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Vuoden 1984 alussa käynnistettiin yhteispoh
joismainen NSR-projekti, jonka tavoitteena 
oli metsäkoneissa käytettävien puun läpi
mitan- ja pituudenmittausantureiden teknisen 
tason selvittäminen ja anturoinnin kehittämi
nen. Projekti toteutettiin kahdessa vaihees
sa: esitutkimus vuonna 1984 ja varsinainen 
tutkimus ja tuotekehitys vuosina 1985- 1987 . 
Esitutkimuksessa todettiin mittausanturoinnin 
selvä kehittämistarve ja päädyttiin kosketta
mattomasti toimivaan läpimitanmittaustapaan. 
Tältä pohjalta käynnistettiin varsinainen 
tutkimus ja tuotekehitys, joka johti käytän
nössä kokeiltuun testiprototyyppiin. 

Projektiin osallistuivat metsäntutkimuslai
toksista TräteknikCentrum ja Forskningsstif
telsen Skogsarbeten Ruotsista, Norsk Insti
tutt for Skogforskning ja Norges Skogeierfor
bund Norjasta, Skovteknisk Institut Tanskasta 
ja Metsäteho ja Metsäntutkimuslaitos Suomesta 
sekä VTT:n Elektroniikan laboratorio ja yri
tysten edustajina SattControl AB Division 
Rema, nykyisin RemaControl AB ja Umeå Meka
niska AB (Valmetin tytäryhtiö), nykyisin 
Valmet Logging AB Ruotsista. 

Katsaus on selostus tästä Pohjoismaiden mi
nisterineuvoston rahoittamasta yhteispohjois
maisesta NSR-projektista. Tuotekehityksen 
rahoittivat NSR:n kautta Nordisk Industrie
fond (Nl) ja projektiin osallistujat. NI:n 
osuuden maksaa takaisin anturia valmistamaan 
ryhtyvä yritys. Käytännön tutkimus ja tuote
kehitys toteutettiin pääasiassa VTT :n Elekt
roniikan laboratoriossa Oulussa. 

LAITTEELLE ASETETUT VAATIMUKSET 

Tavoitteena oli kehittää sellainen puun läpi
mittaa koskettamatta mittaava anturi, joka 
täyttää esitutkimuksessa asetetut vaatimuk
set: toimii luotettavasti metsäkoneen toi
mintaoloissa, -40 - +85 °C:ssa puunkorjuuta 
hidastamatta tai haittaamatta, kestää metsä
koneissa esiintyvät tärinät ja iskut ja on 
helppo asentaa ja käyttää. 
*) 

Valtion teknil linen tutkimuskeskus, 
Elektroniikan laboratorio 

Mittausalueeksi määriteltiin 0 - 600 mm . 
Anturin tuli ilmaista läpimitta vähintään 
jokaista pituuden cm:ä kohti +2 mm :n tarkkuu
della, kun puun s yö ttönopeus on 0 - 5 m/s . 

Asennettavuusvaatimukset koskivat laitteen 
asennuspaikkaa ja mekaanista ja sähköistä 
liitettävyy ttä sekä tiedonsiirtoa. 

Kehittäminen perustui SattControl AB Div. 
Reman kehittämään ja patentoimaan mittaus
periaatteeseen (kuva 1) . Rema on soveltanut 
sitä sahoilla käytettävässä puun läpimitan
mittauslaitteessa. 

Metsäkoneessa toimivaan mittalaitteeseen 
kohdistuvat vaatimukset poikkeavat merkittä
västi sahalla toimivalle mittalaitteelle 
asetettavista vaatimuksista ja sen toiminta
oloista. Metsäkoneessa puun syöttönopeus ja 
kiihtyvyys ovat suuret sekä poikittaisliik
keet nopeat. Vaatimuksina ovat myös tiheä 
mittausväli ja suuri tarkkuus. Lisäksi olo
suhteet - kuten iskut, tärinä, kosteus, läm
pötila, likaantuminen·, auringonvalo ja sen 
heijastukset - poikkeavat. Sen vuoksi sa
halla toimivan mittalaitteen soveltaminen 
muutettunakaan ei ollut mahdollista, vaan 
metsäkoneisiin kehitettiin eri perusteista 
lähtevä mittalaite. 

Kuva 1. SattControl AB Divis ion Reman kehittämä j a 
patentoima koskettamaton mittauspe r iaate puun läpi 
mitan määrittämiseksi. Kuva Reman patentista 
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Kuva 2. Kehitetty puuta koskettamaton mittalaite 
läp imitan mi ttaukseen asennettuna testausta varten 
Hakk i 400 -prosessoriin. Ka i kki valok. Met sä teho 

KEHITETTY MITTALAITE 

Toimintaperiaate 

Kehittelyn tuloksena syntyi infrapunatekniik
kaan perustuva, puun läpimittaa koskettamat
ta mittaava laite, josta valmistettiin testi
prototyyppi. 

Mittalaitteessa on kaksi 600 mm korkeaa pyl
västä, jotka ovat 900 mm:n päässä toisistaan 
ja joiden välistä puu kulkee (kuva 2) . Kum
massakin pylväässä on 100 valodiodia 6 mm:n 
välein ja 15 detektoriparia (kuva 3). Mitta
laitteen toiminta perustuu näiden valoa 
lähettävien ja vastaanottavien elementtien -
valodiodien ja valodetektorien - toimintaan. 

Jokaista lähetintä kohti muodostetaan kuusi 
valolinjaa aktivoimalla peräkkäin kukin 
valodiodi ja kolme sitä vastaavaa vastaan
otinparia . Sen mukaan, mistä lähtien nämä 
linjat katkeavat eli valo ei enaa kulje 
lähettimeitä vastaanottimelle , päätellään 
puun reunan paikka (kuvat 4 ja 5) . Ykkösel
lä merkitään valon kulkemista ja nollalla 
sitä, että puu tai jokin muu este on kat
kaissut valolinjan. Yhtä läpimittaa kohti 
saadaan kaksi 100 x 6 matriisia (kuva 4) . 

Edellä kuvatuin järjestelyin saadaan mitta
laitteen pylväiden väliin 600 x 600 mm:n 
alue, jolla jokaista korkeussuunnan mm:ä 
kohti on keskimäärin kaksi valolinjaa. Käy
tännössä saadaan noin 1. 5 mm:n tarkkuus puun 
läpimitalle. Kun puu on keskiviivalla, 
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Kuva 4. Mi ttalaitteen mittauspe r i aat e 
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Kuva 3 . Mitta l a i t teen ra ke nne 

tarkkuus on hieman parempi kuin sen ollessa 
mittausalueen reunassa. 

Suurimmalla syöttönopeudella, 5 m/s, läpi
mitta tulee saada 2 millisekunnin (kahden 
tuhannesosasekunnin) välein. Kutakin valo
diodia kohti on aikaa 10 mikrosekuntia 
(miljoonasosasekuntia). Koska myös lasken
taan ja tiedonsiirtoon kuluu aikaa, jäävät 
keskimääräiset ajat lyhyemmiksi. Lisäajan 
saamiseksi toiminta on järjestetty n11n, 
että mittalaitteella on kaksi skannaustapaa: 
karkea ja tiheä. Karkealla skannauksella 
valoviivoja muodostetaan vain noin 24 mm:n 
välein ja sillä etsitään puun reunat . Tiheä 
skannaus tehdään vain muutaman 10 mm:n kais
taleella kummankin reunan tuntumassa. 

Mekaaninen rakenne 

Mittalaitteen (kuvat 3 ja 6) mittapylväiden 
uloin kuori on 8 mm paksu RHS-profiili . 
Siinä olevat aukot on peitetty 5 mm:n vahvui
sella lasilla. Jäätymisen ja huurtumisen 
estämiseksi lasi voidaan tehdä lämmitettä
väksi. Mittapylväiden välillä on kaapeli ja 
yksi kaapeli viedään toiselta mittapylväältä 
metsäkoneen ohjaamossa olevalle apteeraus
laitteelle . Kaapelien suojaamiseen voidaan 
käyttää hydrauliletkua. Kaikki liittimet on 
sijoitettu mittapylväiden profiilin sisään . 
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Kuva 5. Pe r iaatekuva valodiodien 
ja - detek torien toiminnas t a . 
Kuvassa on osa va lo i injois t a 
vasemmas t a pylv~~st~ oikeaan . 
Vastaava m~~r~ valoi injoja kulkee 
myös toiseen suun t aan 



Uloimman kuoren sisäpuolella on alumiini
kotelo. Piirilevyt on upotettu alumiini
kotelossa oleviin ur11n. Ensimmäiselle 
piirilevylle on asennettu valodiodit . Tässä 
lähetindiodipiirilevyssä on reiät, joiden 
läpi vastapäisestä pylväästä tuleva valo 
pääsee takana olevalle piirilevylle asenne
tuille detektoreille . 

Mittalaite on rakenteeltaan roiskevesitiivis 
ja mahdollinen tiivistynyt vesi pääsee raken
teen alaosassa olevien aukkojen kautta ulos. 
Lisäksi laitteen tuottama lämpö ja mahdolli
nen lämmitettävä lasi estävät kosteusvauriot. 

Elektroniikka 

Laitteessa on kolme prosessoritasoa. Tason l 
prosessori ohjaa lähetindiodeja ja detekto
reita. Tason 2 prosessori muodostaa mitta
matriisin ja ohjaa tiedonvälitystä . Tason 3 
prosessori yhdistää eri mi ttapylväiltä tule
vat matriisit yhdeksi, laskee läpimitan ja 
yhdistää pituuspulssianturilta tulevan pi
tuustiedon läpimittatietoon. 

Elektroniikan komponentit on valittu mitta
laitteen käyttöolosuhteiden mukaisesti . 
Erikoiskomponentteja ei ole kuitenkaan käy
tetty vaan pelkästään yleisesti saatavia . 

Ohjelmisto 

Ohjelman on kehittänyt paaasiassa Satt
Control AB Div . Rema hyödyntäen sahojen mit
talaitteista saamiaan kokemuksia . 

Ensimmäisenä perusajatuksena on ollut suuri 
mittausnopeus . Mittausarvoista voidaan sil
loin epävarmat jättää pois ja silti virhe
suodatusta ja varmistavaa laskentaa varten 
on käytettävissä riittävästi mittausarvoja. 
Toisena perusajatuksena on ollut, että häi
riöinen tai virheelliseltä vaikuttava tieto 
karsitaan aina mahdollisimman ajoissa . 

Ohjelmaan on sisällytetty itsediagnostiikkaa 
eli ohjelma tarkkailee laitteen toimintaa 
ja ilmoittaa häiriöistä, mm . suojalasin lii
allisesta likaantumisesta . 

Asennus ja käyttö 

Mittalaitteen kehittämisessä on lähdetty 
siitä, että se on asennettavissa nykyisiin 
suuriin ns. häntämonitoimikoneisiin ilman 
niiden rakennemuutoksia. Myös sähköiset ja 
tiedonsiirron liitynnät vastaavat nykyisin 
käytössä olevia , standardien mukaisia liityn
töjä . Asennuksen tulee olla sellainen, että 
puu kulkee koko pituudeltaan mittausalueen 
läpi. 

Mittalaite on tarkoitettu ilman kuljettajan 
ohjausta toimivaksi ja liitettäväksi aptee
rauslaitteeseen antamaan riittävät tiedot 
t äysin automaattista apteerausta varten, jos 
monitoimikoneen muu varustus on riittävä. 

Kuva 6. Mittapylvään sisäkotelo avattuna. 
Ensimmäisessä piiri levyssä näkyvät valodiodit j a 
rei ät , joiden kautta valo pääsee takana olevan 
piir ilevyn valodetektoreille . Pylvään edessä 
reiällinen kansi, jossa on akryy l ilinssi 

Mittalaitetta ei tarvitse kalibroida; lait
teen diagnostiikkaohjelma tarkistaa ja il
moittaa toiminnan oikeellisuuden ja mahdol
lisen puhdistus- tai korjaustarpeen. Korja
uksina tulevat lähinnä kyseeseen koko mitta
pylvään sisäosan, jonkin piirilevyn tai kaa
pelin vaihto. 

LAITTEEN TESTAUS 

Mittausmenetelmää, mittalaitetta ja sen osia 
testattiin tuotekehityksen kaikissa vaiheissa . 
Testiprototyypin toimintaa, häiriönsietoa ja 
mittaustarkkuutta testattiin laboratoriossa 
mm. kuljetinsimulaattorin avulla (kuva 7). 

Tärinän, iskujen ja auringonvalon vaikutusta 
testiprototyyppiin testattiin pihakokein 
Hakki-prosessoriin asennettuna (kuva 2) . 
Näissä kokeissa mittalaitteen toiminnassa ei 
havaittu puutteellisuuksia. 

Remalla Västeråsissa mitattiin laitteen mit
taustarkkuutta erilaisten testikappaleiden 
avulla. Maksimipoikkeama oikeasta läpimi
tasta oli 3 mm. Keskimääräinen virhe oli 
merkitt ävästi pienempi ja keskipoikkeama oli 
enimmillään noin 1.5 mm . 

Laitteen häiriönsietoa testattiin mm . öljyä
mällä laitteen suojalasit ja heittelemällä 
niiden päälle mittausten aikana sahanpurua . 
Mittausarvot pysyivät hyväksyttävinä vielä 
silloinkin, kun suojalasit näyttivät olevan 
jokseenkin läpinäkymättömäst i purun peitossa. 
Läpimitta-arvojen hajonta lisääntyi kuiten
kin selvästi. 

Kuva 7. Mit tala ite tta testatt iin laboratoriossa 
kuljetinsimulaattor i n avulla käyttäen mm . 
erimuotoisia kappaleita 
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Kuva 8. Mi ttalaiteoli kenttäkokeissa asennettuna 
Val met 902H -harvesteriin kolmen talvikuu kauden a j an 

Kuva 9. Puusta pudotettu lumi ei häirinnyt 
mi tta laitteen to imintaa 

Skogsarbeten ja TräteknikCentrum testasivat 
mittalaitetta myös kenttäkokein. Mittalaite 
oli asennettuna Valmet 902H -harvesteriin 
kolmen talvikuukauden ajan 1986/87 (kuva 8). 
Lämpötila oli tuona aikana +5 - -27 °C. 
Mittalaite oli jouduttu asentamaan 30 cm:n 
päähän katkaisusahasta. Harvesteri oli tes
tausjakson aikana tavanomaisessa työssään, 
mutta mittaustuloksia käytettiin ainoastaan 
mittalaitteen testaamiseen . 

Testausjakson aikana ei ollut häiriöitä, ja 
esim. mittauksen aikana laitteen päälle puis
ta ravistamalla pudonnut lumi ei häirinnyt 
mittausta (kuva 9). Suojalasien puhdistusta 
tarvittiin enintään kerran 8 tunnin työjak
soa kohti. 

Testiprototyypillä saatuja mittaustuloksia 
verrattiin käsimittausarvoihin. Mittaustapo
jen välinen systemaattinen ero korjattiin 
laskennassa korjauskertoimella . Näin laske
tuista läpimittamitoista noin 90 %:ssa poik
keama oli alle 5 mm:n ja jokseenkin kaik
kien arvojen poikkeama alle 10 mm:n (kuva 
10). 

Metsäteho Review 11/1988 

Havaintojen osuus , 
X 

15 

10 

0 
- 10 

15 

10 

0 
- 15 - 10 

Jl 
1-5 
1 

n-
- 5 

LATVATUKIT 

n = 161 

rl,., n ~ 
0 

95 X 

0 15 
r-------il 

75 X 

10 

lUUT TUKIT 

n = 612 

L 
10 

,., 
mm 

-
15 "m 

Kuva 10 . Mittalaitteen testiprototyypil lä saatujen 
mittausarvojen ja käsimittauksel l a saatujen arvojen 
poikkeamat . Lähde Skogsarbeten 

LAITTEEN EDELLEEN KEHITTÄMINEN 

Laitteen kehittämisestä kaupalliseksi tuot
teeksi vastaa ruotsalainen SattControl AB 
Division Rema. Mukana kehittämisessä on 
myös Umeå Mekaniska AB. 

Mittalait teen tes t iprototyypille tehtyjen 
testien perusteella mittalaite täyttää pro
jektin alussa asetetut toiminta- ja tarkkuus
vaatimukset . Jotta koko apteerausprosessi 
saataisiin vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, 
on myös pituudenmittausta kehitettävä nykyis
tä paremmaksi ja liitettävä se toimimaan 
yhdessä läpimitanmittauksen kanssa . 

Tämä mittalaite ei kokonsa ja painonsa takia 
sovellu sellaisenaan kuormainmonitoimikonei
siin. Mittalaitetta olisi ilmeisesti mah
dollista edelleen kehittämällä pienentää ja 
keventää niin, että sen käyttöön kuormain
monitoimikoneissa olisi edellytykset. Virhe
mahdollisuudet tämäntyyppisen periaatteen 
mukaisella mittalaitteella ja laitteen vau
rioitumisriski kuitenkin lisääntyvät, kun 
työskennellään kuten kuormainmonitoimikoneet 
lähellä maanpintaa. 

An NSR-Project 

ELECTRONIC DEVICE FOR MEASUREME NT OF STE M DI AM ETER 

The device is meant to be used in multi
purpose logging machines and it · measures 
the diameter without touching the stem. The 

study is a part o f the joint Nordic research 
project financed by the Nordic Council of 
Ministers. 
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