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Förord 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna att med hjälp av 
punktlaser beräkna formfel hos virke i ett justerverk med en tvärmatad 
transportbana. 
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Sammanfattning 
 

Inom sågverksindustrin är det ett återkommande problem med virkets kvalitet. 
Stora kostnader uppstår genom att virket ej håller den kvalitet som utlovats. För 
att kvalitetsbestämma virke måste någon sorts övervakning ske. Examensarbetet 
beskriver hur ett övervakningssystem med punktlasrar byggs upp och hur man 
utifrån data från dessa kan beräkna formfel hos virke. Det beskriver de problem 
som uppstår och parametrar som systemet måste ta hänsyn till. 
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Problemställning 
 

Inom sågverksindustrin är det ett återkommande problem med virkets kvalitet. För att 
kvalitetsbestämma virke måste någon sorts övervakning ske. Då det är något som 
kontinuerlig måste göras skulle en automatisering av övervakningen vara till stor hjälp 
för effektiviteten. Problemställningen för examensarbetet är att undersöka om man med 
hjälp av punktlaser kan göra mätningar för att beräkna formfel hos brädor i ett 
justerverk. 

 
Bakgrund till problemställningen 
 

Bakgrunden till problemet är ett större projekt hos Trätek, som ska hjälpa sågverken att 
leverera rakt virke. I projektet ingår avsyning av timmer, avsyning av plank efter 
sågning, torkstyrning och avsyning av plank efter tork, vilken är den del där 
examensarbetet ingår. 
 
Avsyningen kommer att ske vid en tvärmatad transportbana i justerverket. Mätningen 
måste ta hänsyn till de störningar som finns i miljön och andra parametrar som ej ska 
inverka på beräkningen av virkets formfel. Sådan parametrar kan vara vibrationer, 
sprickor, vankanter, gropar mm. 

 
 
Syftet med arbetet 
 

Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att använda ett mätsystem som 
använder sig av givare med punktlaser som avståndsmätare för att konstruera en 
formmätare i ett justerverk. Finns det möjlighet att få så exakta och tillförlitliga 
mätvärden att man får möjlighet att beräkna kantkrok, flatböj, skevhet och kupighet hos 
brädor? Kan störmoment så som vibrationer och sprickor elimineras så de ej påverkar 
beräkningen av deformationen så att korrekta värden kan erhållas? Prestanda är också 
en viktig del i formmätaren då den måste ha kapaciteten att klara den hastighet som 
virket matas i. 
 
Mätsystem som ska användas vid examensarbetet har bestämts av Trätek, och kommer 
att vara ett system som konstruerats av LMI Technologies Inc.  
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Förkortningar/Ordlista 
 

PC    Den dator som applikationen senare ska köras på. 
 
NPH  Net Power Hub. Den modul som samlar mätdata från 

givarna. Denna modul sammankopplas med Pc:n via 
Ethernet och tillhandahåller data över mätningarna.  

 
B8 Sensor Givare som med hjälp av punktlasrar och 

triangulering beräknar avstånd. Dessa avstånd 
rapporteras till NPH. 

 
Mätlinje En array av mätvärden som innehåller ett värde från 

varje laser i mätsystemet. En mätlinje genereras för 
varje puls från pulsgivaren. 

 
Mätspår Samtliga mätvärden på ett stycke virke för en laser. 
 
Kupighet Mått på hur konvext eller konkavt ett virkesstycke är 

i tvärriktningen. Det engelska ordet som använts är 
cup.  

 
Skevhet Skevheten är en skruvformig deformering av 

virkesstycket. Det engelska ordet som använts är 
twist.  

 
Flatböj Flatsidorna av virket är böjda i längdriktningen. Det 

engelska ordet som använts är bow.  
 
Kantkrok Beskriver kantsidornas böjning i längdriktningen. 

Det engelska ordet som använts är spring.
  

 
Referenslinje En rät linje mellan mätspårets yttersta punkter. 
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Utförande 
 

Arbetet började med att jag studerade manualer och annat material över hur det erhållna 
mätsystemet och dess gränssnitt fungerade. Samtidigt gjordes efterforskningar i hur den 
färdiga formmätaren skulle fungera och hur mätningarna skulle ske i justerverket.  
En plan på hur arbetet skulle gå till väga konstruerades. Ett testsystem som skulle köras 
i laboratorium bestående av 2 givare skulle först sättas upp. Den version som skulle 
sättas upp i industrin skulle innehålla 5 givare. Ett antal punkter som beskriver delar 
som måste göras konstruerades. 
 
• En kommunikation mellan Net Power Hub, den modul i mätsystemet som fungerar 

som interface via Ethernet, och Pc:n ska skapas korrekt. 
• Information om transportbanor i justerverk måste samlas in. 
• Material till en testutrustning ska skaffas fram. 
• Metod för kalibrering av systemet. 
• En lyckad testkörning med testprogrammet som erhållits från LMI. 
• Förståelse för hur beräkning av samtliga formfel skall beräknas måste erhållas. 
• Vilka är de typer av störningar på mätvärden som kan uppstå. 
• Analys 
• Design 
 

Öppna en kommunikation mellan Pc:n och Net Power Hub(NPH). 
 
Att starta en kommunikation mellan Pc:n och NPH ska inte innebära några problem. 
NPH ansluts till Pc:n via en ”4-pair shielded CAT 5 Ethernet cable”. Då kabeln anslöts 
direkt mellan Pc:n och NPH användes en korsad kabel. För att kontrollera om en 
kommunikation kunde skapas mellan Pc:n och NPH användes ett testprogram som 
erhållits från LMI. Vissa problem uppstod men till slut kunde en kommunikation 
öppnas. 
 

Information om transportbanor i justerverk 
 
Då mätsystemet har en begränsning när det gäller frekvensen på mätningarna måste 
efterforskningar på förhållandet i önskad upplösning på mätningarna och virkets 
hastighet göras. Efter kontakt med Gunnar Marklund på Renholmens Mekaniska 
Verkstad AB kunder följande data ges: 

 
Hastigheten mätt i m/s är beroende på följande: 
• Medbringare per minut. 
• Avstånd mellan bringare. 

 
Vanlig hastighet på ett transportbana är 120 medbringare per minut.  
Avstånden mellan medbringarna finns normalt i tre längder: 
• 480 mm 
• 640 mm 
• 800 mm 
 
Då 640 mm är det avstånd som används i de sågverk som ligger i Skellefteåtrakten så 
har jag inriktat mig på kommer transportbandet att ha en hastighet av: 
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120 * 640 = 76 800 mm / min = 1280 mm/s 
 
Den givna NPH klarar en frekvens på 700 Hz. Då upplösningen tvingas försämras för 
att möta givna krav så sätts den till en nivå på 2 mm. Detta medför en mätningsfrekvens 
på 640 Hz. Med så låg upplösning kan beräkningen av kantkrok bli lidande. 
 
Nästa steg var att ordna en plats att sätta upp testutrustningen på för att kunna köra 
testprogram. För att det erhållna mätsystemet skulle kunna sättas upp måste vissa delar 
konstrueras.  
 

Material till ett mätsystem i laboratorium 
 
Ställningen som givarna monteras på i laboratoriet består av två bockar som en 
tvärgående balk tvingas fast på. Givarna monteras sedan fast på balken. Då mätsystemet 
använder sig av pulser för att förstå hur transportbanan rör sig kommer även en 
pulsgivare att behövas. Denna måste monteras på ett sådant sätt att den genererar ett 
pulståg utifrån transportbanans rörelse. Pulsgivaren kunde erhållas från Trätek, 
Stockholm. För att få den att fungera tillsammans med övrig utrustning måste en 
ställning för montering av pulsgivare och kabel för anslutning till NPH byggas. För att 
konstruera den ställning som pulsgivaren monteras fast på, och det hjul som fästs på 
pulsgivarens axel och som vilar mot transportbanan, användes hjälp av Näsströms 
System AB. Transportbanan som ska användas till försöken blir en längdsmatad 
transportbana vid Luleå Tekniska Universitet, Institutionen i Skellefteå.  
 

Kalibrering av mätsystemet 
 

För att eliminera de fel som uppstår vid montering av mäthuvudena, t ex att de hamnar 
snett, behövs en kalibrering av systemet att måsta genomföras. För detta krävs att en 
kalibreringsplanka körs genom systemet.  
Genom att tidigare ha mätt ett förutbestämt avstånd från huvudena till transportbandet 
och jämföra detta med det värde som fås ur systemet kan ett kompenseringsvärde 
beräknas för samtliga lasrar. 
 

 
B8 B8

transportbana 

Kalibreringsplanka 

Figur 1 
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Skillnaden mellan det mätta avståndet minus kalibreringsplankanstjocklek och 
mätspårets medelvärde blir kompenseringsvärdet för just den lasern. Dessa värden 
kommer att behövas vid beräkningen av flatböj. 

 

Mätt avstånd till transportbandet 

Mätt avstånd till transportbandet 
– kalibreringsplankans avstånd

Medelvärden av lasrars mätspår 
Figur 2 
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Beräkningar av formfel 
 
De formfel som ska beräknas är kupighet, skevhet, kantkrok och flatböj. Beskrivning av 
dessa togs ur Nordiskt träs Sorteringsregler,  se referens 1. 
 
Beräkning av kupighet: 
 
Kupigheten av ett stycke virke kan beskrivas enligt 
Figur 3. Utifrån mätsystemet kan en matris med 
mätvärden presenteras. Denna skulle bestå av 
storheterna antalet mätpunkter multiplicerat med 
antalet mätningar.  
 
Kupigheten kommer att beräknas med ett värde för 
varje mätpunkt. Den största kupigheten som beräknas 
kommer att sättas som virkets kupighet.  
 
Ett flertal mätvärden för en laser på ett stycke virke, ett spår, genererar en kurva enligt 
figur 4. För att en korrekt kupighet ska beräknas så måste en referenslinje (linje 1, figur 
4) mellan mätlinjens två ändar beräknas.  
 

Referenslinjens lutning blir dock 
också relevant då avståndet mellan 
referenslinjen och mätlinjen bör 
beräknas vinkelrätt mot 
referenslinjen. Avståndet mellan 
två mätpunkter är känt vilket ger 
oss möjligheten att beräkna 
bredden på kurvan genom:  

 
antalet mätningar * avståndet 
mellan varje mätning.  

 
Detta presenteras i figur 4 som x. 
Avståndet som beskriver 
höjdskillnaden mellan virkets 
ändar betecknas som y i figur 4.  
Ur detta data kan vinkel α 
beräknas genom följande:  

 
tan α = y/x.  

 
Denna vinkel blir samma som den 
mellan lodräta avståndet mellan 

mätkurvan och referenslinjen, L, och det önskade avståndet H. H kommer att vara 
kupigheten i punkten 1.   
 
Formeln för beräkningen kommer att vara enligt: 
 

Figur 3

Figur 4 

linje 1 

x 
y α 

Figur 5 

linje 1

x
y α 

α

α 

β 

H 

1 

L 

LH
L
H

∗=⇒= αα coscos
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För att man ska kunna beräkna värdet på referenslinjen måste en ekvation för denna 
beräknas. Lutningen, k, kan beräknas genom att beräkna förändringen i y-led / 
förändringen i x-led.  
 
För att kunna beräkna det lodräta avståndet L, mellan mätlinjen  och referenslinjen 
kommer deras förhållande uppskattas och även lutningen på referenslinjen blir relevant. 
 
Avståndet L måste beräknas på fyra olika sätt beroende på lutningen av referenslinjen 
och mätpunktens placering i förhållande till referenslinjen.  
 
Om referenslinjen stiger som i Figur 8 och mätpunkten befinner sig ovanför 
referenslinjen blir beräkningen av L enligt: 
  

 
Om mätpunkten ligger ovanför referenslinjen och referenslinjen är fallande, figur 6, 
måste uträkningen bli enligt följande då k har ett negativt värde: 

 
 
Om däremot mätpunkten ligger under referenslinjen och referenslinjen är fallande,  
Figur 7 måste beräkningen bli enligt följande, då k har ett negativt värde: 
 

 
Om däremot mätpunkten ligger under referenslinjen och referenslinjen är stigande, 
Figur 9, måste beräkningen bli enligt följande, då k har ett positivt värde: 

 

tpunkt))f(förstamäunkt)förstamätpmätpunkt(nuvarande*(kf(x)L +−−=

emätpunkt)f(nuvarandunkt)förstamätpmätpunkt(nuvarande*ktpunkt)f(förstamäL −−+=

unkt))förstamätpmätpunkt(nuvarande*kätpunkt)(f(förstamf(x)L −+−=

emätpunkt)f(nuvarandunkt)förstamätpmätpunkt(nuvarande*ktpunkt)f(förstamäL −−+=

Figur 7Figur 6 

L

Figur 8 

L 
L

Figur 9 

L

L
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Beräkning av skevhet: 
 

Skevheten är en skruvformig deformering av 
virkesstycket. Pilhöjden, förändringens storlek, mäts 
från ett plant underlag mot virkestyckets ytsida. Se 
Figur 10.  
 
 
 
 
 
 

När skevheten hos ett stycke virke ska beräknas kommer en uträkning att beräkna 
skillnaden mellan de olika mätspårens lutning. Det två yttersta punkterna i ett mätspår 
plockas ut. Lutningen a för den raka linjen mellan punkterna beräknas.  

Denna lutning jämförs med tidigare största och minsta beräknade lutningar. Vid start är 
den största vinkeln satt till -180 grader och den minsta till 180 grader. Detta för att de 
båda ska tilldelas något värde. När samtliga mätspårs lutningar är beräknade tas 
skillnaden mellan den största och den minsta vinkeln. Då virkets bredd är känd kan 
skevheten beräknas genom att ta  sin a * W - sin a * W = t1 –t2 = skevheten. 

 
 
 

Figur 10 

Figur 11 

linje 1 
x 

y α 

Figur 12 

a
b

W
t1

t2
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Beräkning av kantkrok. 
 

Kantkrok beskriver hur kantsidorna är böjda i 
längdriktningen. Utifrån mätsystemet kan en 
matris med mätvärden presenteras. Denna skulle 
bestå av storheterna antalet mätpunkter * antalet 
mätningar. 

 
För att bestämma kantkrok kommer först och 
främst en ny vektor att skapas. Denna kommer 
att beskriva avståndet från en referenspunkt, 
nollinjen, till virkets början. Referenspunkten 

sätts till det index på den punkt i den mätlinje som 
först når virkets början. Utifrån detta adderas sedan 
avståndet från referenspunkten till det index då 
mätpunkten når virkets början, för varje mätpunkt. 
Värdet y beräknas genom att ta  
 
antalet mätningar från referenspunkt * avstånd 
mellan mätningar. 
  
Då avståndet mellan mätningarna utnyttjas här 
kommer noggrannheten av uträkningarna vara 
direkt beroende av upplösningen på mätningarna. Värdet på x beskriver mätpunktens 
avstånd från första mätpunkten. Då endast sista punktens värde på x kommer att vara av 
intresse för våra beräkningar kan den beräknas enligt: 
 
avståndet mellan första och sista mätpunkt. 
 
Detta skulle kunna skapa en kurva som ser ut enligt Figur 15.  
 

En referenslinje beräknas sedan för att 
eliminera det faktum att virket ligger snett. 
Se figur 3. 
 
Med detta data kan vinkel α beräknas 
genom följande:  
 
tan α = y/x.  
 
Denna vinkel blir samma som den mellan 

lodräta avståndet mellan mätkurvan och referenslinjen, L, och det önskade avståndet H. 
H kommer att vara kantkroken i punkten.  Ett värde på H beräknas för varje mätning 
och den som har högst värde kommer att presenteras som virkets kantkrok. 
 
Formeln för beräkningen kommer att vara enligt: 
 
För att man ska kunna beräkna värdet på referenslinjen måste en ekvation för denna 
beräknas. Lutningen, k, kan beräknas genom att beräkna förändringen i y-ledd / 
förändringen i x-ledd.  

Figur 13 

figur 14 

nolllinje 

y 

x 

LH
L
H

∗=⇒= αα coscos

Figur 15 

Nollinje 

y 

x referenslinje
α

L H
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Då lutning är beräknad på virkets längd kommer även skillnaden mellan punkterna som 
jämförs i x-ledd att måsta beskrivas i ett längmått. Avståndet L måste beräknas på fyra 
olika sätt beroende på lutningen av referenslinjen och mätpunktens placering i 
förhållande till referenslinjen. Om referenslinjen stiger som i figur 18 mätpunkten 
befinner sig ovanför referenslinjen blir beräkningen av L enligt: 
  

 
Om mätpunkten ligger ovanför referenslinjen och referenslinjen är fallande, figur 16, 
måste uträkningen bli enligt följande då k har ett negativt värde: 
 

 
Om mätpunkten ligger under referenslinjen och referenslinjen är fallande,  figur 17 
måste beräkningen bli enligt följande, då k har ett negativt värde: 
 

 
Om mätpunkten ligger under referenslinjen och referenslinjen är stigande, figur 19, 
måste beräkningen bli enligt följande, då k har ett positivt värde: 

 
 

Figur 17Figur 16 

Figur 18 

L 
L 

Figur 19 

L
L

tpunkt))f(förstamäunkt)förstamätpmätpunkt(nuvarande*(kf(x)L +−−=

emätpunkt)f(nuvarandunkt)förstamätpmätpunkt(nuvarande*ktpunkt)f(förstamäL −−+=

unkt))förstamätpmätpunkt(nuvarande*kätpunkt)(f(förstamf(x)L −+−=

emätpunkt)f(nuvarandunkt)förstamätpmätpunkt(nuvarande*ktpunkt)f(förstamäL −−+=
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Beräkning av flatböj. 
 

Flatböj beskriver hur flatsidorna är böjda 
i längdriktningen. Beräkningen av flatböj 
kommer att likna beräkningen av 
kupighet, men denna uträkning kommer 
att ske jäms med långsidan.  Utifrån 
mätsystemet kan en matris med 
mätvärden presenteras. Denna skulle 
bestå av storheterna antalet mätpunkter * 
antalet mätningar.  
 
Flatböj kommer att beräknas på virkets början och på virkets slut. Den av dem som har 
minsta värdet kommer att sättas som virkets flatböj. Två kurvor liknande den i figur 21 
kommer alltså att skapas. 
 
Mätlinjen ser ut enligt figur 21. För att en korrekt flatböj ska beräknas så måste en 
referenslinje (linje 1, figur 21) mellan mätlinjens två ändar beräknas. Referenslinjens 
lutning blir dock också relevant då avståndet mellan referenslinjen och mätlinje bör 
beräknas vinkelrätt mot referenslinjen. Längden på linjen, x, är känt genom avståndet 
mellan första och sista mätpunkt. 
 

Avståndet som beskriver 
höjdskillnaden mellan virkets 
ändar betecknas som y i figur 
21. Med detta data kan vinkel α 
beräknas genom följande:  

tan α = y/x.  
 

Denna vinkel blir samma som 
den mellan lodräta avståndet 
mellan mätkurvan och 
referenslinjen, L, och det 
önskade avståndet H. H 

kommer att vara flatböjen i punkten 1.   
Formeln för beräkningen kommer att vara enligt: 
 
Ett värde för varje mätspår kommer att beräknas. Det största värdet kommer att sättas 
som virkets flatböj. För att man ska kunna beräkna värdet på referenslinjen måste en 
ekvation för denna beräknas. Lutningen, k, kan beräknas genom att beräkna 
förändringen i y-ledd/förändringen i x-ledd. Då sträckan x, figur 21, i detta fall 
beskriver en verklig sträcka och avståndet mellan mätpunkterna i detta fall ej är lika 
kommer varje mätpunkts position att vara av intresse. Detta medför att L beräknas lite 
annorlunda än vid beräkning av kupighet. 
 
Precis som i tidigare fall kan L beräknas på olika sätt beroende på mätpunktens värde i 
förhållande till referenslinjen och på referenslinjens lutning.  
 
Om mätvärdet är ovanför referenslinjen och referenslinjen är stigande, Figur 24, måste 
uträkningen bli enligt följande då k har ett positivt värde: 

figur 20 

LH
L
H

∗=⇒= αα coscos

figur 21 

linje 1

x 
y 

α 
α 

β

α 

β 

H 

1 

L 
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Om mätvärdet är ovanför referenslinjen och referenslinjen är fallande, Figur 22, måste 
uträkningen bli enligt följande då k har ett negativt värde: 
 

 
Om däremot mätvärdet ligger under referenslinjen och referenslinjen är fallande, Figur 
23, måste beräkningen bli enligt följande, då k har ett negativt värde: 
 

 
Om däremot mätvärdet ligger under refererenslinjen och referenslinjen är stigande, 
Figur 25, måste beräkningen bli enligt följande, då k har ett positivt värde: 
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Möjliga störningar på mätvärden från mätsystemet. 
 
Vid mätningar kan vissa störningar på mätvärdena finnas som påverkar resultatet.  
 Störningar som är kända för tillfället är: 
 
• Vibrationer 
• Mätningar i sprickor 
• Vankant 
• Extrema skevheter 
• Stickor och skräp på virket 

 
 Samtliga störningar måste detekteras och tas hänsyn till i beräkningen av formfelen.  
 Detta genom att antingen eliminera eller ignorera de ställen de kan detekteras på. 

 
Vibrationer 

  
Vibrationer kan detekteras som snabba förändringar i mätspåret.  

 
Ett möjligt sätt att eliminera vibrationer är att analysera dem och beräkna de frekvenser 
som vibrationerna ligger inom. Då vibrationerna som finns i ett justerverk är väldigt 
specifikt för just den platsen och att nya vibrationer lätt uppstår har försök gjorts att i 
stället för att eliminera störningar från vibrationer, dämpa effekterna från dem.  
 

21530

21580

21630

21680

21730

21780

1 19 37 55 73 91 109 127 145 163 181 199 217 235 253 271

x-led beskriver mätpunkt på mätspåret. 
 
y-led beskriver avståndet i 1/1000 tum 

Figur 26 
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Mätningar i sprickor 
 

 

 
 
 En mätning som gjorts i en spricka kan detekteras som en topp/botten (beroende på 

vilken väg diagrammet visas) var som helst i mätspåret.  
 
 Beroende på sprickans placering kan den påverka uträkningen av kupighet, skevhet och 

flatböj. De mätvärden som ligger i sprickor måste ersättas med ett annat värde eller 
ignoreras vid beräkningar av formfel. 
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x-led beskriver mätpunkt på 
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Figur 27 
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Vankant 
 

 
Vankanter kan detekteras i mätspårets början och slut. Om de ej elimineras kommer de 
att påverka resultatet av kupighet, skevhet flatböj och även kantkrok i vissa fall.  

 
Då kupigheten ska beräknas vill vi använda oss av punkterna a och b för att inte 
vankanten ska påverka uträkningen av kupigheten. Punkterna a och c är de som 
beskriver virkets kanter och är därmed de som önskas vid uträkningen av kantkrok. 
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Figur 29 
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Extrema skevheter 
 

  
Om virket har en stor skevhet kan detta leda till att mätningar även görs på virkets sida. 
Detta kan detekteras på mätspårets ändar. Denna störning skulle kunna påverka samtliga 
resultat om den ej elimineras.  

 
Vid beräkning av kupighet kommer värdet att måsta beräknas mellan punkt a och b för 
att få en korrekt kupighet. Punkt a och b beskriver även virkets kanter alltså kommer att 
vara de punkter som ska användas i beräkningen vid kantkrok. Sträckan mellan punkt b 
och punkt c är resultatet av mätningar på virkets sida och är därmed ointressanta och ska 
ignoreras eller elimineras. 
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Figur 32 
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Stickor och skräp på virket 
 
 

 
Stickor och skräp på virket kan generera flera typer av störningar. Först och främst 
påverkar de mätspåret genom att det blir avståndet till stickan som mäts. Störningen i 
höjdkurvan kan bli svår att eliminera beroende på dess storlek, vilket gör att den kan 
uppträda som en vibration. Om störningen är liten kan den elimineras eller dess effekt 
minskas på samma sätt som en vibration. 
 
En annan effekt är om stickan når utanför virkets kant vilket genererar att systemet får 
en felaktig bild av virkets kant. Om det finns ett mellanrum mellan stickan och virkets 
början kan stickan lätt detekteras genom att man hittar en lucka i mätspåret.  

  

 
 
Om mätspåret skulle ha följande utseende kan det antas att punkt c och d ligger på 
stickan utanför virket. Sträckan mellan c och d blir därmed ointressant i uträkningarna 
och måste ignoreras eller elimineras. 

a b c d

Systemets uppfattning av virkets kant

Skräp/sticka på virket 

Virke 

Figur 35 

Figur 36 
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Om sticka når ut över virkets kant men ingen mätning görs i ett mellanrum mellan 
stickan och virket blir det svårare att detektera att en störning har inträffat. 

  

 
I mätspåret på bilden har en sticka nått över virkets kant. Virket når mellan punkt a och 
b och mätning på stickan ligger mellan punkt b och c. För att en korrekt kupighet ska 
beräknas ska den beräknas mellan punkt a och b. Dessa punkter representera även 
virkets kanter vilka ska användas i beräkningen av kantkrok. Används punkt a och c 
som virkets kanter kommer att fel att uppstå med en storlek beroende på det avstånd 
som stickan når utanför virkets kant och stickans tjocklek. 
 

a b c

Figur 37 
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Störningar där källan ej identifierats 
 
Då mätningar körts i laboratoriet har det visat sig att vissa mätvärden har störningar där 
källan till dessa ej är identifierad. Kurvan visar en mätning där en kalibreringsplanka 
har körts genom systemet och mätningar har erhållits. 

 
Kalibreringsplankan har en minimal kupighet, skevhet, flatböj och kantkrok och är ren 
från stickor och annat skräp. De spår med störningar i kanterna visas i diagrammet. I 
bilden har ej varje spårs offset applicerats på mätspåren och plankan ligger snett vilket 
ger olika index för var spåren börjar.  
 
Som synes i diagrammet har det uppstått störningar i kanterna på mätspåren. 
Störningarna finns ibland i början på spåren, ibland i slutet på spåren, ibland både och. 
 
En idé gällande hur störningarna har uppstått är att det p.g.a. att kalibreringsplankan inte 
legat helt vinkelrät mot B8 sensorerna eller att B8 sensorerna inte riktigt monterats rakt 
så att en avläsning gjorts på kalibreringsplankans sida. Detta borde kunna leda till att en 
störning erhålles på mätspårets ena sida. 

21400

21450

21500

21550

21600

21650

21700

21750

21800
1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267

Figur 38 



 20

Kombinationer av störningar 
 

I de flesta fall så kommer kombinationer av störningar att inträffa. Detta medför att det 
kan bli lite svårare att detektera vilken störning det är och därmed svårare att hitta ett 
sätt att lösa problemet på. 
 
Vankant och extrem skevhet 
Om virket både har en vankant och en extrem skevhet som resulterar i att mätningar 
görs på virkets sida i stället för kan mätspåret få ett liknande utseende.   

  
 
 För att få en korrekt beräkning av kupigheten ska den beräknas mellan punkt a och b.  

Virkets kanter representeras i detta fall av punkt a och c. Sträckan mellan punkt c och d 
är resultatet av en mätning på sidan och kommer därför att måsta ignoreras eller 
elimineras. 

a
d

c

b

Figur 39 
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Eliminera eller dämpa störningar i mätningarna. 
 
 Samtliga störningar måste elimineras för att alla beräkningar ska blir korrekta. 

För att dämpa effekten av vibrationer och sprickor utnyttjar sig systemet av glidande 
median och/eller glidande medelvärde.  
 
Genom att ignorera en angiven bit på båda ändarna av mätspåret finns förhoppningar 
om att effekten från vankant och mätningar på sidan ej ska påverka uträkningarna av 
formfelen. Detta eliminerar ej påverkan på beräkningen av kantkrok, där effekten av 
mätningarna på virkets sida måste elimineras i uträkningen, vilket ej testapplikationen 
gör. Om vankanten och mätningarna på virkets sidor överstiger den angivna sträcka som 
ska ignoreras kommer dessa att påverka resultatet. 
 
Hur pass bra systemet klarar effekten av stickor är beroende av stickans storlek.  Stickan 
kommer att resultera i en knöl på mätspåret och denna effekt kommer att dämpas men ej 
elimineras av glidande medelvärde/median. Om stickan når utanför virkets kant 
kommer den direkt att påverka resultatet på kantkroken. 
 
Glidande medelvärde 
 
Glidande medelvärde går ut på att man använder sig av en vektor med ett visst antal 
element som stegar sig igenom varje mätspår. För varje position beräknas vektorns 
medelvärde och detta tilldelas vektorns mittersta värde.  

För att slippa påverkan från mätningar i sprickor måste man först stega igenom 
mätspåret och eliminera dessa mätningar. Detta görs genom att man jämför skillnaden 
mellan varje mätning med en förutbestämd maximal tillåten skillnad mellan två punkter. 
Här måste även en mätning hittas som med stor sannolikhet är rätt. Denna mätpunkt 
kommer att sättas som utgångspunkt för att eliminera sprickor. 
 
Glidande median 
 
Glidande median fungerar som glidande medelvärde. Den använder sig av en vektor 
som löper genom mätspåret och beräknar vektorns median och tilldelar detta till 
vektorns mittersta värde. Denna metod eliminerar enstaka mätvärden med stor avvikelse 
som vid t ex mätning i en spricka. Nackdelen med denna är att vektorn måste sorteras 
för att medianen ska hittas vilket kräver lite mer resurser. 
 

startindex 

startindex 

Figur 40 
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Ignorera ett antal mätvärden från virkets början och slut 
 
De flesta av störningarna uppkommer vid kanterna av mätspåren. För att eliminera 
dessa ignoreras ett visst antal mätningar vid kanterna. Om avståndet är tillräckligt 
minskas påverkan från vankant vid beräkningarna av kupighet, skevhet och flatböj, men 
om störningen är en extrem skevhet eller en sticka som ligger utanför virket kommer 
ändå ett fel att uppstå vid beräkning av kantkrok. 
 
Eliminera enstaka mätningar på virkets kanter 
 
En vanligt förkommande störning är att stickor når utanför virkets kant. Om någon 
mätning hinner göras i mellanrummet mellan stickan och virkets egentliga kant kan 
mätningen på stickan bli lätt att detektera.  

Genom att leta efter värden som ligger utanför giltigt mätspektra en bit in från den 
första detekterade kanten kan vissa fall av störningar från stickor elimineras. Om ett 
sådant fall inträffar så antas att en sticka hittats och alla mätvärden utanför den inre 
detekterade kanten elimineras. 
 

  
 

a b c d a b 

Figur 41 
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Analys av applikationen 
 
 

 
 
 

Gränssnitt mot mätsystem. 
 
Uppgift:  Detta blir den del i applikationen som kommunicerar med 

mätsystemet. Modulen använder sig av det givna API:et för att 
kontrollera om mätningar är gjorda och och tar emot givet mätdata. 
Detta data omvandlas till det format beräkningsmodulen förväntar 
sig.  

 
Behandling av mätvärden. 
 
Uppgift: Detta är den del i applikationen som utför själva beräkningarna av 

det givna mätdatat. Modulen filtrerar även detta för att få säkrare 
mätvärden. Den beräknar skevhet, kupighet, kantkrok och flatböj.  
Resultaten meddelas till användargränssnittet. 

 
Användargränssnitt. 
 
Uppgift: Presenterar  resultatet av utförda mätningar och statistik för 

användaren, och utifrån givna regler om dessa beslutar om virkets 
mått är acceptabla. Detta är den del av programmet som syns för 
användaren. 

 
 

Gränssnitt mot 
mätsystem 

Presentation av 
uträknade värden 

Behandling 
av mätvärden 

Figur 42 
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Design av applikationen 

 
 
 
Detta är designen över applikationen som beräknar formfelen. Applikationen består av 
följande klasser: 
 

• bcScannerInterface 
• bcCalculations 
• bcBoardQueue 
• bcScannedBoard 
• bcFilehandler 
• bcFilter 
• bcLine 
• bcDlg 
• bcSettingsDlg 
• bcCalibrationDlg 

 
 
nblib 
nblib är det givna gränssnittet mot NPH. Via en dll kan man kommunicera med B8-systemet. 
 
bcScannerInterface 
Denna klass är den del i applikationen som använder sig av det givna användargränssnittet. 
All kommunikation och dataöverföring går via denna klass. Klassen ansvarar för att flödet 
och data mellan mätsystemet och applikationen är korrekt. När en kommunikation startas 

nblib

bcScanner
Interface

bcScanned
Board

bcBoard
Queue

bcCalculations

bcLine

bcFilter

bcFileHandler

bcDlg

bcSettingsDlgbcCalibrationDlg

Settings Offsets

Figur 43 
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mellan applikationen och NPH skapar klassen ett objekt som NPH kan signalera för att 
meddela att en mätobjekt finns hos NPH. Upplägget på applikationen medför att klassen 
arbetar som en egen modul och körs i en egen tråd när en lyckad kommunikation med NPH 
har startats. Objektet av klassen väntar tills NPH signalerar att ett mätt objekt finns att hämta. 
Objektet hämtas, konverteras till ett objekt som applikationen använder sig av och detta 
objekt läggs på kö. Klassen har också ansvaret att skapa samtliga filer som innehåller de data 
som kompenserar effekten av att mäthuvuden monterats snett. Dessa värden beräknas vid en 
kalibrering av systemet. 
 
Funktioner: 
 
Calibrate 
Öppnar en kommunikation med NPH och väntar på att ett objekt mottas. Då detta objekt 
mottagits beräknas samtliga lasrars kompenseringsvärden och sparas till fil. 
 
CloseScannerConnection 
Stänger kommunikationen med NPH. 
 
GetBoardScan 
Väntar på och hämtar ett objekt från mätsystemet, omvandlar detta till det objekt som 
representerar en mätning i applikationen. Det nya objektet returneras. 
 
GetNumberOfHeads 
Hämtar antalet mäthuvuden som används. Denna information kan hämtas från nblib då en 
kommunikation har startats. 
 
GetSettings 
Hämtar inställningar från fil. 
 
LoadBoardScan 
Fungerar som GetBoardScan förutom att objektet hämtas från fil i stället för hos nblib. 
 
LoadMeasurements 
Startar den tråd som utför beräkningarna, läser in ett objekt från fil med hjälp av 
LoadBoardScan och lägger detta på kön till beräkningar. 
 
OpenScannerConnection 
Startar en kommunikation med NPH. Sätter nödvändiga parametrar för att en kommunikation 
ska kunna startas. 
 
SetCalibrationData 
Tilldelar instansen av objekt nödvändig information för att kunna beräkna 
kompensationsvärden. 
 
SetPresentationThreadId 
Sätter id på den tråd som ska mottaga resultatet av beräkningen. 
 
TakeMeasurements 
Fungerar som LoadMeasurements fast GetBoardScan används istället för LoadBoardScan. 
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bcCalculations 
bcCalculations representerar den del i systemet som utför själva formfelsberäkningarna. 
Klassen hämtar mätdata från en kö, beräknar samtliga formfel och postar svaret till 
användargränssnittet. De beräkningar som utförs i den applikation som har skapats tar p.g.a. 
tidsbrist i utvecklingen av applikationen ej hänsyn till vissa störningar i mätningarna, vilket 
genererar en försämrad statistik för korrekta beräkningar. Resultaten sparas ned till en fil. 
 
Funktioner: 
 
Calculate 
Beräknar samtliga formfel hos objektet som skickas in. Resultatet postas till den tråd som ska 
presentera resultatet. 
 
CalculateBow 
Beräknar flatböjen på objektet. 
 
CalculateCup 
Beräknar kupigheten på objektet. 
 
CalculateOneLinesCup 
Beräknar kupigheten på ett mätspår. 
 
CalculateSpring 
Beräknar kantkroken på objektet. 
 
CalculateTwist 
Beräknar skevheten på objektet. 
 
GetIgnoreDistance 
Hämtar avståndet i mm på virkets kanter som ej ignoreras för att slippa effekten från vankant . 
 
GetOffsets 
Läser in mätspårens kompenseringsvärden från fil. 
 
GetSettings 
Hämtar inställningar från fil. 
 
SetHeadsPositions 
Beräknar samtliga lasrar position längs med virket. 
 
SetPresentationThreadId 
Sätter id på den tråd som ska mottaga resultatet av beräkningen. 
 
 
bcBoardQueue 
bcBoardQueue representerar den kö som håller de objekt som bcScannerInterface har hämtat 
från NPH. Dessa plockas ut av bcCalculations för att beräkna formfelen på objektet. 
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Funktioner: 
 
GetElement 
Hämtar ett objekt från kön. 
 
SetElement 
Lägger till ett objekt till kön. 
 
bcScannedBoard 
bcScannedBoard representerar applikationens syn på ett mätobjekt. Objektet innehåller 
mätvärden för virket och beräknade formfel. Klassen erbjuder även funktioner vilka 
underlättar uträkningarna av formfelen. 
 
Funktioner: 
 
GetBow 
Hämtar den beräknade flatböjen för objektet. 
 
GetCup 
Hämtar den beräknade kupigheten för objektet. 
 
GetSpring 
Hämtar den beräknade kantkroken för objektet. 
 
GetTwist 
Hämtar den beräknade skevheten för objektet. 
 
GetDistanceBetweenTwoLines 
Hämtar avståndet mellan två mätningar i ett mätspår. 
 
GetFirstValidReading 
Hämtar det första värdet i ett mätspår som indikerar början på virkesstycket. 
 
GetFirstValidReadingsIndex 
Hämtar index på det första värdet i ett mätspår som indikerar början på virkesstycket. 
 
GetLastValidReading 
Hämtar det sista värdet i ett mätspår som indikerar början på virkesstycket. 
 
GetLastValidReadingsIndex 
Hämtar index på det sista värdet i ett mätspår som indikerar början på virkesstycket. 
 
GetLengthMP 
Hämtar längden på objektet beskrivet i mätpunkter/lasrar. 
 
GetLength 
Hämtar längden på objektet beskrivet i sträcka. 
 
GetScannedTrack 
Hämtar ett mätspår. 
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GetWidth 
Hämtar bredden på virket beskrivet i antalet mätningar/pulser. 
 
SetBow 
Tilldelar den beräknade flatböjen för objektet. 
 
SetCup 
Tilldelar den beräknade kupigheten för objektet. 
 
SetSpring 
Tilldelar den beräknade kantkroken för objektet. 
 
SetTwist 
Tilldelar den beräknade skevheten för objektet. 
 
 
bcSaveBoardToFile 
bcSaveBoardToFile har använts för att spara mätningar och resultat på filer för att man ska 
kunna analysera det mätdata som erhållits från NPH. Denna klass är bara till för utvecklingen 
av applikationen. 
 
bcFilter 
bcFilter representerar den del i applikationen som har som ansvar att förbättra den data som 
erhålls från mätsystemet. Klassen erhåller ett objekt som beskriver en bit virke i 
applikationen. Klassen förändrar mätdata för att eliminera eller dämpa effekten från 
störningar. 
 
Funktioner: 
 
Filter 
Manipulerar mätvärdena i det mätta objektet för att dämpa effekterna av störningar i 
mätningen. Använder sig av FilterOneTrack och/eller FilterOneTrackMedian. 
 
FilterOneTrack 
Letar orimliga värden, dämpar effekten av vibrationer på ett mätspår med hjälp av glidande 
medelvärde. 
 
FilterOneTrackMedian 
Dämpar effekten av vibrationer och sprickor på ett mätspår med hjälp av glidande median. 
 
bcLine 
bcLine representerar en graf. Utifrån denna graf beräknas formfel. Vid beräkning av kupighet 
skapas en graf som beskriver ett mätspår. Objektet har kunskap om vilka punkter som 
indikerar virkets kanter och lutningen på den raka linje mellan dessa punkter. Med hjälp av 
denna klass beräknas det vinkelräta avståndet mellan referenslinjen och den givna mätkurvan. 
Se beräkning av formfel. 
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Funktioner: 
 
CalculateDistanceAtRightAngles 
Funktionen beräknar det vinkelräta avståndet mellan mätkurvan och den raka linjen mellan 
mätkurvans kanter. Denna funktion används vid beräkningen av kupigheten. Avståndet 
mellan två mätningar är lika för samtliga mätningar i ett mätspår. 
 
CalculateDistanceAtRightAnglesLength 
Funktionen används för att beräkna det vinkelräta avståndet mellan mätkurvan och den raka 
linjen mellan mätkurvans kanter. Denna funktionen används vid beräkning av kantkrok och 
flatböj där avståndet mellan mätningarna varierar. 
 
GetAngle 
Hämtar lutningen i radianer på linjen mellan de yttersta punkterna på linjen. 
 
GetFirstValid 
Hämtar det index på första värdet som indikerar början på virket. 
 
GetLastValid 
Hämtar det index på sista värdet som indikerar slutet på virket. 
 
GetSettings 
Hämtar nödvändiga inställningar från fil. 
 
GetTilt 
Hämtar lutningen på linjen mellan de yttersta punkterna på linjen. Denna lutning kan 
beskrivas som k i en räts linje ekvation,  y = kx +m. 
 
SetLineValues 
Tilldelar grafen sina värden och beräknar nödvändiga variabler så som lutningen. 
 
SetLineValuesSpring 
Tilldelar grafen sina värden och beräknar nödvändiga variabler så som lutningen. Denna 
används när grafen är beskriven längs med virket, t ex vid beräkningen av kantkrok och 
flatböj.
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bcDlg 
bcDlg är den klass som representerar programmets huvuddialog. Den presenterar resultatet för 
användaren och ger användare tillgång till vissa operationer så som att ändra inställningar och 
kalibrera systemet. Dialogen visar om någon kommunikation är aktiv med NPH, antalet 
virkesstycken som detekteras och resultaten av beräkningarna. 
 

 
 
bcSettingsDlg 
bcSettingsDlg representerar den dialog som ger användaren möjlighet att ge systemet den 
information som det behöver för att kunna göra formfelsberäkningarna. 
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ScanWidth anger spannet som mätningarna ska göras över. Då formfelen ska beräknas önskas 
dessa kunna göras över ett viss spann som t ex 2 m, för att på så sätt hitta de 2 metrarna av 
virket där formfelet är störst. 
 
För att beräkningar som applikationen gör ska bli korrekt måste den känna till avståndet 
mellan två mätningar. Detta avstånd sätts som en inställning. 
 
Användaren kan ange hur mycket av kanten på virket som ska ignoreras  för att slippa 
effekterna av vankant då kupighet, skevhet och flatböj beräknas.  
 
Då glidande medelvärde används måste första alla extremvärden elimineras. Detta görs 
genom att man stegar igenom hela mätspåret och jämför skillnaden mellan varje mätning. 
Denna variabel sätts för att man ska bestämma vilken den maximala tillåtna skillnaden mellan 
två mätningar får vara. 
 
För att få en korrekt beräkning av skevheten med den metod som används måste virkets bredd 
vara känt. Detta sätts som en inställning. 
 
bcCalibrationDlg 
bcCalibrationDlg representerar den dialog där användaren anger de parametrar som behövs 
för att en korrekt kalibrering utförs. 
 

 
Inställningarna som behövs för en kalibrering är tjockleken på kalibreringsplankan och ett 
mätt avstånd från mäthuvuden som ska representera normaliseringsavståndet som alla lasrar 
ska ha som nollpunkt. Applikationen är även intresserad av avståndet mellan varje huvud för 
att kunna ge korrekta resultat. 
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Material 
 

Hårdvara 
 
För att mätningar ska kunna göras kommer följande saker att krävas. 
 
B8-sensorer.  

Dessa är de moduler som gör själva mätningarna i systemet. Varje sensor har åtta 
punktlasrar. Avståndet beräknas för var och en med hjälp av triangulering. 
 

 
 
Net Power Hub 

Denna modul kopplas samman med samtliga B8 sensorer. Den har även en 
koppling mot pulsgivaren och mot Pc:n. Den tar en mätning för varje puls som 
pulsgivaren genererar. NPH har ett förutbestämt avstånd som den anser vara 
utanför mätområdet. Genom att utnyttja detta kan den detektera att ett 
virkesstycke passerar genom mätsystemet. På samma sätt detekterar den slutet på 
virket. NPH kan meddela PC på olika sätt att ett objekt har passerat mätsystemet 
och i den applikation  som har konstruerats under examensarbetet används 
signalering. 

 
Elektronik 

NPH har en strömförbrukning på mindre än 1 ampere. Detta är exklusive 
mäthuvudena vilka kräver 1A per som huvud som mest. Spänningen till NPH ska 
ligga på 11.4-25.2 V DC. 
 
En spänning på 5 V DC levereras till  pulsgivaren. 
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Pulsgivare 
Pulsgivarens uppgift är att generera pulser utifrån transportbanans rörelse.  
Modellen som erhållits under examensarbetet är en modell från Leine & Linde. 
Den generar 2540 pulser per varv, vilket ger en ganska hög upplösning. Hjulet 
som monterades på axeln har diametern på 200 mm vilket ger en upplösning på 
ungefär 4 pulser per mm. Ju fler pulser per varv på pulsgivaren, ju högre 
upplösning får vi på mätningarna. Högre upplösning ställer större krav på 
mätsystemets mätfrekvens. Det mätsystem som suttits upp i laboratoriet har en 
maximal frekvens på 700 Hz. 
 

 
 
Pulserna mottages från pulsgivaren med hjälp av RS-485 signalering. Se bilaga 2. 
 

 
Kabel mellan pulsgivare och NPH 
 Den pulsgivare som erhållits har en kontakt av typen MS 3106E-14S-6S. 
 Denna har följande kopplingsschema 

  
Kontakten på NPH för pulsgivaren är en vanlig D-SUB 9 med följande 
kopplingar. 

Funktion Ben 
1 A 
!1 B 
!2 C 
1 D 
+E Volt E 
0 Volt F 



 34

 
 
PC 

Den Pc som applikationen har testkörts på är en Pentium 4,  2,266 GHz med 256 
MB DD-RAM PC1200 och en systembuss på 533 MHz. Nätverkskortet är ett 
3Com 10/100. 

 
Ethernetkabel mellan Pc:n och NPH 
 
 Kabeln mellan Pc:n och NPH är en vanligt ethernetkabel som är korsad. 
 
Transportbana 

 
Transportbanan i laboratoriet består av en vagn som drivs efter en skena med 
hjälp av en rem. Vagnen kan skymtas i mitten av bilden under plankan. 
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Ställning för montering av B8-sensorerna ovanför transportbandet. 
 

 
Ställningen som mäthuvudena monterades på bestod i laboratoriet av två ställ med 
en balk fasttvingad mellan. 
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Mjukvara 
 
Mjukvaran har utvecklas i C++. Utvecklingsmiljön som har använts är Microsoft Visual 
Studio 6.0 under Windows 2000.  

 
Montering på sågverk 

 
För att prova mätsystemet och samla data från den miljö som systemet är tänkt för 
monterades mätsystemet upp på Vallmarks i Kroksjön. Syftet var att samla mätdata och 
undersöka om andra störningar finns i industriell miljö. 
 

Montering 
 

 
 
Mäthuvuden monterades fast på en konsol som skruvades fast på en vägg där 
vibrationerna var små.   
 

B B

580 mm

transportbana

mäthuvud

575 mm

Figur 44 
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För att minska upplösningen på mätningarna 
monterades ett hjul fast på pulsgivaren som 
sedan lades mot drivaxeln till transportbanan. 
Diametern på drivaxeln var 35 mm och hjulet 
som monterades på pulsgivaren hade en 
diameter på 106,5 mm. Detta medförde att vi 
får faktor mellan dessa som ligger på 3,04. 
Detta genom att ta det större hjulets omkrets 
dividerat med det mindre hjulets omkrets. Då 
pulsgivaren har 2540 pulser per rotation, 
kommer varje varv av drivaxeln att ha 834,7 
pulser. På drivaxeln till transportbandet sitter 
ett kugghjul som driver själva transportkedjan. 
Omkretsen på detta hjul är ca 1m, 1000 mm. 
Då detta sitter på drivaxeln kommer det att ha 
834,7 pulser per varv. Detta ger en upplösning 
där avståndet mellan pulserna blir 1,20 mm. 

 
 
Dimensionerna som kördes var 50 * 100 mm, 50 * 150 mm och 50 * 175 mm. 
Hastigheten varierade mellan 30 – 45 bitar / min. 
 
Ett flertal tester kördes på systemet. Exempel på sådana test var repeterbarhetstest, 
skillnad på formfel beroende på vilken sida av plankan som kördes, samt kända plank. 
Resultat av dessa finns under rubriken Resultat. 
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Resultat 
  
Repetering av samma planka genom systemet 
  
 En och samma planka kördes genom systemet 5 gånger. Resultatet av detta syns i 

tabellen nedan, där resultatet är beskrivet i 1/10 mm. 
 

  
 Kupigheten, kallad CUP i tabellen varierar med 0,5 mm då samma plank körs igenom 

systemet 5 ggr. Detta är en variation som mycket väl kan accepteras då felmarginalen 
måste vara mindre än 1 mm. Skevheten, kallad TWIST i tabellen, varierar med som 
mest 0,8 mm. Då det korrekta värdet ligger mellan det högsta och minsta värdet så har 
vi fortfarande en avvikelse som är mindre än +/-1mm. Flatböjen, kallad BOW i tabellen, 
svänger med 0,5 mm vilket inte generar något fel när den tillåtna felmarginalen ligger 
inom 1 mm. 

 
Mätning på båda ovan och undersida 
 
 Samma planka repeterades igenom systemet. 5 gånger med ena sidan upp och 5 gånger 

med andra sidan upp. Resultaten blev följande, där resultatet är beskrivet i 1/10 mm: 

 
 Om varje man beräknar medelvärdena av formfelen fås följande: 

 
 Skillnaden mellan dessa får representera en uppskattad skillnad i formfelen då olika 

sidor av plankan mäts. Denna skillnad syns i diagrammet under. 

CUP TWIST BOW SPRING 
26 191 14 0
26 199 12 11
30 198 12 11
25 198 9 11
27 199 11 11

 

Ovansidan 
CUP TWIST BOW SPRING 

42 120 15 9
41 118 13 7
41 127 16 29
39 114 11 7
39 116 16 30

Undersidan 
CUP TWIST BOW SPRING 

25 86 27 21
25 83 29 18
21 86 28 11
25 89 28 15
22 91 28 11

Ovansidan 
CUP TWIST BOW SPRING 

40,4 119 14,2 16,4

Undersidan 
CUP TWIST BOW SPRING 

23,6 87 28 15,2
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 Detta visar att beroende på vilken sida som mäts skiljer sig kupigheten med hela 2 mm. 

För att hitta denna orsak kan två mätspår jämföras. 

 Båda kurvorna tenderar till att har en avvikelse på mitten men denna framträder 
tydligare på den mätning som är gjord på ovansidan. Den påverkar även resultatet av 
kupighetsberäkningen. Orsaken till att kupigheten skiljer sig så pass som den visar i 
jämförelsen är att på ena sidan av plankan finns en avvikelse som påverkar systemets 
resultat. 

 
 Skevheten skiljer sig också mycket mellan mätning av ovan och undersida. Följande 

tabeller visar de spår med största och minsta lutningarna i varje mätning 

 Om resultaten från systemet jämförs med de i mätspåren så överensstämmer de ganska 
bra. Felet måste uppstå under själva genomförandet av mätningen. 

 

CUP TWIST BOW SPRING 
16,8 32 -13,8 1,2
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Ovansidan 
22000

22200

22400

22600

22800
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Undersidan 

Ovansidan Undersidan 
22000

22200

22400
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22800

23000

23200

23400

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115

22000

22200

22400
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22800

23000

23200

23400
1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115 121
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Mätningar av kända plank för att kalkylera mätnoggrannhet 
 

Här har beräkningar utförts på fyra kända plank. Avståndet mellan mätningarna är 1,20 
mm. Resultaten av mätningarna kan ses i bilaga 3.  
 
Mätnoggrannheten för beräkningen av kupighet har i värsta fallet av dessa tre en 
avvikelse på 1,2 mm. Den minsta ligger på 0,5 mm. Medelvärdet av avvikelserna 
hamnar på  0,77 mm. Den mätning som skiljer sig mest är den för mätningen av planka 
3. De övriga mätningarna ligger inom acceptabel nivå inom felmarginalen. 
 
Följande spår visar ett av mätspåren från planka 3 som har en av de största kupigheterna 
för plankan. 

Längden på linjen som kallas Cup kan uppskattas ur diagrammet till 0,1 tum då Y-ledd i 
diagrammet är angivet i tusendels tum. Detta leder till en kupighet på 2,54 mm vilket 
ligger nära den systemet beräknat som ligger på 2,7 mm. Kupigheten som beräknats 
med handpåläggning ger ett resultat på 1,5 mm. 

22000

22100

22200

22300

22400

22500

22600
1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115 121

Cup 



 41

Mätnoggrannheten för beräkningen av skevhet har i värsta fallet av dessa tre en 
avvikelse på 6 mm. Den minsta ligger på 0,2 mm. Medelvärdet av avvikelserna hamnar 
på  2,6 mm. Även här är det en mätning som skiljer sig markant i avvikelse från de 
andra. Beräkningen av planka 1 har en avvikelse på skevheten på hela 6 mm. 
De två mätspåren för planka 1 som skevheten beräknas på har följande utseende. 

Då y-ledd beskrivs i tusendels tum kommer t1 att ha ett värde på ca 0,1 tum, och t2 ett 
värde på ca 0,3 tum. Skevheten som beräknas kommer att vara ungefär 10 mm. 
Skevheten beräknad av systemet ligger på 11 mm. Värdet beräknat ur diagramet skiljer 
sig ungefär 5 mm från det värde som är mätt för hand. 

 

22400

22500

22600

22700

22800

22900

23000

23100
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113

t1 

t2 
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Resultat av examensarbetet 
  

Algoritmer för att beräkna samtliga formfel har utvecklats, men i och med man ej tar 
hänsyn till samtliga störningar kommer beräkningarna som applikationen i många fall 
att bli felaktiga. De resultat som funnits i laboratoriet där endast de störningar som tagits 
hänsyn till har funnits lyckade. Sämst resultat har presenterats av beräkningarna av 
kantkrok. Då systemet monterades i industri har resultatet försämrats. Fler beräkningar 
har genererat felaktiga resultat än vad som påvisats från laboratoriet. 
 
Examensarbetet kan inte anses att ha resulterat i en färdig produkt utan kan mer 
summeras som att ett flertal steg på vägen mot denna produkt. De algoritmer som 
utvecklats fungerar men har dålig toleransnivå mot störningar i mätningar, vilket 
resulterar i sämre resultat 
 
Monteringen i industrin har dock gett sådana resultat att det finns en grund att föra 
projektet vidare. 
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Diskussion 
 
 Med det sätt systemet är uppbyggt dvs. att uträkningarna förväntar sig att de mätvärden 

de erhållit är korrekta och att störningar har eliminerats blir utvecklingen av systemet 
svårt. Utveckling av dessa algoritmer i samband med svårigheterna att få det erhållna 
mätsystemet att fungera har gjort att tiden ej räckt till. Effekterna av störningarna kan ej 
filtreras bort utan måste tas hänsyn till i beräkningarna.  

  
 Undersökningen som gjorts har inte mynnat ut i en färdig produkt, men har 

förhoppningsvis lett utvecklingen av ett sådant system framåt. De undersökningar som 
gjorts om störningar på mätningar kommer i allra högsta grad att vara av intresse för en 
fortsatt utveckling av systemet. Idéerna bakom algoritmerna för hur formfelen beräknas 
på de data som erhålls från mätsystemet kan användas men bör vidareutvecklas för att 
förbättra resultaten. Som nämnts tidigare är det uträkningen av kantkrok som är 
känsligast för flest störningar på mätvärdena. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Träteks beskrivning av examensarbetet 
 
Funktion 
Formmätaren skall sitta i ett justerverk på sågverk. 
Plankorna är torkade. 
Flödet är tvärmatat. 
 
Dimensioner på virket: 
Tjocklek 38 – 75 mm 
Bredd 70 – 200 mm 
Längd 2000 – 5100 mm 
 
Matningshastighet upp till 150 bitar/minut (kan ev lösas med flera givaruppsättningar). 
 
De storheter som skall mätas och noggrannheten framgår av nedanstående figurer. Dock är 
mätlängden i vissa fall 3 m istället för angivna 2 m. Se bifogade sorteringsregler för 
byggreglar. 
 

  
Figur 1. Kantkrok   Figur 2. Flatböj 

  
Figur 3. Skevhet  Figur 4. Kupighet 
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Figur 5. Tabell över toleranser rörande deformation i Nordiskt Trä. Angivna siffervärden 
gäller för de olika sorterna. 
 

 
Figur 6. Regler för byggreglar. 

Formmätaren skall presentera resultatet i form av mätetal på storheterna i figur 1 – 4 ovan, 
dvs kantkrok, flatböj, skevhet och kupighet. Även mått på tjocklek, bredd och vankant kan 
lämnas, men det är inte huvuduppgiften. Mätlängden som resultatet beräknas på skall vara 
valbart, 2.00, 2.37, 2.42, 2.50, 2.70 eller 3.00 m beroende på regelns längd, i enlighet med 
reglerna i Figur 6. Mätvärdena skall rapporteras till överordnat system via seriell 
kommunikation eller nätverk. Vidare skall statistik och rapporter över inmätt virke kunna 
presenteras på skärm och i fil för vidare bearbetning. 
 
Mätnoggrannheten skall vara bättre än ± 1 mm. Med det menas att minst 95 % (2s) av 
mätvärdena skall ligga inom 1 mm avvikelse från det ”rätta” värdet.  
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Bilaga 2:  RS485 signal 
 
Följande data är hämtat från nätet, se referens 2. 
 
RS-485 and RS-422 Standards 
 RS-422  RS-485  
Mode of operation Differential  Differential  
Allowed no. of Tx and Rx  1 Tx, 10 Rx 32 Tx 32 Rx 
Maximum cable length 4000ft length 4000ft length 
Maximum data rate 10Mbps  10Mbps  
Minimum driver output range ±2V  ±1.5V  
Maximum driver output range ±5V  ±5V  
Maximum driver short-circuit 
current 150mA  250mA  

Tx load impedance 100  54  
Rx input sensitivity ±200mV  ±200mV  

Maximum Rx input resistance 4k  12k  
Rx input voltage range ±7V  -7V to +12V 
Rx logic high >200mV  >200mV  
Rx logic low <200mV  <200mV  
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Bilaga 3: Mätningar av kända plank. 
 

Namn: 1  
 

Dimensioner  
Bredd 125  

 
Mätt för hand [mm] Systemets resultat [mm] 

Kupighet 2 3,2 
Skevhet 5 10,3 
Flatböj 2 2,1 
Kantkrok 2 1,6 

 
Namn: 2  

 
Dimensioner  
Bredd 125  

 
Mätt för hand [mm] Systemets resultat  [mm] 

Kupighet 1,5 1,9 
Skevhet 9 6,5 
Flatböj 1 2,1 
Kantkrok 2 1,7 

 
Namn: 3  

 
Dimensioner  
Bredd 125  

 
Mätt för hand [mm] Systemets resultat [mm] 

Kupighet 1,5 2,7 
Skevhet 18 20 
Flatböj 2 1,2 
Kantkrok 1 1 
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Standardavikelser 
planka 1 
CUP TWIST BOW SPRING 

-2 -1 -1 7
-1 1 1 9
-1 -8 -2 -13
1 5 3 9
1 3 -2 -14

 
Standardavikelser 
planka 2 
CUP TWIST BOW SPRING 

-1 0 -1 -1
1 6 0 -3
1 -1 0 -1
0 -4 0 3

-1 -2 0 3
 
Standardavikelser 
planka 3 
CUP TWIST BOW SPRING 

1 6 -2 9
1 -2 0 -2

-3 -1 0 -2
2 -1 3 -2
0 -2 1 -2

 
 




