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LOCOMATIC 90 -MITTAUSJÄRJESTELMÄ JA
SEN MITTAUSTARKKUUS
Kaarlo Rieppo

L okomat~e 90 on monitoimikon~iin ~oveltliva
m..U.1:au...6 j ä.tt j e6 .tel.mä., j oUa ohj a.taan pu.u.n katt~in;t.aa ja ka.tko n:t.aa ~ e.kä. mä.ä.tti.te..tä.ä.n puu.:t.avattan pilli~ , läpim..U.a.t ja :t.J1avu.~ . Puu..tavattan :t.J1avu.~ mä.ä.tti.te..tä.ä.n pä..tk.u-.1:ä.in .

Te6.tau.~ e6M j ä.tt j e6.telmä.n ~ e.kä. pi.tu.u.de.nmi.t.ta~- e.:t.1:ä. ka.tkon:t.a:t.attkku.~ oliva.t hyvii.t.
Lä.pimil.an mU.:t.au.~e.Ma kukimä.ä.ttin kohnanne6
havainno~.ta :t~y:t.:t~ vaad..ulin +2 mm :n e.hdon.
Titavu.u.de.n m..U.1:au.~u~a .to~-e.Ua kone.e.Ua
~aavu..te.:t.:t~n vaad..u.:tli +4 %: n m..U.:t.a~:t.attkku.~
u.u.de.Ue.e.nkalibttoinnin jälke.e.n. Silloin vitthe.
kokonw:t.J1avu.u.duM oli -2 . 0 %. To~e.Ua
kone.e.Ua vitthe. oli kokonw:t.J1avu.u.de6~a
-6 . 2 %. M..U.a.tu..t pu.u.:t.avattae.ttä..t oliva.t pie.niä..
Kalibttoinnin yh.te.yde6~ä. .te.h:t~vä.ä.n läpim..u.an
mU.:t.au.~ e.n .tattkM.t~ me.ne..telmä.ä.n on kiinni.te.:t.1:ä.vä hu.omio:t.a.
MITTAUSJÄRJESTELMÄ JA
SEN TOIMINTA
Valmistaja
Kuormainmonitoimikoneisiin tarkoitetun Lokomatic 90 -mittausj ärj estelmän on kehittänyt
FMG Lokomo Fores t Oy.
Laitteella ohjataan
puun karsintaa ja katkontaa sekä mitataan
puu tavarakappaleiden tilavuus ja määrä. Ensimmäiset tilavuu den mää rittävät laitteet
ase nnet t iin v u onna 1986 .
Maaliskuun 1989
alkuu n menn essä järjestelmä oli asennettu
120 koneeseen .

yks iköstä, haar oitusrasiasta , antureista ja
venttiHeistä sekä näyttöyksiköstä ja hallintalaitteiden yhteyteen sijoitetuista näppäimistöistä . Monitoimikoneen käyttö on mahdollista keskusyksikön ollessa irrotettuna
järjestelmästä .
Näyttöyksikössä näkyy puun käsittelyn aikana
syötetyn rungonosan pituus senttimetrin erot uksella ja rungon paksuus katkaisusahan kohdalla millimetrin erotuksella (kuva 1) . Mitt a l a it teen ja monitoimiosan käyttöön liittyvät t oimintonäppäimistöt on sijoitettu hallin talaitevipujen yhteyteen niiden etupuolelle . Niissä molemmissa on 10 toimintoa.
Laitteen muistissa oleva ohjelma .ja rekistereiden perusarvot säilyvät, vaikka keskusyksikkö olisi irti koneesta. Niitä ei myös kään
pysty t uhoamaan hallintala1tteilta .
Sa moin hallintalaitteilta itse tehdyt hienosäädöt ja ohjelmoinnit säilyvät keskusyksikön ir t iollessakin .
Lokomatic 90 -mittalaitteen toiminta perust uu jatkuvaan puun läpimitan ja pituuden
mit taukseen karsinnan ja katkonnan aikana .
Puun syötön aikana puu painetaan karsintaterien avulla yläpuolella olevaa metallista,
hammastettua mittarullaa vas ten. Mittarulla
on sijoitettu monitoimiosan katkaisusahan

Lokomatic 90 -mittausjärjestelmää valmistaa
ja myy ja sen huollosta vastaa Tampereella
toimiva FMG Lokomo Forest Oy . Laitteen hinta
maaliskuu ssa 1989 oli 80 000 mk .
Järj estelmälle annetaan puolen vuoden takuu .

Tekniikka
Lokomatic 90 -mittausjärjestelmä on mikroprosessoriperustainen.
Se koostuu keskus-

Kuva 1. Locomatic 90 -mittalaitteen näyttöyksikkö
ja hal 1 intalaitteet.
Valok. FHG Lokomo Forest Oy

1

Mittalaite laskee puutavarakappaleen tilavuuden summaamalla sen sis ä ltämien pätkien
tilavuudet ja puutavaran kokonaistilavuuden
summaamalla puutavarakappaleiden tilavuudet.
Mittalaite laskee myös puutavaralajeittain
puutavarakappaleiden määrät. Runkoluku lasketaan runkolajeittain ennen kunkin puun
kaatoa annettavan puulajitiedon perusteella .
Puulajin oletusarvo voidaan valita.
J otta
runkolaskuri merkitsee k ä siteltävän kappaleen rungoksi, on kappaletta kaadon lisäksi
s y ötett ävä v ähint ä än
1. 5 m ja
teht äv ä
sahaus.

Kuva 2. Locomatic 90 -mittausjärjestelmä o li asennettu
FMG 762 - monitoimiosaan. Valok. Metsäteho

puoleiseen pääh ä n ennen toisia karsintateriä
(kuva 2) .
Mittaus perustuu pulssianturiin ,
joka antaa 100 pulssia kierroksella.
Läpimitan mittaus perustuu yhden karsintaterän asennon tunnistamiseen .
Asento tunnistetaan
liukupotentiometrin
sisältävän
sylinterin avulla .
Läpimitta luetaan aina
samalla, kun pituudenmittauslaitteelta saadaan pituudenmittauspulssi.

Toiminta
Monitoimiosasta tulevien mittaustie t ojen ja
kuljettajan hallintalaitteilta antamien ohjeiden perusteella automatiikka ohjaa karsintaa ja katkontaa.
Katkaisemisen jälkeen
lasketaan puunosan tilavuus ja puunosan tiedot rekisteröidään tulostusta varten (kuva 3).
Järjestelmä tutkii esikäsittelyssä läpimittaarvojen loogisuuden.
Epäloogiset havainnot
poistetaan ja lopuista muodostetaan runkokäyrä.
Lopullinen tilavuus laske t aan kat kaistuina kartioina 15 - 16 cm:n pätkissä.
Läpimitta- arvot luetaan runkokäyräl t ä . Vii meisen kustakin pölkystä tulevan pätkän tilavuuden laskennassa pituutena käytetään pätkän
todellista pituutta .

'

Tul os tus

0

1
Kuva 3 . Locomatic 90 -mittausjärjestelmän
periaatekaavio

2

- puulajeja
tukki en pituusluokkia
tukki en l ä pimittaluokkia
- minimil ä pimittoja
erikoispituuksia
kuitupuupituuksia

-

4 kpl
13 II
25 II
3 II
32 II
4 II

Pituusohjelmointeja voidaan muuttaa senttimetrin ja läpimittoja millimetrin erotuksella.
Jokaiselle
erikoispituudelle voidaan
asettaa oma minimi- ja maksimipituus sekä
minimi- ja maksimiläpimitta. Kuljettaja voi
myös ohjelmoida puulajeittain katkontaohjeita, joilla pystytään ohjaamaan tavoitteellista pituusjakaumaa haluttuun suuntaan tai
esim. estämään tietty kielletty pituus- ja
läpimittayhdistelmä.
Järjestelmään on liitettävissä tulostus- ja
tiedonsiirtolaitteiksi
kirjoitin,
tietomoduuli tai tiedonsiirtomodeemi.

Kalibrointi
Valmistajan ohjeen mukaan pituuden kalibrointi on tehtävä aina olosuhteiden muuttuessa, esim. uutta työmaata aloitettaessa .
Kalibrointi on tehtävä vähäoksaista puuta
ja työmaan pääpuulajia käyttäen.
Kalibrointi tehd ä än siten, ett ä koneella ajetaan
yli 3 m pitkä pölkky, katkaistaan se ja käydään mittaamassa .
Sen jälkeen muutetaan
näyttöön tuleva mitta plus- tai miinuspainikkeilla samaksi kuin mitattu pituus.
Jos läpimitanmittauslaitetta ei ole kalibroitu ollenkaan tai erot näytön ja todellisen l ä pimitan välillä ovat suuret, laitetaan
koneen rekistereihin monitoimiosalle ominaiset perusarvot .

Kesk usyk s ikkö

/

Lokomatic
90:ss ä
on
muistikapasiteettia
90 kB . Laitteessa on tiett y perusohjelmointi, jota voidaan tarvittaessa muuttaa .
Ohjelmoimaan pysty t ä än mm:

Jos mittalaitteen läpimitanmittaus on melko
hyvin kohdallaan eli poikkeamat ovat muutama
millimetri, tehdään kalibrointi antamalla
mittalaitteelle monitoimiosassa olevan puun
todellinen, mittasaksilla mitattu läpimitta.
Se tehdään usealla puun läpimitan arvella.

TUTKIMUSMENETELMÄ
Lokomatic 90 -mittausjärjestelmän tarkkuutta
tutkittiin kahden koneen avulla syyskuussa
1988 Eurassa Rauma-Repola Oy: n ja marraskuussa 1988 Keuruulla Osuuskunta Metsäliiton
työmailla.
Mittalaitteet
oli
asennettu
FMG 762 / 990 Lokomo -kuormainmonitoimikoneisiin (kuva 4).
Molempien koneiden kuljettajat olivat tottuneita sekä monitoimikoneen
että mittalaitteen käyttöön.
Mittalaitteet
oli ennen tutkimusta kalibroinut valmistaja
ja/tai urakoitsija. Marraskuussa mittalaite
kalibroitiin uudestaan tutkimuksen aikana
havaittujen mittauserojen vuoksi. Syyskuussa
tutkimusaineistoa kerättäessä puu oli sulaa,
mutta marraskuussa jäässä. Olosuhteet vaihtelivat poudasta sateeseen tai leudosta pieneen pakkaseen.
Tutkimuksessa
selvitettiin
Lokomatic
90
-mittausjärjestelmän pituuden-, läpimitanja tilavuudenmittaustarkkuutta puu- ja puutavaralajeittain.
Mittalaitteen
näytöstä
luettua pituutta verrattiin mittanauhalla
mitattuun todelliseen pituuteen.
Tukkien
ja kuitupuupölkkyjen katkonnan tarkkuutta
tutkittiin vertaamalla niiden
todellista
pituutta leimikossa käytössä olleisiin tukkien moduulipituuksiin ja kuitupuupölkkyjen
ohjepituuksiin.
Läpimitan mittauksen tarkkuutta selvitettiin kolmella tavalla. Ensin
verrattiin mittalaitteen näyttämiä ja samoista kohdin millimetrijakoisilla mittasaksilla
ristiinmitattuja
läpimittoja
toisiinsa.
Toiseksi mittalaitteen antamia katkaisukohtien latvaläpimitan arvoja verrattiin mittasaksilla ristiinmitattuihin arvoihin.
Kolmanneksi verrattiin mittalaitteen tulostamaita runkokäyräitä poimittuja arvoja vastaaviin
mittasaksilla
ristiinmitattuihin
arvoihin.
Lisäksi selvitettiin sekä tukkiettä kuitupuupölkkyjen rajaläpimittojen noudattamistarkkuutta rungoista tehtyjen viimeisten tukki- ja kuitupuupölkkyjen avulla.
Lokomatic 90 -mittausj ärj estelmän ilmoittamaa tilavuutta verrattiin sekä yksittäiskappaleittain että puu- ja puutavaralajeittain
kokonaismääränä mittasaksilla 1 m:n pätkissä
mitattuihin ja katkaistuina kartioina laskettuihin tilavuusarvoihin. Puutavarakappaleiden määrää verrattiin syyskuussa.

Kuva 4. FHG 762/990 Lokomo -kuormainmonitoimikone.
Valok. Metsäteho

kennassa on jätetty huomioon ottamatta ne havainnot, joissa mittausvirhe oli epätavallisen suuri (tässä yli 15 cm:n). Se on oikeutettua, koska pienessä aineistossa yksikin
suuri mittausvirhe vaikuttaa merkittävästi
keskimääräiseen virheeseen. Joitakin suuria
virheitä mittalaitteille eri syistä sattuu.
Tässä aineistossa oli havaittavissa sekä kuusi- että mäntytukkien mittausvirheissä eroa
tyvi- ja muiden tukkien välillä. Kuusen tyvitukit mitattiin keskimäärin 2 cm lyhyemmiksi
ja männyn 2 cm pitemmiksi kuin muut tukit.
Marraskuussa testatulla koneella tarkasteltiin vain tukkien pituuden mittaustarkkuutta.
Se oli tarkempi kuin syyskuun koneen mi ttaustarkkuus.
Mittalaitteella ja mittanauhalla
mitatun todellisen pituuden välinen ero oli
84 %: ssa havainnoista enintään +3 cm ja
97 %: ssa +5 cm.
Pituudet mitattiin keskimäärin 1
liian suuriksi.
Myös tässä aineistossa kuusitukit oli mitattu keskimäärin
pitemmiksi kuin mäntytukit. Kuusen tyvitukkien ja muiden tukkien mittauksen tarkkuudessa ei ollut eroa.
Männystä tätä tulosta
ei sen aineiston vähäisyyden vuoksi saatu.
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Pituuden mittauksen tarkkuus
Syyskuussa testatulla koneella verrattiin
sekä tukkien että kuitupuun mittalaitteella
mitattua ja todellista pituutta (kuva 5).
Tukeista 76 % oli mitattu +3 cm:n ja 94 %
+5
cm:n
tarkkuudella.
KUitupuupölkyistä
(3 m) 81 % oli mitattu +1 %:n ja 92 % +3 %:n
tarkkuudella. Sekä kuus~n että männyn ;olemmat puutavaralajit oli mitattu liian lyhyiksi: kuusen mittausvirhe oli keskimäärin -1 cm
ja männyn -2 cm. Keskimääräisen virheen las-
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Kuva 5. Locomatic 90 -mittala it teen pituudenmittaustarkkuus sekä moduul i- ja ohjem ittoihin katkonnan tarkkuus
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Katkonnan tarkkuus
Syyskuussa kuusitukit oli katkaistu tarkasti
macluulipituuteen .
Mäntytukkien katkonnassa
ero macluulipituuteen oli keskimäärin +2 cm.
Sekä kuusi- että mäntytukkien katkonnan tarkkuus oli hyvä. Tukeista 79 % oli katkaistu
+3 cm:n ja 97 % +5 cm:n tarkkuudella. Kuitupuupölkyistä 76-% oli katkaistu +1 %:n ja
94 % ±3 %:n tarkkuudella 3 m:n ohjepituudesta.
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Marraskuussa tukit oli katkaistu keskimäärin
tarkasti moduulipituuteen. Hajontaa katkaisuissa oli kuitenkin enemmän kuin syyskuussa: 61 % oli +3 cm:n ja 83 % +5 cm:n rajoissa
moduulipituuksista.
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Kuva 6. Yksittäin mitattujen puutavarakappaleiden
tilavuuden mittausvirheet, syyskuun kone. Ero neljä
kertaa yli ~30 %:n

Läpimitan mittauksen tarkkuus

Tilavuuden mittauksen tarkkuus

Syyskuussa kerättiin koneen näyttämistä ja
mittasaksilla ristiinmitatuista läpimitoista
293 havaintoa;
146 koski kuusta ja 147
mäntyä.
Mittalaitteella ja mittasaksilla
mitattujen kuusen läpimittojen erojen keskiarvo oli +7 mm ja männyn +4 mm.
Kummankin
puulajin läpimitat mittalaite siis mittasi
liian suuriksi. Kuusen läpimittojen ero oli
enintään +2 mm 14 %: ssa ja enintään +5 mm
36 %: ssa tapauksista. Männyn vastaavat osuudet oliva t 27 % ja 5 2 %.

Syyskuussa mitattiin yhteensä 16.4 m3 puutavaraa
(209 puutavarakappalettr).
Marraskuussa mitattiin aluksi 20.6 m (137 kpl),
minkä jälkeen havaittiin, ettei mittalaitteen kalibrointi ollut kohdallaan.
Uudelleenka3ibroinnin jälkeen mitattiin vielä
14.2 m (91 kpl). Puutavarakappaleet mitattiin yksittäin. Myös mittalaitteelta saatiin
jokaisen puutavarakappaleen tilavuus erikseen.
Se mahdollisti tilavuusvertailut yksittäiskappalein. Lopuksi puutavarakappaleiden tilavuudet laskettiin yhteen puutavaralajeittain kokonaisvirheiden määrittämiseksi.

Syyskuussa kerättiin myös mittalaitteen tulostamiin runkokäyriin perustuva läpimittaaineisto.
Havaintoja saatiin 97, joista 49
kuusesta ja 48 männystä. Läpimittojen erojen
(mittalaite - mittasakset) keskiarvo oli:
kuusi -4 mm ja mänty -2 mm. Kuusen ero oli
enint ään +2 mm 39 %: ssa ja enintään +5 mm
71 %:ssa tåpauksista. Männyn vastaavat arvot
olivat 33 % ja 56 %.
Katkaisukohtien latvaläpimittoihin perustuvaa aineistoa kerättiin sekä syys- että marraskuussa.
Syyskuussa saatiin aineistoa
sekä kuusesta (233 havaintoa) että männystä
( 150). Marraskuun aineistossa (91 havaintoa)
mäntyä oli niin vähän, että koko aineisto
käsiteltiin yhdessä .
Syyskuun aineistossa
kuusen läpimittojen erojen (mittalaite
mittasakset) keskiarvo oli +1 mm ja männyn
+ 3 mm. Kuusen ero oli enintään +2 mm 30
%:ssa ja enintään +5 mm 57 %:ssa tapauksista.
Männyn vastaavat arvot olivat 23 % ja 57 %.
Marraskuun · aineistossa läpimittojen erojen
keskiarvo oli - 2 mm.
Tässä aineistossa ero
oli enintään +2 mm 23 %:ssa ja enintään
+5 mm 46 %:ssaltapauksista.

Yksittäin mitattuj en
puutavarakappaleiden
tilavuuden mittausvirheet olivat syyskuun
aineistossa enintään +4 % joka kolmannessa
tapauksessa (kuva 6). Suurin virhe oli lähes
60 %. Sellaiseen virheeseen on yleensä syynä
pituudenmittauksessa sattunut suuri virhe:
esimerkiksi pituudenmittausrulla ei ole jostakin syystä tilapäisesti pyörinyt tai se on
syötön aikana sattuneen puunkatkeamisen jälkeen pyörinyt itsekseen.
Puulajien välillä
oli eroa: männyistä 47 %:ssa virhe oli enintään +4 % ja kuusista 24 %:ssa. Marraskuussa
kalibroinnin jälkeen kerätyssä aineistossa
54 %:ssa tilavuusero oli enintään +4 %
(kuva 7). Suurin yksittäinen virhe oli yli
70 %.
Aineistossa ei ollut eroa kuusien ja
mäntyjen välillä.
Puutavaralajien välillä
marraskuun aineistossa oli selvä ero: tukeista lähes 2/3 :ssa virhe oli enintään +4 %,
Ero (mittalaite - tarkastusmittau s) , %
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Syyskuun työmaalta kerättiin myös aineistoa
tukkien ja kuitupuun raj aläpimit toj en noudattamisesta runkojen viimeisistä tukeista
ja kuitupuupölkyistä.
Kuusitukkien mittasaksilla mitatuista 42 läpimitasta 5 oli
pienempi kuin rajaläpimitta, kun taas mäntytukkien mittasaksilla mitatuista 33 läpimitasta 9 oli alle rajaläpimitan. Sekä kuusiettä mäntykuitupuun läpimitoista noin joka
kolmas alitti rajaläpimitan.
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Kuva ]. Yksittäin mita ttujen puutavarakappaleiden
tilavuuden mittausvirheet , ma rra skuun kone kai ibroinn in jälkeen . Ero kaksi kertaa yli 20 %:n

TAULUKKO

kun taas kuitupuupölkyistä alle kolmessa
kymmenestä. Syyskuun aineistossa sen sijaan
puutavaralajien välillä ei ollut eroa. Useimmiten mittalaite mittasi puutavarakappaleiden tilavuuden liian pieneksi (kuvat 6 ja 7) .
Syyskuussa siten kävi neljälle puutavarakappaleelle viidestä ja marraskuussa kolmelle
neljästä .

Syyskuun kone
Marraskuun kone
- ennen
kalibrointia
- kalibroinnin
jälkeen
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Mittalaitteen kappalemäärien laskennan tarkkuutta tutkittiin vain syyskuussa.
Aineistona oli 56 kuusi- ja 88 mäntyrunko a. Mäntyrunkoj en määrä täsmäsi ja kuusirunkoj a oli
koneen mukaan yksi enemmän.
Sekä kuusitukkien (52 kpl) että kuusikuitupuupölkkyjen
(95) määrät täsmäsiv ät .
Myös mäntytukkien
(79) kappalemäärä täsmäsi. Sen sijaan mäntykuitupuupölkkyjä (165) oli mi ttalaitteen mukaan 2 enemmän.

+----------===------t
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Kappalemäärän laskennan tarkkuus
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Oksaisuusluokka
2
3
1
1
Virheprosentti

Oksaisuus näyttää tämän aineiston perusteella
vaikuttavan
tilavuuden
mittaustulokseen:
tilavuus mitataan sitä suuremmaksi, mitä oksaisempaa puutavara on.
Poikkeuksena siitä
olivat marraskuun aineiston vähäoksaisimmat
puutavarakappaleet (taulukko).
Se, mille
puutavaran oksaisuudelle saadaan tarkin arvo,
riippuu mittalaitteen kalibroinnista .
Tarkimmat tu lokset saatiin kaikkein oksaisimmille pölkyille.
Se osoittaa, että mit talaitteet oli kalibroitu näyttämään hieman
liian pientä läpimittaa .

Aineiston keruun yhteydessä kunkin pölkyn
oksaisuus arvioitiin silmämääräisesti. Jaotteluna käytettiin oksaisuusluokkia 1 - 4 ,
joista luokka 1 oli oksattornin ja 4 oksaisin.
Luokituksella haluttiin selvittää oksaisuuden
vaikutusta tilavuuden mittaustarkkuuteen.
Mitattu määrä, m3
5.6
5.2
3.4

1

Kohde

Puutavaralaj eittaiseen kokonaismäärien vertailuun mitatut määrät olivat pieniä. Se on
tuloksia
tulkittaessa
otettava huomioon.
Syyskuun aineistossa tilavuuden kokonaisvirhe oli ~ . 2 % eli mittalaite antoi liian
pienen tuloksen. Puutavaralajeista hyväksyt tävä tulos saatiin vain mäntykuitupuusta .
Sen tilavuuden kokonaisvirhe oli -1. 4 %
(kuva 8) . Marraskuun aineistossa mittalaite
mittasi ennen kalibrointia kuusi- ja mänty tukkien tilavuudet liian suuriksi ja kuusikuitupuun tilavuuden liian pieneksi. Kalib roinnin jälkeen marraskuun aineistossa mit taustulos alkoi olla hyväksyttävä . Aineistot
olivat tosin kuusitukkeja lukuun ottamatta
hyvin pieniä. Mäntykuitupuuta oli ainoastaan
mu utama kappale, joten siitä ei saatu tulosta . Muita puutavaralajeja - sekä kuusi- että
män t y tukkeja ja kuusikuitupuuta - koskevat
tulokset vastasivat monitoimikoneiden puunmittauslaitteiden tilavuudenmittaustarkkuudelle asetettuja vaatimuksia . Kokonaisvirhe
t ässä aineistossa oli - 2 . 0 %.
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TULOSTENTARKASTELU
Leeomatie 90 -mittalaite mittasi tukkien pituudet täysin vaatimusten mukaisesti.
Myös
kuitupuun pituuden mittaustarkkuus oli hyvä,
joskaan vaatimuksia ei aivan saavutettu.
Tukkien katkonnan tarkkuudessa oli eroa koneiden välillä.
Toinen oli tarkempi kuin
toinen, vaikka sen pituudenmittaustarkkuus
oli huonompi.
Se johtui siitä, että toisen
koneen katkontatarkkuudessa
oli
suurempi
hajonta.
Siihen lienee vaikuttanut kuljettaja.
Ei siis välttämättä riitä, että mittalaite mittaa riittävän tarkasti, vaan myös
kuljettajan on oltava tarkka.
Läpimitan mittauksen tarkkuutta tutkittiin
kolmella menetelmällä. Niiden tulokset erosivat samankin koneen kohdalla toisistaan.
Etenkin mittalaitteen näyttämän ja ristiinmittauksen antaman tuloksen vertailu antoi
selvästi vääriä tuloksia. Sellaista menetelmää ei siis tule käyttää esim. kalibrointiarvoja määritettäessä.
Lähinnä oikeimman
tuloksen läpimitan mittauksen tarkkuudesta
saa
runkokäyrämenetelmällä.
Keskimäärin
noin kolmannes läpimittahavainnoista täytti
+2 mm:n ehdon. Kuusen osuus oli jonkin verran suurempi kuin männyn.
Se lienee ollut
myös yksi syy siihen, että kuusitukkien rajaläpimittoja noudatettiin paremmin kuin mäntytukkien.

Tilavuuden mittauksessa toisen koneen tulos
vastasi uudelleenkalibroinnin jälkeen monitoimikoneiden puunmittauslaitteiden yleisiä
vaatimuksia sekä puutavaran kokonaistilavuuden osalta että myös niiden puutavaralajien
osalta, joista aineistoa saatiin. Se osoittaa jälleen huolellisen kalibroinnin ja mittalaitteen mittaustuloksen tarkkailun tärkeyden.
Yksittäin mitattujen pölkkyjen tivuuksien vertailut kuvaavat paremmin kuin
puutavaran kokonaiserien tilavuuksien vertailut mittalaitteen luotettavuutta: mitä
suurempi osa yksittäisistä pölkyistä täyttää
tarkkuusvaatimukset, sitä todennäköisempää
on, että myös kokonaistilavuudet täyttävät
vaatimukset.
Tässä aineistossa puutavaraerän tilavuuden mittaustarkkuus näytti hyväksyttävältä, kun vähän yli puolet yksittäin
mitatuista pölkyistä täytti tilavuudenmittauksen tarkkuusvaatimukset.
Kappalemäärän laskennan tarkkuus oli hyvä.
Tässä tutkimuksessa Lokomatic 90 -mittausjärjestelmä oli asennettu FMG 762 -monitoimiosaan.
Tulokset eivä t välttämättä päde
muuntyyppisiin monitoimiosiin asennettuihin
järjestelmiin.

Asiasanat :

Monitoimikoneet
Mittalaite
Mittaus, tarkkuus
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THE LOCOMATIC 90 MEASUREMENT SYSTEM AND ITS ACCURACY
The Leeomatie 90 is a measurement system
suitable for multipurpose logging machines.
The system is used for controlling delimbing
and bucking, and for determining timber
length, diameter and volume.
Timber volume
is determined through 15 - 16 cm of lengths.
Tests showed that both length measurement
and bucking accuracy of the system were good.

An average of one-third of the diameter meas urements were within the + 2 mm limit. Vol ume measurement with one öf the machines was
accurate within +4 % a f ter recalibration.
At that time, the-measurement error for total
volume was - 2 . 0 %. The measurement error f or
the other machine was -6. 2 %. The measured
timber lots were small.
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