
MITSÄTIHDN 
a saus 

11/1989 

PUIDEN LUKU- JA MITTAUSLAITE FCS 1300 

Markku Halinen Hannu Vähäsaari 

Puiden luku- ja mittauslaite FCS 1300 on 
kehitetty puiden ennakkomittausta varten. 
Pääasiassa yhdellä kädellä käytettävä laite 
r ekisteröi puiden rinnankorkeusläpimitat 
automaattisesti . Laitetta voidaan käyttää 
kaikenlaisessa ennakkomittauksessa kuten 
pystymittauksessa, kuvioittaisessa arvioin
nissa tai metsurimittauksessa, sillä mit
tausohjelma voidaan toimittaa sovelluskoh
taisesti . Laitteeseen voidaan tallentaa mi t
taustietoja myös näppäillen. 

Laitteella saadut runkolukusarjat vastasivat 
hyvin mittasaksilla saatuja runkolukusarjoja. 
Merkittävimmät mittauserot syntyivät runkolu
kusarjojen läpimittaluokkahajonnassa . Hännyn 
läpimittaluokkahajonta oli suurin. 

Aikatutkimuksessa selvitettiin pystymittauk
sen puidenluvun ajanmenekkiä . Puidenluvun ja 
laskennanvalmistelun suhteellinen ajanmenek
ki palstaa kohti oli FCS 1300 : aa käytettäessä 
keskimäärin 92, kun se neulalomaketta käy
tettäessä oli 100. 

LAITrEEN ESITIELY 

FCS 1300 :aa myyvät ja valmistavat Sunit Oy 
ja Computer Program Unit Oy . 

Tekniset tiedot: 

Paino 1.3 kg 
Toimintalämpötila -30 - +50 oc 
Toiminta-aika 10 - 30 tuntia 
Latausaika 3 - 5 
Muistikapasiteetti 64 512 RAM ja 

32 - 64 ROM 

Muistin kapasiteetti vastaa 50 palstan tieto
ja, joissa jokaisessa voi olla enintään 16.3 
milj. puuta. RAM on tietojen säilymiseksi 
varustettu omalla akulla . Akun ansiosta 
tiedot säilyvät noin 3 kk sen jälkeen, kun 
käyttöakku on ehtynyt. Laitteelle annetaan 
12 kk:n takuu. 

Laite maksaa noin 30 000 mk. Hintaan sisäl 
tyvät: 

FCS -mittalaite 
PMP-tiedonkeruuohjelmisto (luku- ja koe
puut) 
verkkovirtaan kytkettävä ja henkilöautoon 
sopiva latauslaite 
tiedonsiirtokaapelit 
tiedonsiirto- ja tulostusohjelma 
kiinnityskohdasta taipuva mittavarsi ja 
varustelaukku. 

Oheislaitteeksi suositellaan lisäksi pien
kirjoitinta, esimerkiksi Seikon DPU 411-BE 
-lämpökirjoitinta, joka maksaa noin 2 500 mk . 

TOIMINTAPERIAATE 

Yleistä 

Kun FCS 1300:lla työskennellään esimerkiksi 
pystymittauksessa, voidaan toista kättä käyt
tää leimaamiseen ja toista mittaamiseen. Mit
taaminen perustuu kolmen tunnetun pisteen 
avulla laskettavaan l äpimittaan. V:n muo
toisten sakaroiden ja laitteen keskellä ole 
van liikkuvan männän avulla laitteella voi
daan mitata enintään noin 52 cm:n läpimittai
set puut . Minimiläpimitta on 5 cm. 

Kuva 1. FCS 1300 -mittalaite. Molemmat valok . Sunit Oy 
F~g. 1. The FCS 1300 meahUAement dev~e . Both pho~o~ 
by Su.nil Oy 
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Ku va 2. Mittaaminen FCS 1300 -mittalaitteella 
F~g . 2. The FCS 1300 ~n U6e 

Mittaaminen 

Laitteen mukana tulevassa PMP-sovelluksessa 
kysellään käyttäjältä aluksi leimikkoa koske
via yleistietoja: leimikon numero, runkola
jit, minimiläpimitat ja työvaikeustekijät . 
Jos ne on tallennettu jo aiemmin, voidaan 
yleistietoja koskeva kysely ohittaa. 

Varsinainen puiden mittaus voidaan tehdä joko 
luku- tai koepuille, jolloin esimerkiksi 
koepuiden pituustieto täytyy antaa koneeseen 
käsin. Läpimitat mitataan automaattisesti 
PMP-ohjeen mukaan joko 2 cm:n (lukupuut) tai 
1 cm:n (koepuut) luokissa. Mittalaitteen 
päätynäytässä (kuva 2) näkyy mitattavana 
olevan puun runkolaji ja läpimitta jatkuvas
ti. Laitteen päällä olevassa näytässä (kuva 
1) taas näkyvät viimeksi mitatun puun tiedot. 

Runkolaji- ja läpimittatieto saadaan tallen
netuiksi mittalaitteen kahvassa olevilla näp
päimillä. Kun läpimittatieto on syötetty ko
neeseen, antaa kone äänimerkin ja päätynäy
tässä vilahtaa jo mi tattuj en puiden määrä. 
Jos mittaus on virheellinen, kuuluu ääni
merkki kaksinkertaisena eikä mittaus rekis
teröidy. 

Mittauksen aikana voidaan koneen päällä ole 
vasta näytöstä katsella mittauksen tilastol
lisia tunnuksia: mitattujen puiden määrää ja 
runkolajimääriä sekä keskiläpimittaa (arit
meettinen ja pohjapinta-alalla painotettu). 
Virheellinen mittaustieto voidaan poistaa 
heti mittauksen jälkeen tai se voidaan korja
ta myöhemmin. 

Kun mittaukset on tehty, voidaan koneen muis
tisisältö purkaa suoraan joko kirjoittimelle 
tai mikrotietokoneelle, jolla voidaan laskea 
puuston tilavuus. Tietojen purkamisen suo
raan PMP-ohjelmistoon laitteen valmistaja 
toteuttaa asiakaskohtaisesti . 
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MITIAUSAINEISTO JA TUTKIMUSTAVAT 

Tehdaspuu Oy:n Pohjois-Karjalan hankinta
alueella mitattiin erilaisia leimikoita, 
joista puita kertyi yhteensä 2 800. Yleensä 
mittaus tehtiin noin 200 puun erissä, jotta 
eri puulajien ja kehitysluokkien erot olisi 
saatu selville. 

Visaksilla, FCS 1300:lla ja mittasaksilla 
saatuja runkolukusarjoja verrattiin keske
nään . Runkolukusarjoista tutkittiin eri 
menetelmien antamien läpimittaluokkien (2 cm) 
kappale-eroja. 

Aikatutkimuksessa verrattiin pystymittauksen 
puidenluvun ajanmenekkiä , kun mittauksessa 
käytettiin FCS 1300: aa tai neulalomaketta. 
Kaikkiaan seurattiin kahden mittaajan työs
kentelyä neljällä palstalla. Mittaajat oli
vat käyttäneet aiemmin muita elektronisia 
mittalaitteita ja totutelleet käyttämään myös 
FCS 1300: aa. 

TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Mittausvirheen teoria 

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun pro
fessori Eino Tunkelo on laskenut teoreettisen 
mittausvirheen FCS 1300:n tapaiselle mitta
laitteelle, jonka mittaussakaroiden välinen 
kulma on 60°. Jos mittalaitteella tehdään 
molemmissa sakaroissa ja männä ssä satunnainen 
virhe a, kokonaisvirhe on 1. 22 a. FCS 
1300:n sakaroiden väli on 75°, jolloin keski
määräiseksi virheeksi saadaan noin 1.66 • a. 
Laitteen sakaroissa tehty 1 cm:n virhe vastaa 
puun läpimitassa 1 . 7 cm:n virhettä . On kui
tenkin muistettava, että mittasaksien ja FCS 
1300:n mittauskohdat ovat erilaiset. 

Kuva 3. 
F~g . 3. 

FCS 1300 ja mittausvirhe (a) 
The FCS 1300 a.nd a. me.a..6Wter.Jen.t VtJtOJt. Ia) 



Puita MÄNTY - PINE Puita KUUS I - SPRUCE 
Tlr.eu TlleU 
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Kuva 4. 
F.<.g . 4 . 

Männyn ja kuusen runkolukusarjat, mittalaitteena FCS 1300 ta i mittasakset 
The VBH d.U.tM.bu.U.oYL6 6oJt p.<.ne. o.nd ~p.w.c.e., me.MuJt.ed u.6.<.ng t he. FCS 1300 01t c.a..Upe.M 

Runkolukusarjan mittaustulokset 

Visaksilla ja FCS 1300:lla saatujen runkolu
kusarjojen erojen keskivirheet verrattuina 
mittasaksilla saatuihin runkolukusarjoihin 
olivat: 

Keski- Läpimitta-
virhe luokkien 

määrä 

FCS 1300 2.41 277 
Visakset 1. 75 37 

Jos kaksilla eri mittasaksilla (tässä mitta
sakset ja Visakset) mitataan samat puut uu
destaan, on kappalemääräero 68 %: ssa läpi
mittaluokista enintään vajaat 2 puuta . FCS 
1300:lla mitattaessa ero on vastaavasti run
saat 2 puuta. 

FCS 1300 : lla ja mittasaksilla saadut puula
j eittaiset läpimittaluokkien kappale-erojen 
keskivirheet olivat seuraavat: 

Puita 
TlleU 

KOI VU - BIRCH 

60,-------------~--~========~ 
MITTAVÄLINE 

50 • FCS 1300 

-1- MITTASAKSET 

40 

30 

20 

10 

0 ~~~~~~~~_L_LJ_J_J_~~~~~~ 

5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 

Läpimitta , c• - OBH, cm 

Keski- Läpimitta-
virhe luokkien 

määrä 

Mänty 2.53 97 
Kuusi 2.43 113 
Koivu 2.32 67 

Keskivirhe tarkoittaa, että 68 %:ssa läpimit
taluokista puiden määrä eroaa vähemmän kuin 
keskivirhe. 

Hieman yllättävää lienee se, että eri mitta
luokkiin sattuvien mäntyjen määrä vaihtelee 
eniten ja koivujen vähiten. Se selittynee 
sillä, että mittaajat yleensä tietävät koivu
jen olevan epäpyöreitä ja niiden mittauksen 
vievän eniten aikaa. Männyt taas ovat suh
teellisen pyöreitä ja niiden ristiinmittausta 
tehdään vähemmän. 

Kaikkiaan runkolukusarjojen arviointi onnis
tui hyvin (kuvat 4 ja 5). 

Puita 
Tlleu 

KAIKK I PUULAJIT - ALL TREE SPECIES 

350~------------------~========~~ 
MITTAV.IlLIHE 

300 
-• FCS 1300 

250 
-1- MITTASAKSET 

9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 

Läpimitta , cm - OBH, cm 

Kuv a 5. 
F.<.g . 5. 

Koivun ja kai kkien puul ajien ru nkolukusarjat, mittalaitteena FCS 1300 t ai mit t asakset 
The. VBH d.U.tM.bu.U.oYL6 6oJt b.<.Jtc.h (ha.Jtdwood) o.nd all.. tJtee. ~pe.uu , me.MuJt.e.d u.6.{.ng FCS 1300 o!t c.a..Upe.M 
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Aikatutkimuksen mittaustulokset 

Puidenluvun suhteellinen ajanmenekki puuta 
kohti oli FCS 1300:aa käytettäessä keskimää
rin 94, kun se neulalomaketta käytettäessä 
oli 100. Vaihteluväli mittaaj ittain ja pals
toittain oli 80 - 105. Hakkuutapa ei vaikut
tanut mittavälineiden ajanmenekkieroihin. 

Mittauksen- ja laskennanvalmistelun suhteel
linen ajanmenekki palstaa kohti oli FCS 
1300:aa käytettäessä keskimäärin 30, kun se 
neulalomaketta käytettäessä oli 100. Vaihte
luväli mittaajittain ja palstoittain oli 23 -
53. 

Tuhannen puun palstalle laskettuna puiden
luvun ja laskennanvalmistelun suhteellinen 
ajanmenekki oli FCS 1300:aa käytettäessä 92, 
kun se neulalomaketta käytettäessä oli 100. 

PÄÄTELMIÄ 

FCS 1300 -mittalaite mittaa puiden läpimitto
ja yhtä luotettavasti kuin mittasaksetkin. 

Metsäteho Review 11/1989 

Kuten jo mittausvirheiden teoreettinen tar
kastelu osoitti , V:n muotoiset mittasakarat 
ovat herkempiä mittausvirheille kuin mit
tasakset. Korjausten teko on kuitenkin hel
pompaa laitteeseen kuin neulalomakkeelle. Kun 
mittaustiedot siirretään FCS 1300:sta mikro
tietokoneeseen, tiedonsiirrossa ei synny tal
lennusvirheitä. Käsintallennusvirheidenvai
kutusta lopputuloksiin on jokseenkin mahdo
tonta arvioida. 

Metsäteho on aiemminkin tutkinut elektronisia 
mittalaitteita (Metsätehon katsaus 3/1987). 
Mutta koska mittaajat eivät ole olleet yhtä 
kokeneita kaikkien laitteiden käytössä ja 
koska elektroniikka on viime aikoina kehit
tynyt nopeasti, on vaikea tehdä päätelmiä eri 
laitteiden välisistä ajanmenekkieroista eri 
aika tutkimuksissa. 

Tehdaspuu Oy:n Pohjois-Karjalan hankinta
alueen pystymittaajien lausuntojen mukaan FCS 
1300 -mittalaite on mm. säänkestävä ja sitä 
on helppo käyttää. 

Asiasanat: mittalaitteet, 
puutavaran mittaus 

FCS 1300, A STEM TALLYING AND MEASUREMENT DEVICE 

FCS 1300, the stem tallying and measurement 
device is des igned for measurement of DBH. 
The device, which is designed for one -hand 
use in main, automatically registers the DBH. 
Since the FCS 1300 can be provided with 
various kinds of measurement programs, i t can 
be used for any kind of measurement, such as 
measurement on the stump, inventory of stands 
or measurement by the cutter. Measurement 
data may also be entered manually. 

The DBH distributions obtained when using the 
measurement device corresponded well with 
those obtained when using calipers . Themost 
significant measurement differencies were ob
tained within DBH classes. The greatest DBH 
class dispersion was for pine. 

Key words: measuring equipments, timber 
measurement 
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