasossa . Silloin lähtö
tietoja voidaan vertailla ja mittalaite 
kalibroida keskusyksikön avulla . 

Kehitetään anturiteknologiaa : toiminta
varmuus ja -tarkkuus kaikissa olosuh
teissa . 

Tulevaisuuden kannalta t ärkeintä on kehittää 
jatkuvatoimisia läpimitan määrittäviä lait 
teita, puuta ilman mekaanista kosketusta 
seuraavia mittalaitteita, va rmatoimisia 
kuutiointilaitteita ja puun laatua määrit
täviä laitteita. Puun laatua selvittävien 
laitteiden yhteydessä olisi tutkittava mm . 
seuraavia toteuttamismahdollisuuksia : 

Laserin käyttö 

Puun elektro-optinen kuvaus 

Röntgen, mikroaallot, uudet anturityypit 

Tärkeää laitteiden kehittämiseksi on kuiten
kin selvittää nykyistä tarkemmin ne vaatimuk
set , joita puun käyttäjät asettavat monitoi 
mikoneiden puunkäsittelylle. 

Monitoimilaitteiden automaatit 

Toistaiseksi monitoimikoneissa on varsinai 
seen puun mekaaniseen käsittelyyn kohdistu
via automaatteja vain karsinta-katkoota-auto
maatti ja pölkkyjen lajitteluautomaatti. 

Tulevaisuudessa monitoimikoneiden automaation 
kehittämiskohteita ovat muun muassa myös : 

puun otto- ja kaatolaitteen automaatti
nen palauttaminen 

joukkokäsittelyn automaatio 

kauko- ohjauksen automaatio. 

Suurinta mielenkiintoa herättää puun otto- ja 
kaatolaitteen palautusliikkeen automatisoin
ti . Sen arvellaan nopeuttavan koneen työs
kentelyä ja vapa~ttavan samalla kuljettajan 
seuraamaan puun käsittelyn aloittamista 
monitoimiosassa . Kyseistä automaatiota si
vuavaa tutkimustyötä on Suomessa tehnyt 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elekt 
roniikan laboratorio yhdessä Oulun yliopis
ton kanssa jo muutaman vuoden ajan, ja sen 
toteuttaminen lienee mahdollista jo parin 
vuoden kuluttua . 

Puun otto- ja kaatolaitteen palautusliikkeen 
automatisointi edellyttää manipulaattori
ohjausta . Manipulaattorilla tarkoitetaan 
tässä ihmisen, tietokoneen, antureiden ja 
toimilaitteiden välistä yhteistyötä. Eniten 
manupulaattorien kehitystä on vaikeuttanut 
anturiteknologia. Manipulaattoreiden anturi
ongelmat ratkaisee ehkä mekatroniikka, jonka 
mukaan mekaanisiin rakenteisiin tulisi sisäl
lyttää automaattisen toiminnan vaatimat 
anturit jo suunnittelussa siten , että elekt 
roniikka kuuluu olennaisesti mekaaniseen 
konstruktioon . Puutavarakuormainmanipulaat 
toriin on vielä mahdollista lisätä taakan 
painon mittaus ja sitä kautta nivelten kuor
mitusmomenttien valvonta. Puutavarakuormain
manipulaattorin pohjalta lienee lähivuosina 
mahdollista automatisoida myön puun hallittu 
tuonti monitoimikoneen käsittelyosaan . Peri
aatteessa siinä on kyse kuljettajan puuhun
tarttumisen jälkeen kuormaimen, kouran ja 
monitoimiosan yhteisestä hallinnasta niin, 
että puu saadaan tuotua automaattisesti moni
toimiosaan . 

Huolto- ja korjausautomaatit 

Monitoimikoneissa, kuten kuormatraktoreissa
kin, huolto- ja korjausautomaatteja käytetään 
vain vähän. Tunnetuimmat ja käytetyimmät 
niistä ovat palonsammutus- ja keskuspaine
voitelulaitteet. Kuitenkin tunnettu tek
niikka mahdollistaisi monien erilaisten niin 
koneen huollon kuin korjauksenkin huomioon 
ottavien laitteiden käytön. 

Monitoimikoneen kuljettaja on tähän saakka 
saanut tiedon vioista ja häiriöistä yleensä 
merkkivaloilla tai äänimerkeillä. Mitta
laitteiden lisäksi mikroprosessoreita voi
taisiin käyttää myös koneen muiden toiminto
jen yhteisenä valvojana sekä vikojen ja häi
riöiden tiedottajana . Sähköisesti konetta 
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valvovat laitteet - esimerkiksi erilaisten 
nestemäärien valvonta - olisivat suhteelli
sen helposti automatisoitavissa, eivätkä ne 
välttämättä edellytä mikroprosessorin käyt
töä. 

Palonsammutuslaite on käytetyimpiä häiriö
automaatteja. Kuitenkin sitä käytetään koko 
konekantaan nähden vähän. Urakoitsijat 
ovat haluttomia ostamaan ja asentamaan jälki
käteen 10 000 - 20 000 mk:n laitteita. Tois
taiseksi osin epävarmoiksi osoittautuneita 
laitteita olisi vielä kehitettävä teknisesti 
ja pyrittävä saamaan hinnat alhaisemmiksi, 
jotta niiden käyttö yleistyisi. 

Keskuspainevoitelulaite on huoltoautomaateis
ta tärkein. Vakiovarusteisena se on vain 
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harvoissa monitoimikoneissa. Keskuspaine
voitelu lyhentää päivittäistä huoltoaikaa ja 
lisää vastaavasti tehollista työaikaa. Auto
maattisesti voideltujen osien väitetään myös 
kuluvan vähemniän säännöllisen ja oikeamää
räisen voitelun ansiosta. Kaikista hyvistä 
ominaisuuksistaan huolimatta keskuspaine
voitelulaitetta käytetään maassamme vähän, 
suunnilleen yhtä paljon kuin automaattista 
palonsammutuslaitettakin. Urakoitsijoiden 
mielestä sen jälkikäteenasennus (15 000 mk) 
on liian kallista siitä saatavaan hyötyyn 
nähden. Lisäksi useimmat epäilevät laitteen 
toimintavarmuutta ja putkien paikallaan pysy
mistä maastoajossa. Laitteiden käyttö yleis
tynee asennemuutosten ja laitteiden paran- · 
nusten myötä. 

An NSR Project 

AUTOMATION OF MULTIPURPOSE LOGGING MACHINES 

Forest machinery is being automated at an 
increasing rate. This is particulary true 
of multipurpose logging machines. When 
automated, many functions of these machines 
ease the operator•s work and raise productiv
ity. Automation of multipurpose logging 
machines has now reached a kind of water
shed with mircoprocessor techniques opening 
up many new applications. 

The most important automated device is for 
microprocessor-controlled measuring and 
bucking optimising, in close connection 
with automated limbing-bucking and sorting 
devices. Measuring and bucking optimis
ing devices are relatively reliable and 
versatile, but their measuring precision is 
unsatisfactory. In the future, development 
must be centred on ever better sensors and 
new measuring methods, which would define 
timber quality as well. More reliable 
volume calculating devices that can be 
fitted to the measuring equipment should 
also be developed . 

Automation in multipurpose logging machines 
will slowly increase. However , automation 
must not and should not be applied to all 
possible functions of the multipurpose log
ging machines. User needs and whishes mus t 
be ascertained and the overall economic 
aspects considered. 

Microprocessors will also soon enable auto
mation of certain functions of the knuckle
boom loader. The basic research has been 
done and the development of sensors needed 
for difficult conditions is in progress. 
Microprocessor technology is also fairly 
easy to apply t o the automation of certain 
performance, follow-up, and alarm functions 
connected with maintenance and repair. 

This study on the automation of multipurpose 
logging machines, done by Metsäteho in 1982, 
is part of the Nordic forest technology 
development studies financed by the Nordic 
Council of Ministers. 
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