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Abstract 

Using the valuable natural resource - wood - from our forests in the best way, 
has always been the aim of the foresters as well as the sawmillers. A vital 
obstacle to use this resource optimally is the fact that it has not been possible to 
evaluate the inner properties of the logs. 

With the techniques that are available today, for instance X-ray, it is getting 
fully possible to measure these inner properties. 

In this thesis the demand for grey scale and spatial resolution of images from a 
medical CT-scanner has been studied. Possible methods to describe logs para-
metrically and alternative arrangements of beam geometries in comparison to a 
CT-scanner have also been studied. 

A spatial resolution of 5mm in the cross section and 10 mm lengthwise is 
sufficient for Swedish conditions. The number of necessary levels of grey scales 
amount to roughly 64 in order to be applied within industry. 

In order to apply this within industry on principle two courses of development 
may be chosen: 

- A modified medical technique of tomography. 

- A scoutview technique (normal longitudinal X-ray images) with a special aim 
and direction towards the needs of the sawmill industry. 

The problems of realizing an industrial equipment vary according to what 
alternative is chosen. In spite of the fact that the medical tomography would 
offer a simpler way of treating the signals and a better accuracy when it comes 
to detecting defects we estimate that it will take quite a long time before 
medical tomography can be used at sawmills. 

The scoutview technique, however, is possible to use with today's technique. 
The hard work is to find good methods to interpret the scoutviews and 
combine these from different directions. 

Keyword: Wood, defect detection, inner log quality, production management, 
scanning, X-ray techniques. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Background 

Using the valuable raw material - timber - from our forests in the best possible 
way has always been the object for the people working with it - from the 
foresters to the sawmillers. Therefore it is hardly astonishing that the bucking 
as well as the selection of sawing pattern is concerned have always been 
essential issues within both the occupations. Even if "acceptable" practical 
solutions have been able to be used the following basic problems have however 
not been possible to treat successfully: 

- How do the inner properties of the log, in the first place knots,have to be 
taken into consideration when it comes to selecting sawing pattern. 

- How does the choice of the sawing pattern and the result of the sawing as 
far as different finished products are concerned have to be taken into 
consideration already when bucking? 

The above mentioned problems have up till today been solved by using 
different experiments based on experience and judgements of the outer shape 
of the log and thus guessing what the inner properties of the log would be like. 
General timber price lists and different kinds of awards regarding lengths have 
also been used to control the bucking. As a rule the result has been regarded as 
satisfactory at least when considering the production of sawn standard 
products directed towards large volumes, which for a long time have 
dominated the industry. 

As the forest industry and the sawmills to a larger extent are heading towards a 
market which is ruled by the customers the profitability for the separate 
companies will to a greater extent depend on how well they can fulfil the 
wishes of the customers.The term wood quality can be expected to be more 
changeable and varying and to a larger extent be controlled by the user where 
the properties of the material are used when it comes to renewal of products 
and design and where fashion becomes increasingly important. 

No tree is similar to another tree and depending on when and how different 
saw kerfs in the tree are placed knots and other properties of the tree end up at 
different places at the sawn products. They might also end up being sawdust 
and wood chips. The sawn surfaces look very different depending on the angle 
of the saw in the three-dimensional space and if the knot has been broken up 
into a tangential or radial direction. Each sawn product becomes unique,which 
from an aesthetic point of view is very advantageous but very problematic 
when it comes to manufacturing. 

We have the vision that it will be possible to detect the quality of the raw 
material in every detail and link this information with the needs of the 
customers when the breaking down of the log takes place. 
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By using the techniques that are being used within health care, X-ray, 
tomography, NMR and ultrasound for example, it is also fully possible to 
examine the quality of the raw material in our forests. 

Financially it would not be profitable to use equipment intended for usage in 
health care in connection with forestry. Machinery suitable for forestry and 
timber industry have to be developed concerning 
capacity,stability,climate,accuracy and detection ability and so on. 

Even if we today have access to fast computers it is very essential to reduce the 
amount of information at a very early stage without losing important 
information. It is necessary to detect all major defects in the interior of the logs 
in order to be able to estimate an "optimal" usage of the log. 

In order to be able to develop a scanner which successfully tackles to detect the 
kind of defect, size and position in rotational, radial and longitudinal direction 
a large amount of basic knowledge concerning function, possible methods and 
necessary density information is required during scanning. 

1.2 Objective 

The purpose of the work presented in this thesis has been to examine how 
much the amount of information, starting out from CT-images of logs, can be 
reduced without losing any essential information.Part of this work has also 
been to study the technical possibilities to use longitudinal X-ray images of logs 
(so called scoutviews) in a future industrial application. 

1.3 Limitations 

This examination is above all of a qualitative character. The test material thus is 
fairly limited. The measurements regarding density, drying up etc have to be 
looked upon as a 
number of examples rather than as a representative material regarding wood in 
general.Furthermore the test material only comprises pine (Pinus Sylvestris). 
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2 SCANNING EQUIPMENT 

From a physical point of view there are a number of different possibilities to 
detect the interior of logs before the breaking up of them. The difference 
between sound wood and anomalies can very often be detected with changes 
regarding density,moisture content,the speeds of mechanical waves,the 
dielectric constant and/or the electron spin resonance. The different scanning 
techniques that are useful are described more carefully in paper I and they are 
above all X-ray, gamma radiation, NMR(nuclear magnetic resonance)(Chang 
1991) microwaves and ultrasound (Han 1991). 

In addition there are, from a practical point of view, a number of awkward 
problems that make all these scanning methods less attractive as far as 
continuous inspection of logs is concerned. 

- As far as NMR,microwaves and ultrasound are concerned the prerequisites 
change when the wood is frozen. This results in two things. Either the logs 
have to be thawed before detection or different methods/algorithms have to 
be developed for frozen and non-frozen wood. The temperatures close to the 
freezing point then are a big problem. 

- Metal parts have to be removed from the logs before being scanned with 
NMR otherwise there is a risk that the magnetic coil will break down when 
the logs pass by. 

- The damping of the microwave signal in a log is so large that the defects in 
the log to a great extent will be superimposed by the noise in the signal. 

- When using ultrasound there are difficulties regarding the signal 
transmission between the transmitter, log and receiver. The problem is that 
there has to be a physical contact between the units. Here among other 
things thin jets of water have been tested as connectors. Tests when 
submerging the logs completely into water during detection have also been 
made. The disadvantage with these procedures is that they create a great 
amount of noise. 

As far as gamma- and X-ray radiation is concerned the mutual problem is 
the fact that the radiation is harmful when you are exposed to large 
doses.This means increased costs in order to create safety.From this point of 
view xray is much better because it can be be cut off during maintenance and 
when something unexpected occurs,for instance fire etc.Furthermore it as a 
rule has a lower amount of photon energy and hence it is easier to screen off. 

The conclusion of the above facts is that if a scanning system for logs that is 
suitable for the nordic climate is to be developed within a near future it should 
be based on either X-ray or gamma radiation. 

When trying to find suitable isotopes to create gamma radiation there are very 
few ones available. When it comes to isotopes with short half-life the length of 
life is too short to make the system profitable. On the other hand isotopes with 
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long half-lives get a volume which is very large which in its turn makes it hard 
to generate enough photons. This implies a large focus and that the contrasts 
get blurred. From a security point of view it is also harder with a larger isotope. 
Another problem is that today's semiconductor detectors, which are developed 
for inspection of luggage at the airports do not manage photon energies above 
about 160 keV. This makes most isotopes not usable together with these 
detectors. The conclusion of this is that there today is no isotope which is 
suitable for scanning of logs. 

The X-ray tube is the source of radiation that shows the best advantages and 
hence probably has the best possibilities to manage the inspection of logs in the 
future. The X-ray tubes are available for industrial usage and they have a 
length of life of about 3000 - 4000 hours per filament. These tubes are often 
made with two filaments which makes the running costs of such a system 
acceptable. 

2.2 Medical CT-scanner. A research tool 

From the above discussion it is evident that X-ray is a suitable source of 
radiation.Therefore we have worked with a usual tomograph used within 
health care as a research device in order to investigate the possibilities the X-ray 
technique can offer when scanning logs. 

A computer tomograph consists of an X-ray tube and a detector array (a great 
number of detectors) that rotate round about the object that is to be examined. 
See Figure 1. 
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Figure 1. Rotating X-ray tube - detector array. 
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When the X-ray tube and the detector array have rotated round about the test 
object a great number of measuring values regarding the attenuation 
(absorption and reflection) of the X-ray emission is achived. One measuring 
value for each combination of detector and angle position (720  x  900 measuring 
values for the tomograph that has been used when doing this work). 

These values are then used to reconstruct the desired cross section image of the 
test object.Many methods have been developed for the actual image 
reconstruction.The basic theoretic foundation has its origin in Radon's formula 
from 1917, which comprises the mathematical background when estimating a 
two-dimensional image. The nowadays mostly used method is a filtered 
backprojection. Reconstruction at the frequency domain is however the method 
that has the shortest times of reconstruction (Axelsson,1992). 

The image is reconstructed with help from the measured signals and the image 
that is created describes the density variations in the cross section. Higher 
density and a longer running distance in the log cause fewer photons from the 
X-ray to pass through. In order to create a three-dimensional volume the log is 
moved a bit forward whereupon another scanning is made. This goes on until 
the whole log has been tomographically treated. 

The tomograph measures the density with an accuracy better than 5% and with 
an reproductability better than 1% (Lindberg 1990; Lindgren,1992). When 
studying logs the absolute levels of density are not of utmost importance. The 
fact that iteration and actual differences regarding levels of density can be 
detected between different parts of the log are of a major importance.The 
accuracy of the measurements is however fully satisfying when logs are being 
studied. 

2.3 Tina - today's industrial  logscanner  

Already at the end of the 70's a  logscanner  named Tina came into industrial 
usage at a sawmill. Today it is being used by two sawmills. The technique is 
based on gamma radiation with an energy of about 300 keV which is being 
generated by an iridium isotope.It has a half-life of 72 days. Tina has two 
radiation directions placed 100 degrees from each other at right angles to the 
transport direction of the log. See Figure 2. 
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Figure 2. Tina, a gamma-ray equipment for scanning of internal defects in logs. 

The detector is a kind of scintillation detector that counts the number of 
photons that during a time of 0.04 ms pass through the log. The source of 
radiation is equipped with a shutter system that controls the X-ray which goes 
through the log. With a feeding of the log through Tina at a speed of about 120 
meters/minute two sweeps of signals consisting of 250 measuring points is 
achieved at every 20 mm along the log. 

The signals from Tina can be compiled into images which can be compared to 
two normal X-ray plates, which have been scanned at an angle of 100 degrees 
from each other with the log in the centre. See Figure 3. 

Figure 3. Example of a signal from Tina detected in one direction. 

Even if the signal from Tina has a low resolution and a great noise of about 10% 
for a log with a diameter of normal size, it turns out that the result of grading of 
logs regarding quality of the centre is better than the manual methods 
(Hagman,1992). When grading into two kinds of quality takes place 73% have 
been correctly graded. 

A vital argument for Tina is the fact that it is possible to measure the diameter 
of the logs with a very good accuracy under the bark for timber classification 
(Sederholm,1980). Today there is no better equipment available to buy for the 
sawmills regarding measuring of the diameter. 
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3 METHODS TO REDUCE THE AMOUNT OF INFORMATION IN 
CT- IMAGES 

When logs are tomographically scanned a tremendous amount of data is 
achieved. As a rule a tomograph creates images with a size of 512 * 512 pixels 
with a resolution of 256,4096 or 65536 levels of density in the pixel. Every image 
has an amount of data corresponding to 262 or 524 kbyte. In order to get data 
that fairly well covers a whole log it should be tomographically scanned at an 
interval of 5 - 10 mm. A log with a length of five meters then requires a memory 
in the computer corresponding to 131 - 524  Mbyte  depending on the setting. 

With such large amounts of data immensely powerful computers are needed to 
treat the data in real time. Thus it will be extremely important to find methods 
to reduce the amount of data without too big a loss of information. 

Below three different methods of reducing the amount of information in CT-
images are accounted for. 

3.1 Levels of density concerning different defects 

If it has been possible to describe a log with fairly few levels of density there are 
a lot of chances to reduce the amount of data to a great extent.The density in 
logs and the effect of drying up is described in paper I, paragraph 4. 

With four threshold levels in the tomography image the most common density 
parts are detected. The intervals are as follows: 

air 	 0 - 250 kg/m3  
heartwood,dead knots 	250 - 750 kg/m3  
compression wood 	750 - 900 kg/m3  
sapwood 	 900 - 1100 kg/m3  
sound knots 	 > 1100 kg/m3  

The reduction of data that arises from the reducing of the levels of grey scales 
from 4096(which is common when using tomography) to 256, results in a 
saving of 33%. If a further reduction to 16 grey scale levels is made another 50% 
is saved and when the levels have come down to 4 a total saving of 83.3% is 
made. 

With few levels of density large savings of the amount of data can be made by 
using a combination with a compressing method where larger areas with 
similar levels are linked into one object. 

A major problem regarding methods that are based on levels of density is the 
fact that the conditions are changed if the log dries up when being stored 
(paper I paragraph 4.4). The demand for quicker circulation times and quicker 
handling of the timber during seasons when there is a risk of the timber being 
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dried up increases. It has turned out that it in the first place is the sapwood that 
dries up.Other problems arising when reducing the number of grey scale levels 
too much is the fact that it gets hard to classify different defects and that it 
might be difficult to handle natural variations of density between different 
kinds of trees. Our judgement is that it will be difficult to reduce the number of 
levels to less than 64, see paper I. 

3.2 Spatial resolution 

The spatial resolution restricts the size of the objects that can be seen in the log. 
If we are interested in discerning annual rings sized one tenth of a millimeter 
there must be a resolution which is on a par with it. Great savings can however 
be made regarding times of reconstruction and amount of data by disregarding 
the smallest defects.The demands for spatial resolution is depicted in paper I, 
paragraphs 5 - 7. 

The resolution of a log with a diameter of 25 centimeters is at its best 0.5 mm in 
the usual tomographs if the whole cross section of the log has to be part of the 
image. Objects sized 1 - 2 mm can then be detected. Most objects are usually 
extended in either direction why considerably thinner objects can be detected in 
logs. Thin annual rings with a low contrast as in sapwood can however not be 
discerned. 

With a resolution of 5 mm the most important parts of a log can still be 
detected. The amount of data then is only 1% of the origin. If the distance 
between the images run according to the same change of scale the amount of 
data will amount to one per thousand of the origin. 

Very often a longer distance between the pixels in the log can be accepted 
longitudinally than in the cross section. This is specially applicable to the areas 
between the layers of knots. 

A spatial resolution of 5 mm in the cross section and about 10 mm 
longitudinally often is enough for Swedish conditions. 

3.3 	Parametric description of knot geometry and outer shape 

Another way of reducing the amount of information is to describe the outer 
shape of the log, the heartwood limit,pith and knots with the help of a number 
of parameters. This can very often be a fully acceptable description of a log. 
How the parameter description is performed is described in detail in paper II 
and III. 

With the help of a parametric description a normal log can be stored with 5 - 10 
kbyte. This gives a reduction of about 40.000 - 80.000 times of the original data. 

In paper III the method regarding the parametric description of the logs is 
described. In order to find the knots the fact that the knots start at the pith and 
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grow towards the outer parts and the fact that the contrast between the knots 
and the surrounding wood is large in the heartwood is used, see paper I 
paragraph 4. 

Parametric description of knots is done in the following way. The search for 
knots is concentrated to 10 concentric surfaces (CS) around the pith, see 
Figure 4. 

The first five concentric surfaces are placed within the heartwood where the 
sound knots easily can be separated from the clearwood. From every knot that 
can be found on these surfaces we calculate equations how the  knotaxis  and the 
size of the knot varies in the angular and lengthwise direction. The knowledge 
and the location and shape of the knot in the heartwood help us to find the 
exact position and size of the knot in the sapwood where it is difficult to 
separate the sound knots from the clearwood. 

............. 	- • . .....  

4t,  

  

   

Figure 4. Partial analysis of knots on concentric surfaces around the pith. 

In paper III different models that have been tested to describe the knots are 
depicted. It is important to create robust models because the model is used to 
find the position of the knots in the outer concentric surfaces (CS) located in 
the sapwood. If the model is robust and describes the knots well it makes it 
possible to use images with a smaller resolution during the parametric 
description and/or fewer locations where the knot is described. The number of 
CS can for instance be lower. 
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4 X-RAY IMAGES DURING LONGITUDINAL TRANSPORTATION 

In the thesis the name scoutview is used for X-ray images that are detected by 
an array detector during a longitudinal transport of the log, see paper I, 
paragraph 8. (The denomination topogram is also to be found in literature). The 
established denomination concerning X-ray images is however radiographer. 

The tomographic image is as mentioned in 2.2 a transformation of a great 
number of scoutviews. When reconstructing tomographic images artifacts 
(defects) are always created. These are larger when the number of projections 
(scoutviews) are fewer. One single scoutview does on the other hand not 
contain any created artifacts from any transformation. The amount of 
information in a scoutview is about 500 times smaller than in a normal 
tomographic image.This is connected with the resolution in the detector and 
the tomographic picture. 

Using a normal tomograph at the sawmills is not possible from a capacity point 
of view due to the number of revolutions the gantry (containing tubes and 
detectors) would have to rotate with. It would break down. There is a 
progressing development (unfortunately much has not been said about this 
development the last few years) which is based on a fast tomography without 
any moving parts in the tomograph.(Roder,1989). This tomography is used to 
tomograph moving hearts. 

A tomograph has to be able to reconstruct any object while our aim is to 
reconstruct logs in an efficient way. When reconstructioning logs we can 
reduce the amount of information considerably by using our knowledge about 
how a tree is constructed and how different defects appear in the inner of a 
tree. 

If it is possible to extract the relevant information in a log with the help of a few 
scoutviews it is possible to build an equipment that can manage the capacity 
needed at Swedish sawmills with the components that are available today.This 
is due to the fact that the amount of data having to be treated is not too large 
for these components. This makes it interesting to find solutions built on a few 
scoutview images. Below is a description of the technique where 
tomographically described logs are used to simulate scoutviews. 

Different ways of compensating the signal due to the length the beam has to go 
in the object and the importance of different directions in which the log is X-
rayed are shown in paper I and II. These estimations are built on Beefs Law 
according to the following: 

(1) 

= the number of photons emitted by the source of radiation 
I = the number of photons reaching the detector 

= the absorbtion coefficient material, (depending on the photon energy)  
d  = the thickness of the material 
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A basic problem when scanning logs is to make enough photons pass through 
when the logs are thick. The number of photons that are let through depends 
on the number of photons emitted by the source of radiation and the energy 
that the photons have. If the number of photons is too small the signal will 
drown in the noise. The noise from the source of radiation can be written i7..\ 
On top of this there is the noise from the detectors. 

The number of photons reaching a detector element can vary from some 
millions down to some ten photons when there is a really thick log. The 
dynamic in the succeeding equipment that treat electronics and images often is 
too bad to discern any variations of minor defects in the signal when scanning. 
This results in the fact that either certain parts of the signal, that are being 
treated, have to be selected or there has to be a transformation of the signal. 
One good method is then to make the signal logarithmic as follows: 

( I \ 	(2) 

In order to further concentrate the information to be valid only for variations of 
density it is possible to compensate for the running directions of the photons as 
follows: 

Ln(I II) 
o 	(3)  

d  

This signal then is directly proportional to the average density in the radiant 
direction. 

In the paragraph regarding scoutviews in paper I simulations built on equation 
2 and 3 are shown. When simulating a scoutview based on tomographical data 
it is natural to make a transformation into equation (2) which in paper I 
wrongly has been called no compensation. In the paper the possibility to divide 
'A. into two components, one for sapwood and one for heartwood also is shown. 
This is done in order to increase the contrast regarding knots. 

In paper lithe possibility of inclining the direction of radiation in relation to the 
longitudinal axis as well as reconstructions from scoutview to cross section 
images is shown. 

An inclination of the direction of radiation by 200  results in considerably fewer 
artifacts and thus a better reconstruction of the cross section. It is possible to 
reconstruct one CS (concentric surface)from only 5 scoutviews where the 
accordance is good concerning the location, number and size of the knots. 



5 CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

In this thesis the demand for grey scale and spatial resolution has been studied. 
Different possible methods to describe the logs parametrically and alternative 
arrangements of radiant geometries in comparison with a tomograph have also 
been studied. 

The X-ray tube is the source of radiation that shows the greatest advantages 
and thus has the best possibilities to manage the inspection of the logs of 
tomorrow. 

With four threshold levels in the tomographic image the most usual parts are 
detected fairly well. 

With a resolution of 5 mm in the cross section it is still possible to detect the 
most important components of a log. Often a longer distance between the pixels 
is acceptable lengthwise than in the cross-section of the log. This is above all the 
case in the areas between the layers of knots. 

The outer shape and the knot structure can be compressed with the help of a 
parametric description and a normal log can be stored with 5 - 10kbyte. This 
gives a reduction of roughly 40,000 - 80,000 times the original data from a 
medical tomograph. 

It is possible to reconstruct one CS (concentric surface) where the accordance is 
good concerning the location, number and size of the knots with the help of 
only 5 scoutviews. 

In order to apply this within industry on principle two courses of development 
may be chosen: 

- A modified medical technique of tomography 

- A scoutview technique with a special aim and direction towards the needs 
of the sawmill industry. 

The problems of realizing an industrial equipment differ depending on what 
alternative that is chosen. The judgement is however that a modification of the 
medical tomograph to be used within the sawmilling industry is fairly far away 
in the future. The advantages are a simpler treatment of the signals with better 
accuracy in the detections compared to scoutviews. 

The scoutview technique is however possible to realize with today's technique. 
The hard work is to find good methods to interpret scoutviews and to combine 
these from different directions. 



Future work: 

- To find suitable sources of radiation and detector systems that fit sawmill 
environment from different aspects as working conditions, climate, 
vibrations, finance etc. 

- The tree models have to be improved further and simplifications have to be 
found. With better models, a general assumption that simpler measuring 
methods will do, can be made. 

Simulations of different beam configurations (machinery concept) and 
transformations regarding for example outer shape in order to find useful 
industrial concepts. 

Finding reconstruction algorithms that fit trees better and to find the 
information that is being looked for in the trees. 

Improve methods and classification algorithms to extract relevant 
information. 

- Link the customers' demands to the properties of the trees "optimally". 
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FÖRORD 

Detta projekt  har  finansierats inom ramen för STU:s kunskapsutvecklings-
program  i produktionsteknik.  

0. SAIMIANFATINII\G  

Sågverken  har under de  senaste  10  -  20  åren  lagt  ned allt större möda på 
att försöka öka värdeutbytet av  den  ingående råvaran.  

ELL  överyLipande  problem  är och  har  alltid varit att  man  inte känt till 
hur  den  stock  man  ämnar sönderdela ser ut inuti.  Man har  därför måst nöja 
sig med volymsoptimeringar eller förlita sig på subjektiva visuella 
bedömningar av varierande kvalitet. 

För att kunna göra  en  kvalitetsanpassad sönderdelning krävs  således en  
maskin  som kan  detektera stockarnas inre  kvalitet under  produktions-
mässiga  betingelser.  Detta innebär  dock  att mycket stora informations-
mängder  mäste  hanteras  per  tidsenhet. 

För att kunna komma upp i prodüktionsmässig detekteringähastighet krävs 
därför att  man  kan nedbringa informationsmängden högst väsentligt redan 
vid källan, utan att förlora  relevant information.  

Syftet med föreliggande projekt är att systematiskt kartlägga vilken 
informationstäthet som krävs för att kunna detektera och särskilja olika 
typer av anomalier i  de  inre delarna av  en  stock. 

Undersökningen  har  visat att det är fullt möjligt att detektera olika 
typer av kvistar, tjurved och kärnved med genomlysningstekniker i  
laboratorieskala.  

Realiserandet av användningen av genomlysningstekniker kan i princip 
följa två utvecklingsvägar, nämligen :  

1. Användningen  av  endast lätt modifierad  medicinsk  tomografiteknik.  
Finns  bara  de  ekonomiska incitamenten  kan  denna typ  av  maskin 
finnas ute  pä  sågverken inom  mindre  än  10 år. 

2. Utveckling av scoutview-tekniken med speciell inriktning  not  såg-
verkens behov. 

Vilken väg som är lämpligast att gå kan inte avgöras på  basis  av  de  
kunskaper som vi besitter idag. Efter ytterligare utveckling av  de  två 
alternativa teknikerna får  man  avgöra  den  framtida vägen utifrån  en  
jämförelse av pris och prestanda för  respektive alternativ.  
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1. BAKMUNDoaiSYFTE 

En  stor  del  av forsknings- och utvecklingsarbetet inom  den  trämekaniska 
produktionstekniken  har  som målsättning att öka värdeutbytet av varje 
enskilt trästycke. Med andra ord rätt träbit på rätt  plats.  

Ett överyLipande  problem  är och  har  alltid varit, att  man  inte känt till 
hur  den  stock  man  ämnar sönderdela ser ut inuti.  Man har  därför måst nöja 
sig med volymsoptimeringar eller förlita sig på subjektiva visuella 
bedämningar av varierande kvalitet. 

Råvarukvaliteten  har  mänga dimensioner,  t ex  kvist, årsringstäthet, 
fiberriktningar, svampangrepp  m m.  Här koncentreras intresset på kvist 
även  an  andra allvarligare kvalitetsfel, som exempelvis röta, ej gläms 
bort. För att få full effekt av  en  kvalitetsanpassad sönderdelning i 
sågverk, bör  en  kvalitetsmätare för timmer inte bara detektera var kvist 
förekommer i stockens längsled, utan också hur långt ut från margen  den  
sträcker sig och i vilket rotationsläge  den  befinner sig. 

Hur långt ut  not  stockens yta kvisten sträcker sig är av vikt för att 
bestämma postningen, dvs hur sågsnitten ska placeras relativt centrum. 
Kvistens rotationsläge kommer att styra det rotationsläge  man  väljer att 
såga stocken i,  se  figur  1.1. 
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A  

Figur 1.1. A.  Inläggning  enligt dagens  metod utan möjlighet att ta 
hänsyn till  kvalitet. 

B. Optimalt  vridningsläge medellp  av  morgondagens inlägg-
ningsmetod.  

A. Today'S mthod  for  positioning of  logs  without regard  to the  
inner  quality.  

B. Optinum  positioning  with  regard  to  inner  quality.  



Idag finns två olika kvalitetsmätare för timmer tillgängliga. Dels TINA-
gystemet som finns installerat i Ala SågverkI dels datortomografi. TINA  
har en  kapacitet  an  cirka  1 meters  mätning  per  sekund.  Dock  har  denna 
mätare, som bara  har  två mätriktningar, inte förmågan att avgöra 
kvistarnas rotationsläge eller aystånd från märg. Datortomografi  har en  
alldeles för låg kapacitet (cirka  100  ggr för låg) och kräver dessutom  en  
manuell utvärdering av varje mätt tvärsnitt. Vad  man skulle  önska vore 
att  en  "kompromiss-maskin" utvecklades, med kapaciteten  1-2  meter/sekund 
och  en  detektering av enskilda kvistars storlek och placering i stocken. 

För att kunna  komma  upp i  produktionsmässig  detekteringähastighet krävs 
att  man kan  nedbringa informationsmängden högst väsentligt redan  vid  
källan, utan att förlora  relevant information.  

Syftet med föreliggande projekt är att systematiskt kartlägga vilken 
informationstäthet som krävs för att kunna detektera och särskilja olika 
typer av anomalier i  de  inre delarna av  en  stock. 
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2.  GENCIAGYSN1NGTIEWnell ,-.FYSIKALISKA PRINCIPER  oaf  BEGRÄNSNINGAR 

För att kunna detektera och särskilja olika anomalier frän  frisk  ved, 
måste  man  utnyttja att anomalierna och veden  har  olika egenskaper i något 
ayseende. 

Parametrar  man  kan tänkas utnyttja för att detektera skillnad mellan 
anomalier och  frisk  ved är: 
- densitet 
- fuktkvot 
- utbredningshastighet för mekaniska vågor 
- relativ  dielektricitetskonstant 
- elektrcnspinnresonans 

I detta aysnitt görs  en kort  genomgång av  de  fysikaliska principerna för  
de  för närvarande mest aktuella teknikerna för detektering av stockars 
inre kvalitet.  

2.1  Elektrcmagnetiska vågar 

Elektrcmagnetiska vågor kräver, till skillnad från mekaniska vågor, inget 
materiellt  medium  för  sin  utbredning. För övrigt  har de  två vågtyperna 
mänga gemensamma  drag.  Ett karakterisktiskt  drag  är att båda typerna 
transporterar energi  men  ej materia. 

Ljus, liksom  all  annan elektromagnetisk strålning, kan betraktas dels som  
en  vågrörelse, dels som  en  partlkelsUöm. Dess utbredning beskrivs dock 
bra som  en  vågrörelse.  

De  elektromagnetiska vågornas spekbinmcmfattar allt från långvågiga 
radiovågor till mycket kortvågig gamasträlning,  se  figur  2.1.  I denna 
framställning kommer vi främst att behandlamikravågor,  röntgen  samt  
gammastrålning. 

I tabell  2.1 visas en  samanställning av hur vågor med olika väglängd 
tränger  in  i fuktigt trä. Inträngningsdjupet  har  i detta  fall  satts till 
det djup då vågornas energi reducerats till  1/4.  Som framgår av tabell  
2.1 har man den  lägsta penetrationsförmägan i UV-området. Utgående från 
UV-området  har man  således högre inträngningsförmåga både för kortare och 
längre våglängder. Detta beror på att i detta väglängammråde  har  
materialets inre beståndsdelar störst förmåga att svänga i resonans med  
de  utsända vägarna, dvs tar upp mycket energi från vägarna, vilket 
innebär att dämpningen blir b 
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Tabell  2.1.  Inträngningsdjup i fuktigt trä  (100%)  vid olika väg-
längder. Inträngetriasdjup = djupet då energin reducerats 
till  1/4  av  den  ursprungliga.  

Penetration depth in green wood (MOP/) for different wave-
lengths. Penetration depth = The depth where the incoming 
energy has been reduced to 1/4.  

Våglängd 
111  

Inträngnings- 
djup,  m 

Benämning  

1 0,5  Radiovågor  
10-1  0,5  • 	10-1  Mikrovågor  
10-2 0,5 	10  If  

10
-4 0,92  • 	10

-2  Infrarött ljus  
10

-6 0,23  • 	10
-2  Synligt ljus  

10
-8 5  • 	10

-5  UV-ljus  
10-10  10-1  Röntgen  
10-11  1,8  • 	10-1  Gammastrålning 
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frekvens  fotonenergi 
Hz 	I 	eV 
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1:115 	
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10-10 104 

Figur 2.1. Elektromagnetiske  vågornas spektrum.  

Wavelengths for electromagnetic waves.  
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2.1.1  Mikrovågor  

Sum  framgår av figur  2.1  ligger mikrovågområdet mellan ca  2  GHZ och  300 
GHz,  vilket motsvarar våglängder på mellan ca  15 an  och  1 mm.  

Trä penetreras av elektromagnetiska vågor som  t ex  mikrovågor. Det är 
trämaterialets dielektriska egenskaper som avgör hur  en  utsänd väg 
absorberas, fasförskjutes och depolariseras.  

De  plana vågornas utbredning i trämaterial bestäms av förhållandet exp  
(-yd),  där d är ayståndet i  meter  från  en  referenspunkt och 

Y = 	iß  = iß0  E 0.5  

är  den  komplexa propageringskonstanten. Realdelen (alfa) är dämp-
ningskonstanten (Neper/m) och imaginärdelen  (beta)  är faskonstanten 
(radianer/m). Faskonstanten i luft är  

ß 2  n 	 (2) o 	A0  

E = relativa dielektricitetskonstanten E = E!  - je"  tan 5  = e/e' = 
förlustfaktorn X

(
= våglängden  

Om tan 5  <  1  blir då vid  en  binomialutveckling  

V  =  jß0  (E t  (1  - j  tan 5))  c" = jßo  (E')  0'5  (1  - j  tan 5  +  ti-2  5) 2 	8  

Således blir för  tan 8  <<  1  dvs låga fuktkvoter  

ß (e')05 tan 8 	n • (e')05 tan 5 
a -  ° 

(3) 

2  A. 
o 

och 

= 	(c')  
tan28 	2n 	 tan25 0.5 

( 1 + 	) = - 	(£1) ().5  (1 + 	) (4) 
8 
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Sam  framgår av ekvation  3  och  4  beror dämpningen och fasförskjutningen 
på: 

- dielectricitetskonstanten E 
- förlustfaktorn =  tan 5  
- väglängden 

e'  och  tan 5 beror  i  sin tur  bl  a  pä  trämaterialets  densitet,  fuktkvot,  
temperatur  och  vinkel  i förhållande till fiberriktningen,  samt på de  
utsända vågornas  frekvens.  

I figur  2.2 visas  resultatet av några mätningar som  Martin m  fl  har  
utfört på ett flertal olika träslag med olika densitet. 

(1)  



90° 

80° 

70° 
a- 

60° 

50° 

40° 

a 30°  

9 

0.4 	0.5 	0.6 	0.7 
Specific gravity 

0.8 9/cm3  09  
3.0 

03 
b 

0 r -0.02 

0  

0 

 

0 

 

G 

C.0 	0 

0 

 

Figur 2.2.  A7-fasförakjutning och B=dämpning som funktion av densi-
teten. Frekvens  9,2 GHz (Martin).  

A=Phase shift and B=amping as a function of density. 
Frequency = 9.2  GHz  (Martin).  

Som framgår av figur  2.2  ökar fasförskjutningen tämligen linjärt med ökad 
densitet medan dämpningen tycks tämligen oberoende av densiteten. 

Detta resultat motsägs delvis av resultat som erhållits av Tiuru  m  fl,  se  
figur  2.3.  Enligt dessa försök ökar både dämpningen och fasförskjutningen 
med både ökad densitet och ökad fuktkvot. Därpningen var i detta  fall  ca  
0,7  dB/m/kg/m, och förskjutningen 0,3°/kg/m . Detta skall jämföras med  
Martins  resultat (figur  2.2)  som innebar att dämpningen var oberoende av 
densitet och fasförskjutningen var 0,12°1kg/m3. Denna skillnad kan 
möjligen förklaras av att försöken gjorts på olika träslag och med något 
olika frekvens.  

King  m  fl  har  för Douglas  Fir  undersökt  hur  c'  och  tan 8 beror av  
fuktkvot och fiberriktning,  se figur 2.4. Sam  framgår  av figuren  ökar  
både E l  och  tan 5 med  ökad fuktkvot. Detta innebär också att  både  
dämpning och fasförskjutning ökar  med  ökad fuktkvot,  se figur 2.5.  
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Figur 2.3.  Dämpning och fasförskjutning som funktion av fuktkvoten för  
gran  och furu med olika densitet. Frekvens  9,7 GHz  (Tiuru).  

Damping and phase shift as a function of moisture content for 
spruce and pine. Frequency = 9.7  GHz  (Tiuru). 
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Figur  2.4.  Reala  dielectricitetkonstanten  c'  och förlustfaktorn  som 
funktion av  fuktkvoten  vid  olika riktningar  på  fältet i 
förhållande  till  fiberriktningen.  Frekvens  4,81  GHz  (King). 

Rea/ dielectric constant  c'  and loss tangent as a function of 
moisture content, for electric fields (4.81  GHz)  which are 
parallel and perpendicular to the grain cerouglas-Fir (King). 
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Figur 2.5.  Dämpning och fasförskjutning som funktion av fuktkvoten vid 
olika fiberriktningar. Frekvens  4,81 GHz  (King). 

Damping and phase shift as a function of moisture content 
for electric fields (4.81  GHz)  which are parallel and 
perpendicular to the grain of Douglas-Fir (King).  

Av figur  2.4  och  2.5  framgår också  klart  att dämpning, fasförskjutning, 
E' och  tan 6  är större när fältet går parallellt med fibrerna än när 
fältet går tvärs fibrerna. 

Denna skillnad i dielektriska egenskaper i olika riktningar i förhållande 
till fibrerna medför att  den  utsända  elektromagnetiske  vågen  de-
polariseras  an den  inte är exakt parallell eller exakt vinkelrät mot 
fiberriktningen. Genom att mäta  depolariseringen  kan  man  således 
detektera fiberstörningar.  

De  dielektriSka egenskaperna hos trä varierar även med temperatur och 
frekvens,  se  figur  2.6.  

Observera att  man  i detta  fall  inte  har  några diskantinuiteter vid 
fryspunkten. I detta  fall  låg fuktkvoten vid ca  21%,  dvs  klart under  
fibermättnadspunkten. När  man  kommer över fibermättnadspunkten kan  man  
förvänta sig  en  språngvis sänkning av dämpning och fasförskjutning pga 
att det fria frusna vattnets molekyler ej påverkas av det oscillerande 
fältet. 
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Figur 2.6. Real  dielectricitetetskonstant  (e')  och förlustfaktor  (tans)  
som funktion av temperaturen vid  olika  frekvenser  (Tiuru 

Rea/  dielectric constant  (£')  and  loss  tangent  (tanS)  as a  
function of temperature  at  different  frequences (Tiuru). 

När  det  gäller  val av  våglängd  kan man  direkt  frän ekvation  3  och  4 se  
att ju kortare väglängd  desto  större dämpning och fasförskjutning. 
Fördelen  med en kort  väglängd är  en  bäLLve spatial upplösning.  Enligt  
muntliga uppgifter frän Institutet för  Mikroelektronik  är  det  svårt att  
få en  väsentligt bättre spatial upplösning än väglängden.  Martin m  fl 
redovisar dock att  man kan  detektera  en 6 mm kvist vid en  väglängd  på 
3,24 an. 

Den  väglängd som kan användas begränsas neråt av mätsystemets känslighet  
samt  hur små antenner  man rent  praktiskt kan göra.  En  självsvängande 
dipolantenn är ca  en  halv våglängd lång. 

Enligt  King  skulle  dessa begränsningar innebära att det bäst lämpade 
frekvensområdet för transmissionsmätningar ligger vid  2  -  6 GHz  med  en  
övre gräns på  7  -  8 GHz.  

Frågan är  nu an man  utifrån ovanstående redovisade litteraturuppgifter 
kan avgöra  an  det är möjligt att detektera inre avvikelser i råa 
timmerstockar genam att mäta dämpning, fasförskjutning och  depolarisering  
av transmitterade mikrovågor. 

Denna litteraturgenangång  har  visat att:  1.  dämpningen främst beror på 
fuktkvoten  2.  fasförskjutningen främst beror på densiteten. 

Utgående från figur  2.5  ser  man  att dämpningen är  6  dB/cm vid  100%  
fuktkvot och  4,81 GHz,  dvs  en  amplitudhalvering för varje  cm.  För  en 40 
an  stock innebär detta att  den  transmitterade vägen  har  ca  1012  gånger så 
låg amplitud som  den  infallande  vigen.  Eftersom  en  stock  har  ett 
cirkulärt tvärsnitt, dvs gångvägen genom materialet varierar från  0  -  40 
an,  ställer detta oerhört stora krav på mätsystemets dynamik och 
upplösning.  Om man  antar att  en 2 an  kvist skall detekteras i  en 40 an  
stock  samt  att kvisten  har en  dämpning på endast  5  dB/cm pga lägre 
fuktkvot, innebär det att  den  totala dämpningen sjunker från  240 dB  till  
238 dB.  Detta innebär att  an den  infallande amplituden är  P4  medför  den  
minskade dämpningen vid kvisten i detta exempel att  den  transmitterade 
amplituden  har  ökat från  1,0  •  10-12  A  till  1,3 '10-12  A. Om den  
infallande amplituden ligger i storleksordningen  20 V  innebär detta att 



mätsystemet skall kunna detektera  en  amplitudskillnad på  6 *10-12  v.  

Det bör i detta sammanhang poängteras att  en  ökning av våglängden minskar 
dämpningen relativt kraftigt.  En  ökad våglängd försämrar dock  den  
spatiala upplösningen avsevärt. 

Förskjutningen vid  100%  fuktkvot ligger enligt figur  2.5  på ca  150  
grader/cm. För  en 40 cm  stock  skulle  detta innebära  6000 grader,  dvs 
nästan  17  hela viglängders fasförskjutning.  En 20 mm  kvist, som i 
ovanstående exempel,  Skulle  innebära  en  minskning av fasförskjutningen 
med ca  50 grader.  Detta motsvarar  en  skillnad i gångväg i felfritt trä på 
ca  3 mm.  Orundheter och andra störningar i stocken kommer således med 
största sannolikhet att ge ett så stort brus att kvistar är omöjliga att 
detektera. 

Andra faktorer som stör mätningarna är bl  a  reflexion  not  mantelytan och 
sommar-/vårvedsgränser, fuktkvotsgradienter, kärnved, läckfält, 
bakgrundsstrålning  m m.  

Mot denna bakgrund är vår bedömning att mikrovågsstrålning ej är lämpad 
för detektering av stockars inre kvalitet i rått timmer.  

2.1.2  Röntgenstrålning cchgammastrålnIng 

Medan  mikrovågstrålningen  har  längre våglängd än  det  synliga ljuset,  har  
i'ltgen- och gammastrålningen mycket kortare våglängder än  det  synliga 
ljuset,  se figur 2.1.  Våglängdsområdet sträcker  sig  från ca  5  nm  (5  •  
10-9m)  och nedåt.  

Ur vår  synpunkt finns  det ingen  avgörande artskillnad mellan  röntgen-  och 
gammastrålning. Skillnaden mellan  röntgen-  och gammastrålning är att 
röntgenstrålningen är artificiellt genererad och att  den  innehåller ett  
helt spektrum av  olika våglängder,  se figur 2.7,  medan  den  gammastrålning 
sam emanerar från  naturligt  sönderfall  hos  radioaktiva  isotoper  endast 
innehåller  en eller  några diskreta väglängder.  (Det  finns  dock  undantag 
från denna enkla  grunddefinition.)  

Förutom att  en  elektromagnetisk våg kan betraktas som  en  vågrörelse, kan  
den  även beskrivas som  en  st.röm av diskreta  fotoner. En  fotons energi kan 
beräknas ur: 

E =h*v=h•  c 
A.  

där  E  =  Energi 
h  =  Planck's  konstant (6.624  •  10-34) 
v  = ljusets hastighet  (3  °  108  m/s) 
A.  = våglängden  

Eftersom 1  eV  är  1,6  °  10-19  Joule, kan  uttrycket förenklas till:  

E' (key)  =  12.4  
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Figur 2.7  visar ett röntgenspektrum frän ett röntgenrör med  en  
Wolframanod.  Den  inställda accelerationsspänningen var  100 kV.  

Intensitet 

keV 

Figur 2.7.  Röntgenspektrum från ett röntgenrör med Wölframanod. 
Accelerationsspänning  100 kV  

Energy spectrum  fram  x-ray tube with tungsten anode. 
Acceleration potential 100 WV 

Den  vertikala axeln visar hur mänga kvanta (antalet ger intensiteten) sam 
erhålles vid  en  viss energi eller våglängd  (den  horisontella axeln).  Den  
heldragna kurvan är antalet kvanta i  den  kontinuerliga strålningen  (en  
annan beteckning är vit strålning) och kännetecknas av  en  minimivåglängd 
eller  maximal  energi, sam beror på  den  inställda accelerationsspänningen.  

Den  kontinuerliga strålningen uppkommer genom att elektronerna från 
r5ntgenrörets katod retarderas och överför energi till anoden konti-
nuerligt,  se  figur  2.8.  
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Figur 2.8.  Röntgenrör. Schematisk figur över hur ett röntgenrör är 
uppbyggt.  

Schematic sketch of x-ray tube. 
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När accelerationsspänningen (spänning mellan anod och katod) ökar,  kommer  
kortaste våglängden att minska och tvärt  an. En  ökning  av  strömmen genom 
glödtråden  ger  ett större  antal elektroner  och därmed ett större  antal 
kvanta,  varför  intensiteten  för alla våglängder ökar. 

Inställningen  på  röntgenröret är begränsad  av  flera olika orsaker.  
Medicinsk  röntgen  får ej  ge för höga stråldoser (<  1 rad),  vilket gör att 
höga strömmar kombinerade  med  hög spänning  ej  är tillåtna.  Den lilla 
punkt  där elektronerna träffar  anoden  värms upp  kraftigt,  och detta 
begränsar också användningen  av  höga strömmar och spänningar. 
Röntgenröret  mäste  kylas. Lägre spänning och hög st.Lan är  ej heller så  
bra,  då  detta medför hög  temperatur  i glödtråden. Höga  temperaturer  i 
anod  eller  glödtråd kontaminerar rörets inneryta, vilket  ger en 
filtereffekt. Filtrering ger  röntgenstrålen ett mera begränsat våg-
längdsområde, medan antalet  fotoner samtidigt  minskar. 

Strålning från radioaktiva isotoper uppvisar inte något kontinuerligt 
spektrum utan figur  2.7  består endast av  de  materialspecifika topparna. 
Därvid blir strålningen mer väldefinierad.  En  isotop av styrka  1 Curie  
avger  3,7  x lie  fotoner per  sekund. 

När  en  röntgen-  eller gammastråle går igenom ett material kommer färre  
fotoner  ut i jämförelse med det antal som gick  in  i materialet. Mat-
erialet absorberar energi från strålen.  

Figur 2.9  visar vad som kan inträffa  under  absorptionen från  en  mono-
kromatisk (alla kvanta  har  samma våglängd) stråle. 

Figur 2.9. Absorption. Figuren  visar  de interaktioner som kan  uppkamma 
när  en stråle  träffar ett provmaterial. I är  en  moncklum-
matisk  stråle  (fotonknippe). I är  det antal fotoner  sam  når  
till detektorn  direkt  utan att ändra  energi.  

Different scattering  and  attenuation phenomena when  a  
monocranatic  beam  is  coming into  a  material.  

Absorptionen  genom  materialet  följer  den  välkända ekvationen  (Beers  lag).  



I  (k0)  =  10 
 • exp (-g • d) 

där I = antalet kvanta som når detektorn 
g = materialets absorptionskoefficient 
d = materialtjockleken 

Ekvationen gäller  an  X = Ko
, dvs monokromatisk strålning. 

Det framgår ur figur  2.9  att vi  har  två huvudtyper av interaktion mellan 
stråle och material.  Den  ena typen är spridning av kvanta, vilket medför 
att många av  de  utsända fotonerna ej når detektorn.  Den  andra typen är 
fotoelektrisk effekt, vilket medför att  fotonen  förlorar stora mängder 
energi. 

Spridningen  av kvanta  är  elastisk  (Rayleigh  spridning)  eller  inelastisk  
(Compton  spridning). Spridningen  av  fotonerna  beror på materialets 
elektrondensitet. 

Till  följd av ovanstående får vi  en  absorptionskoefficient som ser ut på 
följande sätt: 

p. = Ps  4-  4f  

där gs = absorptionskoefficienten för spridning 
gf = absorptionskoefficienten från fotoelektrisk effekt 

Ovanstående ekvation kan skrivas  an  till 

g (p,  Z,  E) = gs (p,E) + gf (p,  Z,  E) 

där p = materialdensiteten  
Z  = medelatomnumret 
E = fotonens energi 

Ekvationen visar att absorptionskoefficienten är beroende av densiteten, 
atomnumret  samt  fotonens energi. Trämaterial absorberar  sedan de  två 
huvudkoefficienterna blandats. När accelerationsspänningen blir lägre 
ökar inflytandet från fotoelektrisk effekt. 

Det antal  fotoner  som passerat provobjektet räknas med hjälp av  en  
detektor. Två viktiga krav ställs på  en  detektor. För det första skall 
detektorn vara liten, så att upplösningen blir så hög som möjligt. 
Detektorn skall också vara linjär mot antalet inkommande röntgenfotoner. 
Utöver detta skall  den  helst vara linjär  not  energin och fotonerna, 
väggarna skall vara tunna  (mindre dimension)  samtidigt som  de  skall vara 
ogenomträngliga för strålning från  de  detektorer som ligger bredvid. 

Det finns två typer av detektorer, nämligen: 

- Scintillationsdetektorer, se figur 2.10. 
- Gasdetektorer, se figur 2.11. 
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Figur 2.10.  Scintillationsdetektor.  

Scintillation detector. 
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Figur 2.11. Gasdetektor  för räkning av .rdikrtgmnievanta.  

Gas detector.  

När  en  scintillationskristall träffas  av en  röntgen-  eller  gammafoton  
'calmer  ljusfotoner att alstras. Ljusfotonerna förstärks och transformeras 
till  en elektrisk  strömpuls i  en  fctcmultiplikator  eller en  fotodiod. 
Fotodioderna är  av  samma typ  som  finns i mcderna videokameror.  Kristallen  
kan var av  olika material, natriumjodid, cesiumjodid, kalciumflourid och 
vismutgermanat. 
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När  en  röntgen-  eller gammafoton går  in  i gasdetektorn joniseras 
xenongasen i röret. För ett  kort  ögonblick leder  gasen  st...Lün framdriven 
av spänningen över detektorn. Därefter räknas antalet strömpulser.  Den  
tid  under  vilken räkningen av  fotoner  Sker är av storleksordningen  1  ms i  
en  datortomograf. 

Detektorns storlek, fönster  samt  väggtjocklek begränsar upplösningen. 

Följande beräkningsexempel ayser att  visa på  vilka  krav som  waste  ställas  
på en  strålningskälla för  en  industriell  applikation.  Följande  antages  
gälla: 

- Mätningshastighet för timret på  2 m/s.  
- Detektorstorlek  3  x  3 mm.  
- Avstånd strålningskälla - detektor =  500 mm.  
- Scantid  1,5  ms =  den  tid det tar för stocken att förflytta sig  en  

detektorbredd  an 3 mm.  
- Två olika  fall  jämförs med ayseende på antal genomgående  fotoner.  
Material  A  består av  40 an  ved med  en  torrdensitet på  500  kg/ffi och  
en  fuktkvot på  100  %, dvs rådensitet  1000  kgW.  Material  B består 
av  39 an  material  A  och  1 an  kvist med torrdensiteten  950  kg/ffi och 
fuktkvoten  20  % , dvs rådensiteten  1140  kg/2. Absorptions-
koefficienterna för  respektive  material framgår av tabell  2.1.  

Tabell  2.1  Absorptionskoefficienter för material  A  och material B vid  
73  resp  400 key.  

Attenuation  koefficient  for material A and material  B  at 
73 key and 400 key. 

Material A 	Material  B  
73 keV 	0,1367 	0,1699 
400 kev 	0,0783 	0,0978 

I tabell  2.2  redovisas antal  fotoner  sam går igenom  respektive  material  
under  antagandet att  200 respektive 500 fotoner  passerar material  A.  I 
tabellen redovisas även nödvändig styrka  Is  strålningskällan. 

Tabell  2.2  Antal genomträngande  fotoner  för olika material och 
strålningskällor.  

Number of penetrating photons  för  different materials and 
emitters.  

Antal genomträngande  fotoner  Behövlig styrka  Is  
Fotonenergi 	Material  A 	Material  B 	strålningskälla  

Key 	 Fotoner/s  

73 200 193 11 • 	1012  
400 200 196 1 • 	ld"2  
73 500 484 27,6 • 	1012  
400 500 490 2,8 • 	1012 



Som framgår av tabellen ökar Skillnaden mellan material  A  och material B 
när strålningskällans styrka ökar. I första fallet när material  A  
genomträngs av  200 fotoner  är skillnaden mellan  de  två materialen i 
minsta laget för att anses vara  signifikant.  Däremot uppnår  man  signi-
fikanta skillnader i det andra fallet när material  A  genomträngs av  500 
fotoner.  Dessa bedämningar görs utifrån att  man  på dagens datortomografer 
kräver minst  5 fotoner  i Skillnad för att Skillnaden Skall anses vara  
signifikant.  

I tabell  2.2  redovisas också nödvändig styrka hos strålningskällorna.  De  
behövliga strålningsstyrkorna ligger inom det möjligas  ram  för båda  de  
undersökta våglängderna. I fallet med  400 key  är  t ex en  IridiuMkälla på 
ca  200 curie en  möjlig isotop.  (Iridium har  foton- energin  430 key.) 

2.1.3 Nuclear Magnetic Resonance (NMR)  

NMR-tekniken utnyttjar att atoMkärnorna  har  ett spinn, vilket visades 
först av  Pauli, 1924.  Att utnyttja detta för levande material utfördes 
först av Jackson,  1967.  Damadian  (1971)  var först med att  visa  att me-
toden kan diagnosticera  cancer.  Redan påföljande år framtogs  de  första 
medicinska bilderna av Lauterbur. Därefter  har den  medicinska till-
lämpningen utvecklats snabbt och idag finns så kallade "magnetkameror" på  
de  svenska regionsjukhusen. 

För att åstadkomma NMR-bilder behövs ett starkt och  homogent  magnetfält 
runt  objektet.  Detta innebär magnetstyrkor  på 0,5  -  1,5  Tesla. Vissa 
atomkärnor uppvisar ett magnetiskt  moment (t ex  väte,  flour-19, fosfor-
31) som  uppför  sig som små stavmagneter.  I närvaro  av  detta starka 
magnetfält riktar  således  dessa atoffikärnor  in sig efter det  yttre 
magnetfältets riktning. Denna riktning "störs" genom att radiovågor sänds  
In  i  materialet.  När  radiopulsen  släpps, rättar atchkärnorna snabbt  in 
sig  i fältets riktning  igen, men under  denna  tid  sänder atoMkärnan ut  en 
radiosignal som  analyseras.  Resultatet  blir  en  rüntgenbild liknande  en  
datortomografibild. 

Vissa atomkärnor kan uppfattas som små stavmagneter. Utan yttre 
magnetfält blir deras orientering i rummet slumpmässig,  se  figur  2.12.  

När ett starkt magnetfält med styrka B omger  de  slumpmässigt orienterade 
atomkärnorna riktar  de in  sig (parallellt eller antiparallellt - 
motsvarande låga eller höga energitillstånd) med  en  vinkel  0 not  
magnetfältets riktningsvektor, runt vilken  de sedan  roterar som  en  
gyrosnurra.  Se  figur  2.13.  
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Figur 2.12.  Atomkärnor  som ej  omges  av  magnetfält.  

Nuclei  in the absence  of  a magnetic  field.  

Figur 2.13.  Roterande atomkärnor i magnetfält. 

Spinning nuclei in a magnetic field.  

Vinkelfrekvensen, med  vilken atomkärnan roterar runt magnetfältsaxeln, 
Leror  pd  magnetfältets styrka och grundämnet i fråga.  Vinkelfrekvens kan  
beräknas utifrån  det  sk Larmorfdrhällandet:  

wo  = y •  180  

där  6)
o  = vinkelfrekvensen 
y = magnetogyriska förhållandet (MHz/Tesla) 
= magnetfältets styrka 



I verkligheten existerar aldrig  en  enda atomkärna ensam. Detta innebär 
att  de  roterande magnetiska momenten är slumpmässigt orienterade.  De  
ingående spAavektorerna bildar därför  en  dubbelkon och deras gemensamma 
inriktning ger  en  makroskopisk magnetisering eller magnetiskt  moment M  
parallellt med det yttre fältet  Bo , se  figur  2.14. 
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Figur 2.14.  Resulterande magnetiskt  moment  från samtliga atamkärnor av 
ett visst grundämne.  

Total magnetic moment from all nuclei in an element.  

Vi ser  här att  de  vertikala momenten är större i  antal  uppåt än nedåt.  De  
horisontala nomenten är emellertid lika mänga och lika stora och tar 
därmed ut varandra.  All magnetisering  vinkelrätt  not E  är =  0.  

Ett högfrekvensfält  med  duvlitud  B  läggs  pd  vinkelrätt  not B  och 
roterar  synkront vid  Larmor-frekvensen.  Den  resulterande resalansen 
medför att  magnetiseringen  böjer  av  från sitt viloläge parallellt medB  
Om B  läggs  på  tillräckligt länge  kommer  magnetiseringsvektorn  M  att ° 
ligg vinkelrätt  not B  och atomkärnorna roterar runt denna  vektor  (Mlzy) 
i stället,  se figur 2.25b. 

Det  vinkelräta magnetfältet  bey  roterar runt  det  yttre  B mad  samma 
hastighet  som det  yttre påtvingade högfrekvensfältet. På0 detta indiceras  
en  växelström i  en  mottagarspole sam är placerad i  horisontalplanet, se 
figur 2.15c.  
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Figur 2.15.  A_Ett vinkelrätt magnetfält induceras  av  ett yttre  på-
lagt  högfrekvensfält,  B  ,  som  roterar  synkront med  
Larmorfrekvensen.  

B. an B  är t177räck/igt långvarigt blir  det  resulterande 
magnbtfältet  bey  vinkelrätt  not det  yttre pålagda. 

C.Mky inducerar  en  växelstzüm i  en spole.  

AL.Transverse  magnetization, induced  by a radio  frequency  
field  B  ,  rotating synchronously  with  the  precessing  spins.  

B.  If  the  bration  of  the B  field  is sufficient the  entire 
magnetization ends  up  in' thetransverse  plane.  

C.Mky  is  inducingan a.c.  signal in the receiver mil_ 

Så snart  denna pålagda högfrekvens-puls  tas  bort  återgår  magnetiseringen  
i Bo

:s riktning.  Under  denna  tid  registreras strömmen i mottagarspolen.  
Den  avtar i  tiden med  karakteristiska  tidskonstanter. Den  initiala  
signalamplituden beror på den  vertikala  magnetiseringen,  vilken i  sin tur 
beror på  antalet  protoner  i provmaterialet och deras karakteristiska 
rörelser (relaxationstider).  

Tidskonstanten Ti  motsvarar tiden för återgången till  vertikal  magnet-
isering. Atergången är ett emecnentiellt förlopp. Efter tiden  t  =  Ti har 
magnetiseringen M  återgått till  63%  av  cis  ursprungsvärde. Efter tiden  t  
=  2T1 har M  återfått  86%  och vid tiden  t  =  8T1 har den  återfått  95%.  



Tidskonstanten T2  motsvarar tiden för  den  horisontella  magnetiseringens  
avtagande. Efter det att högfrekvens-signalen slagits av minskar  den  i 
mottagarspolen inducerade strömmens amplitud. Avtagandet är även här 
exponentiellt.  T2  är emellertid dmöjligt att mäta exakt, beroende på det 
pålagda fältets inhomogenitet, varför det experimentellt mätta  T2*  alltid 
är kortare än  T2.  

Eftersom värdet på  Ti  och  T2  beror på antalet protoner (i  de  flesta 
tillämpningar antalet väteatomer), kan  man  utifrån dessa uppmätta värden 
bygga upp  en  bild som visar hur antalet väteatomer varierar på olika 
ställen. I träsammanhang är det således framför allt fuktmängden  man  
mäter.  Den  spatiala upplösningen fås genom att låta det stora 
magnetfältet B variera i x-respektive  y-riktningen. Själva bildrekon-
struktionen kan göras på samma sätt som i röntgenbaserad datortomografi,  
se  kapitel  3.  

För att bestämma objektets läge i längsled  (z-led)  kan  man  analogt lägga 
på  en magnetiseringsgradient  även i  z-led.  Således kan  man ha gradienter  
i x-, y- och  z-led,  vilket ställer mycket stora krav på  de  spolar som ska 
generera ett sådant magnetfält. 

Alla momenten att generera magnetfält, sända  in  radiopulser och detektera  
signaler,  Sker inom någon eller några hundradels sekunder.  Man  kan också 
mäta många skivor samtidigt.  

De  stora problemen i medicinsk NMR är: 

- Datainsamlingen är snabb  men  bildrekonstruktionen  tar  läng  tid 
eftersom man  sekventiellt beräknar  punkt  för  punkt  i bildmatrisen. 

- Det är svårt att få ett bra signal/brusförhållande, då det är svårt 
att tillverka spolar sam ger tillräckligt ursprungligt homogent 
magnetfält, som därefter ska ges väldefinierade  gradienter  i x-, y-
odh  z-led. 

De  stora fördelarna  med medicinsk  NMR jämfört  med  röntgehbaserad 
datortomografi är: 

- Ingen radioaktiv  strålning. 

- Det  finns inga rörliga delar i 
utrustningen. 

- Förutom att kunna diagnosticera förekomsten  av  tumörer  kan man  även  
med s k  chemical shift  mäta förekamsten  av fosfor, natrium, kalium, 
fluor  osv i  en  tumör, varefter  man kan  uppskatta malignicitets-
graden.  

De  första försöken  med medicinsk  NMR och trä utfördes  av  Chang,  som  
visade att genomaysningsbilder  kunde  erhållas. Här såg  man det  fria 
vattnet i gplintveden. 

Även Johansson och Asplund, Trätek,  har  utfört försök  med  MRI  (Magnetic  
Resonance Imaging),  och  kom  fram till att  bilder kunde  erhållas när 
vattnet i trämaterialet  låg  över fibermäLLnadspunkten. Däremot fick  man  
inga  bilder  när trämaterialet  var  fruset. 
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Det mest  grundläggande och omfattande arbetet  har  utförts  vid  Forintek  
Canada  Corp.,  Western  Laboratory,  och University  of  British  Columbia,  
båda  Vancouver,  där  man  arbetat  med  att mäta fuktkvoten i trämaterial  med  
NMR.  De  första försöken visade att fukten  går  att mäta  med god  
noggrannhet över fibermättnadspunkten. Män delade upp  T2  i  en  snabb  
komponent, medium komponent  och  en  långsam  komponent, som  alla mättes i  
en  NMR-spektrograf  under  torkning  av Western Red  Cedar  och  under  torkning 
frän  163  till  9%  fuktkvot. I tabell  2.3 visas  komponenternas  T2 vid 
respektive  fuktkvotsnivå. 

Tabell  2.3 Tidskonstanten T2 vid  olika füktkvotsnivåer för  Western 
Red  Cedar.  

Spin-spin relaxation time T2 at different moisture content 
levels for Western Red Cedar. 

T2 (ms)  

Fuktkvot Snabb  Medium  Långsam  
163 8 45 150 
92 7 49 154 
31 4 23 
9 1,5  - - 

Vid höga fuktkvoter är  den  långsamma komponenten hos totala  T2  stor och 
kan rekonstrueras till  en  bild. Män visade också att  den  snabba 
komponenten för  T2  är för  kort  för mätningar  under  fibermättnads—punkten 
och att NMR därför inte är någon lämplig mätmetod. 

Därför  har man  arbetat vidare  med  att utveckla  en  metod  med  NMR-
spektroskopi sam separerar  bilder  baserade  pä  dessa  T2-komponenter.  Genom 
att utnyttja  en  1-dimensionell NMR-mikroskopieringsteknik  har man  tagit 
fram  bilder  för dessa  tre komponenter hos T2  och kunnat kvantifiera 
fuktfördelningen inom årsringar i trämaterial. 

Utifrån ovan redovisade  resultat kan man  konstatera att  dagens  medicinska 
NMR-baserade  teknik  inte  kan  användas för  detektering av  stockarnas inre  
kvalitet,  framför allt pga alltför långa mät- och rekonstruktionstider.  

Det pågår  dock utveckling  av en  NMR-tamgraf i  USA med en  scan-tid på 25  
ms.  Om man  lyckas  med  detta  projekt  harman tagit ett mycket  stort steg 
not en  industriell  applikation av  NMR-tekniken för sågverksbruk.  

En  annan  stor  nackdel för svenska förhållanden är att  dagens  NMR-teknik 
inte  kan  användas  pä  fruset timmer. Enklast  kommer man  förmodligen runt 
detta  problem  genom att tina upp timret. 

Ytterligare ett praktiskt  problem  är att  det  inte  får  finnas något 
magnetiskt  material  i träet. Före  en  mätning  mäste  samtliga stockar 
kontrolleras  med  ayseende  pä  detta, annars förstörs  magneten.  



2.2  Mekaniska vågor 

Mekaniska vågor kräver, till skillnad mot elektromagnetiska vågor, ett 
materiellt  medium  för  sin  utbredning. 

Atomerna i  en fast  kropp påverkar varandra  med  krafter,  sun  i  en  första 
approximation är proportionella mot avvikelsen frän jämviktsavståndet.  Om 
en atom  förskjuts frän sitt jämviktsläge  kommer den  följaktligen att 
påverka sina grannatomer,  som  därvid  'comer  att förskjutas osv.  Vi får på 
så  sätt  en våg som  utbreder  sig  i  kroppen. Om  atomernas rörelseriktning 
sammanfaller  med vågens  utbredningsriktning,  kallas  vägen longitudinell,  
an den  är vinkelrät mot utbredningsriktningen  kallas vågen  transversell. 
I  gaser  och vätskor existerar endast longitudinella vågor,  eftersom  dessa  
ej  motsätter  sig  formändringar  vid konstant  volym.  

De  mekaniska vågornas spektrum omfattar  rent  praktiskt frekvensområdet  0  
-  10  HZ,  se  figur  2.16.  
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Figur 2.16.  Mekaniska vågors spektrum.  

Spectrum of mechanical waves. 
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2.2.1  Ultraljud 

Ultraljud är ljud med frekvenser högre än hörbart ljud, dvs frekvenser 
över  20  kHZ. 

Ultraljud används i  en  rad sammanhang för oförstörande materialprovning. 
I dessa sammanhang utnyttjar  man  att  den  utsända ultraljudsvågen 
reflekteras vid diskontinuiteter (med annan akustisk impedans) i 
materialet,  se  figur  2.17.  

I

Midneeko 

I

fieleke  

I

botteneko 

mommmiml.  11/414.1 .1.11M1.  $4.1.1.1 1•1•11M11.  

Figur 2.17. Ultraljudprovning med indikering på oscillograf.  

Ultrasound testing.  

Ett annat fysikaliskt fenomen som kan utnyttjas för provning av trä är 
att ljudutbredningshastigheten är beroende av  de  elastiska egenskaperna 
hos det  medium  i vilket  de  utbreder sig. Eftersom trä är ett anisoLvupt 
material, med olika elastiska egenskaper i olika riktningar, innebär 
detta också att ljudhastigheten är olika i olika riktningar. 
Ljudhastigheten för  gran t ex  är enligt Bucar ca  2,5  -  3,6  gånger högre 
längs fibrerna än tvärs fibrerna. 

Detta fysikaliska förhållande kan naturligtvis utnyttjas till detektering 
av fiberstörningar som kvistar och andra anomalier. I detta  fall  
registrerar  man  gångtidsförändringar för  en  utsänd ultraljudspuls. 

Det finns såled 	 i princip två olika metoder för detektering av stockars 
inre kvalitet med ultraljud, nämligen: 

- registrering och analys av felekon från dikontinuiteter i materi-
alet/ 



- mätning och analys av gångtidsförändringar orsakade av att trä  har  
olika elastiska egenskaper i olika riktningar. 

Ultraljud är i detta sammanhang  en  relativt  billig  metod och mycket 
harmlös ur miljösynpunkt. 

Det stora problemet är att få  en  bra mekanisk koppling mellan sändare/ 
mottagare och stocken i fråga. 

I  Norge har man  i hittills ej publicerade försök använt vatten som 
kopplingsmedium.  Man har  helt enkelt sänkt ned hela stocken i ett 
vattenkar.  De  inledande försöken visade dock att även  en  måttlig mängd av 
bubblor i  vat 	Li  gav så många störningar att mätningarna i stort sett 
amöjliggjordes. 

Vår bedömning är att  an man  på något sätt kan lösa eller komma förbi 
piublemet med koppling mellan sändare/mottagare och mätobjekt, kan 
ultraljud i framtiden bli  en  intressant metod för detektering av 
stockarnas inre kvalitet.  

2.2.2 Kommentar  

Utifrån denna genomgång av olika genomlysningstekniker för detektering av 
stockars inre kvalitet, kan  man  konstatera att det ur fysikalisk synpunkt 
finns ett flertal olika möjligheter. 

Av  de  analyserade metoderna är det endast mikrovågstekniken som kan 
avföras från listan över möjliga tekniker. 

Även resultaten från försöken med ultraljud  har  hittills varit negativa. 
Eftersom metoden  har  så många positiva egenskaper,  skulle man  dock vilja  
se  fördjupade undersökningar och analys av gångtidsmetodens  potential  för 
detektering av inre anomalier innan metoden avförs från listan över 
möjliga tekniker.  

Röntgen-,  gammastrålning och NMR  har  alla vid laboratorieförsök visat sig 
vara användbara metoder för detektering av stockars inre kvalitet. 

Vilken  av  dessa  tre metoder som  är  mest  lämplig för  en praktisk  såg-
verksapplikation är omöjligt att bedöma i dagsläget, ta  a på grund av den  
snabba tekniska utvecklingen  pä  datortomografi- och NMR-området. 
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3. SIGNAL-  OCH BILDBEHANDLING 

Oaysett vilken typ  av  gei  lysningsteknik  som  används,  mäste  de  regi-
strerade signalerna tas  an  hand  och behandlas.  Sedan  mäste  signalerna 
tolkas, dvs  man  mäste  kunna avgöra  vad  olika  signalvariationer  innebär  av 
variationer  i stockarnas inre egenskaper. 

För att ge läsaren  en  liten inblick i vad  signal-  och bildbehandling kan 
innebära i detta sammanhang, beskrivs som ett exempel signalbehandlingen 
i  en  datortomograf och därefter något  an  hur tomografibilderna kan 
behandlas i  en  bildbehandlingsutrustning. Observera att detta skall ses 
endast som ett exempel  bland  mänga på hur  man  kan angripa detta  problem. 

3.1 Datortomografens funktionsprincip 

En  datortomograf består av ett röntgenrör och  en  detektorarray (upp-
sättning av ett stort antal detektorer) som roterar runt undersök-
ningsföremålet,  se  figur  3.1. 

Figur 3.1.  Roterande räntgenr5r - detektorarray.  

Rotating x-ray  tube  -  detector  array. 

Efter det  att röntgenrör och detektorarray  har  roterat ett  vary  runt 
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provföremålet  har man  ett stort antal mätvärden över attenueringen  
(absorption  och reflektion) av röntgenstrålning. Ett mätvärde för varje 
kombination av detektorläge och vinkelläge. 

Dessa mätvärden används  sedan  för att rekonstruera  den  önskade tvär-
snittsbilden av provföremålet. För själva bildrekonstruktionen  har  flera  
metoder  utvecklats.  Den  numera nästan uteslutande förekommande  metoden  är 
filtrerad återprpjektion och beskrivs kortfattat nedan.  Filtreringen kan  
göras  både  i rumsplanet och  frekvensplanet.  

För att förstå denna beskrivning  mäste  dock  några begrepp först de-
finieras.  Man  indelar strålningsfältets tvärsnittsyta i  små  yt-  eller  
bildelement,  s k pixel, se figur 3.2A. Eftersom strålen  även  har en  viss 
utsträckning i djupled motsvarar egentligen varje  pixel  ett volymelement,  
s k  voxel,  se figur 3.2B. 

Figur 3.2. A  = Indelning i bildelement  (pixel)  i ett tvärsnitt. 
B = Indelning i valynelement (voxel) i ett tvärsnitt.  

A = Picture elements (pixels) in a LLuss section.  
B  = Volume elements (voxels) in a cross section. 

Om man sum  exempel  yid  själva tomograferingen lägger  in en  spik  med  
attenueringsvärdet  10  mitt i 8L.Lålningsfältet, registreras attenuer-
ingsvärdet  10  för  en  riktning.  Vid  bildrekonstruktionen läggs detta värde  
in  i samtliga pixlar i  den  riktningen,  se figur 3.3, s k  återprojektion. 
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Figur 3.3.  Inläggning av attenueringsvärden i pixlar för  1  mät-
riktning.  

Attenuation values fiun one measuring dlrection allocated 
in pixels.  

Detta utförs  sedan  för samtliga riktningar, varefter attenueringsvärdet i 
samtliga pixlar delas med antalet riktningar,  se  figur  3.4.  (Observera 
interpolationsproblemet när pixlar och i 	t..lålar inte överensstämmer). Som 
framgår av figur  5  blir inte bilden skarp. (Idealt borde ju alla pixlar 
utom  den  mittersta vara =  0.) 

Figur 3.4.  Rekonstruerad bild utan filtrering.  

Reconstructed image before filtering.  

För att i viss mån lösa detta  problem  filtreras därför mätsignalerna före 
återprojektionen. Filtren  har  ett principiellt utseende enligt figur  3.5.  
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Figur 3.5. Filterkarakteristik. 

Filter charac .teristics. 

Aterprojektion av filtrerad  signal  frän figur  4  får då ett utseende 
enligt figur  3.6.  Mbtsvarande rekonstruktion för alla mätriktningar där 
signalerna filtrerats ger då  en  bild enligt figur  3.7. 

Figur 3.6.  Aterprojektion av filtrerad  signal. En  mätriktning. 

Reprojection of filtered signal. One measuring direction. 

Ale 

10  
o 

Figur 3.7.  Rekonstruerad bild från ett stort antal mätriktningar där 
varje  signal har  filtrerats före återprojektionen.  

Reconstructed image from a great amount of measuring 
directions. The signals has been filtered before re-
projection. 
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3.2  Bildbehandling 

I bildbehandlingssammanhang representeras  en  bild av ett antal bild-
element i ett x-y-koordinatsystem. x-y-koordinaterna  anger  rums-
koordinater medan värdet i varje  pixel anger  gräskalenivän i det aktuella 
bildelementet. 

För att kunna extrahera  den information sum  finns i  en  datortomografibild  
eller  annan "genomlysningsbild"  av en  stock,  mäste  man  använda olika 
bildoehandlingsrutiner för att:  

1. Avgränsa (isolera)  defekter  frän felfri  ved. 

2. Tolka (känna igen)vilken typ  av defekt de  olika avgränsade 
områdena från  steg 1  utgör.  

Det  finns ett  flertal rutiner som kan  användas för att avgränsa (isolera)  
defekter  frän felfri  ved.  För att underlätta förståelsen  av  vissa 
kommande aysnitt i denna  rapport,  görs  en kort  beskrivning  av  två  av de  
enklaste rutinerna, nämligen tröskling och  filtrering.  

Tröskling innebär i  sin  enklaste  form  att  man  sätter alla bildelement 
(pixlar) med ett gråskalevärde större än eller lika med  en given  nivå k 
till  0  och alla pixlar  under  k till  1.  På detta sätt  har man  i tomo-
grafifallet reducerat antalet gråskalenivåer från  256  till  2.  I figur  3.8 
visas  ett exempel på  en  trösklad tomografibild av  en  stock, där alla 
pixlar med  en  densitet >  1100  kg/ffi gjorts helt svarta, och alla pixlar 
med  en  densitet <  1100  kg/ffi gjorts helt  vita.  Vid  en  något mera 
avancerad  variant  av tröskling kan  man  dela upp gråskalan i ett önskat 
antal intervall, för att kunna avgränsa  t ex  olika typer av  defekter,  
kärnved osv. Varje intervall kan då tillordnas önskad gråskalenivå eller 
färg (pseudofärg). 

Figur 3.8.  Trösklad tomografibild  med  endast två greskalenivåer. 
Densfitet >  1100  kg/2=svart/ <  1100  kgAm = vitt. 

Tresholded  computer  thomography  image. Density  >  1100  kg/M3  
is  black  and  below  is  white.  



Som framgår av figur  3.8  ger  en  enhetlig Liiskling till två nivåer oftast 
inte ett godtagbart resultat. Resultatbilden innehåller som synes  en  hel  
del  brus.  ELL  sätt att ta bort detta högfrekventa brus är att 
lågpassfiltrera bilden. Bilden i figur  3.9 har  först lågpassfiltrerats 
och  sedan  Loüsklats till två nivåer.  En  jämförelse med figur  3.8  visar 
tydligt hur lägpassfiltreringen  har  eliminerat  en  stor  del  av bruset. 

 

ez# 
Figur 3.9.  Lågpassfiltrerad och trösklad bild.  

Low-pass filtered  and  tresholded  image.  

Lågpassfiltreringen  har  i detta  fall  utförts genom beräkning  av  medel-
gråskalevärdet för rutor  an 5 x 5  pixlar.  Sedan  lägger  man  medelvärdet i  
positionen  för  den  mittersta pixeln i  den  nya  bilden.  På  detta sätt  går 
man  över  den  ofiltrerade  bilden  pixel  för  pixel,  och lagrar  det  beräknade 
pixelvärdet i  den  nya filtrerade  bilden.  

Förutom lågpassfiltrering finns det  en  rad olika  filtreringsvarianter.  
Filtrering är förmodligen  den  mest använda tekniken inom bildbehand-
lingsområdet. 

Som ytterligare ett exempel  visas  i figur  3.10  effekten av ett kant-
skärpningsfilter som applicerats på bilden i figur  3.9.  
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Figur 3.10.  Lågpassfiltrerad, trösklad och kantskärpningsfiltrerad 
bild.  

Low-pass filtered, tresholded and edgesharpened filtered 
image. 

De  ovan beskrivna filtreringarna  har  utförts i spetialplanet (bild-
planet). Ett annat sätt att filtrera är att först transformera  bilden  
till  frekvensplanet, t ex med  Fourier  transformer,  och därefter utföra  
filtreringen  i  frekvensplanet. Efter filtreringen  återtransformeras  
bilden  till rumsplanet.  Med  denna metod  kan man på  ett noggrant sätt 
välja vilka  frekvenser  sam skall filtreras  bort.  Nackdelen  med  fre-
kvensmetoderna är att  de  oftast är mycket beräkningsintensiva. 

Nästa  steg  i bildbehandlingsprocessen är att tolka, känna  igen,  olika 
avgränsade  defekter.  I  detta  fall  mäste  man  utnyttja  respektive defekts  
läge,  form,  textur  eller  färg. Denna svåra  bit av  bildbehand-
lingsproblemet ingår  ej  i detta projektavsnitt. 
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4. DENSITETSMÄTNINGAR 

4.1  Varför mäta densitet? 

För att kunna detektera och särskilja olika  anomalier  från  frisk ved,  
mäste  man  utnyttja att anomalierna och veden  har  olika egenskaper i något 
ayseende. 

För några av  de  metoder och strålkällor som ligger närmast till hands är 
det eventuella skillder i rådensitet mellan  frisk  ved och olika 
anomalier som är  den  relevanta egenskap som bör mätas. Detta gäller 
första  hand  an man  väljer  röntgen  eller någon  radioaktiv  isotop som 
strålningskälla. 

I värt  fall  arbetar datortomografen med  4096  gråSkalenivåer, dvs för 
lagring av gråskalevärdet för  1 pixel  krävs ett lagringsutrymme på  12  
bitar. När vi  via  ett magnetband överför tomografibilderna till vår 
bilddator reduceras antalet gråSkalenivåer till  256.  I detta  fall  krävs  8  
bitars lagringsutrymme/pixel.  

256  gråskaleniväer är dock helt  klart  onödigt mycket för att kunna 
särskilja olika anomalier från  frisk  ved. Med densitetsmätningarna 
försöker vi bl  a  besvara frågan: Vad är minsta erforderliga antalet 
diskreta gratkaleniväer?  Om man t ex  kan klara sig med  4  nivåer krävs 
endast  2  bitars lagringsutrymme/pixel. I detta  fall  har man  reducerat 
informationsmängden med  en  faktor  64  jämfört med tomografibilderna i vår 
bildbehandlingsdator. (Lagringsutrymmet minskar med  en  faktor  4.)  

Densitetsmätningarna skall naturligtvis även ge oss svar på  den  absoluta 
densitetsnivån för olika typer av anomalier och  frisk  ved,  samt  hur dessa 
nivåer beror av olika störfaktorer. Här är det framför allt 
fuktkvotsförändringar pga olika lagringsförhållanden som är av inLlesse.  

4.2  Matförfarande 

I  en  första mätserie  har 34  stycken ca  30 an  länga träddelar tomcgra-
ferats. Varje träddel innehöll minst ett kvistvarv. FörbLa tomografer-
ingen gjordes på rätt virke. (Träddelarna kapades frän relativt  nyav-
verkat timmer  under  vinterhalvåret.) 

Andra tomograferingen gjordes  sedan  träddelarna hade torkats och kon-
ditionerats ned till  12%  fuktkvot. Denna nedtorkning gjordes endast på  5  
av träddelarna. Resultaten redovisas ej här. 

I  en  andra mätserie undersökte vi inverkan av fuktkvotsförändringar  under  
timmerlagring frän nyavverkat till långt gången uttorkning. 
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I mätserie nummer två tomograferades  20  korta stockar  6  gånger, med  start  
direkt efter avverkningen och sista tomograferingen  40  dagar efter 
avverkningen. Mellan tcmograferingarna lagrades stockarna utomhus. 

Anledningen till att vi genomförde försöksserie två var att vi vid  de  
inledande tomograferingarna hade sett att uttorkning kan medföra  en del  
oväntade effekter. Med dessa försök  har  vi fått ett bättre grepp  an  vad 
som händer vid uttorkning av timmer vid lagring. Resultatet kan sägas 
vara mest applicerbart på vad som händer i närheten  (20 cm)  av 
stockändarna vid lagring av timmer. 

Efter tomograferingen överfördes tomografibilderna med hjälp av ett 
magnetband till vår bildbehandlingsdator, på vilken vi  har  utvecklat ett 
mätprogram speciellt för detta ändamål. Med mätprogrammet mäter  v1  
medeldensiteten inom ett ca  1  -  5  ani stort område på: 

- Splintveden 
- Kärnveden 
- Samtliga kvistar i tvärsnittet där vi skiljer på  frisk  kvist och 
torr kvist.  

En  nog  så  viktig mätning är hög  respektive låg  trösklingsnivå för olika 
vedtyper och  anomalier. Med  tröskling menas att  man  gör alla pixlar  med  
ett gråskalevärde över  en given  gråskalenivå (trösklingsnivå)  vita  och 
alla  under  gränsen svarta.  Man får på  detta  vis en  binär  bild.  

När  man  mäter hög trösklingsnivå mäter  man  i  princip  högsta gråskale-
värdet, dvs högsta  densiteten  i splintved, kärna,  kvist o s v,  och  med 
låg  trösklingsnivå mäter  man på  motsvarande sätt lägsta  densiteten. Man  
mäste  dock  i praktiken göra vissa  små  aysteg från denna enkla  grundregel.  
Detaljerade mätregler är  som  följer: 

- Hög trösklingsnivå  
o Splint 	= Högsta gråskalevärdet i splintveden, dock ej i 

direkt närhet av kvist.  
o Kärna 	= Högsta gråskalevärdet i kärnveden, dock ej i direkt 

närhet av kvist.  
o Kvist 	= Högsta gråskalevärdet i och runt omkring  en  kvist. 

- Låg trösklingsnivå  
o Splint 	= Lägsta gråskalevärdet i splintveden.  
o Kärna 	= Lägsta gråskalevärdet i kärnveden.  
o Frisk  kvist =  Den  nivå när kvisten kan särskiljas från splintveden.  
o Torr kvist = Lägsta gråskalevärdet i kvistentretsett från 

kvistens märg.  

4.3  Densitet hos kvistar för nyavverkat  timer  

I figur  4.1  -  4.3 visas  resultatet av densitetsmätningar på  29  träddelar 
där vi gjort ett mätsnitt på varje  del.  Samtliga träddelar tomograferades 
i rått tillstånd. (Träddelarna kapadee frän vinteravverkat timmer  under  
februari månad.) 



I figur  4.1 visas  medelvärde och medelvärdets  95%  konfidensintervall för 
hög Lnüäklingsnivå.  Sam  framgår av figuren är skillnaden mellan splintved 
och framför allt torr kvist mycket liten. Skillnaden är i 

RAdensitet 
(kg/m3)  

Splint 	Urns 	Frisk kvist To= kvist 
Figur 4.1.  Medelvärde och  95-procents  konfidensintervall för hög 

trösklingsnivå. Fuktigt  virke.  

Mean value and 95-percent confiden%:interval for high tresh-
hold level. Green wood.  

detta  fall  inte  signifikant  på 95-procentsnivän. Även mellan  frisk  kvist 
och splintved är skillnaden mycket liten, även  an den  i detta  fall  är  
signifikant  på 95-procentsnivån. Observera att detta gäller för 
medelvärdet, enskilda observationer kan ändå vara svåra att åtskilja. Av 
figur  4.1  framgår det också tydligt att kärnveden skiljer sig  klart  från 
övriga delar. 

figur 4.2 visas  medelvärde och medelvärdets  95%  konfidensintervall för  
den  låga trösklingsnivån. I detta  fall  ligger frisk kvist på den klart  
högsta nivån, medan splintved och torrkvist  ligger  pä  ungefär samma nivå. 
Kärnved  har  även i detta  fall  klart  lägre  rådensitet.  
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Adidensitet 
(kg/r3)  
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	4 	  
Splint 	Kärna 	Frisk kvist  Tr  kvist 

Figur 4.2.  Medelvärde och  95%  konfidensintervall för  låg  trösklings-
nivä.  

Mean value and 95-percent confidezrAinterval for lad tresh-
hold level. Green wood. 

I figur  4.3 visas  medeldensiteten för  de  olika delarna i stocktvär-
snitten. Medelvärdet hamnar mellan  den  höga och låga trideklingsnivän, 
enligt figur  4.1  och  4.2,  för  splint,  kärna och torr kvist, medan 
medelvärdet är lägre än båda trösklingsnivåerna för  frisk  kvist. Att 
medelvärdet för  den  friska kvisten blev lägre än  t o m den  låga trösk-
linsnivån beror på att vid trösklingen  har  vi för friska kvistar letat 
efter  den  lägsta densiteten i gränszonen mellan kvist och splintved. Vid 
mätning av medeldensiteten  har  även  de  inre delarna av kvistarna tagits 
med.  De  inre delarna av kvistarna  har  i regel mycket lägre densitet än  de  
yttre delarna. 



Splint  lerre 	Frisk kvist  It=  kvist 
Figur 4.3.  Medelrådensitet med  95%  konfidensintervall för olika delar 

av stocktvärsnittet. Fuktigt virke.  

Average green density with 95-percent confidence interval for 
different parts of log cross-section. Green wood.  

Fem av träddelarna tomograferades först i  11  snitt vardera i fuktigt 
tillstånd. Därefter torkades träddelarna till  12%  fuktkvot, varefter 
ytterligare  en  tomografering utfördes. Dessa träddelar innehöll endast 
friska kvistar.  

Figur 4.4  visar samhörande värden för  den  höga trösklingsnivån för 
fuktiga bitar  respektive  för bitar med  12%  fuktkvot. Som framgår av 
figuren kan  man  särskilja tre distinkta punktsvärmar. Nere till vänster  
har  vi kärnved, uppe till vänster splintved och uppe till höger  frisk  
kvist. 
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Figur 4.4.  Samhörande gråskalevärden för kärnved, splintved och  frisk  
kvist för fuktigt virke  respektive  vid  12%  fuktkvot, hög 
trösklingsnivå.  

Connecting greyscale values  för  heartwood, sapwood and said 
knots at green condition and at 12  'X  moisture content. High  
treshold  level. 

TORR  

Figur 4.5.  Samhörande densitets-/gråskalevärden för kärnved, splintved 
och  frisk  kvist i fuktigt tillstånd  respektive  vid  12%  
fuktkvot. Låg trösklingsnivå.  

Connecting greyscale values for heartwood, sapwood and sound 
knots at green condition and at /2 % moisture content. Low  
treshold  level. 

40 

F 

K 

G 

I %  

', Splint 4( 	Ill 131  



Som framgår av figur  4.4  är det i fuktigt tillstånd svårt att särskilja  
frisk  kvist frän splintved, medan det i torrt  (12%)  tillstånd är svårt 
att särskilja splintved frän kärnved. 

I figur  4.5 visas  motsvarande som figur  4.4  för  den  låga trösklingsnivän. 
I detta  fall  är det lätt att särskilja  frisk  kvist frän både splintved 
och kärnved, både i fuktigt och torrt  (12%)  tillstånd.  

4.4  Uttorkningens  inverkan  pä  densiteten  

I figur  4.6  -  4.7 visas  hur densiteten i splintved, kärnved,  frisk  och 
torr kvist förändras när stockarna får ligga ute och torka.  Sam  framgår 
av figuren är det framför allt densiteten (fuktkvoten) i gplintveden som 
förändras vid ett uttorkningsförlopp.  
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Figur 4.6.  Densitetsförändringar  under  ett uttorkningsförlopp. Hög 
trösklingsnivä.  

Change in green density during drying. High  treshold leve/.  
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Figur  4.7. Densitetsförändringar under  ett  uttorkningsförlopp.  Låg  

trösklingsnivå. 
Change in green density during drying. High  treshold  level.  

Som framgår av figurerna  4.6  och  4.7  är det lättare att särskilja kvistar 
från splintved i torrt tillstånd än i rått tillstånd. 

Uttorkningen sker dock inte jämt över tvärsnittet, vilket framgår med 
stor tydlighet av figur  4.8.  Även yttre skador, som  t ex  barkavskav, 
påverkar uttorkningsförloppet,  se  figur  4.9.  Att med ett automatiskt  
system  särskilja dessa lokalt uttorkade partier från olika anomalier kan 
i praktiken  visa  sig bli mycket svårt. Detta  problem  kan kringgås på i 
princip två olika sätt, nämligen: 

- genomlysningen utförs alltid på garanterat rått virke, 
- genomlysningsteknik som ej känner fuktvariationer används. 



L3  

Figur 4.8.  Exempel på hur tvärsnittets utseende i  en  tomcgrafibild kan 
förändras  under  ett uttorkningsförlopp.  Dag 0, 7, 25  och  
40  efter avverkningstillfället. Ju mörkare område  desto  lägre 
densitet/fuktkvot.  

One example of how the moisture content in a cross-section 
of a log can change. 0, 7, 25 and 40 days after harvesting. 
Dark areas = lag moisture content. 



Figur 4.9.  Stocktvärsnitt med oregelbunden uttorkning till följd av 
partiell barkavskavning.  De  mörka partierna i splintveden 
visar var barken varit borta.  

Cross-section of a log with irregular drying the to partial 
debarking. The dArk areas in the sapwood shows where the bark 
has been peeled away. 

4.5 Densitet  pä  övriga fel  

Med övriga fel menas i detta sammanhang tjurved, röta och blånad. 

Tjurved  har  enligt  den  sammanställning som gjorts av Timell  (1985)  högre 
densitet än  normal  ved, både i rått och torrt tillstånd. Detta medför 
också att tjurvedsstråk är detekterbara med densitetskännande 
genomlysningsteknik,  se  figur  4.10.  För att kunna avgränsa och känna igen 
tjurvedsstråk krävs dock att bilden/bilderna  har en  utsträckning i 
stockens längsled. 
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Figur 4.10.  Exempel  på  tjurved i tomografitvärsnitt.  

One  example of compression wood  in a  tomography  image.  

Blånadssvamparna  har sin  optimala utveckling  vid  ca  80%  fuktkvot. Detta  
betyder  att  man,  när blånad utvecklas,  ligger under normal  
splintvedsfuktkvot i rått tillstånd. Detta  betyder  dock inte nöd-
vändigtvis att blånadsangripna  partier har  lägre  rådensitet  än omgivande  
ved.  Hela tvärsnittet  kan  ju ligga  på en  lägre fuktkvotsnivå,  eller  
fuktkvoten  kan ha  ökat i  de  blånadsangripna partierna,  t ex  till följd  av  
bevattning. I  de  tomograferade stockar sam innehållit blånadsangripen  
ved, har vi heller  inte kunnat upptäcka blånaden i tomografibilderna. I  
figur 4.11B  och  4.12B  ingår blånad i båda plankorna, vilken inte  går  att 
upptäcka i  de  simulerade plankorna. Antalet stockar  har  dock varit  så  
begränsat att  det  inte  går  att dra någon  generell  slutsats  an  att blånad 
alltid är omöjlig att detektera  med  densitetskånnande 
genomlysningsmetoder. 

Våra försök  har  dock  klart  visat att blånad kan vara omöjlig att upptäcka 
i vissa  fall,  vilket är tillräckligt för att konstatera att blånad 
troligen blir ett  problem  i det praktiska fallet. 

Beträffande röta är detektionsmöjligheten mycket  beroende av  i vilken  fas  
rötan befinner  sig,  och  hur  virket har  lagrats. I  figur 4.11 visas  ett 
exempel  på  mycket långt gången röta och i  figur 4.12  ett exempel  pä  röta 
i initialskedet. I detta  fall  kan det  vara svårt att skilja  pä  kärnveden 
och  den  rötangripna veden. Observera att plankan i  figur 4.122  även 
innehöll  en hel del  blånad  som  inte  syns på den  planka i  figur 4.12A som  
är simulerad från tomografibilder. 
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E5 
Figur 4.11.  Långt gången röta i  mitten  av  en  furustock.  

A  = Simulerad planka. B = Verkligt sågad  plank  

Severe rot in a pine log. A = Simuiated board.  
B  = Real sawn board. 

A  

Figur 4.12.  Röta i initialskedet i  en  furustock.  
A  = Simulerad planka.  B  = Verkligt sågad planka  

Initial rot in a pine log. A  =  Simulated  board. B  =  Real  
sawn  board.  
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4.6 Kommentarer 1-177 dänsitetsmätningar 

Densitetsmätningarna  har  visat att det inte är trivialt att särskilja 
olika anomalier från  frisk  ved, eftersam ved och olika anomalier ligger 
så nära varandra densitetsmässigt.  

En  viktig iakttagelse att ta fästa på är att i kärnveden kan  de  flesta 
anomalier tämligen lätt urskiljas. Försök med tröskling och pseudo-
färgning utifrån empiriskt fastlagda gränser  har  dock visat att det i 
vissa  fall  går att särskilja omgivningen (luft),  (splint)  ved,  frisk  
kvist, tjurved och torr kvist från varandra i fyra diskreta intervall.  De  
intervall  son  användes var i detta  fall: 

Tuft  

Kärnved, torr  kvist  

Tjurved  1  kärnveden 

Splintved  

Frisk kvist 

0 - 250 kg/h? 

250 - 775 kg/m3  

775 - 900 kg/h? 

900 - 1100 kg/h? 

› 1100 kg/h? 

I figur  4.13 visas  fyra exempel på stocktvärsnitt sam pseudofärgats 
utgående från dessa intervall. 
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Figur 4.13.  Tröskling och pseudofärg-nirig av  tomografitvärsnitt i fyra 
diskreta densitetsnivåer. Fyra olika stockar. 

Ttesholding  and  pseudo-colouring  in four density  levels,  
on  four  different  logs.  



5. UPPRDVNING AV STRALBREDD  

Definition:  Med strålbredd menas röntgenstrålens utsträckning i  den  
tomograferade stockens längsled. 

I detta aysnitt avhandlas hur  man  upplever att strålbredden inverkar på  
en  tomografibilds kontrast. Iakttagelserna torde i många  fall  även vara 
överförbara till andra strålgeometrier. I detta avsnitt behandlas inte 
inverkan på detekterbarheten med hänsyn till antalet  fotoner.  Att 
strålbredden är av intresse beror på att  den  påverkar kontrasten mellan 
ved och kvist. Detta beror på att küntgenstrålarna inte skår kvistarna i 
rät vinkel,  se  figur  5.1.  

I figur  5.1  utgör linjerna  A  och C strålens yttre begränsningslinjer och 
linjen B,  den  linje på vilken  den  tänkta bilden projiceras. I exemplet i 
figuren  har  hela strålens bredd gått genom kvistved endast strådkan 
mellan  Als  och Cls projektioner på B. Ju bredare strålen görs  desto  
kortare blir sträckan mellan  Als  och Cls projektioner på B, vilket medför 
att  man  får  en mindre  Skarp övergång mellan ved och kvist 
densitetsmåssigt.  

Figur 5.1.  Trädstam med kvist gencmlyst av  en  iöntgenstråle.  

Stem penetrated by x-ray beam.  

När  man  försöker minska informaticnsmängden vill  man  naturligtvis försöka 
öka ayståndet mellan varje bildsnitt i stockens längsled  så  mycket  som  
möjligt. För att  då  inte missa väsentlig  information  alltför mycket,  kan 
man  öka strålbredden. Strålbredden  kan  dock inte göras  hur  stor  sam  helst 
not  bakgrund  av  ovan beskrivna  problem med  försämrad  kontrast  yid  ökad 
strålbredd. 
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I figur  5.2 visas en  bildserie av ett stocktvärsnitt som tomograferats 
med  respektive 1,5, 3, 5  och  10 mm  strålbredd. Speciellt mellan strål-
bredderna  1,5  och  10 mm  framgår kontrastskillnaden tydligt.  

Figur 5.2. 

C.  

Stocktvärsnitt tomograferat  med  olika strålbredd.  
A  =  1,5  nut,  B  =  3 nu', C  =  5  fffil,  D  =  10  MTh 

Cross-section of a log tomographed with different beam widths. 
A = 1.5 mm,  B  = 3 mm,  C  = 5 mm,  D  = 10 mm.  

Vi  har  på stocktvärsnitt mätt hur kontrasten förändras med strålbredden.  
Kontrasten har  mätts som densitetsförändring/längdenhet i bildplanet vid 
övergång från splintved till  frisk  kvist. 



I figur  5.3 visas  tydligt hur densitetsgradienten minskar när strål-
bredden ökar. Spridningarna är dock stora, vilket gör att Skillnaderna 
mellan närstående strålbredder ej är signifikanta, medan Skillnaden 
mellan ytterligheterna  1,5 mm  och  10 mm  strålbredd är  klart signifikant. 

1,5 
	

3 
	

10  
Strålhrekl 

ern) 

Figur 5.3.  Densitetsförändring vid övergång från kvist till splintved 
för olika strålbredder.  

Density gradient at the border between sound knots and sap-
wood as a function of beam width.  

Vilken strålbredd som är möjlig att använda i det praktiska fallet, beror 
på strålgeometri och efterföljande bildbähandlingsrutiner. För  en  tänkt 
maskin av tomografityp ger  5 mm  strålbredd fullt godtagbar kontrast. Det 
är mycket Louligt att även  10 mm  strålbredd kan vara tillräcklig i det 
praktiska fallet. 
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6. PIXELSTORLEK  

På samma sätt som för strålbredden avhandlas i detta avsnitt hur 
pixelstorleken inverkar på intrycket av tomografibilder. I detta aysnitt 
avhandlas således ej hur nödvändigt antal  fotoner  för  en  viss önskad 
upplösning påverkar pixelstorleken. 

I vårt bildbehandlingssystem kan vi hantera bilder med  512  x  512  pixlar 
(bildelement).  Om  vi maximalt utnyttjar bildytan innebär detta för  en 250 
mm  stock att varje  pixel  motsvarar ca  0,5  x  0,5 mm.  Denna upplösning är 
dock helt  klart  onödigt  fin  för praktiskt bruk. 

Vi  har  därför gjort försök med att simulera grövre upplösning genom att 
medelvärdesbilda inom områden  5  x  5, 10  x  10, 20  x  20  och  25  x  25  pixlar.  
En  sekvens av bilder med successivt förstorade pixlar  visas  i figur  6.1  -  
6.5. Sam  framgår av bilderna kan  man  relativt lätt urskilja kvistar upp 
till  en  pixelstorlek motsvarande ca  5  x  5 mm  i stocktvärsnittet. Det 
betyder att  man har  minskat informationsmängden med  100  gånger jämfört 
med ursprungsbilden. 

Det är möjligt att  man  kan öka pixelstorleken ytterligare utöver  5  x  5 
mm. 10  x  10 mm  torde dock innebära att alltför mycket väsentlig  
information  förloras, jfr figur  6.4.  

Observera att förminskningen av bilderna i sig innebär  en  kontrast-
förbättring. Detta innebär att kvistarna upplevs tydligare på dessa 
bildcr än  an  stocktvärsnitten visats i naturlig storlek.  

Figur 6.1. asprungsbeild, pixelstorlek 0,5 x 0,5 mm. 

Original image, pixel size 0.5 x 0.5 mm. 



Figur 6.2. Pixelstorlek 2,5 x 2,5 mm. 

Pixel size 2.5 x 2.5 ran. 

Figur 6.3. Pixelstorlek 5 x 5 mm. 

Pixel size 5 x 5 mm. 
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Figur 6.4. Pixelstorlek 10 x 10 mm. 

Pixel size 10 x 10 mm, 

Figur 6.5. Pixelstorlek 12,5 x 12,5 mm. 

Pixel size 12.5 x 12.5 mm. 
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7.  SIMULERAD KOMMA VERKLIG SÄGNING  

En  tomografibild visar ett tvärsnitt av  en  stock. I fallet med stockars 
inre kvalitet är det dock minst lika intressant att kunna detektera och 
tillvarata informationer över hur stockarna ser ut i längsled. 

För att kunna visualisera längdsnitt  har vi  utvecklat ett  program på vår  
bildbehandlingsdator, i vilket simulerad sågning  kan  utföras. PrugLammet 
plockar ut densitets-/gräskalevärden i ett  plan som  skär genom  en  mängd 
tomografibilder.  Eftersom  pixelstorleken i tvärsled är betydligt  mindre  
än ayståndet mellan tomografisnitten,  mäste  längdskalan töjas för att  få 
en bild med  rätt längd/bredd-förhållande.  

I figur  4.11 har  redan  en  på detta sätt simulerad planka visats och 
jämförts med  en  verkligt sågad planka. I figur  7.1  -  7.5 visas  inverkan 
av ayståndet mellan tomografisnitten och pixelstorleken i tvärsled. 

Från ursprungsbilden i  figur 7.1A, med en  pixelstorlek  på 2,5 x 0,75 mm,  
ökas  successivt  pixelstorleken  till  20 x 20 mm  i  figur 7.5D.  Från dessa  
figurer kan man  bedäma att  en  pixelstorlek  på 10 mm både  i tvärs- och 
längsled är tillräcklig,  an man  nöjer  sig med  att kunna detektera kvistar  
med  storleken  80 x 30 mm.  Vill  man  kunna detektera  mindre  kvistar än  20  -  
30 mm  mäste  pixelstorleken minskas i motsvarande  grad.  
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Figur  7.5.  Simulerade plankor.  Pixelstorlek  tvärs  20 mm. 
Pixelstorlek  längs  2,5, 5, 10  respektive  20 mm. 
Simulated boards. Pixel-size across the grain 20 mm. 
Pixel-size along the grain 2.5, 5, 10, and 20 mm respectively. 



4- Strålkälla  

Objekt 

8. SCOUT-VIEWS 

8.1  Vad  är  en scoutview? 

En  scoutview kan sägas vara  en  vanlig röntgenbild av ett objekt.  En  
scoutview byggs upp genom att förflytta objektet i längsled genom gapet 
mellan strålkälla och detektor,  se  figur  8.1. Till  Skillnad mot vid 
skapandet av  en  tomografibild roterar ej strålkälla och detektor runt 
objektet. För varje tvärsnitt mäts och lagras således endast  en 
intensitetsprofil. 

Detektor 
Figur 8.1. Generering av scoutview.  

Scanning  för  a  scoutview. 

Fördelen med  en  scoutview jämfört med  en  tomografibild är att i  en  
scoutview är informationsmängden sam ska hanteras aysevärt mycket  mindre. 
Sam  ett exempel kan nämnas att på  en  tomograf  GE  9800  Quick  byggs varje 
tvärsnittsbild upp av  980 intensitetsprofiler. En  scoutview består av, 
som tidigare nämnts, endast  en intensitetsprofil per  tvärsnitt. 

Scoutview-tekniken är således  en  möjlig väg till  en  mycket snabb och 
kraftig reduktion av informationsmängden.  Den  minskade informations-
mängden innebär dock ökade svårigheter att tolka bilderna och detektera 
det  man  önskar detektera. 
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Syftet med våra  studier  av scoutview-tekniken  har  varit att få  en  grov 
uppfattning  an  teknikens  potential  för  en  framtida industriell till-
lämpning. 

Alla scoutviews som  visas  och behandlas i denna  rapport  är artificiellt 
uppbyggda frän tomografibilder. Det Innebär att vi betraktat 
tomografibilderna som  en  sann avbildning av  de  tomograferade stockarna. 
Det är naturligtvis  en  approximation,  men  detta faktum  har  Inte bedämts  
ha  någon Inverkan på resultatet i denna kvalitativa studie.  

8.2 Mika gångvägskompensatianer 

ELL av de  stora problemen  med en  scoutview  av  ett  objekt med  runt 
tvärsnitt,  som t ex en  stock, är att gångvägen för fotonerna genom  
objektet  varierar från  0  till  1 D (D  = diametern).  Eftersom  absorbtionen  
av fotoner  följer  Beers  lag,  jfr aysnitt  2.1.2, kommer en stor del av  
alla  fotoner som  träffar stockens yttre delar att passera och träffa 
detektorn, medan  de  strålar  som  träffar stockens mittpartier förlorar 
många  fotoner vid passagen av  stocken.  Det  innebär att stockens 
ytterkonturer blir otydliga. 

För att förbättra bilderna kan  man  kompensera intensitetsprofilerna för 
skillnaden i gångväg mellan olika strålriktningar.  Den  teoretiskt sett 
bästa kompensationen fås naturligtvis  an man  kompenserar för verklig 
yttre  form.  Detta kan dock vara svårt att göra i det praktiska fallet. Vi  
har  därför testat några olika gångvägskompensationer för förenklade  
former  på stocktvärsnitt, som  t ex  runt tvärsnitt och elliptiskt 
tvärsnitt. 

I kombination med detta  har  vi också provat att förbättra scoutviews med 
utgångspunkt från vår kunskap  an  att kärnveden  har markant  lägre 
rådensitet. 



63 

A  

C  

Figur  8.2. Scoutviews  för  stock  C.  Olika  gångvägskompensationer. 
A =  Ingen kompensation. B  =  Verklig yttre  form  
C  =  Rund  yttre  form.  D  =  Elliptisk  yttre  form. 
Scoutviews for log  C.  Different travel path compensations 
A = No compensation.  B  = Reel outer shape.  C  = Circular outer 
shape.  D  = Elliptic outer shape. 
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C.  

Figur  8.3. Scoutviews  för  stock  C.  Olika  gångvägskompensationer. 
A =  Verklig yttre  form,  kärna  rund  form.  
B  =  Rund  yttre  form,  kärna  rund  form.  
C  =  Verklig yttre  form,  kärna  elliptisk  form  
D  =  Elliptisk  yttre  form,  kärna  elliptisk  form 
Scoutviews for log  C.  Different  trave/  path compensations 
A = Rea/ alter shape, heartwood circular shape  
B  = Circular outer shape, heartwood circular shape  
C  = Real outer shape, heartwood elliptic shape  
D  = Elliptic outer shape, heartwood elliptic shape 



Följande olika gångvägskanpensationer  har  provats: 

- Ingen  kompensation, figur  8.2 A  
- Verklig yttre  form,  figur  8.2  B 
- Rund  yttre  form,  figur  8.2  C 
- Elliptisk yttre  form,  figur  8.2  D 
- Verklig yttre  form,  kärna  rund form,  figur  8.3 A  
- Rund  yttre  form,  kärna  rund form,  figur  8.3  B 
- Verklig yttre  form,  kärna elliptisk  form,  figur  8.3  C 
- Elliptisk yttre  form,  kärna elliptisk  form,  figur  8.3  D 

Av figur  8.2.  framgår tydligt att  de  olika gångvägskompensationerna 
kraftigt förbäLLLat bilden, jämfört med  den  ej kompenserade. Av denna 
figur framgår också att  den  förenkling  man  gör när  man  beskriver 
stocktvärsnittet som runt eller elliptiskt, inte  har  försämrat bilden i 
någon större utsträckning, jfr figur  8.2  B.  

NU  kan ju detta bero på att stocken i figur  8.2  var tämligen  rund, se  
figur  8.4 A.  I figur  8.5  visar vi dArför motsvarande bildserie som i 
figur  8.2,  för  en  kraftigt orund stock. Stocktvärsnittet för denna stock  
visas  i figur  8.4  B.  Sam  framgår av figur  8.5  är Luuts det orunda 
tvärsnittet cirkelapproximationen även i detta  fall  godtagbar.  
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A  

Figur 8.4. A  = Stocktvärsnitt för stock C som  visas  i figur  8.2 
respektive 8.3.  

B = Stocktvärsnitt för stock B  tom visas  i figur  8.5. 

A = Cross-section for log  C  that is sham in figure 8.2 
and 8.3.  B  = Cross-section for log  B  that is show in figure 
8.5. 

En  jämförelse mellan figur  8.2  och figur  8.3  visar tydligt hur  en  
kompensation för kärnans lägre rådensitet ger  en  mycket jämnare gråton 
över bilden. Det finns även  en  tendens till att kontrasten mellan kvist 
och omgivande ved förbättras närman kompenserar för kärnveden. 

Även beträffande kärnkompensationen torde  en  cirkelkooimpensation vara 
fullt tillfyllest, jfr figur  8.3 A  och B, med figur  8.3  C och D. 
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A  

Figur 8.5.  Scoutviews för stock B. Olika gångvägskompensationer.  
A  = ingen kompensation. B = Verklig yttre  form.  
C =  Rund  yttre  form.  D = Elliptisk yttre  form.  

Scoutviews  för  log  B.  Different travel path compensations 
A = No compensation.  B  = Real outer shape.  C  = Circular outer 
shape.  D  = Elliptic outer shape. 



8.3  Inverkan av olika rctationslägen  

En  tomografibild rekonstrueras frän ett stort antal  (1000) intensi-
tetsprofiler  frän olika rotationslägen.  Om man  kan minska upplösnings-
kraven till att endast kvistar som är större än  10 mm  skall kunna upp-
täckas, kan antalet behövliga rotationslägen minskas till ca  50.  Detta är 
fortfarande  en  mycket stor informationsmängd. 

Vad sam är utmärkande för tomografitekniken är att  man  gör  en "blind"  
rekonstruktion för ett tvärsnitt i  taget.  Detta innebär att  man  ej 
utnyttjar informationen  an  intensitetsförändringar i längsled som  man t 
ex har  i  en  scoutview.  

En  scoutview visar således intensitetsförändringar i längs- och tvärled, 
däremot innehåller  den  ingen  information an  intensitetsförändringar i 
rotationsled.  Tanken  är  nu  att från några sooutviews från olika 
rotationslägen göra  en "intelligent"  rekonstruktion av stockarnas inre 
kvalitet. I detta  system skulle man  således med lämpliga 
bildbehandlingsrutiner extrahera  relevant information  från  en  scoutview i  
taget.  Därefter sammanställs informationen från  de  olika sooutviews till  
en  tredimensionell modell av stocken genom  en intelligent  rekonstruktion 
där  man  utnyttjar kunskap  an  stockars växtsätt och det geometriska läget 
i rymden för olika anomalier. 

I figur  8.6 visas en  bildserie med scoutviews på  en  stock från  5  olika 
rotationslägen.  Man  kan bedöma att i detta  fall  är det möjligt att göra  
en  rekonstruktion från  3  rotationslägen,  0, 45  och  90°.  Genom att 
utnyttja mellanlägena  22,5°  och  67,5  kan  man  öka precisionen i rekon-
struktionen. 
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SCOUTC_22 5_0;1  

Aß  

c D 

E 

7-  r SCOUTC_45_OJI  

Figur 8.6.  Stock  C i olika rotationslägen.  
A  =  00 ,  B =  22,5  ° , C =  45°,  D =  67,50 ,  E =  90°  .  

Log  C  in different rotational positions. 
A = 00 ,  B  = 22,5 ° ,  C  = 45°,  D  = 67,5°,  E  = 90°  . 
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SCOUTE_22 5_0,1 

AB 

SCOUTE-67 5_0;1  

t>  

SCOUTE_90_0:1  

Figur 8.7.  StockE i olika rotationslägen.  
A  =  0°, B  =  22,5o, C 45o, D  =  67,5o, E  = 9Cp  

Log E in  different rotational  xsiticns.  
A 	0 , B= 22,5  ° ,  C  =  45° , D= 67,5° , E=90°.  
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Stocken i figur  8.6 har  relativt få kvistar fördelade på två distinkta 
kvistvarv. I figur  8.7 visas  ett exempel på  en  mycket kvistig stock utan 
distinkta kvistvarv. Detta  fall  verkar vid  en  snabb överblick svårare att 
rekonstruera än stocken i figur  8.6  med distinkta kvistvarv. Vid  en  
närmare analys av bilderna ser  man  dock ganska snart att det svåraste 
fallet för rekonstruktion är när kvistarna är samlade i distinkta 
kvistvarv. I detta  fall  ger ju  respektive  kvists axiella läge inget 
informationstillskott.  

8.4  Inverkan av olika tiltningsvinklar 

Ett annat möjligt sätt att öka informationstätheten frän sooutviews är 
att ändra tiltningsvinkeln, dvs vinkeln mellanstrålarna och  normalen  
till stockarnas längsaxel,  se  figur  8.8. 

Figur 8.8. Definition av tiltningsvinkel 0. 

Definition of tilt angle 0. 

I figur  8.9 visas en  bildserie med olika kombinationer av  tiltnings-
vinklarna  22,5°  och  45°  och rotationsvinklarna  0°  och  90°. Om man  jämför 
med figur  8.6  och figur  8.7  med tiltningsvinkeln  0°,  ser  man  tydligt att  
en  tiltningsvinkel aysevärt förbättrar möjligheten att detektera 
kvistarnas rotationsläge. 

Vår bedömning utifrån dessa bilder är att  optimal  tiltningsvinkel ligger 
i närheten av  45°  samt  att det bör vara möjligt att rekonstruera  den  
tredimensionella kviststrukturen från  2  -  4  scoutviews i  90P  
rotationsvinkel från varandra,  an man  utnyttjar tekniken att tilta 
strålarna i förhållande till stockarnas längsaxel. (Observera att 
bilderna i figur  8.9  kan förbättras  t ex  genom kärnvedskompensation. 
Bilderna innehåller dessutom oproportionerligt mycket randeffekter 
eftersom provstockarna inte varit av full längd.) 



a:OW(1_0_22A  . SCOUTC_90_22,1 

C 

Figur 8.9.  Scoutviews för stock C för olika kombinationer av rota- 
tionsvinkel och tiltningsvinkel. 
AJ rot=0, tilt=22,5°. B; rot=90, tilt=22,5°. 
C; rot=0, tilt=45. D; rot=90, tilt=45°. 

Scoutviews  for log C for  different combinations of  tilt angle  
anzi  rotation angle. AI;  rot=0, tilt=22,5°.  Et;  rot=90, 
tilt=22,5° .  C;  rot-O,  tilt=45° . 	rot=90, tilt=45°. 
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9. SlefeINFATTANDE KOMENTARER  

Det stora tekniska problemet för att realisera  en  industriell utrustning 
som klarar av att detektera stockarnas inre kvalitet är att hinna samla, 
behandla och analysera  den  enorma informationsmängden. För att få  en  
uppfattning  an  vilka krav som ställs på denna utrustning  har  vi studerat 
både kraven på gråskalemässig och spatial upplösning, liksan provat några 
alternativa strålningsgeometrier. 

Beträffande  den  gråskalemässiga upplösningen kan  man  fastslå att 
teoretiskt behövs endast  4  diskreta nivåer, nämligen: 

- angivning 
- ved 
- frisk  kvist 
- torr kvist 

(Detta gäller naturligtvis endast  an man  nöjer  sig med  att detektera 
endast dessa två  typer av  ancmalier.) 

Våra densitetsmätningar  har  dock visat att  man  i varje  fall  vid bild-
inhämtningen och  de  därefter  direkt  följande bildbebandlingsoperationerna 
måste arbeta  med  betydligt flera gråska/enivAer. Detta  beror  bl  a på  att 
gråskalenivåerna mellan olika stockar varierar avsevärt,  samt  framför 
allt  på  att  densiteten  för splintved och  frisk kvist ligger så  nära 
varandra.  Eftersom man  dessutom också vill kunna detektera andra  
anomalier  än kvist,t  ex  tjurved, är  vår  bedämning att  man  i varje  fall  
bör använda  sig av 64 niver.  bled  någon  form av  adaptivitet  kan  antalet 
nivAimr  kanske  minskas till  8.  

När  det  gäller  krav  pä  den  spatiala upplösningen, är  den  naturligtvis 
mycket  beroende på  hur  små  ancmalier  man  vill kunna detektera. Utgår  man  
från att  en  minsta detekterbar  anomalie  ska vara  10 mm,  är  den  maximala 
pixelstorleken i tvärled  5.  Mot  bakgrund  av  erfarenheterna från 
sinulering  mad  OPISAW och våra testermed olika strä7hredder och avstånd 
mellan strålsnitten,  kan man  bedöma att  en  upplösning  på 10  -  12 mm vid 5 
mm  strA7hredd är tillfyllest.  

Analysen  av alternativa strålningsgearetrier  har  visat att  an man  ut-
nyttjar intelligenta rekonstruktionsalgoritmer, bärmanutifrån  4  -  5  
sccutviews kunna göra  en  godtagbar rekonstruktion av stockarnas tre-
dimensionella kviststruktur. Härvidlag bör  man  utnyttja nejligheten att:  

1. Kompensera för skillnader i gångväg mellan olika strålar.  
2. Kanpensera för skillnad i  densitet  mellan splintved och kärnved.  
3. Tä  minst  2  scoutviews i olika rotationslägen.  
4. Tilta strå/knippet i förhållande till stockarnas längsaxel.  

Eftersom det  är speciellt svårt att detektera friska kvistar i splintved  
vid  användning  av  scoutview-tekniken, bör  man  i detta sammanhang även 
överväga möjligheten att komplettera scoutviews  need  information an  
stockarnas yttre utseende genom att ta  in bilder  från vanliga 
videokameror. Genom att kombinera scoutviews  med information an  stock- 
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arnas yttre utseende kan  man  på ett säkrare sätt avgöra vilka kvistar som 
är överval/ade. 

Av  de  analyserade genomlysningsteknikerna bör följande kvarstå sam 
müjliga  alternativ:  

- röntgenstrålning  
- gammaståLning 
- NMR (Nuclear  Magnetic  Resonance) 
- ultraljud  

Av  dessa  tekniker  är  det helt klart  att  de tre  första är  füllt  möjliga  ur 
teknisk  synpunkt. Vilken  av  dessa  tekniker  scam  är lämpligast  får  avgöras  
på basis av pris,  prestanda, underhäll, miljökonsekvenser  m m.  

I detta  samanhang her  det särskilt poängteras och beaktas att NMR känner 
fuktigheten i träet, medan  röntgen-  och gammastrålning mäter 
rådensiteten. Det innebär att det är betydligt lättare att särskilja 
kvistar i splintveden med MIR. Detta innebär i  sin  tur att scoutviews 
framställda med NMR-teknik bör vara ett intressant  alternativ  att granska 
i framtida umdersökningar.  

10. SLUTSATSER  

Denna undersökning  har  visat att  det  i  laboratorieskala  är  füllt  mdeligt 
att detektera olika  typer av  kvistar, tjurved och kärnved  med  
genomlysningstekniker. 

Realiserandet av användningen avgenculysningstegmllem'kan i princip 
följa två utvecklingsvägar, nämligen;  

1. Användning av endast lätt modifieradnedicinsk tomografiteknik.  
Finns  bara  de  ekonorniska incitamenten kan denna typ av maskin 
finnas ute på sågverken inom  mindre  än  10  år.  

2. Utveckling av scoutview-teknikenmed speciell inriktning mot såg-
verkens behov. 

Vilken väg som är lämpligast att gå kan inte avgöras på  basis  av  de  
kunskaper sam vi besitter idag. Efter ytterligare utveckling av  de  två 
alternativa teknikerna får  man  avgöra  den  framtida vägen utifrån  en  
jämförelse av pris och prestanda för  respektive alternativ.  
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12. SUMMARY 

The sawmills have during the past 10-20 years made great efforts in order to increase 
the value of sawn lumber out of each log. 

The main problem has been that nobody has known what the logs look like inside. One 
has to rely on volume "optimization" and visual inspections. 

We have to scan the inner quality of the logs during production speed, if we want to take 
the inner quality into account when sawing in an "optimal" way. This means that we 
have to handle very big information quantities per unit of time, if we cannot reduce the 
information quantities considerably already at the source. 

The aim of this project has been to find out which information density is needed in order 
to detect and separate different anomalies in the inner parts of a log. 

Our tests have shown that it is possible, on a laboratory scale, to detect and separate 
different types of knots, compression wood and heartwood with x-ray tomography. 

A production machine can be constructed in at least two different ways: 

1. Slightly modified medical tomography technique. 

2. Development of the scout-view technique with special emphasis on the sawmill 
situation. 

Today it is impossible to know which way is the best. After further development we can 
decide which way to go, having compared price and performance. 
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INTRODUCTION 

The sawmills have during the past 10 - 20 years made great efforts in order to increase the value 
of sawn lumber out of each log. The efforts have mainly been directed towards increasing the 
volume yield, as nobody has been able to detect internal defects in logs. Sawmillers have though 
been waiting for this prospect for many years. 

Today technology has advanced to the point that defects can be seen (detected) in the interior of 
logs using either x-rays, garnmarays or nuclear magnetic resonance (1,2,3,5).  

Johansson  etal  ( 4 ) used computer simulation to saw 51 stems of Scots pine (Pinus Sylvestris). 
These simulations showed that with knowledge about the locations of internal defects the value 
of sawn lumber could be increased with about 10 %. These results were obtained with only one 
degree of freedom; rotational positioning. 
With more degrees of freedom the value increase will be even higher. However, the value increa-
se is very sensitive for errors in the positioning of the logs. We estimate that the value increase in 
practice will be in the range 7 - 10 %. 

One of the greatest problems when scanning for internal defects is how to reduce the enormous 
data quantity in an early stage of the scanning process. Therefore, the objective of the project 
presented in this paper was to study different methods for reducing data quantity when scanning 
for internal log defects. 

METHODS AND MATERIALS 

The test logs were scanned in a medical CT-scanner (GE 9800 Quick) every 5:th mm, see figure 
1. X-ray beam width was 5 mm. Every cross-section of the logs were reconstructed to an image 
containing 512  x  512 pixels using 4096 grey-levels. Every pixel represents an area of about 0.5  x  
0.5 mm of the cross-section of a log. 



Figure 1. CT-scanner width one of the test logs. 

The CT- images were then transmitted to a digital image processor. In this computer we have 
done different calculations and simulations; thus assuming CT - images as perfect representa-
tions of the logs. 

RESULTS 

rey - levels 

The image processor use 256 grey - levels. The grey value for every pixel can thus be stored in a 
8-bit word. 

In practice we need much fewer grey -levels. We need maximum one level for every type of 
defect we want to separate, one level for clear wood and one level for the background. In the 
case of Scots Pine we are interested to separate sound knots, dead knots, compression wood and 
clear wood. Consequently 5 grey levels are satisfactory. If grey-level and some other feature 
such as form can be combined, maybe 4 levels are enough. Every pixel-value can then be stored 
in a 2 or 3 bit word. 

In a CT-image the different grey-levels represent different density levels. In figure 2 you can see 
4 CT-images thresholded and pseudo-coloured in 5 different density (grey) levels. We used fol-
lowing levels: 

Air 0 - 250 kg/m3 
Heartwood, dead knots 250 - 775 kg/m3  
Compression wood 775 - 900 kg/m3  
Sapwood 900 - 1000 kg/ m3  
Sound knots 	> 1100 kg/m3  

The biggest problem is to separate between sound knots and sapwood, see figure 2  c.  



2c. 

0-250 250-775 775-900 900-1100 >1100 kg/m3 

Figure 2. CT-images of four different logs, thresholded and pseudo - coloured in five different 
density levels (including background). 

2d. 



Pixel size 

The pixel size in the original CT-images is about 0.5  x  0.5 mm. Such a high spatial resolution is 
needless for practical purposes. 
We have studied which spatial resolution we need in order to detect different defects. 

In figure 3 - 6 you can see the the same cross-section of a log with different pixel sizes. From 
these and other images we judge that a pixel size of about 5  x  5 mm is satisfactory for practical 
purposes. This means that the data quantity in practice can be reduced about 100 times compa-
red to the original CT-images. 

4,81w1777"' 

Figure 3. Pixel size 0.5  x  0.5 mm. Figure 4. Pixel size 2.5  x  2.5 mm. 

Figure 5. Pixel size 5.0  x  5.0 mm. Figure 6. Pixel size 10.0  x  10.0 mm. 
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Partial analysis 

When scanning for internal defects in logs we get a lot of redundant information. We are only 
interested of the locations and types of the defects, but we get a lot of information about the 
wood between the defects. 

As the principle for tree growth and where some defects can occur is known, we can speed up 
the search for different defects considerably. One example is the search for knots in Scots Pine. 

In this example we are searching for knots on concentric surfaces around the pith, see figure 7. 
The first 5 concentric surfaces are placed within the heartwood, where sound knots can easily be 
separated from clear wood. For every knot that can be found on these surfaces, we calculate 
equations how the  knotaxis  and the size of the knot varies in the angular and lengthwise direc-
tion. The knowledge of the location and shape of a knot in the heartwood helps us to find the 
exact position and size of the same knot in the sapwood, where it is difficult to separate sound 
knots from clear wood. 

In each log we are totally analysing about 10 concentric surfaces around the pith, thus reducing 
the data quantity very much compared to the full CT-image  dataset  of a log. The pixels between 
the concentric surfaces are not needed and can be omitted. Maybe it is possible to develop new 
reconstruction algorithms that reconstruct concentric surfaces around the pith directly from the 
CT-scanner rawdata.  

z 
Figure 7. Partial analysis of knots on concentric surfaces around the pith. 
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Scoutview technique 

A scoutview can be compared to a normal x-ray or gamma-ray radiograph image of an object. In 
figure 8 you can see a scoutview of a log. 

Figure 8. Scoutview of a log. 

A  swedish  sawmill has for more than ten years been using an equipment for a rough scanning of 
internal defects in logs. This equipment called  TINA  (3), see figure 9, consists of two gamma-ray 
sources that gives one scoutview each, see figure 10. 

Figure 9 	TINA,  a gamma-ray equipment for scanning of internal defects in logs.  

Figure 10. Example of a scoutview from  TINA.  



The reconstruction algorithms in a CT-scanner are more or less general as long as the object 
cross-sections are approx. circular. 

If we will develop an equipment that only will be used for scanning of logs, we have the advan-
tage that we in rough outlines know what a log looks like. We think that it might be possible to 
use this knowledge for an intelligent reconstruction of the internal defects in logs. This intelli-
gent reconstruction will be based on several scoutviews of the log. 

Before the reconstruction starts we can enhance the scoutviews in several ways. The first method 
is to compensate for different travel path length of the beam. In figure lithe image in figure 8 is 
showed after travel path length compensation. 

Figure 11. Scoutview of a log after compensation for beam travel path length. 

Another method for scoutviews enhancement is to incline the beam in relation to the logaxis, see 
figure 12. If the beam is inclined the internal knotstructure will be more evident, see figure 13. 

Figure 12. Inclination of the beam in relation to logaxis. Definition of tiltangle O. 



Figure 13. Scoutview after inclination of the beam and compensation for beam travel path length. 

After scoutview enhancement the visible defects in the scoutviews will be better separated from 
clear wood. This will be done for every single scoutview. 

By combining several enhanced scoutviews the internal knotstructure can be reconstructed. We 
don't know yet how many scoutviews that are needed for a good reconstruction. In figure 14 you 
can see a reconstructed cross-section of a log for different numbers of scoutviews and different 
tiltangels. From this figure we can see that both tilting the beam and a greater number of scout-
views are improving the quality of the reconstructed image. 



Orginal image 5 scout  (D  0 
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9 scout  ED  0 

Figure 14. Reconstructed cross-section of a log for different tiltangels and different numbers of 
scoutviews. 

In figure 15 you can see a concentric surface reconstructed from five scoutviews with a tiltangel 
of twenty degrees compared to the same surface obtained by the CT-scanner. 
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Figure 15. Comparision between concentric surfaces reconstructed from five scoutviews and a 
concentric surface obtained from the CT-scanner. 

CONCLUSIONS 

This study has showed several methods for reducing data quantity when scanning for internal log 
defects. Following methods have been discussed: 
1. Number of grey-levels 
2. Pixelsize. 
3. Partial analysis. 
4. Intelligent reconstruction from scoutviews. 

Which methods that will be useful in a practical application depends on how an industrial equip-
ment will be designed. If the production equipment will look like a slightly modified medical 
CT-scanner the first three methods for datareduction will be interesting. If on the other hand, the 
production machine will resemble an improved  TINA-scanner, method 4 will be the most use-
ful. 
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INTRODUCTION 

The sawmills have during the past 10 - 20 years made great efforts in order to increase the value 
of sawn lumber out of each log. The efforts have mainly been directed towards increasing the 
volume yield, as nobody has been able to detect the internal defects in the logs. Sawmillers have 
though been waiting for this prospect for many years. 

Today technology has advanced to the point that defects can be seen (detected) in the interior of 
logs using either x-rays, gammarays, ultra-sound or nuclear magnetic resonance (1,2,3,5,6).  

Johansson  et.al  ( 4 ) used computer simulation to saw 51 stems of Scots Pine (Pinus Silvestris). 
These simulations showed that with knowledge about the locations of internal defects the value 
of sawn lumber could be increased with about 10 %. These results were obtained with only one 
degree of freedom, rotational position. 
With more degrees of freedom the value increase will be even higher. However, the value increa-
se is very sensitive for errors in the positioning of the logs. We estimate that the value increase in 
practice will be in the range 7 - 10 %. 

One of the greatest problems when scanning for internal defects is how to reduce the enormous 
data quantity in an early stage of the scanning process. 

We will in this paper present a method for reducing data quantity when scanning for internal log 
defects in a CT- (Computer-Tomography) scanner. The main objective for developing this new 
method was to feed the computer simulation program OPTSAWQ (7) with adequate  indata  from 
the CT-scanner. Some parts of the method can though be used in an industrial application later 
on. 



METHODS AND MATERIALS 

Log scanning 

The test logs (Pinus silvestris) were scanned in a medical CT-scanner (GE 9800 Quick) every 
5:th mm. The X-ray beam width was 5 mm. Every cross-section of the logs were reconstructed 
to an image containing 512  x  512 pixels using 4096 grey-levels. Every pixel represents an area 
of about 0.5  x  0.5 mm of the log cross-section. 

The CT- images were then transmitted to a digital image processor (Teragon 4000). We have in 
this computer implemented some algorithms that extract interesting information from the CT - 
images. These algorithms will be described below. 

Computer simulation program - OPTSAWQ 

OPTSAWQ is a computer program that can simulate sawing of real logs. Real logs are logs with 
irregular outer shape and that have different defects. So far we have concentrated our work on 
Scots Pine (Pinus Silvestris). In Scots Pine knots are the predominant defects, and we have 
consequently among the different defects only paid attention to knots in this stage of our work. 

OPTSAWQ needs a descripton of geometry and defects in a lot of cross-sections along the logs. 
Between knot-whorls the distance between the cross-section can be 40 mm. In sections of the 
logs with knots the distance between every cross-section must be about 5 mm. For every cross-
section OPTSAWQ needs following data: 
- position of pith in cartesian coordinates. 
- description of the outer shape in polar coordinates with the pith as origin. A point every 

twelveth degree is requiered for a good description of the outer shape. 
- every knot is described by several bucket segments from the pith to the end of the knot. 

DESCRIPTION OF ALGORITHMS 

We have, in this stage of the development work some interactive elements between man and 
computer. There are at least two reasons for having some manual elements left. 

The first reason is that we with a manual interaction can check the reliability of the algorithms. 
The second reason is that the manual interaction gives us deeper knowledge about the variability 
of wood and about potential problems in the future. 



The pith 

The first step is to measure the pith position in every cross-section in cartesian coordinates, see 
figure 1. The pith is pointed out manually on the screen. This is done on cross-sections scanned 
every 150 mm. The position of the pith for cross-sections in between scans is calculated by linear 
interpolation. 

It is possible to develope a fully automized algorithm for pith position, even though spike knots 
can cause some problems. However, we have developed a semi-automatic algorithm so far, as 
we don't know if it is necessary to know where the pith is in an industrial application.  

Y  

 

Figure 1 Position of pith in cartesian coordinates 
X  

The outer shape  

The outer shape and heart-wood border on every cross-section are described by polar coordinates 
with the pith as origin, see figure 1. This is done in following steps: 

1. Low-pass filtering with a 3  x  3 filter in order to reduce some noise, see figure 2b. 
2. Thresholding, see figure 2d. 
3. Gradient filtering with a Roberts-filter, see figure 2c. 
4. The radius from the pith to the surface of the log and the radius to the heartwood border are 

measured with angle increment of 1 degree. 
5. The measured values are plotted on the screen, which makes it possible to do a manual 

check of the results. 
6. The mean-radius for twelve degrees sectors are calculated and fed to OPTSAWQ. 



a.  

...  

C.  

Figure 2. a, CT-image of a log cross-section.  

b, After low-pass filtering with a 3  x  3 filter.  

c, After thresholding.  

d, After filtering with a Roberts filter. 



Knot geometry 

An X-ray CT-scanner measures the green density of the wood. This implies that it is easy to 
separate sound knots from the heartwood and difficult to separate sound knots from the sapwood, 
see figure 3. Dead knots that not are occluded can easily be separated both in the sapwood and in 
the heartwood areas of the cross-section. Dead knots that are occluded can sometimes be difficult 
to separate. 

Figure 3. Example of sound and dead knots in a CT- image of a log cross-section. 

We can speed up the search for knots considerably by using our knowledge about tree anatomy. 
The knot algorithm based on this knowledge comprises following steps: 

1. 	Lowpass filtering in radial direction, see figure 4. This filtering erases influences from 
growth rings and ring artifacts from the CT-scanner, compare figure 4a and figure 4b. 

Figure 4. Low-pass filtering in radial direction. a Original image.  b,  After radial low-pass 
filtering. 
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2. The search for knots is concentrated to 10 concentric surfaces (CS) around the pith , see 
figure 5. Five CS are placed in the heartwood and five in the sapwood. Every CS is 
represented by an image with 364 pixels in the tangential direction and one pixel for every 
fifth mm in the lengthwise direction, see figure 5. In the tangential direction there is one 
pixel for every single degree plus 2 overlapping pixels on both edges of the image. 

Figure 5. Concentric surfaces (CS) around the pith. 

3. The five CS in the heartwood are thresholded, see figure 6. The threshold level 
corresponds to a green density of 875 kg/m3. 

Figure 6. Example of a CS after thresholding. 



4. Every single knot cross-section is given an unique identity number. Special attention have 
to be taken in order to match the segments of knots on both edges of the image. 

5. The size in tangential direction and area of every knot cross-section are measured. The 
size of every knot cross-section in the lengthwise direction and the point of balance are 
calculated under the assumption that the knots are elliptic. (The length scale and the 
tangential scale are differing). 

6. Knot cross-sections from the different CS are matched together. If some parts of knot 
cross-sections on two neighbour CS are overlapping, the two cross-sections are judged to 
belong to the same knot. If no matching knot cross-sections can be found on the two inner-
most CS, the judgement is that there is no knot. 

7. Regression models for the knot axis and knot size in tangential and lengthwise direction 
are calculated. The models are least square approximations and in the first assumption 
based on the five heartwood CS. 

We have tested several different types of models in order to develope a robust solution. A robust 
model is a model that gives a good prediction about position and size of the knot cross-sections 
on the five CS in the sapwood. 

We have tested the following model assumptions:  

Typel 	y=a+bxr 

Type2 y=a+bxr+cxr2  

Type3 	y=a+bx -V7 

Type4 	y=a+bxra- 

Type 5 	y=  a+  b x  ln(r)  

y= knotaxis  location or knotsize in lengthwise or tangential direction. 
r= radius from the pith 
a,  b  and  c=  constants 

A measure of the model robustness are the differances between model prediction and real 
position or size of the knot cross-sections for the five CS in the sapwood, see figure 7. 

AX 
4—* Predicted Knot :Minor Predicted 

AY 
:Minor Real 

Real Knot Zlir  Major Predicted 
4 	100- 

Major Rea 
4 	6. AMinor = MinorReal - MinorPredicted 

AMajor = MajorReal - MajorPredicted  

Figure 7. Differances between predicted and real knot position and knotsize 



Miss. Hit 

Real Knot 	2(  

Minor/2  

Major/2  

Figure 8. Definition of the parameter "miss". 

Table 1 shows the meanvalue and standard deviation for the difference between model prediction 
and real values for different knot parameters and different model types. The results in table 1 are 
based on 177 knots from 5 different trees. The differences in table 1 are measured on the 
outermost CS in the sapwood. The parameter "miss", column 6 in table 1 and 2, is defined in 
figure 8. 

Predicted Knot 

Table 1 shows that model 5 gives the best prediction of both the position of the  knotaxis  and the 
size of the knot. Combinations of model 3 to model 5 can though sometimes give better 
predictions. Model 2 have very poor prediction ability. 
A comparison of the original image and the different model images is shown in figure 9. 
Figure 9c shows very clearly that model 2 has a poor prediction ability. You can also see in 
figure 9 that model 3, 4 and 5 have fairly good prediction ability. 

Table 1. 	Meanvalue and standard deviation for the difference between predicted and real 
knots for different knot models. Knot position and knot size predicted only by using 
five heartwood CS. 

Type AX mm AY mm A Major mm A Minor mm Miss. 

1 0,04 ±17,18 2,04 ±15,28 7,91 ±10,54 14,18±21,37 105 
2 
3 0,15 ±10,36 -4,98 ±12,57 3,33 ±7,58 7,68 ±15,65 68 
4 0,19 ±8,02 -7,71 ±11,79 1,64 ±6,88 4,78 ±13,17 65 
5 0,25 ±6,32 -9,38 ±11,54 0,30 ±6,32 1,59 ±10,96 65 



a.  

d.  

C.  

f. 

b. 

e. 

Figure 9.  Comparison between original image and images with predicted knot positions and 
knot sizes. a= original image;  b=  image predicted by model 1;  c=  image predicted by 
model 2;  d=  image predicted by model 3;  e=  image predicted by model 4; f= image 
predicted by model 5;  g=  image predicted by model 6;h= image predicted by model 
7;  i=  image predicted by model 8. 



The models in table 1 are least square approximations based on on the five heartwood CS. 
Position and size of the knots in the sapwood are then predicted with aid of these models. 

We have in next development step tried to improve the models stepwise by using data from the 
CS in the sapwood. This is done in following way: 

1. The knot axis is extrapolated from the heartwood to the first CS in the sapwood. 
2. The program is trying to find exact position of the knot. The search process is carried out 

in an area that is about 6.5 times bigger than the predicted knotarea. 
3. New models are calculated when the position and size of the knot on the first CS in the 

sapwood are established. The new models are calculated using knotdata from the actual CS 
and all five CS in the heartwood. 

4. These new models are used to predict position and size of the knot on next CS, a new 
model is calculated and so on. This sucessiv process is carried out until the outermost CS is 
reached. 

The prediction ability of this stepwise method is shown in table 2 and in figure 9  g-i.  We can see 
that model type 8 has the best prediction ability. A comparison between table 1 and table 2 
shows that the stepwise more complicated method is decreasing the  standarddeviation  and the 
number of misses considerably. The decreasing number of misses in the stepwise method can 
also be seen in figure 9. 

Table 2 
	

Knotmodels,meanvalue and  standarddeviation  for the difference between predicted 
and real knot for different knot models. Knot position and knot size predicted by the 
stepwise method. 

Type 6 

Type 7 

Type 8  

AX mrn 	AY mm 	A Major mm 

a +  b x  ln(r) 	a +  b x  ln(r) 	a +  b x  ln(r) 

a +  b x  ln(r) 	a +  b x  .\17. 	a +  x  ln(r) 

a+bx1n(r) a+bx -V-r-  a+bxra" 

A  Minor  mm 

a + b x in(r) 

a + b x in(r) 

a+bxrzT  

Type 
	

AX mm 	AY mm 	A Major mm A Minor mm Miss. 

6 0,44 ±2,59 -2,03 ±6,29 -2,87 ±5,13 -9,00 ±9,60 6 
7 0,36 ±2,56 -0,70 ±6,29 -2,95 ±5,18 -8,96 ±10,80 6 
8 0,44 ±2,47 -0,50 ±6,16 -2,55 ±4,74 -8,77 ±8,76 5 



A special problem arises when a knot is occluded. We are in our models defining a knot as 
occluded when we can't find the knot in two succesive CS. The program is searching the knot in 
areas that are more than 25 times bigger than the predicted knotarea in the actual CS. Observe 
that it is only the stepwise method that can take care of occluded knots. 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

The methods for extraction of knot geometry are not completely developed yet. They can be 
further improved but these improvements imply that more calculations and more computer time 
is required. We have to weigh the value of further improvements against an increase in 
calculation time. 

The developement of the knotmodels that are described above has showed us that it is very 
difficult to build a general model of biological phenomena such as knots. Good models have to 
be selfadjustable. We have to put in some artifical intelligence in the models. This is not an easy 
task but we are quite sure that good selfadjustable models will come rather soon as many 
researchers including ourselves are working on this issue. 
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