
SCANMAT 256 MÄTUTRUSTNING 

Kaarlo Rieppo 

Sc.amna.t. 2 56 äJt en lw.beJta.nde mi:U:u;t.ll.l.UJ:tni.ng 
Mm äJt .tämplig 6ö1t de vanligM:te engJtepp~
~köJtda!tna . Ven äJt ~å enkel ~om möjlig:t både 
t).U ~-Ln lw~tAUkt.ion oc.h ~-Lna 6u..nkt.ione.Jt , 
v-Uke:t :toJtde u..ndeJt.tän·.a -i.bJtu..k:tagande:t oc.h 
et~ attmän:t godkännande av den. Ku..be!t-Lng av 
t.imme.Jt gltu..nda!t ~-Lg på :toppd-Lame:te.Jt oc.h iängd, 
ku..be!t-Lng av ma..6~aved på m-Lt~d-Lame:telt oc.h 
längd. 

V-Ld :tu:tni.ngen vM t.imJtet.å oc.h ma..6~avede~ 
kapni.ng ~ no g g Jtannh et g o dt.ag baJt; ltU ULta.t.e:t 
vM -Lnom 6öljande gJtä~e.Jt 6ö1t lt-Lktl.ängd: 
t.imme.Jt :;:;. % +3 c.m oc.h 89 % +5 c.m , ma..6~aved 
93 % +1 % 16~ 5 m ma..6~aved ~ 1 % 5 c.m) oc.h 
9r % +3 %. V-Ld mä:tni.ng av d-Lame:te.Jtn u..ppnåd
du aaJte.mo:t mä:tnoggJtannhe:ten + 2 mm enda..6:t 6öJt 
en knapp tAedjedel av ob~e.Jtvät.ione.Jtna . Mi:U: 
Jtuu..U.a:ten 6ö1t d-Lame:te.Jt hade en ~plt-Ldni.ng på 
c.a 5 mm. BM e.Jta:t på det.:t.a. ma.t.e.Jt-Lal Mn~ de:t 
6öJtu..t.6ät.:tningM 6ö1t at~ man v-Ld ku..be.Jt-Lng av 
:t.imme.Jt med denna u;t.ll.l.UJ:tni.ng ~ kall u..ppnå en 
ac.c.ept.a.bel nogg~tannhe:t; 6elen valt-i.eJtade 6Jtån 
-4.8 % tA.n +2. 1 %. Ku..be!t-Lng~Jtuu..U.a:te:t 6ö1t 
ma..6~aved vM däJte.mo:t ännu.. dålig:t . OMaken 
ligge.Jt delv~ -L pJtogJtammelt-Lngen, vM0öJt de:t 
:toJtde valta mö jlig:t at~ 6öJtbät.:tAa JtUu..U.a:te:t. 

Sild 1. Scanmat 256 mätutrustningens diametergivare. 
Båda fotografierna Metsäteho 

Metsätehos översikt 21 S/1987 

En noggJtann kalibJte.Jt-i.ng äJt 6öltu..t.6ät.:tningen 
6ö1t at~ man ~kall u..ppnå en godt.agbaJt mä:tnog
gJtannhe:t. T!tot.å at~ en Jtepltu e.n;tan:t 6ö1t 
tA.nveltkMen av mät.u.:t.ll.l.UJ:tni.ngen kalibJteJta.de 
u;t.ll.l.UJ:tni.ngen, _ vM kalibJte!t-Lngen in:te a:Ut.id 
ko~t~tek:t . 

PRESENTATION AV MÄTUTRUSTNINGEN 

Mit talaite Oy (numera Savon Mittalaite Oy) 
har utvecklat Scanmat 256 mätutrustningen 
som passar till engreppsskördare. Den 
första utrustningen monterades våren 1987. 
Med utrustningen styrs kvistning och kap
ning av t rädet samt uppmäts virkets volym 
och mängd. 

Trädets längd mäts med ett vanligt mäthjul 
och diametern på bark med en speciell mät 
cylinder som monteras vid matningsanordnin
gen. Timret kuberas enligt mätregeln med 
tillämpning av en utjämnande 2 cm:s klassi
ficering enligt toppdiameter och 3 dm : s 
klassificering enligt längd. Massaveden 
kuberas som en cylinder enligt massaveds
bitens mittdiameter och längd. 

Bild 2. Hjulet för mätning av längd och mätcylindern 
för uppmätning av diameter 
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Man har strävat till att göra utrustningen 
tillförlitlig genom att konstruera den enkel 
och genom att beakta en skogsmaskins påfres
tande bruksförhållanden. Det är möjligt att 
applicera utrustningen på de mest allmänna 
modellerna av engreppsskördare. Den garan
teras fungera i temperaturer på -40 - +70 °C. 

Scanmat 256 mätutrustningen tillverkas och 
sälj s av Mittalaite Oy som verkar i Oravi
koski i mellersta Finland. I September 1987 
betingade utrustningen· ett pris på 55 000 
Fmk. Tillverkaren beviljar två års garanti 
på datamaskinen samt importörens garanti på 
förmedlade komponenter och givare m.m. 

TEKNIK 

Scanmat 256 mätutrustningen är baserad på en 
mikrodator. Den är sammansatt av en cent
ralenhet, en terminal samt olika givare. 
Systemets elektronik har koncentrerats till 
en damm- och stänkvattenskyddad dosa. Kom
ponenterna är av MIL-standard. 

Med hjälp av tangenter, som placerats i sam
band med upparbetningens styrutrustning, ges 
upparbetningsdirektiven och programmeras de 
inställningar som kan ändras. Teckenrutan 
visar åtta siffror och på den kan man följa 
med upparbetningens gång vid olika tidpunk
ter. 

Automatikens givare och utrustningens prog
rammering väljs och anpassas enligt maskin
typ. Bl.a. följande givare kan användas i 
systemet: 

Sågen i Övre eller nedre läge 
Matningsanordningen öppen eller stängd 
Inmatningspuls (trädets längd), 
två kanaler 
Stammens diameter 
Upparbetningsdelens lutning (tilt) 

Automatiken är elektriskt förenad med en
greppsskördarens hydraulik. Ifall engrepps
skördaren har ett elektrohydrauliskt styr
system, kan automatiken kopplas direkt paral
lellt med detta; i annat fall bör skilda el
ventiler monteras · tör automatiken. Bl.a. 
följande funktioner kan dirigeras med auto
matiken: 
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Frammatning 
Frammatningens inbromsning 
Stopp vid kapningsstället 
Matning bakåt 
Inbromsning av matning bakåt 
Kapning 
Äterställning av sågen 
Kvistningsknivarnas tillslutning 
Öppnande av kvistningsknivarna 
Matningsanordningens tillslutning · 
Öppnande av matningsanordningen 
Reglering av motorns varvtal 

Trädets längd mä ts med Scanmat 256 med hjälp 
av ett vanligt mäthjul. Längddata vidarebe
fordras fr ån mäthjulet till teckenrutan och 
minnet via två givare och kablar. Automati
ken bromsar frammatningen förrän den speci
ficerade längden uppnås. Den punkt då in
bromsningen börjar kan regleras med en cen
timeters noggrannhet 0 - 100 cm. 

Mätning av diametern grundar sig på matnings
anordningens ställning. Den i matningsanord
ningen monterade mätcylinderns r ö relse för
medlas genom en enkel rullkedja till en abso
lut- dvs. vinkelgivare. Spelet mellan kedje
rulle och kugghjulets kugg har eliminerats 
genom att kedj an alltid hålls sträckt med 
hjälp av en spiralfjäder. Givaren är skyddad 
mot vibrationer och placerad i en 22 cm lång 
dosa med 11 cm diameter. Givarens funktions
princip kräver inte 
att inmatningsvalsar-
nas eller -rullarnas M1 nnet 
rörelse är lineär. nollställ-;: : a< a erson : 

02078 7 
Datum? 

I utrustning som skall 1!11:1 

monteras uppgörs en 
specifik tabell ut
gående från matnings
anordningens ställ
ningar, de givarvärden 
som motsvarar dessa 
och diameterdata för 
det trä d som ä r i 
matningsanordningen. 
Utrustningen avläser 
under bruk från tabel
len det diameterdata 
för trädet, vilket 
motsvarar 
värde. 

givarens 
Skillnaden 

Dmräde~ (3) 
11 1 
Stamp l1ngsoost"> 
11 111 
S k lfte? <2> 
11 

Trädslag? 
Gr an 
Syd=1 Kust=O 
11111!1 
D. k l . 
13 
15 
17 
19 
21 
2 3 
2 5 
27 
29 
31 
33 
3 5 
37 
39 
41 

St. 
0 
0 

25 
14 
19 

4 
2 

(5) 

mellan givarens mät
ningsställe och trä 
dets kapningsställe 
beaktas vid program
mering av kuberingen. 

43 

Kuberingsprogrammet be- 45 
47 

aktar inte den inver-

0 
0 
0 
0 
0 
() 

() 

0 
() 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

m3 
0 . 000 
0 . 000 
3 . 778 
2 . 599 
3 . 983 
1 . 0 5 6 
0 . 475 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 

kan korrigeringen av 
medellängden för tim
merpartiets stockar 
har på partiets fasta 
volym, ej heller in
verkan av massavedens 
medelformtal på den 
fasta volymen. Det 
finns program för alla 
kuberingstabeller för 
timmer. 

Under mätningsproce
duren kan trädets 
längd och diameter 
avläsas i teckenrutan. 
Kuberingens resultat
utskrift erhålles på 
papper (bild 3) med 
hjälp av utrustnin
gens skrivare, vilken 

49 
51 
53 
55 

Summa 64 11 . 892 
Lö p anoe t1mmerlängd 

3175 dm 
Timmerstammarnas massa 

6 . 260 m3 
Massavedsb1tar 

107 
T1 mmerstammar 

48 
Massaved sstammar 

5 . 21 0 m3 
Mas s avedsb1tar 

95 
Massavedsst ammar 

37 
Rotvolum 

1 . 400 m3 
Massaveasb1tar med rata 
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Bi ld 3. Mätutrustningen ger 
kuberingsresultatet per träd
slag i den form bilden visar 
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konstruerats för fältbruk. Som alternativ 
till skrivaren, som utgör standardutrustning, 
kan man även erhålla en datasamlare, från 
vilken data kan överföras direkt i en data
maskins minne. 

Scanmat & minne är säkrat med ackumulatorer. 
Minnet rymmer 128 kB. 

FUNKTIONSPRINCIP 

Innan arbetet påbörjas inmatas gränsvärdena 
i automatikens minne. De uppbevaras där 
tills de ändras. Den minimitoppdiameter för 
timmer, vid vilken man automatiskt övergår 
till att arbeta upp massavedsbitar, ges träd
slagsvis till automatiken. Timrets och 
massavedens längder kan inställas för varje 
trädslag . Genom att trycka in en knapp ar
betar maskinen automatiskt upp massaved så 
länge stammen räcker. Toppkapningen kan in
ställas på önskad diameter. 

Då trädet har fällts, anges trädslag och 
önskad timmerlängd . Au tomatiken sätter igång 
frammatningen. Med sina givare följer ut
rustningen stammens framskridande i en
greppsskördarens upparbetningslinje och 
avgör stammens kapningsställen utgående 
från de av givarna uppgivna resultaten 
samt med beaktande av de givna instruktio
nerna. När den önskade längden har inmatats, 
kapas stammen automatiskt eller så inväntar 
maskinen kapningskommandot dvs. att man 
t rycker på en knapp. Timmerbitens längd 
kan ändras genom att man ger den önskade 
längden antingen under frammatningen eller 
då trädet stannat före kapningen. 

Automatiken förhindrar att de ovillkorliga 
gränsvärdena för minimilängd och -diameter 
underskrids. Då det rätta stället för stopp 
sökes, i och för kapning av stammen , beaktar 
automatiken data om frammatad längd , dia
meter och tidigare accelerations- och retar
dationsvärden samt optimerar respektive 
stopp utgående från dem. 

Vid kalibrering av längdsättningen ges auto
matiken en sträcka, på vilken stammen bör 
.stannas. Därtill ges en bromssträcka, som 
utvisar på vilken sträcka stammen normalt 
stannar från det att inbromsningsfasen har 
påbörj ats. Sträckans längd beror på många 
faktorer. Bromssträckan bör vid behov 
ändras i enlighet med de uppmätta test
bitarnas längd. 

Den kalibreringsmån för diametern som kan 
göras från hytten är .:!:_15 mm. För kalibre
ringen uppmäts testbitarnas diametrar vid 
givarnas mätställe. 

I automatikens centralenhet finns ett test
program, med vars hjälp eventuella funktions-

störningar kan lokaliseras. Själva central
enheten kan snabbt bytas ut. Manuell styr
ning kan alltid användas vid behov. 

TESTNING 

Metsäteho testade Scanmat 256 mätutrustningen 
i Karhula och Elimäki i juni-juli 1987. En 
prototyp monterad på en Keto 100 engrepps
skördare testades. Det var både regnigt och 
klart under testet. Maskinföraren hade en 
långvarig erfarenhet av upparbetningsmaski
ner, men han hade inte ännu helt vant sig 
att använda mätutrustningen. 

Mätnoggrannheten för timrets och massavedens 
längd, diameter och kubering testades. Upp
mätningen av längd kontrollerades under 
maskinens arbete och i efterhand. Då maski
nen upparbetade ett träd noterades den av 
maskinens mätu trustning uppgivna längden och 
som j !:imförelsedata uppmättes trädets längd 
med ett måttband. Vid kontrollmätning efter
å t granskades längderna för de av maskinen 
till modul- och fastställda mått producerade 
timmer- och massavedsbitarna. 

För att utreda mätnoggrannheten vid mätning 
av diametern noterades under maskinens ar
bete, med en millimeters noggrannhet, den 
trädets diameter som mätutrustningen visade. 
Som jämförelsedata uppmättes, med en mät
klave med millimeterindelning, ifrågavarande 
träds diameter på samma ställe vinkelrätt 
mot mäthjulet. 

Kuberingsnoggrannheten klarlades både genom 
kontroll av enskilda bitar samt genom kont
rollmätning av små skfften. Under maskinens 
arbete undersöktes enskilda timmer- och 
massavedsbitars kuberingsnoggrannhet genom 
att man mätte bitens diameter antingen i 
toppen eller på mitten samt dess längd. På 
basen av detta kunde biten kuberas. Som 
jämförelsedata erhölls volymuppgifter för 
varj e bit direkt från mä tutrustningen. Vid 
volymkontrollen arbetade maskinen upp och 
kuberade små skiften. Volymuppgif terna er
hölls som utskrifter från maskinens skri
vare. Virket från samma skiften mättes 
efteråt manuellt och kuberades enligt samma 
mätmetod som utrustningen använder. 

RESULTAT 

Mätnoggrannhet för längd 

Den av mätutrustningen uppgivna och den 
verkliga med måttband uppmätta längen 
överensstämde med en centimeters noggrann
het i var fj ärde av 66 kontrollmätningar 
(bild 4). I 76 % av kontrollmätningarna 
var skillnaden högst +3 cm och i 83 % av 
fallen högst +5 cm. Orsaken till de större 

3 



Det av mätutrustni ngen 
uppvisade mHtet är 
mi ndre än det verkl i ga 
mHtet 
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Bild 4. Skillnaden mel l an de n av mätut rustningen upp
visade och den verkliga med måttband up pmätta längden 

differenserna mellan kontrollmätningsresul
tatet och resultatet av mätning med utrust
ningen stod i allmänhet att finna i att 
trädet hade rHrt pl sig i upparbetnings
delen under trädfällningen. Även den under 
savningstiden lätt lossnande barken gj orde 
det svlrare att mäta längden; en barkbit 
som fastnat framfHr mäthjulet gled ibland 
pl trädets yta och hindrade mätthjulet 
att rulla. Djupa rotveck kan lstadkomma 
fel vid mätning av längden, dl mäthjulet 
inte nlr ända till trädstammen. 

Baserad pl mätning av 61 timmerbitar pl 
den andra arbetsplatsen var kapningsnoggrann
heten fHlj ande: 77 % inom +3 cm: s, 89 % 
inom +5 cm:s och 98 % inom +fö cm:s gränser 
fHr riktlängderna. FHr 5 m~assaved erhHlls 
pl samma arbetsplats kapningsnoggrannheten: 
93 % inom +1 %:s (fHr 5 m massaved är 1 % 
5 cm) och 97 % inom +3 %:s gränser fHr rikt
längden. Timrets · kapningsnoggrannhet var 
aningen s ämre pl den fHrsta än pl den andra 
arbetsplatsen pl grund av dllig kalibrering; 
mätutrustningen fHrorsakade det att timmer
bitarna var i genomsnitt 3 cm fHr llnga. 

Mätnoggrannhet för diameter 

Medeltalet fHr skillnaden mellan den av mät
utrustningen uppgivna och den genom kontroll
mätning erhlllna diametern var -2. 4 mm fHr 
tall och -3.0 mm fHr gran (bild 5 · och 6). 
Spridningen var 5.5 mm och 4.8 mm. Kalibre
ringen av mätutrustningen var, pl basen av 
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Bild 5. Mätnoggrannhet för di amete r , tall 
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Bild 6. Mä tnoggra nnhet för diamete r, gran 

resultatet, inte helt korrekt; utrustningen 
uppgav fHr sml diametrar. Den mindre sprid
ningen f Hr gran torde bero pl dennas tunnare 
bark. 

Skillnaden mellan den av mätutrustningen upp
givna och genom kontrollmätning erhlllna dia
metern var hHgst +2 mm fHr 29 % av alla obser
vationer (bild 7)~ Skillnaden var 33 % fHr 
tall och 24 % fHr gran. Ifall kalibreringen 
hade varit helt korrekt, hade andelen varit 
38 % av hela materialet . 

FHr den sista av stammen kapade massaveds
bitens del gjordes en utredning visavi den 
noggrannhet som erhHlls f Hr toppdiameterns 
gränsvärde . Med ett material pl 46 massaveds-
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Bild 7. Ski ll naden mellan den av mät utrustningen upp
visade och den verkliga med mätkl ave uppmätta diametern 

b itar erhölls för t oppdiametern mä tt på bark 
ett värde på 71 mm . För en toppdiameter un
der 65 mm erhölls en andel aningen över 30 %. 

Noggrannheten för kubering 

Vid kon t rollen av bitvis kubering av timmer 
var den av mätu t rustningen och den manuell t 
erhå l lna diame t erklassen densamma i å tta 
fall av tio . Den med mätutrustningen och 
den manuellt uppmätta längdmåttsklassen 
avvek från varandra vid var tionde mätning . 
Diamet er- och längdmåttsklassen var sam
t idigt fel endast en gång . Kontrollmät
ningarna var sammanlagt 73, av vilka 66 
gjordes på timmerbitar av tall . 

Vid bitvis kubering av timmer var tre av 
fyra mätresultat helt rätt (bild 8). Det 
av utrustningen uppgivna resultatet var 
nästan lika många gånger för stort som för 
lite t. Deh är felen kompenserade varandra 
för to t alvolymens del . I detta material 
var felet för to t alvolymens del endast 
- 0 . 2 % (tall -0 . 7 %, gran +3. 8 %) • Det 
absoluta felet - felen adderas oberoende av 
förtecken- var 3.5 % (tall 3.5 r· gran 
3.8 %) . Sammanlagt uppmättes 13.6 m . 

Vid bitvis kontroll uppgav mätutrustningen 
ett i medeltal för litet värde för massa
vedsbitarna (bild 9) . Felet för total 
volym var -8 . 4 % och det absoluta felet 
9.6 %. 

Kuberingsnoggrannheten för timmer under
söktes på två skiften: på det första kont
rollmä ttes 42 bitar av tall och 8 bitar 
av gran och på det andra 50 respektive 11 
bitar. Kuberingsfelet för tall var +2.1 % 
och -1.1 % samt för gran -0.9 % och -4.8 % 
(tabell 1). Antalen överensstämde . 
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Bil d 9. Bi tvi s kuber ing av massaved 

TABELL 1 Kantroll av kubering av tinmer 

Tall Gran 

Objekt Mätut-~ Manu- Skill-
Mä tut - 1. 

Manu- Skill 
rus t - ellt nad , rust- e llt nad , 
ning 3 

% 
ning 3 

% m m 

Skif t e 1 9 . 309 9 . 121 +2 . 1 1. 982 2.000 - 0 . 9 

Skif t e 2 7. 850 7. 938 - 1.1 1. 963 2. 063 -4.8 

Sal'ttllanlagt 17. 159 17 . 059 +0. 6 3. 945 4 . 063 - 2. 9 
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TABELL 2 Kontroll av kubering av massaved 

Tall Gran 

Objekt Mätut- Manu- Skill- Mä tut- Manu- Skill-
rust- ellt nad, rus t- ellt nad, 
ning 

% 
ning 

% 

Skifte 3 7. 879 8.821 -1 0 . 7 2.110 2. 502 -15 .7 m 
1 bitar 133 127 +4 . 7 58 57 +1.8 

Skifte 3 5 . 905 6. 822 - 13.4 1. 628 1.888 - 13 . 8 m 
2 

bitar 117 116 +0 . 9 28 30 - 6 .7 

Samman- 3 13.784 15 . 643 -11. 9 3.738 4 . 390 -1 4.9 m 
lagt bitar 250 243 +2. 9 86 87 -1. 1 

Resultaten för massaved var sämre; mätutrust
ningen uppmätte på båda skiftena för liten 
volym både för massaved av tall och av gran. 
Kuberingsfelen var -11 - -16 % (tabell 2). 
Det fanns lövträd (björk) endast på skifte 1 
(21 bitar). För denna var felet -18.1 %. 

Det genomsnittliga felet vid räkning av an
talet stammar var 2.9 % på skiftena 1 och 2. 
Det fanns 171 stammar. 

RESUL TATDISKUSSION 
SAMT SLUTLEDNINGAR 

Vid uppmätning av längd uppfyllde Scanmat 
256 mätutrustningen, monterad på Keto 100 
skördardelen, nästan de krav som framförts 
år 1987 (se hänvisning 1 nedan). Testerna 
ut fö rdes i juni-juli under intensivaste 
savningstid, vilket försämrade resultatet en 
aning. En större skördardels än Keto 100:s 
grepp om ett stadigare träd håller bättre 
och förminskar sålunda även mätfelen. 

Mätning av diametern motsvarade inte det 
allmänna kravet (hänvisning 2); kravet upp
fylldes endast i en knapp tredjedel av kont
rollmätningarna. Kravet på +2 mm:s mätnog
grannhet för diametern är hårt, men det bör 
vara det, så att kuberingen och speciellt 
apteringen vore exakta. Det är svårt, vid 
kontroll av mätning av diametern, att be
stämma rätt punkt för mätningen både i 
trädets längd- och s peciellt i dess tvär
riktning . Mätningarna ut fö rdes alltid på 
samma sätt, varför ett eventuellt fel är 
systematiskt . Med beaktande av mätresul
tatens spridning borde mätnoggrannheten för 
diameter förbät tras. 

Vid kubering kan man uppnå ett relativt 
exakt resultat fastän mätnoggrannheten för 
diameter inte uppnås. Härvid får mätfelet 
för diameter dock inte vara systematiskt, 
utan det bör variera. Då kompenserar mät
felen varandra. I detta fall - på grund av 
kuberingsmetoden - hamnade de kuberingsfel, 
som förorsakades av mätning av diametern, 
i allmänhet nära klassgränserna för diameter . 
I klassmitt kan mätfelet vara -10 - +9 mm 
utan att klassen förändras. 

Utgående från kontrollmätningens resultat 
tycks Scanmat 256 mätutrustningen, vid kube
ring av barrtimmer, äga förutsättningar att 
uppnå det uppställda kravet på noggrannhet 
(hänvisning 3 ) . Vid kubering av massaved 
underskred mätutrustningen kravet däremot 
klart. Enligt mätutrustningens tillverkare 
hittades ett fel i kuberingsprogrammet efter 
insamlandet av detta testmaterial. Efter 
korrigering av programfelet var kuberings
felet åt motsatt håll. Det finns förutsätt
ningar att uppnå bä ttre resultat än i tabell 
2, då ändringen i programmet görs noggrannt. 

Det är svårt att åstadkomma en lyckad kalib
rering på utrustningen, vilket ju är en av 
förutsättningarna för noggrann mätning. 
Den bör göras noggrannt och tillräckligt 
ofta: å t minstone en gång per arbetstrakt 
och alltid då de fö rhållanden, som påverkar 
mätutrustningens mätnoggrannhet t.ex. 
temperaturen märkbart förändras . Spe
ciellt vid mätning av massaved förorsakar, 
på grund av dess ringa diameter, även ett 
litet fel et-t betydande fel i slutresulta
tet. Till exempel vid uppmätning av dia
metern för 5 m massaved mittdiameter 
100 mm - fö rorsakar ett 1 mm:s fel ungefär 
2 % och 2 mm: s fel motsvarande 4 % fel i 
volymen. 

Hänvisningar 1 - 3 : (Metsätehon katsaus 
12/1987) 

1. Kapningsnoggrannhet: 
timmer 70 % +3 cm:s noggrannhet 

90 % +5 cm:s 11 

massaved av standardlängd 
70 % + 1 %: s noggrannhet 
alla + 3 %: s 11 

2. Mätning av diameter +2 mm:s noggranhet 

3 . I en stämplingspost får volymen avvika 
~4 % f r ån en volym som erhållits med 
samma mätme tod 
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