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ja eri antureista. Keskusyksikkö on pakattu
tärinän ja roiskeveden kestävään muovikoteloon,
joka oli sijoitettu takarungolle.
Monitoimiosan hallintalaitteiden yhteyt een
sijoitetussa käyttöpäätteessä on hallintanäppäimet sekä syötetyn pituuden ja läpimitan näyttö.
Erilaisia antureita mittalaitteessa on 8.
Teräspiikein varustettu muovinen pituudenmittausrulla sijaitsee monitoimiosan karsinta-katkootalinjan pohjalla pystyasennossa
olevien syöttörullien ja karsiotaterien välissä.
Mittarulla painautuu puuta vasten
alhaalta päin hydraulisylinterin painamana
400 - 800 N:n voimalla syötettävän puun
vetovastuksen mukaan.
Mittarullan pyörivä
liike johdetaan pulssianturille (200 pulssia/
kierros) taipuisaa akselia myöten.

TUTKIMINEN
Metsäteho tutki syksyllä 1982 Marttiini-prosessorin mittalaitetta ja sillä saavutettavia mittaustarkkuuksia .
Tutkimuksessa oli
mukana seitsemän Tehdaspuu Oy:n eri hankinta-alueilla toimivien urakoitsijoiden konetta.
Mittaustulosten ja kuljettajien kokemusten perusteella selvitettiin mittalaitteiden kestävyyttä ja toimin tavarmuutta sekä
mittausvirheiden poistamismahdollisuuksia.

MITTALAITE
Tekniikkaa
Marttiini-prosessorin mittalai te on mikro prosessoripohjainen.
Järjestelmä
koostuu
keskusyksiköstä (CDP 1802), käyttöpäätteestä

Kuva 1.

Harttiini-prosessor i .

Valok. L. Harttiini-Yhtyaä
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Mittarullan piikkien erilaisesta uppoamisesta puun kuoreen aiheutuvat mittavirheet ovat
korjattavissa pulssin pituutta muuttamalla.

TUTKIMUSTULOKSET

Puun läpimitta mitataan pystyasennossa olevien syöttörullien välistä hammastanko-hammaspyörämekanismilla niin, että hammaspyörän
pyörivä liike johdetaan taipuisaa akselia
myöten anturille.
Anturi lähettää keskusyksikölle 256 pulssia kierrosta kohti. Syöttörullien lamellien erilaisesta uppoamisesta
puun kuoreen aiheutuvat mittavirheet ovat
kompensoitavissa.

Mittalaitteet olivat olleet käytössä keskimäärin puolitoista vuotta.
Lähes kaikissa
mittalaitteissa komponentteja oli rikkoutunut tai niiden toiminnassa oli ollut häiriöitä. Komponentteja oli jouduttu vaihtamaan
eniten heti mittalaitteiden asentamise11 jälkeen. Sittemmin vikoja oli selvästi harvemmin, mikä johtunee siitä, että valmistaja
oli löytänyt käyttöönsä kestävämpiä komponentteja
ja kuljettajien käyttökokemukset
olivat lisääntyneet. Tätä nykyä kuljettajat
ovat varsin tyytyväisi ä automaattisen mittalaitteen toimintavarmuuteen sekä
siihen,
että
automatiikan
mahdollistama
lomitus
nopeuttaa työskentelyä.

Puun tyven nollakohdan määrittävät katkaisusahan viereen päällekkäin asennetut kolme
valokytkintä.
Muut rungon pituusmittojen
nollakohdat s·aadaan sähköisinä viesteinä
katkaisusahalta. Mittalaitetta voidaan käyttää -40 - +75°C:n lämpötiloissa.

Toimintatavat
Mittausautomatiikkaa voidaan
toistaiseksi
hallita joko käsin tai puoliautomaattisesti.
Kuljettajan suorittamalla käsiajolla automaatti toimii mi ttalaitteena näyttäen sahan
ohittaneen puun pituuden ja läpimitan sahan
kohdalla.
Puoliautomaattiajossa kuljettaja arvioi käsiteltävän rungon sahapuuosan pituuden metrin tarkkuude lla j a n ä ppäilee sen käyttöp äätt eelle . Tämän lisäks i kuljettaja valitsee jonkin neljästä ennakkoon ohjelmo i dusta
massakäsi ttelyohjelmas ta ja antaa aloitusluvan automaatille painamalla puulajinäppäintä (män t y , kuusi, lehtipuu). Sen jälkeen
automaa tti karsii, katkoo ja lajittelee puun
keskusyksikköön t allennettujen ohjelmien per usteella .
Mittalaite pyrkii optimoimaan katkaisukohdat
ver taamalla syötettyä pituutta ja puun läpimittaa ohjelmis t ossa oleviin kutakin sahapuuosan pituusarviota vastaaviin käsittelyohjeisiin .

Käyttökokemukset

Kuljettajien kokemusten mukaan kuusirungot
soveltuvat paljon paremmin käsiteltäviksi
puoliautomaattiajolla kuin mäntyrungot . Tutkimuksessa mukana olleista urakoitsijoista
puolet käsittelivät mäntyrungot normaalisti
käsiajolla,
koska
heidän
kokemuksiensa
perusteella männyn paksut oksat ja mutkat
muuttavat mittaustarkkuuksia ja samalla apteeraustulos huononee ratkaisevasti puoliautomaattiajolla.
Ohjelmien muunneltavuuteen ja testausohjelmaan kuljettajat olivat t yy t yvä isiä .
Va in
yksi kuljettaja seitsemäst ä piti ohjelmien
muunneltavuutta turhan vaikeana .

Pituudenmittaustarkkuudet
Eri koneiden välillä pituudenmittaustarkkuuksi ssa oli me rkittäviä eroja .
Vaikka
mit talaitteiden piti olla koetta suoritett aessa yhtäläisessä kunnossa , eivät kaikkien
koneiden mittalaitteiden säädöt olleet tulosten perusteella t äysin kohdallaan (taulukot 1 ja 2) .
Pi tuudenmittaustarkkuuksien

TAULllKKO 1

Mittalaitteessa on erillinen muutosohjelma,
jolla kuljettaja pystyy muuttamaan katkootakohtien optimoin tiin ja automaatin toimintaan vaiku ttavia a rvoja.
Jos annetut arvot
pääsevät muutosvaiheessa sekoamaan, voidaan
alk uperäiset arvo t palauttaa ns. pakkopalautuspainikkeella. Lisäksi l ai t ~eeseen sisältyy erillinen testiohjelma, jolla kaikkien
toimintojen oikeellisuu s voidaan tode ta.
Saman lait t eiston pohjalta on kehitteillä
kuutioint ilai t e , joita on jo muutamia koekäytössä.
Mittau sau tomaat t eja oli k äy t össä
vuoden 1983 alkupu olella 17 .
Sen hinta on
102 000 mk asenne ttuna .
2

Katkaisun
t a rkkuusalue

Pituudenmittaustarkkuuksien jakauma t eri
tarkkuusalueille . Mänty- ja kuusitukit yhdessä
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Kuva 3. Tyvitukkien pituuden mittaustarkkuuksien
prosenttijakaumat kaikkien koneiden keskiarvoina

Kuva 2. Tukkien pituuden mittaustarkkuuksien prosenttijakaumat kaikkien koneiden keskiarvoina

keskiarvot olivat jonkin verran paremmat kuin
muiden monitoimikoneiden vastaavat keskiarvot. Metsätehon tutkimusten mukaan neljällä
erityyppisellä monitoimikoneella (Lako-kuormainharvesteri, Pika 75, Ösa 706/250 ja Ösa
706/260) saavutettujen pituudenmittaustarkkuuksien keskiarvot ovat seuraavat:

+3 cm
cm
+lO cm

+s

41 %
58 %
90 %

Yhtä konetta lukuun ottamatta katkaisupituudet painottuivat haluttuja moduulimittoja
lyhyemmiksi (taulukko 1 sekä kuvat 2 ja 3).
Mänty - ja kuusitukkien välisissä pituudenmittaustarkkuuksissa oli havaittavissa vähäisiä eroja niin, että mäntytukkeja saatiin
pienemmille tarkkuusalueille (+3 cm ja +5 cm)
hieman enemmän kuin kuusitukkeja.
Syitä
siihen ei voitu tarkasti määrittää. Lisäksi
tyvitukkien pituuden mittaustarkkuudet olivat hieman paremmat kuin rungon muiden tukkien.
Tätä ilmiötä selittänee pääosin se,
että rungon tyviosat karsiintuvat yleensä
latvaosia paremmin ja toisaalta karsiotaterien eteen kerääntyvät oksat eivät vielä
hankaloita karsiintumista ja huononna t ä ten
mittaustarkkuutta .
Lisäksi tulos o soittaa,
etteivät puun tyven nollakohdan mää rittävät
Valokytkimet ole aiheuttaneet mu ih in katkai sukohtiin verrattuna poikkeav ia mittausvirheitä.

TAULUKKO 2

Läpimitan minaustarkkuudet ja
tukkipuuosan pituusarviot
Tutkimuksessa ei selvitetty välitöntä läpimitan
mittaustarkkuutta
mittalaitteiden
osoittamien ja toteutuneiden läpimittojen
välillä, vaan sen sijaan selvitettiin mittalaitteiden ohjelmiin säädettyjen läpimittaraja-arvojen noudattamistarkkuudet.
Ohjelmiin oli säädetty tietyt minimiarvot rungon
v11meisen tukin ja v11meisen kuitupuuosan
latvaläpimitoille. Kuitupuuosan pienin latvaläpimitta oli säädetty 6 cm:iin kuoren
alta kaikissa koneissa.
Rungon viimeisen
tukin pienimmälle sallitulle latvaläpimitalle oli säädetty ohjelmiin erilliset arvot,
jotka riippuivat kuljettajan tekemistä sahapuuosan
pituusarvioista
ja
puulajeista.
Mi ttalaitteella oli taipumus jättää viimeisen tukin latvaläpimitta liian suureksi,
jolloin tukkiosaa meni tarpeettomasti kuitupuuksi.
Mäntytukeissa viimeisen tukin la
valäpimitta jäi keskimäärin 1.4 cm liiG
paksuksi.
Kuusitukkien vastaava luku ol .
1 . 3 cm (kuva 4) . Siihen vaikuttivat lähinnå
läpimittalaitteiston säädöt ja myös hieman
liian lyhyeksi arvioitu sahapuuosan pituus
(taulukko 3 , s. 4). Sahapuuosan pituutta oli
varsin vaikea arvioida tarkasti. Arviointiin
vaikuttivat monet eri seikat, kuten puulaji,
oksaisuus, käyttökokemuksen määrä, valaistus
ja maasto-olosuhteet . Tutkimuksessa mitat-
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TAULUKKO 3

Eri koneilla saatujen sahapuuosan pituusarvioiden keski·
määräiset erot toteutuneisiin
pituuksiin verrattuna
Mänty

PÄÄTELMÄT

Kuusi

Koneen nro

Arviointivirhe,

m

1
2
3
4
5
6

-o.04
0.20
-o.u
-o.64
-o.51
-o.57

0.54
0.17
-o.24
0.09
0. 34
-o.89

Keskiarvo

-o.40

-o.u

tiin runkojen viimeisten tukkien latvaläpimitat kuoren päältä.
Sen sijaan mittalaitteissa latvaläpimittojen raja-arvot oli säädetty kuoren alta.
Kuvassa 4 (s. 3) katkoviivalla esitettyihin kuoren päällysmittoihin
päästiin lisäämällä mäntytukin latvakuoren
paksuudeksi 7 mm ja kuusitukin 11 mm (Heiskanen & Rikkonen, Folia Forestalia 25 0. 1976).

Kuljettajien kokemusten perusteella Marttiini-prosessorin nykyinen mittalaiteautomaatti
on kehittynyt myönteiseen suuntaan.
Mittalaitteen luotettavuus ja kestävyys arvioitiin erittäin tyydyttäväksi.
Mittalaitteet
olivat rikkoutuneet tai niiden toiminnassa
oli ollut häiriöitä puolentoista vuoden
käyttöajan alkuaikoina keskimäärin selvästi
enemmän kuin nykyisin.
Muun muassa aiemmiR
ongelmalliset anturit ovat nyt osoittautuneet kestävyydeltään ja toimintavarmuudeltaan hyviksi.
Yhtenä suurena hankaluutena
kuljettajat pitävät sitä, että jonkin komponentin vikaantuessa metsässä melkein aina
ainoa mahdollisuus on komponentin vaihtaminen. Joissakin tapauksissa vaikeuksia tuottaa jo pelkän vikakohdan löytäminen.
Myönteisenä kuljettajat pitävät mittalaitteen
monipuolisuutta ja sitä, että automaatio
ansiosta työskentely nopeutuu.
Ainoastaan
oksaisten mäntyjen käsittelyyn ei nykyisen
mitta-automaatio katsottu soveltuvan riittävän hyvin, koska apteerausvirheet tulevat
kohtuuttoman suuriksi.

Kuitupuuosan
latvaläpimitalle
säädettyä
raja-arvoa mittalaitteet noudattivat varsin
hyvin.
Yksikään kone ei jättänyt kuitupuuosaa liian paksuksi, vaan keskimäärin kuitupuuosan latvaläpimitta tehtiin hieman asetusarvoa ohuemmaksi (taulukko 4).

Mittaustarkkuuksia voidaan pitää erittäin
tyydyttävinä.
Varsinkin
pituudenmittaustarkkuudet ovat saatavissa sangen luotettaviksi säätämällä laitteistoa riittävän usein.
Säätö on suoritettava kullakin palstalla
vähintään päivittäin tai sään muuttuessa
jopa useammin.

TAULUKKO 4

Puoliautomaattiversion toimintaan vaikuttaa
varsin olennaisesti kuljettajan arvio sahapuuosan pituudesta.
Väärän sahapuuosan pituusarvion vuoksi katkootakohta määritellään
väärin ja samalla tulee virhe puutavaralajijakaumaan.
Jos sahapuuosa arvioidaan liian
lyhyeksi, jää viimeisen tukin latvaläpimitta
liian paksuksi,
jolloin sahapuuta menee
aiheettomasti kuitupuuksi.

Koneen
nro

Eri koneilla saatujen kuitupuuosan
keskimääräiset latvaläpimittajakaumat.
Läpimitat mitattu kuoren pä äl tä
cm:n tarkkuudella
Mitattu
kappale-

Halkaisijaltaan yli
6 cm :n, %

Keskiarvo ,
cm

Hajonta,
+cm
-

5 . 50
5.56
6 . 46
5.64
6 . 29
4 . 86
6 . 25

2 . 35
1. 97
2. 05
2.60
2.44
1. 69
2 .02

50
59
70
65
60

44 . 3
47 . 2
88.0
49 . 2
51.4
26 . 2
58 . 3

5 . 89

2 . 07

446

51.1

l
2
3

4
5
6
7
Ke skiarvot/
yh teensä

määrä

70
72

Saman mittalait teen pohjalta kehitteillä
olevaa kuutiointilaitetta varten on kehitetty pituus- ja läpimittojen tarkkuuksien säätäminen (ns. kalibrointi) käyttöpäätteeltä
helposti suoritettavaksi. Tutkimuksen koneissa mittojen tarkkuuksien säätäminen oli suoritettava mekaanisesti antureilta.
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A STUDY ON THE

AUT~TI C

MEASUR 1NG EQU 1PMENT

OF THE MARTTIINI PROCESSOR
The automatic measuring equipment has improved to a quite durable and reliable
standard.
The accuracy of length measuring
was a little better than that of other
measuring equipment on average. For 49 per
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cent of sawlogs the bucking accuracy was
+3 cm .
The length-measuring accuracy of
butt sawlogs was about 2 per cent units
better than that of o ther sawlogs of the
stems.
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