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TUTKIMINEN 

Metsäteho tutki syksyllä 1982 Marttiini-pro
sessorin mittalaitetta ja sillä saavutetta
via mittaustarkkuuksia . Tutkimuksessa oli 
mukana seitsemän Tehdaspuu Oy:n eri hankin
ta-alueilla toimivien urakoitsijoiden konet
ta. Mittaustulosten ja kuljettajien koke
musten perusteella selvitettiin mittalait
teiden kestävyyttä ja toimin tavarmuutta sekä 
mittausvirheiden poistamismahdollisuuksia. 

MITTALAITE 

Tekniikkaa 

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

ja eri antureista. Keskusyksikkö on pakattu 
tärinän ja roiskeveden kestävään muovikote
loon, joka oli sijoitettu takarungolle. 
Monitoimiosan hallintalaitteiden yhteyteen 
sijoitetussa käyttöpäätteessä on hallinta
näppäimet sekä syötetyn pituuden ja läpi
mitan näyttö. Erilaisia antureita mitta
laitteessa on 8. 

Teräspiikein varustettu muovinen pituuden
mittausrulla sijaitsee monitoimiosan kar
sinta-katkootalinjan pohjalla pystyasennossa 
olevien syöttörullien ja karsiotaterien vä
lissä. 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. 

Kuva 1. Harttiini-prosessor i . Valok. L. Harttiini-Yhtyaä 
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Mittarullan piikkien erilaisesta uppoamises
ta puun kuoreen aiheutuvat mittavirheet ovat 
korjattavissa pulssin pituutta muuttamalla. 

Puun läpimitta mitataan pystyasennossa ole
vien syöttörullien välistä hammastanko-ham
maspyörämekanismilla niin, että hammaspyörän 
pyörivä liike johdetaan taipuisaa akselia 
myöten anturille. Anturi lähettää keskus
yksikölle 256 pulssia kierrosta kohti. Syöt
törullien lamellien erilaisesta uppoamisesta 
puun kuoreen aiheutuvat mittavirheet ovat 
kompensoitavissa. 

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

Toimintatavat 

Mittausautomatiikkaa voidaan toistaiseksi 
hallita joko käsin tai puoliautomaattisesti. 

Kuljettajan suorittamalla käsiajolla auto
maatti toimii mittalaitteena näyttäen sahan 
ohittaneen puun pituuden ja läpimitan sahan 
kohdalla. 

Puoliautomaattiajossa kuljettaja arvioi kä
siteltävän rungon sahapuuosan pituuden met
rin tarkkuudella j a n äppäilee sen käyttö
päätteelle . Tämän lisäks i kuljettaja valit
see jonkin neljästä ennakkoon ohjelmoi dusta 
massakäsi ttelyohjelmas ta ja antaa aloitus
luvan automaatille painamalla puulajinäp
päintä (män t y , kuusi, lehtipuu). Sen jälkeen 
automaatti karsii, katkoo ja lajittelee puun 
keskusyksikköön t allennettujen ohjelmien pe
r usteella . 

Mittalaite pyrkii optimoimaan katkaisukohdat 
vertaamalla syötettyä pituutta ja puun läpi
mittaa ohjelmis t ossa oleviin kutakin saha
puuosan pituusarviota vastaaviin käsittely
ohjeisiin . 

Mittalaitteessa on erillinen muutosohjelma, 
jolla kuljettaja pystyy muuttamaan katkoota
kohtien optimointiin ja automaatin toimin
taan vaikuttavia a rvoja. Jos annetut arvot 
pääsevät muutosvaiheessa sekoamaan, voidaan 
alkuperäiset arvot palauttaa ns. pakkopalau
tuspainikkeella. Lisäksi lait~eeseen sisäl
tyy erillinen testiohjelma, jolla kaikkien 
toimintojen oikeellisuu s voidaan tode ta. 

Saman lait t eiston pohjalta on kehitteillä 
kuutioint ilait e , joita on jo muutamia koe
käytössä. Mittausautomaat t eja oli k äy t össä 
vuoden 1983 alkupuolella 17 . Sen hinta on 
102 000 mk asenne ttuna . 
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TUTKIMUSTULOKSET 

Käyttökokemukset 

Mittalaitteet olivat olleet käytössä keski
määrin puolitoista vuotta. Lähes kaikissa 
mittalaitteissa komponentteja oli rikkoutu
nut tai niiden toiminnassa oli ollut häiri
öitä. Komponentteja oli jouduttu vaihtamaan 
eniten heti mittalaitteiden asentamise11 jäl
keen. Sittemmin vikoja oli selvästi harvem
min, mikä johtunee siitä, että valmistaja 
oli löytänyt käyttöönsä kestävämpiä kompo
nentteja ja kuljettajien käyttökokemukset 
olivat lisääntyneet. Tätä nykyä kuljettajat 
ovat varsin tyytyväisiä automaattisen mitta
laitteen toimintavarmuuteen sekä siihen, 
että automatiikan mahdollistama lomitus 
nopeuttaa työskentelyä. 

Kuljettajien kokemusten mukaan kuusirungot 
soveltuvat paljon paremmin käsiteltäviksi 
puoliautomaattiajolla kuin mäntyrungot . Tut
kimuksessa mukana olleista urakoitsijoista 
puolet käsittelivät mäntyrungot normaalisti 
käsiajolla, koska heidän kokemuksiensa 
perusteella männyn paksut oksat ja mutkat 
muuttavat mittaustarkkuuksia ja samalla ap
teeraustulos huononee ratkaisevasti puoli
automaattiajolla. 

Ohjelmien muunneltavuuteen ja testausohjel
maan kuljettajat olivat t yy t yväisiä . Vain 
yksi kuljettaja seitsemästä piti ohjelmien 
muunneltavuutta turhan vaikeana . 

Pituudenmittaustarkkuudet 

Eri koneiden välillä pituudenmittaustark
kuuksissa oli me rkittäviä eroja . Vaikka 
mit talaitteiden piti olla koetta suoritet
t aessa yhtäläisessä kunnossa , eivät kaikkien 
koneiden mittalaitteiden säädöt olleet tu
losten perusteella t äysin kohdallaan (taulu
kot 1 ja 2) . Pituudenmittaustarkkuuksien 

TAULllKKO 1 

Katkaisun 
t a rkkuus-
alue 

+3 cm 

+5 cm 

+10 cm 

+0- +5 cm 

-5 - +0 cm 1-----;-____ 

Tukkeja 
yht. , kpl 

Pituudenmittaustarkkuuksien jakaumat eri 
tarkkuusalueille . Mänty- ja kuusitukit yhdessä 

Ka ikki 
Koneen nuoe ro konee t 

1 1 
2 

1 3 1 1 5 1 6 1 7 
keski-
määrin 

Jakauma , % puist a 

44.6 57.4 1.1 22 . 6 47 . 3 73.7 65 . 3 49 . 4 

70 . 8 79.3 66 . 1 45 . 2 65.5 91.6 88 . 1 71.4 

93.8 94 . 8 90.2 82 . 3 94 . 6 98 . 9 98 . 0 93 .1 

23 . 9 38 . 7 14 . 4 9 . 6 43 . 1 52 . 6 34 . 7 31. 5 

48 . 4 50. 9 59 . 4 40 . 5 32 . 3 62 . 2 67 . 4 50 . 6 

------ ---- ----· ·---------~----- -----1----------
130 155 112 12 1 8 95 101 865 



POilliAMA l«lDUULIMITASTA, CM 

Kuva 2. Tukkien pituuden mittaustarkkuuksien prosentti
jakaumat kaikkien koneiden keskiarvoina 

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

+3 cm 
+s cm 

+lO cm 

41 % 
58 % 
90 % 

Yhtä konetta lukuun ottamatta katkaisupituu
det painottuivat haluttuja moduulimittoja 
lyhyemmiksi (taulukko 1 sekä kuvat 2 ja 3). 
Mänty- ja kuusitukkien välisissä pituuden
mittaustarkkuuksissa oli havaittavissa vä
häisiä 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 oli
vat hieman paremmat kuin rungon muiden tuk
kien. Tätä ilmiötä selittänee pääosin se, 
että rungon tyviosat karsiintuvat yleensä 
latvaosia paremmin ja toisaalta karsiotate
rien eteen kerääntyvät oksat eivät vielä 
hankaloita karsiintumista ja huononna t ä ten 
mittaustarkkuutta . Lisäksi tulos osoittaa, 
etteivät puun tyven nollakohdan määrittävät 
Valokytkimet ole aiheuttaneet mu ih in katkai
sukohtiin verrattuna poikkeav ia mittausvir
heitä. 

TAULUKKO 2 Mänty- ja kuusi t ukkien pituuden 
mi ttaus t arkkuuksien jakauma t eri 
t a rkkuusa lueille sekä tyvi- ja rungon 
muiden tukkien vas t aava t arvo t 

Ta r kkuusaluee t 
Puutava r alaji 

~3 cm 1 +5 cm 1 ~10 cm 

Jakauma , % puis t a 

Män t y tuki t 54 . 3 72.6 93 . 3 

Kuus ituki t 45 . 0 70 . 2 93.0 

Keskiarvo 49 . 4 71.4 93 . 1 ··-·····-·--------------·-···· --------- ·---------1---------
Tyv itukit 51.5 73.4 92.8 

Runkoj en muut tukit 48.7 72.0 93 . 7 

9. 9 

% 
t 

12.3 
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Kuva 3. Tyvitukkien pituuden mittaustarkkuuksien 
prosenttijakaumat kaikkien koneiden keskiarvoina 

Läpimitan minaustarkkuudet ja 
tukkipuuosan pituusarviot 

Tutkimuksessa ei selvitetty välitöntä läpi
mitan mittaustarkkuutta mittalaitteiden 
osoittamien ja toteutuneiden läpimittojen 
välillä, vaan sen sijaan selvitettiin mitta
laitteiden ohjelmiin säädettyjen läpimitta
raja-arvojen noudattamistarkkuudet. Ohjel
miin oli säädetty tietyt minimiarvot rungon 
v11meisen tukin ja v11meisen kuitupuuosan 
latvaläpimitoille. Kuitupuuosan pienin lat
valäpimitta oli säädetty 6 cm:iin kuoren 
alta kaikissa koneissa. Rungon viimeisen 
tukin pienimmälle sallitulle latvaläpimital
le oli säädetty ohjelmiin erilliset arvot, 
jotka riippuivat kuljettajan tekemistä saha
puuosan pituusarvioista ja puulajeista. 

Mi ttalaitteella oli taipumus jättää viimei
sen tukin latvaläpimitta liian suureksi, 
jolloin tukkiosaa meni tarpeettomasti kuitu
puuksi. 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-

191 MIUITYTUK IT 18 
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Kuva 4. Vii•eisen tukin latvaläpim i tta jakaumat ja 
vertailut mittalaitteiden säätöarvoihin Ckatkov ii vat ) 
eri sahapuuosan pituusarvioilla 
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TAULUKKO 3 Eri koneilla saatujen saha
puuosan pituusarvioiden keski· 
määräiset erot toteutuneisiin 
pituuksiin verrattuna 

Mänty Kuusi 
Koneen nro 

Arviointivirhe, m 

1 -o.04 0.54 
2 0.20 0.17 
3 -o.u -o.24 
4 -o.64 0.09 
5 -o.51 0. 34 
6 -o.57 -o.89 

Keskiarvo -o.40 -o.u 

tiin runkojen viimeisten tukkien latvaläpi
mitat kuoren päältä. Sen sijaan mittalait
teissa latvaläpimittojen raja-arvot oli sää
detty kuoren alta. Kuvassa 4 (s. 3) katko
viivalla esitettyihin kuoren päällysmittoihin 
päästiin lisäämällä mäntytukin latvakuoren 
paksuudeksi 7 mm ja kuusitukin 11 mm (Heiska
nen & Rikkonen, Folia Forestalia 250. 1976). 

Kuitupuuosan latvaläpimitalle säädettyä 
raja-arvoa mittalaitteet noudattivat varsin 
hyvin. Yksikään kone ei jättänyt kuitupuu
osaa liian paksuksi, vaan keskimäärin kuitu
puuosan latvaläpimitta tehtiin hieman asetus
arvoa ohuemmaksi (taulukko 4). 

TAULUKKO 4 

Koneen 
nro 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Keski-
arvot/ 
yh teensä 

Eri koneilla saatujen kuitupuuosan 
keskimääräiset latvaläpimittajakaumat. 
Läpimitat mitattu kuoren pääl tä 
cm:n tarkkuudella 

Keskiarvo , Hajonta, Mitattu Halkaisi-
kappale- jaltaan yli 

cm +cm - määrä 6 cm :n, % 

5 . 50 2 . 35 70 44 . 3 
5.56 1. 97 72 47 . 2 
6 . 46 2. 05 50 88.0 
5.64 2.60 59 49 . 2 
6 . 29 2.44 70 51.4 
4 . 86 1. 69 65 26 . 2 
6 . 25 2 .02 60 58 . 3 

5 . 89 2 . 07 446 51.1 
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PÄÄTELMÄT 

Kuljettajien kokemusten perusteella Marttii
ni-prosessorin nykyinen mittalaiteautomaatti 
on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Mitta
laitteen luotettavuus ja kestävyys arvioi
tiin 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 osoittautu
neet kestävyydeltään ja toimintavarmuudel
taan hyviksi. Yhtenä suurena hankaluutena 
kuljettajat pitävät sitä, että jonkin kompo
nentin vikaantuessa metsässä melkein aina 
ainoa mahdollisuus on komponentin vaihtami
nen. Joissakin tapauksissa vaikeuksia tuot
taa jo pelkän vikakohdan löytäminen. Myön
teisenä kuljettajat pitävät mittalaitteen 
monipuolisuutta ja sitä, että automaatio 
ansiosta työskentely nopeutuu. Ainoastaan 
oksaisten mäntyjen käsittelyyn ei nykyisen 
mitta-automaatio katsottu soveltuvan riittä
vän hyvin, koska apteerausvirheet tulevat 
kohtuuttoman suuriksi. 

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

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

Saman mittalait teen pohjalta kehitteillä 
olevaa kuutiointilaitetta varten on kehitet
ty pituus- ja läpimittojen tarkkuuksien sää
täminen (ns. kalibrointi) käyttöpäätteeltä 
helposti suoritettavaksi. Tutkimuksen koneis
sa mittojen tarkkuuksien säätäminen oli suo
ritettava mekaanisesti antureilta. 

A STUDY ON THE AUT~ TI C MEASUR 1 NG EQU 1 PMENT 
OF THE MARTTIINI PROCESSOR 

The automatic measuring equipment has im
proved 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 

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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