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SAMMANFATTNING 

En Stor felkälla vid dagens diametermätning och sortering av obarkat sågtimmer på 
stockindividnivå är barkavskav. I detta arbete har en prototyputrustning som detekterar 
barkförekomst på en del av stockars omkrets utvärderats. Barkförekomstmätaren använder 
laser- och kamerateknik för att detektera barkförekomst genom att utnyttja trakeideffekten. 

Fem olika metoder för att kunna utvärdera barkförekomstmätaren har provats. Alla fem 
metoderna har sina för respektive nackdelar och metodvalet bör därför baseras på vad som ska 
kontrolleras. 

Vid jämförelse av utvalda ytor överensstämmer barkförekomstmätarens resultat med 
verkligheten ti l l ca 84 respektive 91 procent beroende på metod. Överensstämmelsen kommer 
i hög grad att vara beroende av hur frekvent och i vilken omfattning svårdetekterade fall 
förekommer. För att barkförekomstmätaren ska fungera optimalt bör sågtimret vara rent och 
ha kort lagringstid. Den flersidiga barkförekomstmätaren bör ha fyra kameror för att få ett bra 
resultat eftersom att gränsen för vad en kamera kan "se" ligger någonstans mellan V3 och V4 
av omkretsen. 

Sammanställning av barkförekomstmätarens tolkning av olika ytor: 

Typ av yta Barkmätarens tolkning av ytan 
Ren ved Ved 
Ytterbark Bark. Tunna lösa skikt av den yttersta glansbarken samt tunna 

kanter på skorpbark kan tolkas som ved/gråzon. 
Innerbark Tolkningen av innerbarken är beroende av hur länge 

innerbarken varit exponerad mot omgivningen. Visuellt vit 
innerbark tolkas som ved och visuellt brun innerbark tolkas som 
bark. 

Kvist Tolkas t i l l större delen som bark. I detaljstudien tolkades 
kvistar som ved men kvistama som provades hade f in snittyta 
och var rena. 

Mögel/blånad på vedyta Kraftigare angrepp tolkas som bark & gråzon men tolkas som 
ved vid mindre angrepp. 

Ved lagrad med bevattning 
(svarta stockar) 

Veden övergår från att bli tolkad som ved ti l l att bli tolkad som 
bark som funktion av bevattaingstiden. 

Tunn brun beläggning på 
vedyta 
(mkt. tunn torkad innerbark) 

Kan förorsaka att ved tolkas som bark. 

Våt yta Trakeideffekten ökar. Antalet pixlar som blir tolkade som ved 
och gråzon ökar, största ökningen sker på ytor av relativ färsk 
innerbark. 

Is Is tenderar att förstärka effekten av att vissa barkkanter och lös 
tunn innerbark blir tolkat som ved. Isens typ och yta kan 
trohgen inverka på resultatet och bör kontrolleras mer. 

Snö Bör kontrolleras under verkliga förhållanden. 
Lera/grus/barkbitar på 
vedyta 

Punktema med föroreningar blir tolkade som bark/gråzon. 

Nyckelord: Bark, barkavskav, barkförekomstmätare, dimensionsmätning, laser, sågtimmer, 
trakeideffekt. 
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ABSTRACT 

Damaged bark is a large source of errors in today's dimension measurement of unbarked saw 
logs. This work describes an evaluation of a prototype that detects bark on one side of logs. 
The bark-detecting machine operates with laser- and camera technology and detects the bark 
using the tracheid effect. 

Five methods to evaluate the bark-detecting machine have been tested, each one has its good 
and bad sides. The selection of a method should because of this be based on the purpose of the 
investigation. 

The evaluation of the bark-detecting machine shows that the result is correct for 84 and 91 
percent of the area respectively depending on which method is used. The accuracy depends of 
how frequently and in which proportions the cases that are hard to detect appears. To get the 
bark-detecting machine to work as good as possible the logs ought to be clean and have a 
short storage time. When bark-detecting machine is going to see around the whole log four 
cameras should be used. One camera can approximately see somewhere between V3 and V4 of 
the circumference of a log. 

The detection of different surfaces with the bark detecting machine: 

Type of surface Detection with the bark detecting machine 
Clean wood. Wood 
Outer bark. Bark. Thin lose pieces of the outer bark (top log) and thin edges 

on bark (root log) can be detected as wood/grey zone. 
Inner bark. The detection of inner bark is depending of how long time the 

inner bark has been exposed to the surrounding air. Visually 
white inner bark wil l be detected as wood and visually brown 
inner bark wi l l be detected as bark. 

Knot. Most of the knots are detected as bark but in the detail study 
knots where detected as wood. The knots in the detail study had 
a fine cross cut and where visually white and clean. 

Mould/blue stain on wood 
surface. 

Substantial attacks will be detected as bark or grey zone but 
small attacks wil l be detected as wood. 

Wood storage with water 
sprayed on the logs. 

The logs has been sprayed with water, the detection wi l l go 
from wood to bark as a fimction of the time. 

Thin brown covering on 
wood surface. 
(Very thin dried inner bark) 

Can cause that wood wi l l be detected as bark. 

Wet surface The tracheid effect will increase. The number of pixels that are 
detected as wood and grey zone wi l l increase, the largest 
increase happens on surfaces of inner bark. 

Ice Ice is tending to increase the effect that some edges of bark and 
lose thin outer bark is detected as wood. The type and the 
surface of ice can probably effect the result and should be 
investigated ftirther. 

Snow Should be controlled under real circumstances. 
Mud/gravel/bark pieces on 
wood surface 

The areas with pollution wi l l be detected as bark/grey zone. 

Keywords: Bark, damaged bark, bark-detecting machine, dimension measurement, laser, 
saw logs, tracheid effect. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Virkesmätningsrådet (VMR) startade 1999-04-01 projektet Effektivare Sågtimmermätning 
som består av följande tre delprojekt: 

• Metodutveckling 
• Teknikutveckling 
• Mätplatsutveckling 

Delprojektet teknikutveckling genomförs vid AB Trätek (Institutet för träteknisk forskning) 
med Hans Dutina som projektledare. 
Projektet avser utveckling av teknik för automatisk bestämning av: 

1. Barkförekomst och stockdimension under bark. 
2. Trädslag. 
3. Detektering av awerkningssprickor. 

För mer information om projektet Effektivare Sågtimmermätning se 
www.virkesniatningsradet.org. 

1.2 Syfte 
Utvärdera mättekniken för detektering av barkförekomst (barkförekomstmätaren) med 
avseende på detektering av bark, ved, barkgränser och skador. 

1.3 Mål 
Utveckla en utvärderingsrutin samt tillhörande verktyg för att kunna jämföra barkmätarens 
resultat med en manuell uppmätning med avseende på barkförekomst. 
Utvärdera barkförekomstmätaren med avseende på detekteringen av bark. 



2. TEORI 

2.1 Sågtimmermätning 

2.1.1 Allmänt om sågtimmermätning 
Dimensionen på sågtimmer mäts först i skogen för att lägga kapsnittet optimalt och därefter 
ofta två gånger på sågen. Den första mätningen på sågverket görs för att bestämma vederlag 
och sorteringsdimension och den andra innan sönderdelningen som kontroll och i vissa fall 
som postningsstöd.' 

Mätningen som ligger t i l l grund för beräkning av vederlag och dimensionssortering utförs ofta 
på obarkade stockar^. Dimensionen mäts på barken och en virkesmätare bedömer trädslag, 
kvalitet, barktyp och barkförekomst. Genom att automatisera de manuella bedömningama 
som både är arbetsdryga och svåra kan kapaciteten och noggrannheten på stockindividnivå 
höjas."' 

Timmer upplägg 

Virkesmätare Rotreducerare 

Timmerfack 

Barkförekomstmätare 3-D mätram 

Figur 2.1 Sågtimmermätning och timmersortering vid AB Forssjö Bruk 

2.1.2 Varför är barken ett problem 
Vid dimensionsmätning och sortering på stockindividnivå finns tre dominerande felkällor: 
stockens orundhet, barkförekomst och barktjocklek'*. Vid användande av en eller två riktnings 
skuggmätram kan barkavskavets inverkan på dimensionsmätaingen bedömas manuellt. Med 
ett 3D mätsystem fas betydligt fler mätpunkter per snitt och barkavskavets inverkan på 
mätresultatet blir mer svårbedömt.^ Vetskap om förekomst av bark eller inte kommer att öka 
noggrannheten vid dimensionsbestämning av sågtimmer som har barkavskav. Stockar som har 
intakt bark eller är helt barkfria kommer ej att påverkas. Av de stockar som har avskav 
kommer precisionen att höjas mest för de stockar som har tjockast bark. Dock kommer 
klassindelningen att medföra att vissa stockar blir kritiska och andra inte, samt beroende på 
sorteringsfunktion kan vissa områden på stocken dessutom vara mer kritiska än andra. 

1. Rätt stock till rätt sågklass, 1992. 2. Grönlund del 1 & 2, 1992. Diametersortering av sågtimmer, 1986. 
3. www.virkesmätningsrådet.org (Effektivare sågtimmermätning). 4 . Grundberg m.fl., 1998. Samtal med 
Hans Dutina Trätek. 5. www.tratek.se (Försök med förbättrat barkavdrag vid diametermätning på gran, 2000) 



2.1.3 Varför mäta på och inte under bark 
Om sågtimret barkas före dimensionsmätaingen så försvinner problemet med barkavskav och 
barktjocklek. 

Det som talar för denna lösning är följande^ 
1. Högre noggrannhet vid dimensionsmätningen och sortering. 
2. Ingen barkmaskin i såglinjen. 
3. Inga fel beroende på barkfimktioner och bedömning av barktyp. 
4. Angrepp av mikroorganismer minskar. 

Nackdelar med mätning på barkat sågtimmer' 
1. Barken är ett skydd mot skador vid timmerhantering. 
2. Lagring av barkade stockar kräver större lagringsyta. 
3. Stockama blir halare vilket medför att hanteringen blir svårare och olycksrisken ökar. 
4. Ljudnivån när stockama faller ner i timmersorteringsfacken ökar. 
5. Damm och grus följer lättare med in i såglinjen. 
6. Kvarsittande kambieskikt gynnar tillväxt av mögel/blånad. 

LogScanner - direkt mätning av dimension under bark på obarkat sågtimmer 
Med hjälp av röntgen mäts dimensionen under bark i två riktningar, mätningen kan ske direkt 
på obarkade stockar. Denna metod ger även information om stocktyp, kvistposition, densitet 
m.m. Fördelen med all information är att stockindivider före sönderdelning kan sorteras ut t i l l 
den produkt de passar bäst t i l l . Barken är inget problem för dimensionsmätning och sortering 
utan kan sitta kvar som skydd på stocken. På grund av att stockens dimension baseras på två 
uppmätta diametrar finns problemet med orundhet.^ 

2.1.4 Hur kan man mäta barkförekomst och barktjocklek 
För att automatiskt kunna mäta barkförekomst och barktjocklek måste mätbara 
materialskillnader finnas. Det som skiljer bark och ved är bland annat följande^ 
• Färg 
• Densitet 
• Kemisk sammansättning 
• Anatomisk uppbyggnad 
• Hållfasthet 
• Akustiska egenskaper 
Teknik som skulle kunna användas är t.ex. kamerateknink(färg), kamerateknik i kombination 
med trakeideffekt, ultraljud (ekoregistrering), lasertriangulering, gamma eller 
röntgenstrålning'*. 

1. Esping, 1996 & 1988. Grundberg m.fl., 1998. Samtal med Jonas Olsson SCA & Johan Oja Trätek/Luleå 
Tekniska Universitet. 2. Grundberg m.fl., 1988. Oja, 1999. 3. Saarman, 1992. 4. Seltman, rapport 41,42 & 43 
Åstrand, 1996. www.soliton.se. www.ivab.se. www.catech.se. 



2.2 Bark 

2.2.1 Barkens uppbyggnad och innehåll 
Till barken räknas trädets alla vävnader utanför kambiet, barken består av ett aktivt inre lager 
(innerbarken) och av ett yttre lager, ytterbarken. Ytterbarken ska fi-ämst skydda mot 
mekaniska, kemiska och mikrobiologiska angrepp och förhindra att trädet förlorar vatten.' 
Se figur 2.2. 

Epiderm 
7~ Periderm 

Cortex 

Floem 

Vaskulärt 
kambium 

Ved 

Figur 2.2 Barkens uppbyggnad (Saarman, 1992) 

Tabell 2.1 Barkens innehåll i nordiskt barrträ' 

Epiderm - "hudskiktet" finns på den 
släta unga barken, på äldre träd endast i 
toppen. 
Periderm - sekundärbark, barkens 
yttersta skikt hos äldre träd, består av 
korkvävnad och korkkambium. 
Cortex - primär bark som när trädet blir 
äldre helt går upp i peridermlagret. 
Floem - sildelen i stammen, leder den 
nedåtgående strömmen av näringsrik 
sav och innehåller även bastdelen. 
Kambium - möjliggör tjocklekstillväxt, 
avger vedceller inåt och floem 
(innerbark) utåt. Tunt, genomskinligt 
och innehåller mycket näring.' 

Cellulosa 20-30% 
Hemicellulosa 15-20% 
Lignin 25% 
Tanniner 10-15% 
Extraktivämnen 5% 
Aska 5% 

Tabell 2.2 Fuktkvot och densitet i barken' 
Fuktkvot under vegetationsperioden Torrådensiteten ro rå (fastvolym, medel) 

Tall Innerbark 220% Ytterbark 35% 300 kg/m' 
Gran Innerbark 160% Ytterbark 30% 300 kg/m' 
Björk Innerbark 100% Ytterbark 20% 500 kg/m' 

Barkslag 
Barken på talltimmer kan delas in i barkslag, med detta menas den visuella bedömningen av 
barken (skorpbark, övergångsbark eller glansbark), gran har bara ett slag av bark. 
Barktjockleken för både fiiru och gran ökar med stigande diameter. Övergångszonen mellan 
skorpbark ti l l glansbark på furu ligger mellan 3-6 m fi^ån roten.^ 

1. Saarman, 1992. 2. Zacco, 1974 



2.2.2 Dagens hantering av barkavdraget 
För att erhålla dimensionen under bark vid mätning på bark används barkfunktioner för 
dubbla barktjockleken i topp. Sverige är indelat i olika områden med olika barkfunktioner för 
furu och gran enligt figur 2.3 och 2.4. Virkesmätaren anger den aktuella stockens barktyp och 
den angivna barktypen omräknas t i l l barkavdrag med hjälp av aktuell barkfunktion. 
Träffsäkerheten på partinivå att göra rätt barkavdrag på detta sätt är relativt hög för partier av 
timmer med känt ursprungsområde och barkslag. För stockindivider fås en sämre 
uppskattning.' 

Barkfunktioner for furu 
Y = a4-bX 
Y = dubbel bark i mm 
X = toppdiameter på bark i cm 

a, b enligt tabell 2.3. 

Tabell 2.3 Parameter a & b för ftiru 
Skorpbark Övergångsbark Glansbark 

Område a b a b a B 
1 -0,26 0,458 1,89 0,238 2,00 0,153 
2 3,03 0,383 3,21 0,215 2,82 0,151 
3 2,77 0,406 2,50 0,270 2,61 0,156 
4 2,72 0,430 2,72 0,260 2,73 0,157 
5 3,12 0,394 4,39 0,167 2,23 0,161 
6 2,40 0,487 3,83 0,236 3,33 0,147 
7 -3,15 0,744 1,36 0,329 2,46 0,172 
8 5,27 0,494 2,81 0,373 3,41 0,166 
9 4,36 0,625 1,63 0,507 1,85 0,281 
10 0,27 0,625 3,84 0,287 2,90 0,176 
11 -0,18 0,728 4,91 0,241 4,07 0,102 
12 1,71 0,671 4,17 0,344 2,50 0,231 
13 4,82 0,547 4,86 0,278 2,91 0,144 Figur 2.3 Områdesindelning för fiiru' 

Barkfunktioner for gran 
Y = a + bX 
Y = dubbel bark i mm 
X = toppdiameter på bark i cm 

a, b enligt tabell 2.4. 

Tabell 2.4 Parameter a & b för gran 
Område a b 
1 3,10 0,496 
2 2,54 0,475 
3 4,60 0,342 
4 -0,11 0,540 
5 3,28 0,370 
6 2,47 0,368 
7 -0,92 0,647 
8 4,09 0,426 
9 4,08 0,294 
10 3,18 0,420 
11 3,38 0,323 

f .' IL 

Figur 2.4 Områdesindelning för gran' 

1. Zacco, 1974. 



2.2.3 Gråzon, varken ved eller bark 

Vad är barktjocklek? 
Barktjockleken varierar naturligt beroende på 
bland annat geografisk placering, trädslag, höjd 
över mark m.m. Se tabell 2.5 där de olika 
barkskiktens variation uppskattats. 
Om man tittar på en specifik stock så finns 
fortfarande variationer i barktjocklek, detta mer 
eller mindre beroende på vilket barkslag det är 
fråga om.^ 
Detta innebär att ett medelvärde på barktjockleken 
som ska gälla över hela stocken kommer att mer 
eller mindre att skilja sig från det rätta värdet i 
mätpunkten för diametermätningen. 
Ett värde på barktjockleken kommer att fungera 
bättre för stockar med relativt jämntjock bark än för stockar med stor variation i barktjocklek. 
För att kunna göra ett optimalt barkavdrag måste man veta barktjockleken i den enskilda 
mätpunkten. 

Figur 2.5 Barktjockleken varierar 

Ytterbark, Y Furu Från nästan 0 mm upp till ca 10 mm (toppände av rotstock) Ytterbark, Y 
Gran Från ca 2 till 7 mm (toppände av rotstock) 

Innerbark, I 

Kambium, K 

Furu Ca 2 mm Innerbark, I 

Kambium, K 
Gran Ca 3 mm 

Innerbark, I 

Kambium, K Ca 0,5 nun 

Definition av gråzon med avseende på barkavdrag 
Utgående från att barkavdraget är ett medelvärde som ska gälla över hela stocken kan 
gråzonen definieras som övergångszonen mellan helt barkavdrag och inget barkavdrag. Enligt 
denna definition kommer gråzonen att dyka upp i kantema av barkavskav samt vid vissa slag 
av bark där barken är helt oskadad p.g.a. naturliga variationer. 
Gråzonen blir alltså ett barkavdrag som ligger någonstans mellan inget barkavdrag och 
maximalt barkavdrag enligt figur 2.6. 

Maximalt 

N • 4 ^rzzmzzt 
^ - " - " " ^ Ytterbark 

N • 

^^^"^ Innerbark 

Ved 

Kambium 

Figur 2.6 Gråzon definierad med avseende på barkavdrag 

1. Grönlund del 1, 1992 



Definition av gråzon med avseende på yta 
Genom att titta på ytan och konstatera om det är bark, ved eller innerbark fas en ny definition 
av gråzon. Gråzonen är innerbark som visuellt ej kan klassas som bark eller ved. 
Ett problem med denna definition av gråzon är att gränsen mellan innerbark och bark blir 
mycket svår att hitta då innerbarken torkat och gränsen mellan tunn innerbark och ved är svår 
att hitta med färsk innerbark. 

Ved Gråzon Bark 
N H <—H < • 

Ytterbark 

N H 

^^ -̂"'''̂  Innerbark 

Ved 

Kambium 

Figur 2.7 Gråzon definierad med avseende på yta 

I detta arbete kommer denna definition av gråzon att användas. Detta för att barkförekomst-
mätaren avgör om ytan består av ved eller bark. Eventuellt kan också barkmätarens gråzons-
klassning överensstämma med innerbarken. 
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2.2.4 Sambandet mellan barktjocklek och barkavskav 

Skillnader mellan furu och gran' 
Enligt undersökningama Lessebo (1973) och Wermländska IMF (1973) har talltimmer större 
fi-ekvens av barkskador än grantimmer. Talltimrets glansbarkiga stockar är de som skadas 
mest. Barktjockleken är geografiskt beroende, för tall finns större andel träd med tjock bark i 
södra Sverige. För gran gäller det omvända förhållandet d.v.s. tjockare bark finns i större 
utsträckning i norra Sverige. 

Mätning av bindningsstyrka mellan bark och ved 
Genomgående högre bindningsstyrka mellan bark och ved för gran än för tall. Bindnings-
styrkan tenderar att vara högre för grov olagrad ved än för klen olagrad ved. Vid lagring 6 
veckor höjs bindnings-styrkan, innan dess händer inte så mycket. Variationen i bindnings
styrka förklaras i 75% av fallen med variation i fuktighet. Stammens svagaste skikt är 
kambiumskiktet. 

Bindningsstyrkan beror på bl.a. på följande faktorer 
• Trädslag 
• Årstid 
• Temperatur 
• Årsringsbredd 
• Awerkningstidpunkt 
• Fuktighet 
• Individ 

Summering 
• Förekomsten av barkavskav är beroende av årstid 
• Lättare att fä avskav på fiaru än gran, mest lätt på glansbark 
• Lättare avskav på klena än grova stockar 

• Brottet sker i kambiumskiktet 

Hypotes till samband mellan barktjocklek och barkavskav (egna idéer) 

Tjockare barktjocklek medför mindre barkavskav 
Om denna hypotes stämmer bör gran ha mindre avskav i norra än i södra Sverige och det 
omvända gälla fiuii. 

Förklaringar/hypoteser (egna idéer) 
• Barkavskaven uppstår lättare på klent timmer beroende på hanteringen. Det som skapar 

barkavskavet är mekaniskt så beskaffat att klena stockars bark misshandlas mer än grova. 
• Innerbarken är relativt jämntjock längs hela stocken, ytterbarken tunnare mot toppen. 

Ytterbarken skyddar bättre än innerbark mot avskav och därför skyddas rotstockar bättre 
än toppstockar mot avskav 

• Ytterbark är ganunal innerbark som ej längre används för ledning av näring, fiiktkvoten 
har sjunkit och färgen övergått från vit t i l l brun. I samband med att fuktkvoten sjunkit höjs 
hållfastheten. Stockar som lagras torkar innerbarken och det blir svårare att fä avskav. 

• Skillnaden mellan furu och gran i fi-åga om avskav. Jämfört med furu har gran har högre 
hållfasthet på ytter-barken i längsled och tangentiellt. 

1. Zacco, 1974. 2. Duchesne m.fl., 1995 



2.3 Barkförekomstteknik 

2.J. I Prololypanläggnut» 
U;MklV>rok()ms(iniilarcn iir cii eiikclsidijj: piololypiilnishiiiijj: lor dolcklci iiig av haiklöickoinsJ 
på slockaiiiii vid dimcn.siiMi.siuäliiingcii, .so bild 2.1 (K.h liyiii 2 .1 (sid 2). 
Ulm.slnin«!;cii limi.s inoiuerad vid siij-vcikcl A 1 5 i oLssji) Bnik i I V M S S H » . 

K i l d l . \ l-!iikclsiilii; h;irkt«'Mok(>ni.sliii;il:ii-c 

IX'H ciikcl.sidigu hiirklorokoin.siiiuilaroi) i K s l a r av en imilU.scMi.sorkaiucra' och Ivå iiiijclasrar 
«>cli ulnylljar irakcidclTcklcir. Med muUi.scnsoikameran kan hildinliisningcn »Jiöra.s mod h<)g 
kapaciici samiidigl st^m Hera olika målningar kan 5j;<>ra.s samlicli«^l. placcrinji cnli»;l ligur 2.S 
och 2.̂ ) sinVa I . Iji ijelasrarna liar ^0 mW elTokt ocli cn vagliingd pä c a 670 mn (synlig r<Hl 

laser), se silTra 2 i ligur 2.X och 2.̂ >. Lasrar t)eh kamera är monterade i olika plan r<>r ad knnna 
ulnydja laserlriangulering' lör a U se höjdskitlnailer. Triangnlering sker eller hela la.serlinjen. 

hiyiir2.8 Unkelsidig baikirnckoin.smialarc l iynr 2.^ Ivnkclsidiy harklorckotnsimälaic 

Linjelasrarna lägger en laserlinje (värs längdrikmingen pä stocken och la.serljuse( lär olika 
spridning i längsled beroende pä vilken (yp av yla del är. Träe ls vedlibrer (Irakeiderna) sprider 
laserljus bra i liberriklningen, barken som är annorlunda uppbyggd inle sprider laserljus. 
Be läggningar .som skynuner irakeiderna och l ibersiörnmgar som lex. kvisiar päverkar .säledes 
lju.sspridningen. Kanieran regislrerar med ell vi.s.si mellainum ( m ä l l r e k v e n s ) ljusspridningen 
(x:h ulilVän della kan dalorn ä leruppbygga ylan lör varje mäll i lHälle. 
Bilderna som genereras av barkförekomslmälaren iir u|)pbyggd av rader av pixlar där pixelns 
dimension i längsled beror av kerallbanans haslighel och mäl l rekvensen . Se figur 2.1 I lör mer 

I Aslraiui, \^mx WWW.SDIIUMI.SC. 2. Schuun nippoii 1.̂  .»v- H. IWX. IW). Aslraiul. 
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information om pixlar. I tvärled är dimensionen på pixlarna beroende på avståndet mellan 
kamera och stockyta och kommer därför att variera beroende på stockdimension. 
Mätfrekvensen för denna utrustning är 400 Hz (ggr/s) och kerattbanans hastighet är 1 m/s. 

Utrustningen kan för teständamål skapa tre olika typer av bilder gråskalebild, trakeidbild och 
barkbild. Förutom bilderna kan höjddata som beskriver pixlamas dimension i tvärled erhållas 
från varje mätning. Apparaturen kommer i sin slutliggiltiga form bara att leverera barkbilden 
som underlag för att bestämma barkförekomsten. 

Laboratorieutrustning 
Vid labbtesten användes bara en linjelaser och provbiten fördes för hand genom 
mätutrustningen. Linjelasern placerades lodrätt ovanför provbiten. Inställningar av apparatur 
och programvara valdes för att så långt som möjligt efterlikna prototyputrustningens. Figur 
2.10 visar utrustningen som användes. 

Linjelaser 

Provbit 

Kamera 

I 1 / ^ ' 

Dator 

nnhni illll:7ii| 

Figur 2.10 Laboratorieutrustning 

Upplösning och pixlar 
Figur 2.11 består av 120 (8* 15) stycken pixlar. Upplösningen är 3 pixlar per cm i längsled 
och 4 pixlar per cm i tvärled. Upplösningen är alltså högre i tvärled än i längsled. Pixlarna 
som är de minsta enheterna i en bild kan ha olika pixeldjup (punktupplösning). Pixeldjupet är 
ett mått på antalet databitar information som lagras i varje pixel, t.ex. en pixel med ett bitdjup 
på 8 har 2^, d.v.s. 256 möjliga fargvärden (nivåer). 

2 cm 

5 cm 

Figur 2.11 Bild av ett område som i verkligheten 
har dimensionen 2*5 cm. 
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2.3.2 Utdata från barkförekomstmätaren 
Som hjälp vid utvärderingen av den enkelsidiga barkförekomstmätaren har systemet fatt 
generera gråskalebilder. Barkbild och gråskalebild är skapade på olika sätt men är som bilder 
mycket lika uppbyggda. Bilderna har samma storlek ca (100 kb/m stock), koordinatsystemen 
är lika och en pixel i längsled motsvarar ca 2.5 mm/pixel (4 pixlar per centimeter). 

Gråskalebild 
Gråskalebilder enligt figur 2.2 skapas genom att kameran registrerar reflekterande ljus från 
laserlinjens centrum. Bilden är uppbyggd av 256 nivåers gråskala från svart t i l l vitt. 
Koordinatsystemet utgår från övre vänstra hömet. I tvärled har bilden 256 pixlar. Antalet 
pixlar i längsled beror på stocklängd. 

Bild 2.2 Gråskalebild från barkförekomstmätaren 

Barkbild 
Barkbilder enligt figur 2.3 är filtrerade trakeidbilder och består av tre olika färger. Svart = 
bark, vit = ved och grå = gråzon. Koordinatsystemet utgår från övre vänstra hömet, i tvärled 
har bilden 256 pixlar. Antalet pixlar i längsled beror på stocklängd. 

Bild 2.3 Barkbild från barkförekomstmätaren 

Höjddata 
Genom att under samma mätning använda såkallad smart bildsensorteknik kan mer 
information samlas in. 

Höjddata ger information om en enskild pixels dimension i tvärled med tre decimaler. 
Detta kan användas till att bestämma avstånd i tvärled och i framtiden beräkna 
barktjockleken. Pixelns dimension i tvärled är beroende av höjden över kerattbanan, dvs. 
pixeln i högsta punkten är olika för olika dimensioner på stockar. Större stock ger mindre 
tvärledsdimension på pixel, en uppskattning av förhållandet finns i tabell 2.6. En mm i 
höjdled motsvarar ca 0,02 mm skillnad på tvärledsdimensionen i höjddata. Storleken på en 
höjddatafil är ca 815 kb/ m stock. 

Tabell 2.6 Förhållandet mellan stockdimension oc 1 pixeldimension (egen uppskattning) 

Dimension på pixeln i tvärled Stock dimension 
1,6 mm 340 mm 
1,9 mm 190 mm 
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2.4 Mätramsteknik 

2.4.1 Historia 
Från att mätt dimensionen på sågtimmer med klave började maskinella anläggningar för 
dimensionsmätning dyka upp på marknaden i samband med att timmermätningen började 
utföras vid industrin. Längdmätning sker vanligtvis med hjälp av fotodioder och en 
pulsräknare som registrerar kerattbanans förflyttning och därigenom stockens längd.' 
Dimensionsmätning kan bland annat ske med 
• IR-ljus 
• Laser 
• Joniserande strålning (gamma- eller röntgenstrålning) 
• Kamerateknik 
Tabell 2.7 visar hur många mätpunkter som några olika typer av dimensionsmätare använder 
sig av för att bestämma dimensionen på sågtimret. En stor skillnad mellan de olika typerna av 
dimensionsmätare är att LogScannem kan mäta under bark, de övriga mäter på bark. 

Tabell 2.1 Antal mätpunkter för olika diametermätare (egen sammanställning) 
Typ av mätare Antal mätpunkter [st.] Antal diametrar [st.] 
1 -riktnings optisk 2 1 (cirkelapprox.) 
2-riktnings optisk 4 2 (ellipsapprox.) 
3-riktnings optisk 6 3 
3D mätsystem 36 (firamräknade från max 48 stycken) 18 
LogScanner 4 2 (ellipsapprox.) 

2.4.2 RemaLog 3D ^ 
Rema Log 3D (figur 2.13) är en mätram med tre mätenheter. Varje mätenhet består av 16 
lasrar med osynligt infrarött ljus (780 nm). Genom lasertriangulering erhålles mätpunkter på 
stockens yta. Maximalt kan alltså 48 mätpunkter per snitt erhållas om alla lasrar träffar 
stocken. Mätramens mätfrekvens är 250ggr/sek vilket medför att om kerattbanan har en 
hastighet på 1 m/s så far man 4 mm per mätpunkt i längdled. För att alltid få samma antal 
mätpunkter per snitt räknas 36 mätpunkter ut, dvs. en var 10:e grad enligt figur 2.12. 

0° 

Figur 2.12 Beräknade mätpunkter var 10:e grad, 
transportriktning in i bilden. 

Figur 2.13 RemaLog 3D tillverkad av 
Rema Control AB 

Fyra olika sorteringsmöjligheter finns: postningsval, blockdiagonal, medeldiameter och min 
diameter. Beroende på vilken barktyp virkesmätaren angivit sänds barkavdraget t i l l 3D 
mätramen från det överordnade systemet. 
Barkförekomstmätaren kommer att överföra informationen om bark, ved eller vet ej (gråzon) 
t i l l 3D mätramen för var och en av de 36 punkterna per snitt. 

1. Asplund, 1982. Grundbergm.fi., 1998. Grönlund del 1, 1992. www.virkesmatningsradet.org. 2. Rema Log 
3D handhavandebeskrivning, 2000. Rema Log 3D Filformat stockdatafiler, 2000. www.rema.se. 
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3 . M E T O D 

För att kunna kontrollera barkmätarens detektering av barkforekomst i förhållande t i l l 
verkligheten krävs en utvärderingsmetod. 

Kontroll av barkmätarens prestanda utfördes redan innan detta examensarbete påbörjades. 
Metod 3.2 är en beskrivning av utvärderingsmetodiken som Jan Dock från Soliton Elektronik 
AB använde(r) sig av. 
Solitons syfte med utvärderingama är att läsa in så många stockar som möjligt för att kalibrera 
filtreringsnivåer och hitta de fall som kan vara svåra att mäta. 

Det arbete som redovisas i denna rapport har fokuserats på att hitta metoder för att kunna 
jämföra barkförekomstmätarens resultat med verkligheten med hög noggrannhet och på ett 
repeterbart sätt. 
Arbetet kan ses som en cirkelprocess där resultatet från tester/simuleringar har använts för att 
hitta nya och bättre metoder och verktyg. 

örbättring / förändring 
av metod och verktyg 

Resultat Test / simulering 

Figur 3.1 Beskrivning av arbetet med att finna en metod 

Resultatet är fem olika metoder (inkl. Solitons metod 3.2) som alla har sina för och nackdelar 
beroende på vad som ska kontrolleras. 
Presentation av metodema följer på nästkommande sidor, mer utförliga beskrivningar av vissa 
metoder finns i bilaga 1,2 och 3. 
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3.1 Rammetoden 
Bark förekomst mätare 

O 

, 1 

Digitalkamera Gråskalcbild 

H Barkbild 

Manuell 
mätning Digitalkamerabild 

Ritning 

Jämförelse 

Figur 3.2 RammettKlen 

Rammetoden var den första metoden som provades för att kontrollera barkförekomstmätarens 
resultat. 

Fördelar och nackdelar med metoden 
Plu*̂  • Relativ snabb och lätthanterlig metod. 

• Inga specialverktyg krävs. 
Minus • Bara mindre områden kan kontrolleras. 

• Om pappersram används uppstår problem med att få pappret att sitta mot 
ytan. 

• Svart att rita av en olikfoimig skada. 
• Gradering pä pappersram kan försvinna i gråskalebilderna. 

Verktyg 
• Skjutmått 
• Digitalkamera 
• Papper + penna 

Insamling av mätdata 
1. En begränsad skada skapas eller väljs ut pä en stock 
2. Skadan ritas av på papper med hjälp av skjutmått, dokumentation av trädslag, bark och 

skadans utseende. 
3. Pappersram med 0,5 cm gradering på kanterna appliceras runt skadan. 
4. Stocken körs genom barkmätaren och mätdata sparas. 

5. Vid utpassage från mäthuset stoppas bandet och kort tages med digitalkamera. 

Utvärdering 
I . Utvärdering genom skalenlig jämförelse mellan barkbild, ritning och digitalkamerabild. 

Bild 3 .1 Barkbild Bild 3.2 Manuell ritning Bild 3.3 Gräskalebild 



3.2 Objektmetoden 
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Barkförekomstmätare Barkbild 

Gråskalebild 

Digitalkamera 
Digitalkamerabild 

Visuell 
jämförelse 

Figur 3.3 Objektmetoden 

Objektmetoden i figur 3.3 är en bra metod för att kontrollera många och större områden. 

Fördelar och nackdelar med metoden 
Plus • Hela stockar kan kontrolleras rei. snabbt och erLkelt. 

• Större feltolkningar hittas snabbt 
Minus • Svårt att göra annat än visuell jämförelse. 

• Svårt att hitta mindre feltolkningar. 

Verktyg 
• Digitalkamera 
• Måttband (10 m) för mätning längs stocken. 
• Papper + penna 

Insamling av mätdata 
1. Slumpvis eller utvald stock som mätobjekt. 
2. Stocken körs genom barkmätaren och mätdata sparas. 
3. Vid stockens utpassage från mäthuset stoppas bandet. Måttband spänns upp längs stocken 

och digitalkamerakort tages. Trädslag och storlek (stor, mellan, liten) dokumenteras. 

Utvärdering 
1. Mätdata utvärderas genom att jämföra bark-, gråskale- och digitalkamerabild (bild 3.4, 

3.5 och figur 3.4) 

Bild 3.4 Barkbild 

Bild 3.5 Gråskalebild 

Figur 3.4 Digitalkamerabilder med överlappning 
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3.3 Pixelmetoden 

Barkförekomstmätare 

Barkbild 

Höjddatafil 

Gråskalebild 
Excelbild - Tiffbi ld 

V 
Visuell 

Manuell 
mätning 

v 
Digitalkamera 

/ \ 

Excelbild w Excelbild 

Mätbar j ämförelse 
i Scion Image 

Figur 3.5 Pixelmetoden 

Med pixelmetoden (figur 3.5) kan manuella barkförekomstmätningar jämföras med resultat 
från barkförekomstmätaren. 

Fördelar och nackdelar med metoden 
Plus • Jämför mantelytan, man slipper därför skalskillnader i tvärled. 

• Mätbart resultat 
• Hög säkerhet med avseende på vilken slags yta som mätts. 

Minus • Stor arbetsinsats för manuell mätdatainsamling och omräkning av barkbilder. 
• Barkmätarens upplösning används inte fullt ut. 
• Risk att fel uppstår på grund av den långa hanteringen. 

Verktyg 
• Måttband (2 m) med vinkeljäm monterat i änden för att med högre noggrannhet kunna 

mäta vinkelrätt. 
• Plattjärn (8*3*1000 mm) med öglor för fastsättning i ändama. 
• Måttband av stål (10 m) för mätning längs stocken. 
• Snöre (ca 3 mm i diameter) för avgränsning av området som ska kontrolleras. 
• Häftpistol. 
• Dokumentationsark för manuell dokumentering. 

Insamling av mätdata ( se bilaga 1 och 3 för utförligare beskrivning) 
1. Ett begränsat område på stocken väljs ut och mäts manuellt upp med avseende på 

barkförekomst. 
2. Stocken med det aktuella mätområdet körs genom barkförekomstmätaren och mätadata 

sparas. 

Utvärdering (se bilaga 1 och 3 för utförligare beskrivning) 
1. Både manuella mätdata och mätdata från barkförekomstmätaren införs i excel där visuellt 

jämförbara bilder som följer ytan skapas. 
2. Excelbildema görs om ti l l T i f f format och kan mätbart jämföras med programvaran Scion 

Image. 
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3.4 Gråskaiemetoden 

Barkförekomst-
mätare 

Barkbi d 

Tiffbild Höjddatafil 

Gråskalebild 

Mätbar jämförelse 
i Scion Image 

Digitalkamerabild Två färgs Tif f Digitalkamerabild Två färgs Tif f 

Figur 3.6 Gråskaiemetoden 

Gråskaiemetoden är en mer tidseffektiv metod för att få mätbara resultat, dock försvinner 
möjligheten att säkert bestämma gråzonen. Se figur 3.6. 

Fördelar och nackdelar med metoden 
Plus • Snabb och enkel 

• Hela stockar kan enkelt kontrolleras. 
Minus • Gråzonen mellan ved och oskadad bark är svår att särskilja från bark och ved 

även med hjälp av digitalkamerabilden. 

Verktyg 
• Digitalkamera 

Insamling av mätdata (se bilaga 2 och 3 för utförligare beskrivning) 
1. Slumpvis eller utvald stock testas. 
2. Stocken körs genom barkmätaren och mätdata sparas. 
3. Digitalkamerakort tages på området som ska kontrolleras. 

Utvärdering (se bilaga 2 och 3 för utförligare beskrivning) 
1. Vetskap om stockens dimension samt höjddatafil är nödvändigt för att kunna jämföra rätt 

avsyningsområde i tvärled. 
Området som ska kontrolleras skärs ut från barkbild och gråskalebild och sparas som Tiff. 
Gråskalebilden görs om ti l l två färgs T i f f (bark eller ved) genom att först manuellt lägga 
in vilka ytor som ska bedömas som bark med hjälp av digitalkamerabilden. Resterande 
ytor omvandlas t i l l ved med hjälp av ett macro. 
De båda bilderna kontrolleras med avseende på överensstämmelse i Scion Image, alla 
skillnader och typ av skillnad hittas. Resultatet visas som bild och som histogram, 6 
kombinationer. 

2. 
3. 

4. 
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3.5 Detaijmetoden 

Barkförekomstmätare 
Barkbild 

Gråskalebild 

Val & tillverkning 
av provbitar 

Provbil 

Digitalkamerabild 

Jämförelse 
• Visuellt 
• Scion Image 
• Kontroll 

mot verklig 
provbil 

Figur 3.7 Detaijmetoden 

Det som är speciellt med denna metod är atl försöksulruslningen är monterad i 
laboratoriemiljö. Delta medför all mindre utvalda provbilar med intressanta fenomen och 
preparerade förhållanden/skador har valts ut och testas. 

Fördelar och nackdelar med metoden 
Plus 

Minus 

• Mindre specialfall kan kontrolleras noga 
• Stör ej sågverkets produktion 
• Tappar sägverksmiljön och dess inverkan 
• Hela stockar kan ej kontrolleras. 
• Laboratorieutrustning 

Verktyg 
• Digitalkamera 
• Skjutmäll och linjal 

Arbetsmetod 
1. Provbilarna numreras och beskrivs med avseende pä trädslag, barktyp, barktjocklek, kvist, 

skadeangrepp, lagring och bevattning. Provbitar som figur 3.8. 
2. Bilarna har körs en och en genom teslutrustningen och bark-, gräskale- och trakeidbild 

erhålls. 
3. För all säkra arbetet las kort på provbitarna samband med genomförandel av testet. 
4. Materialel utvärderats genom all 

• Jämföra barkbild med gråskalebild, digilalkamerabild och den verkliga provbilen. 
• Procentuellt jämföra både hela och begränsade ytor av barkbilder med hjälp av 

prograinvaran Scion Image. 
• Lägga in gränser i barkbilden, koordinater för dessa hittats i gråskalebilden med hjälp 

av den verkliga provbiten. 

\nnrt ha/k 

Figur 3.S Exeuipel pä provmaterial vid detaljstudiemeU»den 
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4 . M A T E R I A L 

4.1 Verifierlngstest 1 
För att kontrollera hur barkförekomstmätaren detekterar ved, bark, barkgränser och specialfall 
genomfördes ett verifieringstest vecka 26. Det begränsade område som kontrollerats med 
avseende på barkförekomst har noggrant valts ut, se figur 4.1. Valet av område har gjorts så 
att både ved, bark och övergång mellan dessa har förekommit eller så har någon intressant 
beläggning flinnits på vedytan. Själva valet av stock har däremot skett slumpmässigt. Manuell 
mätning har skett efter 50 cm på en sida om en utlagd x axel. I tvärled har /6 av omkretsen 
mätts upp, två av stockarna har två mätområden. Diameter och längd är mätt med måttband, 
barktjockleken är mätt med skjutmått. 

Tabell 4.1 Material vid verifieringstest 1 
Stock nr. la Ib 2 3a 3b 
Trädslag Gran Gran Gran Furu Furu 
Barktjocklek [mm] 6 6 5 10-19' 10-19' 
Diameter 
Mätände, Dstan [mm] 

190 190 290 260 260 

Diameter 
Slutände, Djiut [mm] 

220 220 225 225 225 

Stockens totala längd - - - - -
Mätområdets längd, A [cm] 50 50 50 50 10 
Övrigt Stock la Torr + regn Övrigt 

Stock Ib Mögel + grus 
Övrigt 

Stock 2 Brun, 3 veckors lagring 

Övrigt 

Stock 3a Fin ved. Både ny & gammal kambium. 

Övrigt 

Stock 3b Fin kambium 

X 
- • 

1/3 
Omkrets 

Figur 4.1 

50 cm 
Ett intressant område på stocken väj Is ut 

I bilaga 4 finns barkmätarens gråskale-, bark- och trakeidbilder, höjddata samt 
digitalkamerabilder. 

1. Stockens variation i barktjocklek. 
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4.2 Verifieringstest 2 
Vecka 31 genomfördes ett större test av barkförekomstmätarens precision med avseende på 
detektering av ved, bark, barkgränser och specialfall. 
5 gran och 5 furustockar av varierande dimension valdes slumpmässigt ut av traktorföraren. 
Ett begränsat område som kontrollerats med avseende på barkförekomst valdes noggrant ut på 
varje stock. Valet av område har gjorts så att både ved, bark och övergång mellan dessa har 
förekommit eller så har någon intressant beläggning flmnits på vedytan, se f^gur 4.1. 
Ett område med längd 50 cm och 1/6 av omkretsen i bredd mätes manuellt upp på båda sidor 
om en utlagd x axel med avseende på barkförekomst. Fakta om materialet finns i tabell 4.2 
och 4.3. Diameter och längd är mätt med måttband, barktjockleken är mätt med skjutmått. I 
bilaga 4 firms barkmätarens gråskale-, bark- och trakeidbilder, höjddata samt digitalkamera
bilder. 

Tabell 4.2 Material vid verifieringstest 2 
Stock nr. 1 2 3 4 5 
Trädslag Gran Gran Gran Gran Gran 
Barktjocklek fmm] 7 5 9 9 6 
Diameter 
Mätande, Ds,an [mm] 

170 180 220 300 270 

Diameter 
Slutände, Dsi^, [mm] 

220 225 260 370 230 

Stockens totala längd 
[cm] 

491,0 405,4 402,0 434,0 553,0 

Mätområdets längd, A 
[cm] 

50 50 50 50 50 

Övrigt Stock 1 Fina vedytor. Skarpa gränser. Fläckar, märken. Övrigt 

Stock 2 Fina vedytor. Jämna barkövergångar finns. Bruna fläckar finns. 

Övrigt 

Stock 3 Mycket avskavd bark ca 1/6 kvar, skarpa ved/bark gränser. Ca 6 cm på 
vardera sidan om x axeln firms brunfärgat. Mot slutet av området finns 
mögel, även lite spritt finns mögel/blånad. 

Övrigt 

Stock 4 Brunfärgat finns närmast x axeln. 

Övrigt 

Stock 5 Helt barkfi-itt, inslag av brunt. Tre kvistar finns x=228,5 y=3,5, x=239 
y=10,5 och x=240 y=0 cm. 

Tabell 4.3 Material vid verifieringstest 2 
Stock nr. 6 7 8 9 10 
Trädslag Furu Furu Furu Furu Furu 
Barktjocklek [mm] 2 7-29' 3 7 10-32' 
Diameter 
Mätände, Dstan Imm] 

280 240 205 330 230 

Diameter 
Slutände, Djiut [mm] 

235 290 165 280 260 

Stockens totala längd 
[cm] 

524,5 432 436,8 495,3 406,0 

Mätområdets längd, A 
[cm] 

50 50 50 50 50 

Övrigt Stock 6 Hålet på mitten har ett tunt skikt av kambium/innerbark. Bark hängande i 
små lösa tofsar firms. 

Övrigt 

Stock 7 Bruna fläckar på båda sidor x axeln. 

Övrigt 

Stock 8 Svagt inslag av kambium/innerbark. 

Övrigt 

Stock 9 Lite angrepp av mögel/blånad. Små barkbitar har fastnat i kådan på 
veden. 

Övrigt 

Stock 10 Inslag av kambium/innerbark. Eventuellt finns en ny skada långt ner på 
neg. sida. 

1. Stockens variation i barktjocklek. 
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4.3 Detaljstudie 
För att noggrannare kontrollera olika barkskikt, barkslag, och inverkan av bevattning och 
vätta ytor m.m. anskaffades mindre provbitar för laboratorieförsök. Testet genomfördes vecka 
36 hos Soliton Elektronik AB i Linköping. Provbitamas specifika egenskaper och 
testvarianter fmns i tabell 4.4. Dimensionen är mätt med linjal, barktjockleken är mätt med 
skjutmått. I bilaga 4 finns barkmätarens gråskale-, bark- och trakeidbilder samt digitalkamera
bilder på provbitama. 

Furubitama togs direkt i skogen tre dagar före testgenomförandet. Furubitama lagrades i 
skugga och fick bevattning med sprayflaska två gånger. Granbitama hämtades på sågverket 
(Forssjö Bruk) samma dag som testgenomförandet. Provbitama har en längd på ca 30 cm, 
bredd från 10 t i l l 21 cm och en höjd från 2,5 t i l l 6 cm enligt figur 4.2 nedan. Total 
barktjocklek enligt figur 4.3 nedan, detta uttryck inkluderar även innerbarken. 

Höjd Total barktjocklek 

Bredd 

Fig. 4.2 Provbitamas dimension vid detaljstudie Fig. 4.3 Barktjocklek 

Bit nr. Reskrivninp av provbit Bit nr. 
Total bark-
tjocklek 

Tjocklek på 
innerbark 

Övrigt 

1. 2,4 mm 2 mm Furu, glansbark. 12 cm långt område med ren ved. 8,6 cm långt 
område med innerbark som åldrats 3 dagar. 9,5 cm område med 
innerbark åldrad 1 dag samt kvist med fm snittyta. Körs både torr 
och besprutad med vatten ("regnväder"). 

2. 2,4 mm 2 mm Furu, glansbark. Två stycken sneda övergångar från ved t i l l 
oskadad bark. Det minsta avståndet mellan de sneda vedytoma är 
3,8 cm, varav 1,9 cm är oskadad bark med f i i l l tjocklek. Vinkeln på 
den största sneda ytan är ca 12°, den mindre ytan ca 12°. Lösa bitar 
av den yttersta tunna barken firms. 

3. 29 imn 3,5 mm Furu, skorpbark. Två stycken sneda övergångar från ved t i l l 
oskadad bark. Det minsta avståndet mellan de sneda vedytoma är 
21 cm, varav 1,2 cm på mitten är oskadad bark med f i i l l tjocklek. 
Vinkeln är ca 17° på sidan med blånads angrepp, i detta plan 
varierar längden innerbark i längdled från 4 t i l l 12 mm. Den andra 
sneda vinkeln är ca 14,5°, innerbark mellan 6 och 15 mm 

4. 25 mm 2 mm Fum, skorpbark. Större avskav med kåddroppar och angrepp av 
svart mögel/blånad och vit beläggning, mindre avskavet har även 
beläggning av jord. 

5. Utgår pga. dimension. 
6. 2,4 mm 2 mm Fum, glansbark. Oskadad bark med vattenbelagd yta ("regnväder"). 

Lösa bitar av den yttersta barken fmns. 
Denna bit körs även med fryst vatten. 

7. 2,4 mm 2 mm Fum, glansbark. Snedkapad yta med ca 17° vinkel. Kvist med 
dimension 92*65 mm och f m snittyta. 

8. 27 mm 2,5 mm Fum, skorpbark. Körs som torr, våt och isbelagd. Mindre partier av 
lav fmns. 
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9. 2,4 mm 2 mm Furu, glansbark. 10,2 cm långt område med färsk innerbark. 10 cm 
långt område med grön bark. 10 cm område med oskadad bark och 
en kvist med dimensionen 70*53 mm. 

10. 2,4 mm 2 mm Furu, glansbark. 10,4 cm långt område med färsk innerbark. 10,1 
cm långt område med bortdragen bark, där den helst v i l l lossna. 9,7 
cm område med oskadad bark och en kvist med dimensionen 68*56 
mm som även finns med på området med färsk iimerbark. Även en 
mindre kvist firms med på kanten av provbiten. 

11. 2 mm 1,8 mm Furu, glansbark. Angrepp av vit mögel samt skadedjur som grävt 
gångar med runda öppningar i barken. 

12. 6 mm 0,5 mm Gran. 5,4*6 cm område med färsk irmerbark. Sned övergång från 
oskadad bark t i l l ved med längden 2 cm, vedytan har dock inslag av 
tunn iimerbark. Provbitens sidor har ved som varit bevatmad. En 
sida har en mörkfärgad kvist med dimensionen 30 mm. 

13. Barkfh - Gran. Mögel/blånad samt vitbeläggning. 
14. Barkfri - Gran. Ca två dagars bevatming. 
15. Barkfri - Gran. Ca 14 dagars bevatming. 
16. Barkfri - Gran. Ca 14 dagars bevatming. 

4.3 Detaljstudie-is 
För att kontrollera hur is påverkar barkförekomstmätarens mätresultat testades provbitar med 
isbeläggning. Testet genomfördes vecka 44 hos Soliton Elektronik AB. 
Provbitar enligt figur 4.2 som på vissa delar belagts med vatten och placerats i fiysrum. 
Provbitamas egenskaper och isbeläggning finns i tabell 4.5. 
I bilaga 4 finns barkmätarens gråskale-, bark- och trakeidbilder, samt digitalkamerabilder på 
provbitama. 

Tabell 4.5 Material vid detaljstudie-is 
Bit nr. Beskrivning av provbit 

Typ av yta Total 
dimension 
[mm] 

Isbeläggning 

1 Ved 350*155*50 80 mm bred beläggning av is med tjocklek ca 8 mm. Mot ena 
kanten är isen avfasad från 8mm ned t i l l 0 mm. 

2 Glansbark 300*110*55 Tunt isskikt med inslag av isklumpar på 145 mm av bitens längd. 
3 Skorpbark 300*220*40 Halva biten är belagd med is, barkens dalar på denna sida är helt 

fyllda. Max tjocklek på is ca 15 mm. 
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5. R E S U L T A T 

5.1 Rammetoden 
Metoden gav ej ett tillfredsställande resultat och presenteras därför inte. 

5.2 Objektmetoden, visuellt jämförbart material 
Allt insamlat material kan jämföras visuellt med denna metod. Noggrannare jämförelser på 
pixelnivå är svårt alt göra på grund av atl barkförckomslmälaren och digitalkameran skapar 
bilder på olika sätt. För all få ungetar samma skala i längsled på barkbild och 
digilalkamerabild kan snörena som begränsar områdena användas. I vissa bilder finns 5 cm 
markeringar som kan användas för alt justera skalan i tvärled. I bild 5.1 visas en 
digilalkamerabild av ett barkavskav och i bild 5.2 visas barkförekomsliTJälarens tolkning av 
samma område (barkbild). Fler jämförbara bilder finns i bilaga 4, barkbilder och 
digitalkamerabilder. 

Bild 5.1 Digitalkamerabild 

Bild 5.2 Barkbild 
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5.3 Pixelmetoden, visuellt jämförbart material 
Områdena som kontrollerats är 50 cm långa och täcker ca 1/3 av omkretsen. Den applicerade 
X axeln som mätningarna har utgått ifrån klyver området i två delar. Dessa kallas p för positiv 
och n för negativ sida med avseende på x axeln och visas i Exceibildema var för sig. Bilder 
finns för manuellt uppmätta områden (man) samt motsvarande områden beräknade ur 
barkförekomstmätarens barkbilder (bfm). Bild 5.3 och 5.4 är ett exempel på visuellt 
jämförbara excelbilder, bild 5.5 är en digitalkamerabild över samma område. I dessa bilder 
syns att kvisten till större delen blivit tolkad som bark. Materialet som använts till dessa bilder 
kommer ifrån både verifieringstest 1 och 2. 

Bi/d 5.3 Manuellt skapad excelbild 

Bild 5.4 Excelbild av barkmätarens mätning 

Bild 5.5 Digitalkamerabild 

Fler visuellt jämförbara bilder av samma typ finnas i bilaga 4, verifieringstest v026 och v031. 
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5.4 Pixelmetoden, mätbart resultat 

Excelbildema har gjorts om till T i f f format och jämförts i Scion Image, resultatet presenteras i 
tabell 5.1. Alla skillnader har hittas och storleken på skillnaderna kan mätas. Med okorrigerat 
menas att det jämförda materialet inte är korrigerat eller ändrat på något sätt. Detta medför att 
den manuella klassningen skada som inte fmns med i barkmätarens data kommer att ingå som 
en felbedömning fast den i verkligheten kanske bedöms rätt. I korrigerade data har jag antagit 
att den manuella bedömningen skada blir rätt bedömd av barkföekomstmätaren och for stock 
nr 2p har den nya skadan uteslutits. Materialet är uppdelat efter positiv (p) och negativ (n) 
sida om x axeln. Eftersom kameran kan sitta ofördelaktigt i förhållande t i l l området som ska 
kontrolleras har inverkan av detta uppskattats. Material från verifieringstest 2. 

Tabell 5.1 Procentandelen lika klassning mellan manuella excelbilder och barkmätarens excelbilder. 

Stock Okorrigerat. [%] Korrigerat. [%] Sida som miss-
nr. Lika tolkade pixlar Lika tolkade pixlar Gynnas av kamera 

vid 1/8 av omkretsen. vid 1/8 av omkretsen. & hur mycket.. 
1p 97.8 98.3 
1n 88.1 91.3 (ca 0.7 cm) 
2p 89.5 92.3 
2n 76.8 82.6 (ca 0.9 cm) 
3p 71.3 71.3 (ca 0.1 cm) 
3n 82.7 93.8 
4p 71.1 71.1 (ca 6.6 cm) 
4n 93.7 93.7 
5p 81.5 81.5 
5n 52.1 52.1 (ca 0.7 cm) 
6p 56.8 60.3 (ca 3.0 cm) 
6n 88.5 88.5 
7p 75.2 75.2 (ca 1.6 cm) 
7n 95.0 95.0 
8p 81.1 82.2 (ca 1.4 cm) 
8n 90.0 94.2 
9p 83.4 83.4 (ca 1.2 cm) 
9n 95.5 95.5 
10p 99.5 99.5 (ca 1.2 cm) 
10n 84.1 84.5 

Medel 82.7 84.3 ( % ) 
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För att kunna jämföra pixelmetodens resultat med resultatet från gråskalemetoden har positiv 
och negativ sida slagits ihop. I tabell 5.2 presenteras resultatet på detta sätt för V4 av 
omkretsen. Procenttalen i tabell 5.2 är baserade på hela ytan som kontrollerats. Detta innebär 
att t.ex. bark/bark klassningen kommer att variera mycket mellan de olika stockarna beroende 
på att de kontrollerade ytorna har olika mycket bark. 
För att kunna säga hur väl överensstämmelsen mellan bilderna är måste de olika rätttolkade 
ytorna summeras (barl̂ Tbark + ved/ved +gråzon/gråzon + rätt tolkning av skada). 
I tabell 5.2 och 5.3 syns att andelen ved/bark klassning är större än bark/ved klassningen. 

Tabell 5.2 Överensstämmelse mellan bildema för YA av omkretsen (procent). Manuell bedömning / 
barkmätarens bedömning. 

Stock nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Andel av 
omkrets 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 
Totalt ant. 
pixlar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Ved/ 
ved 91.2 28.9 71.4 37.2 66.8 17 10.7 49.2 33.8 16.3 
Ved/ 
g r å z o n 2.3 1.7 6.9 1.9 17.4 3 1.1 1.8 1.9 0.4 
Ved/ 
bark 2.2 3.6 8 8.2 15.8 10.5 1.3 4.1 4.9 1.7 
G r å z o n / 
bark 0 5.8 2.3 6.5 0 6 2 0.4 0 1 
G r å z o n / 
g r å z o n 0 0.1 0.1 0.1 0 0.7 0.3 0 0 0.1 
G r å z o n / 
ved 0 0.5 0.1 0.8 0 3.9 2.8 1.6 0.1 2.7 
Bark/ 
bark 1.7 54.2 5.5 45.1 0 55 74.1 36.4 55.7 75.3 
Bark/ 
g r å z o n 0.2 0.6 0.1 0 0 0.9 0.6 1.5 0.9 0.5 
Bark/ 
ved 0.4 1.8 0.1 0.1 0 1.4 7.1 2.5 2.7 1.7 
S k a d a / 
bark 1.5 2.8 0.1 0 0 1.8 0 1.6 0 0.1 
Skada/ 
g r å z o n 0.2 0 0.7 0 0 0 0 0.4 0 0.1 
S k a d a / 
ved 0.1 0.1 4.8 0 0 0 0 0.7 0 0 

Tabell 5.3 Medelvärden för de olika bedömningarna. 
Manuell bedömning/barkmätarens bedömning. 

'/4 omkrets, 50 cm Medel (%) 
Andel lika klassade exl. skada. 82,7 
Andel lika klassade inkl. skada. 84,2 
Andel skada 1.5 
Skillnad bark/ved 1,8 
Skillnad ved/bark 6,0 
Skillnad ved/gråzon 3,8 
Skillnad gråzon/ved 1,3 
Skillnad bark/ved 1.8 
Skillnad gråzon/bark 2,4 
Skillnad bark/gråzon 0,5 
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5.5 Pixelmetoden, skillnaden mellan 3- och 4-kamerasystem 

För att kontrollera hur mycket en kamera kan "se" bör detta testas på ytor som består av ren 
ved. Detta på grund av att ved ytor övergår från att bli tolkade som ved ti l l att bli tolkade som 
bark när man närmar sig kanterna på stocken. Åtta stycken bilder från verifieringstest 2 har 
valts ut för att kontrollera skillnaden mellan 3 och 4 kamerasystem. Dessa fyra stockar har 
områden med ren ved mot kantema och är därför lämpliga. 

Tabell 5.4 Skillnaden i antalet lika tolkade pixlar beroende på avsyningsområde 
Stock Stockdiameter Lika tolkade pixlar vid Lika tolkade pixlar vid Ökning från 
nr. [mm] 1/6 av omkretsen [%] 1/8 av omkretsen [%] 1/6 till 1/8 [%] 

1p 186 90.3 97.8 7.5 
1n 186 66.5 88.1 21.6 
5p 252 60.7 81.5 20.8 
5n 252 38.2 52.1 13.9 
8p 202 67.3 81.1 13.8 
8n 202 87.6 90.0 2.3 
9p 322 81.4 83.4 1.9 
9n 322 89.0 95.5 6.5 

Medel 72.6 83.7 11.1 

Med ett avsyningsområde på V4 av omkretsen minskar antalet pixlar som blir feltolkade ti l l 
bark, andelen gråzon ligger kvar på ungefar samma nivå. Jämförelsen i procent gömmer 
skillnaden ti l l viss del, för att se skillnaden bättre bör man visuellt titta på synfältet längst ut 
mot kanterna. Med mittpunkt menas mitten av det som kameran ser av stocken dvs. mitt i 
synfältet. I figur 5.1, 5.2 och bild 5.6 ses skillnaderna mellan 3 och 4 kamerors 
avsyningsområde. Man kan tydligt se i figur 5.1 att områden med ved mot kantema blir 
felaktigt tolkande om en kamera ska titta på V3 av omkretsen. 

Y (omkrets) 

X 
f50 cm) 

Mittpunkt 
- 1,2 cm 

Figur 5.1 Excelbild med inlagda gränser för V3 och V4 omkrets. Inritad x axel och 
mittpunkt. 
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Y (omkrets) 

(50 cm) 

Figur 5.2 Manuell excelbild med inlagda gränser för '/^ och '/4 omkrets. Inritad x axel. 

Bild 5.6 Digitalkamerabild 
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5.6 Gråskalemetoden, mätbart resultat 
Samma områden och material som användes i pixelmetoden har jämförts med gråskale
metoden. Eftersom gråzon ej exister i de manuellt skapade bilderna i gråskalemetoden finns 
dessa kombinationer ej med i tabellen. För att kunna säga hur väl överensstämmelsen mellan 
bildema är måste de olika rätttolkade ytorna summeras (bark/bark + ved/ved). 
Genom en säkrare mappning av bildema och en minskning av manuella omräkningar har 
överensstämmelsen ökat fast ev. rättolkad gråzon ej räknats med. 
I tabell 5.6 syns att klassningen ved/bark är högre än bark/ved klassningen. 

Tabell 5.5 Manuell bedömning / barkmätarens bedömning. Överensstämmelse mellan bildema för % av 
omkretsen (procent). 

Stock nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Andel av 
omkrets 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 

Totalt ant. 
pixlar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ved/ 
ved 81.4 30.4 77.3 43.9 68.2 20.0 10.1 60.3 34.6 20.1 

Ved/ 
g r å z o n 1 1.3 7.6 2.6 16.5 1.6 2.0 1.6 2.1 0.2 

Ved/ 
bark 0.6 2 7.5 3.9 15.3 1.1 1.3 1.4 1.7 2.1 

G r å z o n / 
bark 
G r å z o n / 
g r å z o n 
G r å z o n / 
ved 
Bark/ 
bark 15.2 62.3 7.3 49.2 0.0 71.6 85.4 32.6 58.8 76.3 

Bark/ 
g r å z o n 1 1.3 0.2 0.2 0.0 2.0 0.6 2.1 1.3 1.1 

Bark/ 
ved 0.7 2.7 0 0.2 0.0 3.8 0.5 2.0 1.6 0.2 

S k a d a / 
bark 
S k a d a / 
g r å z o n 
S k a d a / 
ved 

Tabell 5.6 Medelvärden för de olika bedömningama, avrundning 
av värdena ger summa på 100,1%. Manuell bedömning/ 
barkmätarens bedömning. 
Kvistar är manuellt bedömda som bark. 

% omkrets, 50 cm Medel (%) 
Andel lika klassade 90.5 
Skillnad vedA)ark 3,7 
Skillnad ved/gråzon 3,7 
Skillnad bark/ved 1,2 
Skillnad bark/gråzon 1,0 
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5.7 Detaljmetoden 

Tolkning av innerbark 
I bild 5.7 och 5.8 visas lie ytor av innerbark som exponerats mot omgivningen olika länge. 
Man kan visuellt se att innerbarken övergår frän att i färskt tillstånd vara vit övergår till att bli 
brun som funktion av exponeringstiden. Bild 5.9 oeh 5.10 är barkbilder från bark förekomst
mätaren, dessa visar att tolkningen av innerbark kommer att bli olika beroende på hur länge 
innerbarken varit exponerad mot omgivningen. I tabell 5.7 visas en sammanställning av 
barkförekomstmätarens tolkning av olika åldrad innerbark. Material från detaljstudie. 

Ved U^lrrlM/k • 
\2> cl%«̂ ar 

I Bit nr t 

Bild 5.7 Digitalkamerabild bit nr. I Bild 5.8 Digitalkamerabild bit nr. 9 

Ved I-bark 3 dag I-bark 1 dag 

. . - i».«»r 

Färsk innerbark Grönbark Kvist 

• 
i i i u i ' . 

Bild 5.9 Barkbild bit nr. I (torr) Bild 5. K) Barkbild bit nr. 9 (torr) 

Tabell 5.7 Den procentuella fördelningen av pixlar för olika tider av exponering av innerbark. Jämtörd yla 
utan kanter och kvistar. 

Färsk C a 2 tim 1 dagar 3 dagar 

Ved pixlar |%] l(X) 93,1 35,3 2,7 
Gråa pixlar 1%) 0 4,3 24,3 6,5 
Bark pixlar [%| 0 2,6 40,4 90.8 

Resultatet av tabell 5.7 syns lättare i diagram 5.1 på nästa sida. Här syns tydligt att 
barkmätarens tolkning av innerbark är beroende av innerbarkens exponeringstid. Man kan 
generellt säga att visuellt vit innerbark kommer att bli tolkat som ved, visuellt brun innerbark 
blir tolkat som bark och mellan dessa ändlägen tlnns en successiv övergång. Efter en viss tid 
kommer dock all innerbark att bli tolkad som bark, denna tid kommer att variera beroende på 
torkningsbetingelser. 
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T o l k n i n g a v i n n e r b a r k s o m f u n k t i o n a v t i d e n 

v i t a p i x l a r ( v e d ) 

G rå p i x l a r (g rå z 0 n ) 

S v a ta p ix a r 
(b a r 

T i d [ d a g a r ] 

Diagram 5.1 Sambandet mellan tolkning av innerbark som funktion av exponeringstid. Resultatet ger en 
uppfattning av sambandet men ska tas med försiktighet då antalet prover är litet. 

Skillnader mellan torra, våta och frysta ytor 
I tabell 5.8 visas skillnaden mellan att torra, våta och frysta ytor. Samma yta har körts genom 
barkfbrekomstutrustningen som torr, våt och i två fall som fryst. Våta ytor ger genomgående 
mer vedtolkning av ytan. Största skillnaden mellan våt och torr yta blir det för fallet med en 
dag gammal innerbark, rena bark eller vedytor påverkas marginellt. 
Isbeläggningen på biten med glansbark har ökat klassningen av ved och gråzon. Material från 
detaljstudie. 

Tabell 5.8 Skillnader mellan torra, våta och frysta ytor 
Bit nr. Tolkning Torr yta Våt yta Fryst yta 

Bit 1, ved Ved pixlar [%] 98,1 99,8 Bit 1, ved 
Gråa pixlar [%] 1,9 ,2 

Bit 1, ved 

Bark pixlar \%] 0 0 
Bit 1, en dag 
gammal innerbark 

Ved pixlar [%] 35,3 58,2 Bit 1, en dag 
gammal innerbark Gråa pixlar [%J 24,3 23,1 
Bit 1, en dag 
gammal innerbark 

Bark pixlar f%] 40,4 18,7 
Bit 1, tre dagar 
gammal innerbark 

Ved pixlar [%] 2,7 4,8 Bit 1, tre dagar 
gammal innerbark Gråa pixlar \%] 6,5 13,2 
Bit 1, tre dagar 
gammal innerbark 

Bark pixlar f%] 90,8 82,0 
Bit 6, tittat på hela 
bilden. 

Ved pixlar [%] 0,6 5,8 Bit 6, tittat på hela 
bilden. Gråa pixlar f%] 0,8 5 
Bit 6, tittat på hela 
bilden. 

Bark pixlar f%] 98,6 89,2 
Bit 8, tittat på hela 
bilden. 

Ved pixlar [%] 0,4 0,7 0,6 Bit 8, tittat på hela 
bilden. Gråa pixlar [%] 0,2 0,5 0.4 
Bit 8, tittat på hela 
bilden. 

Bark pixiar \%] 99,4 98,7 99.0 
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Beläggning av is 
Isbeläggningen på vedytan i bild 5.9 har hjälpt barkförekomstmätaren att tolka ytan till ved, 
bild 5.10. Detta syns tydligast i den ofiltrerade trakeidbilden, bilaga 4. I bild 5.11 och 5.13 
visas barkytor som delvis belagts med is. Isens inverkan på barkmätarens tolkning av ytorna i 
bild 5.12 och 5.14 är ej konsekvent. Det som kan sägas är att vissa delar med isbeläggning har 
tolkats som ved, dessa delar sammanfaller med områden med lös tunn bark eller kanter av 
bark. Material Frän detaljstudie-is. 

Bild 5.9 Digitalkamerabild, bit I Bild 5. K) Barkbild, bil I 

Bild 5. II Digitalkainerabild, bit 2 Bild 5.12 Barkbild. bit 2 

Bild 5.14 Barkbild. bit 3 Bild 5.J3 DigitaJkanierabild, bit 3 
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Lagring med bevattning på sågverk (svarta stockar) 
Tolkningen av vedylor som legat under bevattning pä sågverket är beroende av 
"bevattningstiden". Material trän dctalj.stiidic, i diagram 5.2 visas resultatet av tabell 5.9. 

TiibeW 5.y Fördelning av pixlar beroende pa lagring med bevattning. 

Bil nr. Tolkning Torr yla 

Bil 1. ved Ved pixlar | % | 98,1 Bil 1. ved 
Gräa pixlar |%| 1.9 

Bil 1. ved 

Bark pixlar |%| 0 
Bil 14a. ca Ivå dagars 
bevattning 

Ved pixlar |%| 51.7 Bil 14a. ca Ivå dagars 
bevattning Gråa pixlar |%| 14.8 
Bil 14a. ca Ivå dagars 
bevattning 

Bark pixlar |%| 33,6 
Bit 14b, ca tvä dagars 
t>evatlning 

Ved pixlar |%| 46.0 Bit 14b, ca tvä dagars 
t>evatlning Gråa pixlar |%| 13.1 
Bit 14b, ca tvä dagars 
t>evatlning 

Bark pixlar |%| 40.9 
Bil 15. ca 14 dagars 
bevatming 

Ved pixlar |%| 0.4 Bil 15. ca 14 dagars 
bevatming Gråa pixlar l % | 2,0 
Bil 15. ca 14 dagars 
bevatming 

Bark pixlar |%| 97.6 
Bil 16, ca 14 dagars 
bevattning 

Ved pixlar |%| 8.4 Bil 16, ca 14 dagars 
bevattning Gråa pixlar |%| 9.1 
Bil 16, ca 14 dagars 
bevattning 

Bark pixlar |%| 82.5 

Bit nr H. 8it nr iS; 

i» « * 

Bild 5.15 Digitalkamerabild, 
två dagars bevattning. 

Bild 5.16 Digilalkamcrabild. 
14 dagars bevattning. 

T o l k n i n g a v v e d s o m f u n k t i o n a v b e v a t tn in g s t id 

A n t a l b e v a t t n i n g s d a g a r [ d a g a r ] 

V i t a p i x l a r ( v e d ) 

G rå p IX l a r (g rå 2 o n ) 

8 v a r t a p i x l a r (b a rk ) 

Diagram 5.2 Sambandet mellan tolkning av ved .som tunklion av bevattning.stid. Resullalet ger en 
uppfattning av .sambandet men ska las med lorsiktighet dä antalet prover är litet och 
tidsuppskattningen osäker. 
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Tolkning av mögcl/blänad 
Bild 5.17 vi.sar en provbit med mögcl/blänad och bild 5.18 visar barkmätarens tolkning av 
ytan. Man kan se att mögcl/blänad som är utbredd på ytan blir tolkat som bark. De vedtolkadc 
pixlarna pä mitten av provbiten är tunna kanter pä skorpbarkcn. Material IVän detaljstudie. 

Bild 5.17 Digilalkamerabild 

Bild 5.18 Barkbild med inlagda gränser lör ved/innerliark och 
innerbark/vcd. Hela pn^vbilen tinn.sej med!. 

Tolkning av kvist 
Rena kvistar med fin snittyta blir tolkade som ved, bild 5.19 och 5.20. De vila och grä 
omrädcna har uppkommit pga. lös tunn ytterbark. De ved-/gräzonstolkadc omrädena pä mitten 
är lös tunn ytterbark. Material från detaljstudie. Kvistar har vid testerna som är utförda vid 
sågverket till större delen blivit tolkade .som bark, sc verificringstest v026 och v03l i bilaga 4. 

Bild 5.19 Digilalkamerabild, bii nr. 7 Bild 5.20 Barkbild, bil nr. 7. Inlagda gränser för ved 
/innerbark t)ch oskadad bark/innerbark. 
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5.8 Felkällor 

Pixelmetoden 
• Mappningsfel. 
• Området som observerats ligger ej mitt i kamerans synfält. 
• Överföringsfel och minskad upplösning. 
• Snöret som avgränsar området påverkar barkdetekteringen. 
• Omvandlingen av barkbilden ti l l en yta som följer omkretsen ar gjord med antagandet att 

stocken är nmd. 

Gråskalemetoden 
• Pixlar kan missbedömas när gråskalebilden görs tvåfärgad. 
• Svårt att säga precis på vilken pixel som övergången sker. 

Detaljmetoden 
• Laserljuset når inte ner överallt pga. att bara en linjelaser används. 
• Inverkan av bakgrundsljus 
• Provbitens ev. rörelse i sidled 
• Provbitens hastighetsvariationer i längdled 
• Tidsfunktioner baserade på olika provbitar. Bättre resultat om samma provbit fatt åldrats / 

bevattnats och tagits ut och mätts med jämna mellanrum. 
• Komma ihåg att Testutrustningen är uppmonterad i laboratoriemiljö och resultatet är 

därför svårt att direkt överföra till den verkliga prototyputrustningen. 



36 

6. DISKUSSION/SLUTSATS 

För att kunna bedöma barkmätaren rättvist måste man veta hur frekvent och i vilken 
omfattning de svårtolkade fallen förekommer. Dessa kommer att vara beroende av årstid, 
lagringstid och hantering (renhet). 

Tabell 6.1 Sammanställning av barkmätarens tolkning av olika typer av ytor. 

Typ av yta Barkmätarens tolkning av ytan 
Ren ved Ved 
Ytterbark Bark. Tunna lösa skikt av den yttersta glansbarken samt tunna 

kanter på skorpbark kan tolkas som ved/gråzon. Ur kamerans 
synvinkel ser det ut som att laserset sprids på ytan. 

Innerbark Tolkningen av innerbarken är beroende av hur länge 
innerbarken varit exponerad mot omgivningen. Visuellt vit 
innerbark tolkas som ved och visuellt brun innerbark tolkas som 
bark. 

Kvist Tolkas t i l l större delen som bark. I detaljstudien tolkades 
kvistar som ved men kvistama som provades hade med fin 
snittyta och var rena. 

Mögel/blånad på vedyta Kraftigare angrepp tolkas som bark & gråzon men tolkas som 
ved vid mindre angrepp. 

Ved lagrad med bevattning 
(svarta stockar) 

Veden övergår från att bli tolkad som ved ti l l att bli tolkad som 
bark som fiinktion av bevattningstiden. 

Tunn brun beläggning på 
vedyta 
(mkt. tunn torkad innerbark) 

Kan förorsaka att ved tolkas som bark. 

Våt yta Trakeideffekten ökar. Antalet pixlar som blir tolkade som ved 
och gråzon ökar, ökningen blir störst på ytor med relativt färsk 
irmerbark. 

Is Is tenderar att förstärka effekten av att vissa barkkanter och lös 
tunn innerbark blir tolkat som ved. Isens typ och yta kan 
troligen inverka på resultatet och bör kontrolleras mer. 

snö Bör kontrolleras under verkliga förhållanden. 
Lera/grus/barkbitar på 
vedyta 

Punktema med föroreningar blir tolkade som bark/gråzon. 

De områden som kontrollerats med avseende på överensstämmelse mellan barkförekomst-
mätaren och verkligheten har resulterat i 84,2% (pixelmetoden) resp. 90,5% 
(gråskalemetoden) lika tolkning. I dessa procenttal ingår ca 1,5 % kvist. Resultaten från 
pixelmetoden bör tas med försiktighet då denna metod ej utnyttjar barkmätarens ftilla 
upplösning och innehåller manuella omräkningar. Det som kan sägas är att barkmätaren mäter 
barkförekomst med hög noggrannhet förutom vid ovan nämnda fall. För att barkmätaren ska 
fungera så bra som möjligt bör timret vara rent och ha kort lagringstid. 

Av de metoder som provats på det enkelsidiga systemet förefaller Gråskalemetoden vara den 
bästa. Den är enkel att använda, ger ett bra resultat och kräver inte så mycket arbetstid. Den 
manuella bedömningen ger problem vid övergångar mellan ytor, fortsättningsvis bör man 
kanske klassa mätpunkten efter nivåer utgående från veden. T.ex. ingen, halv och hel bark. 

Gråzonen som i den manuella mätningen består av tunn innerbark (totalt ca 3,8% gråzon), 
sammanfaller t i l l ca 37% med barkmätarens bedömning av gråzon (totalt ca 4,5% gråzon). 
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Den färdiga barkmätaren bör ha 4 stycken kameror. Gränsen för vad en kamera kan "se" 
ligger någonstans mellan V3 och V4 av omkretsen. 

Förekomsten av bark (som det ska göras avdrag för) mitt på en vedyta är liten. För att minska 
barktolkningen av vedytor som har punktvis mögel/blånads angrepp eller föroreningar kan 
filtreringen ske hårdare. Detta innebär att större områden med barktolkade pixlar än med den 
nuvarande filtreringen görs om ti l l ved. Omvandlingen av vedtolkning t i l l bark kan läggas på 
en något lägre nivå då punktvisa avskav kan förekomma. Hela denna process ger resultatet att 
andelen vedtolkning ökar. Detta överensstämmer med tabell 5.3 och 5.6 som visar att 
förekomsten av barktolkning av vedytor större än vedtolkningen av barkytor. Ökas 
filtreringsnivån riktigt mycket kommer även barktolkade kvistar att bli bedömda som ved. 

Vid bevattnat "svart" timmer skulle en speciell knapp kunna finnas som skulle ge en annan 
nivå på barkförekomstmätarens bark- och vedbedömning. 
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7. FORTSATT A R B E T E 

• Kontrollera hur snö och is påverkar barkmätaingen under verkliga förhållanden. 
• Hur frekvent och i vilken omfattning förekommer de olika svårdetekterade fallen 
• Kontrollera den flersidiga barkfÖrekomstmätarens utdata i förhållande t i l l verkligheten. 

Övergången mellan olika kameror med avseende på variation i stockdimension och 
position i sidled. 

• Repeterbarhetstest 
• Kontroll av timmersorteringen med barkmätning 

1. Med barkfbrekomstmätning 
Ett antal stockar märks upp och körs genom timmersorteringen med inkopplad 
barkmätare. Antecknar vilket fack som stockarna sorteras t i l l . 

2. Utan barkfbrekomstmätning 
Stockarna körs om med barkmätaren urkopplad och sorteringsfack antecknas. 

3. Facit 
Stockarna barkas och körs igen, sorteringsfack antecknas. 

Skador på grund av hantering kommer att uppstå skador mellan punkt 1 och 2, detta 
spelar ingen roll då man med båda förfaringssätten är ute efter dimension under bark. 
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Bilaga 1 T i l l vägagångssä t t pixelmetoden 

Material som krävs 
• Digitalkamerabild över området som ska kontrolleras 
• Barkbild 
• Gråskalebild 
• Höjddata 

1. Manuell mätning och dokumentering av barkforekomst 
a. Val av stock (slumpvis, trädslag, dimension), dokumentera 
b. Val av ett eller flera intressanta begränsade områden Begränsningen har valts t i l l 50 cm i 
längsled for att hålla nere mängden manuella mätningar men fortfarande täcka ett rel. stort 
område, se figur 1. 
c. Spärma ett snöre i längdsriktningen for att få en x axel som ligger så parallellt som möjligt 
med en tänkt linje mellan ändytomas tyngdpunkter. Snöret häftas fast vid det valda området 
på 50 cm och kompletteras med snören på tvären vid områdets början och slut. Snörena klipps 
bort där de ej behövs. 
d. Dokumentering av trädslag, barkslag, barktjocklek, stocklängd och diameter i ändytoma. 
En av ändytoma väljs till O punkt for koordinatsystemets x axel, från denna ände mäts 
avståndet till mätområdets början upp och dokumenteras. 
e. Montera plattjämet över snöret som markerar x axeln vid mätområdet och häfta fast denna. 

Y axel Mätområde, positiv sida 

> X axel 

O punkt 
Startände 

Mätområde, negativ sida Slutände 

Figur 1 Mätområde och koordinatsystem 

f. För varje centimeter inom mätområdet mäts avståndet t i l l skillnader i yta upp i y riktningen 
(vinkelrätt mot x axeln) enligt figur 2 och bild 1. Dokumentering av avståndet från O punkt 
samt en sträcka och en bokstav för varje skillnad i y riktning för varje centimeter. Bokstaven 
beskriver vilken yta som varit, B = bark, V = ved, G = gråzon och S = skada (t.ex. kvist, 
mögel/blånad). Sträckan som i y led mäts upp har valts till ca halva omkretsen. 

Y axel 

T.ex. 5,1 B, d.v.s. 5,1 cm från 
X axeln och ytan som varit 
är B = bark 

• X axel 

Figur 2 

T.ex. 84 cm från O punkt 
Exempel på manuell mäming Bild 1 Manuell mätning 



2 (7) 

g. När både positiv och negativ sida om x axeln mätts upp för hela området avlägsnas 
plattjärnet och snörena som begränsar mätområdet häftas fast bättre. 
h. Om flera stockar eller områden ska kontrolleras börjar man om på punkt a. igen. 

2. Pålyftning och justering 
a. Stocken lyfts upp på kerattbanan med kran for att inte skada eller förstöra mätområdet 
enligt bild 2. 
b. Stocken justeras genom vridning så gott det går för att få x axeln längst upp så att den 
ensidiga barkförekomstmätaren ser området som manuellt mätts upp, se bild 3. 

Bild 2 Pålyftning av stock Bild 3 Vridning av stock 

3. Körning av stock genom den ensidiga barkförekomstmätaren 
a. Kerattbanan startas och stocken får passera genom barkförekomstmätaren. 
b. Barkbild erhålles som utdata, gråskalebild och höjddata i utvärderingssyfte. 

4. Digitalkamerakort utesluter hanteringsskador (bild 4) 
a. Kerattbanan stoppas när stocken passerat barkförekomstmätaren. 
b. Digitalkamerakort tas på mätområdet för att kunna utesluta hanteringsskador som 
uppkommit mellan den manuella mätningen och barkförekomstmätarens mätning. 

5. Bild skapas av de manuella 
mätningarna 

a. Manuella mätdata räknas om ti l l 
annan form och storleken i y led 
sätts t i l l 1/6 av omkretsen avrundat 
till närmast högre 0,5 cm, se figur 3. 
Positiv och negativ sida ger 
tillsaromans lite drygt 1/3 av 
omkretsen vilket sammanfaller med 
en kameras avsyningsområde om 3 
kameror används. 

Bild 4 Digitalkamerakort 

Avstånd 
0 punkt 

Mätning nummer Avstånd 
0 punkt 1 2 3 Osv. 
85 cm 5,1 B 6 G 7,2 V Osv. 
86 cm 4,7 B 5,5 G 7 V Osv. 

Figur 3 Omvandling av manuella mätdata 

Avstånd 
0 punkt 

Mätning nummer Avstånd 
0 punkt 1 2 3 Osv. 
85 cm 5,1 B 0,9 G 1,2 V Osv. 
86 cm 4,7 B 0,8 G 1,5 V Osv. 
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b. Nya formen av mätdata sätts in i en excelmall som skapar en färgbild av området enligt 
bild 5. 

210 : i 5 
im4 |£ 'M< I » ° 

US ao as ito 

Bilden är skapad med hjälp av 
stapeldiagram som placerats bredvid 
varandra utan mellanrum. I bilaga 4 
finns Mall för excelbilder som 
använts för att skapa dessa bilder. 

Bild 5 Excelbild 

6. Jämförbar bild skapas av barkförekomstmätarens barkbild 
a. För att hitta igen koordinatema för mätområdet öppnas gråskalebilden. I denna bild (se bild 
6 som exempel) syns de fasthäftade snörena som markerar mätområdets x axel ,början och 
slut. 

Bild 6 Gråskalebild med synliga snören 

b. Pixelkoordinater i gråskalebild 
Ta reda på start & slutpunktemas pixelkoordinater, A är verkligt avstånd i centimeter, figur 4. 
Jag har valt att kalla kordinatema i barkförekomstmätarens bilder för pixelkoordinater för att 
skilja dessa från koordinatsystemet som används vid den manuella mätningen. 

X , = 
Y, = 
X . = 

Yn. = ( Y , + Y2)/2 = 
A = 

(X,,Yi) 
k l 

A 

X , ? / 

Figur 4 

/ 

(X2,Y2) 

/ X 2 ? 

Koordinater för mätområdet 

b. Stockdiameter 
En medeldiameter Dm mellan X i och X2 beräknas. 

Dstart = mm diameter startände 
Dslut = mm diameter slutände 
Xslut — st Totalt antal pixelkoordinater i hela bildens längdsriktning 
Sambandet mellan diameter och pixelkoordinat, X 
D ( X ) = X*(Dslut - Dstan)/Xs,ut + Dstart 
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Beräknar medeldiameter Dr 
Dnn - (D (Xi ) + D(X2))/2 = mm 

d. Beräkna pixelkoordinater 
Avståndet från startänden kan uttryckas i pixelkoordinater för att lättare orientera sig i bilden. 
En centimeter motsvarar (X2-Xi)/A, detta värde läggs på från i Xi t i l l X2. 

C - (X2-Xi) /A 

e. Tvärsled 
Gå in i höjddatafilen och ta reda på hur mycket pixeln på mittpunkten motsvarar för X i och 
X2. 

Ymo-pixelkoordinat för mittpunkt Motsvarar i verkligheten P mm 
X, 
X2 
Y kordinat för mittpunkt i början och slutet av mätområdet samt medel [pixel] 

= 
Ym2 = 
Yftim 

I mittpunkterna motsvarar en pixel P mm/pixel samt medel 
Ympl = 
Ymp2 = 
Ympm = 

f. Man måste korrigera för en eventuell skillnad mellan x-axeln [Ym] och mittpunkten [Ymm] 
vid beräkning av verkliga mått. Värdena som skapar medelvärdena far inte avvika allt för 
mycket från varandra då detta påvisar att bildens pixlar och det applicerade koordinatsystemet 
ej är lika orienterade. 

g. Kamera position, se figur 5 

Kamera 

Mittpunkt 

Kameracentrum 

Kameracentrum ligger mitt i den 
skapade bilden (pixel 128). 
Mittpunkten är själva stockens mitt, dvs 

Högsta punkt mitten av det man ser av stocken, denna 
ligger på den räta linjen från kameran 
ti l l stockens centrum. Högsta punkt är 
den punkt på stocken som lodrätt ligger 
högst upp ifrån medbringama. 

Om mittpunkt och högsta punkt ligger 
på samma koordinat i bilden så står 
kameran rätt i sidled. 
Ligger kameracentrum och mittpunkt 
på samma koordinat i bilden så är 
kameran rätt vriden. 

Figur 5 Figur över kamera och stock 
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Dessa två påståenden gäller för en kamera monterad lodrätt ovanför kerattbanan och som 
medelvärde baserat på ett större antal stockar. För enskilda stockar gäller det sällan då dessa 
hamnar olika på kerattbanan och är mer eller mindre krokiga. 

h. Formler 
Pixlamas motsvarighet i tvärsled (y-led) baseras på mittpunktens pixeldimension. 
På grund av stockens "cirkulära" form i tvärsnittet kommer barkförekomstmätarens 
genererade bilder att fa fenomenet att pixlama tvärsled motsvarar olika sträckor i 
verkligheten. Pixlama är de minsta byggstenarna i en bild, barkförekomstmätaren genererar 
bilder med ca 1,5-1,9 mm/pixel (beroende på stockdimension) i tvärsled och ca 2,5 mm/pixel i 
längsled. 

Antar att avståndet mellan kamera och stock är oändligt och stocken är cirkulär med diameter 
D. Tittar noggrannare på % av omkretsen utgående från mittpunkten som i figur 2.6 
överensstämmer med högsta punkt. 

Beteckningar 
AP = Antal pixlar i barkförekomstmätarens bild. 
P = En pixel i barkförekomstmätarens bild 

motsvarar P mm i tvärsled på högsta punkten. 
V M = Verkligt mått längs ytan 

1/8 av omkrets 

(p = Sin 
AP*P*2 

D 

Sambandet mellan antal pixlar (AP) och 
verkligt mått (VM). 

-AP*P*2 
VM = 0,5* D* Sin 

Gäller för AP*P<D/2 

D 
±K (formel 1.) 

Figur 6 Samband mellan verkligt mått och 
antalet pixlar i barkmätarens bild. 

Radianer och mm används. Konstanten K existerar om det finns en skillnad mellan x-axeln 
och mittpunkten i tvärsled, kan både vara positiv och negativ samt är uppbyggd som första 
delen. Att konstanten är konstant är en approximation, i verkligheten varierar K. 

i. Rita en skiss och klargör formler 
Hur mittpunkten ligger i förhållande till x-axeln och hur detta påverkar formeln förstås lättast 
genom en skiss. Pixelkoordinatsystemet och mitt koordinatsystem utgår ifrån olika punkter 
och är olika uppbyggt Pixelkoordinatsystemet utgår ifrån bildens ena hörn i änden av stocken 
och ligger bildens plan. Mitt koordinatsystem utgår från stockens ena ände och följer en 
applicerad linje i längsled, i tvärsled följer y axeln stockens krökta yta. 

j . Gå igenom bilden 
Lägg in en linjen för mittpunkt i bilden, alla mätningar utförs från denna och måttet man får 
fram kompenseras med konstanten K så att måttet utgår ifrån den applicerade x-axeln. 
Gå in cm för cm i x-led och räkna fram m.h.a. miniräknare och formel mätvärden som 
dokumenteras. Lägger streck i bilden där mätning gjorts. 
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Värdena som erhålls dokumenteras tillsammans med vilken sorts yta som varit B = bark, V = 
ved och G = gråzon. Storleken i y led sätts till 1/6 av omkretsen avrundat t i l l närmast högre 
0,5 cm. 

k. Mätvärdena som erhållits får fortsätta behandlingen som de manuella mätvärdena enligt 
punkt 5. 

7. Visuell jämförelse 
a. Det material som nu finns framarbetat är excelbilder från den manuella mätningen och från 
barkförekomstmätarens mätning. 
b. För att lättare se skillnader mellan bilderna kan t.ex den manuella bilden skrivas ut på OH 
film och barkmätarens på vanligt papper och sedan läggas på varandra. 

8. Scion Image jämförelse 
a. Excelbildema kopieras t i l l Microsoft Paint och sparas som 24-bitars bitmapp (.BMP) 
b. Bilden öppnas med Scion Image och bildområdet utan axlar sparas om. 
c. Barkförekomstmätarbild eller manuell bild görs om med ett macro så att alla kombinationer 
av färger ger olika nivåer. Se bilaga 3 för mer information. 
d. Komandot XOR körs mellan de två bildema och andelen av varje nivå syns med Histogram 
funktionen och visuellt på resultatbilden. 
e. Procentuellt kan nu överensstämmelse och skillnader av varje sort hittas. 

Macrot i figur 7 har använts vid pixelmetoden och byter nivåer på alla färger i barkbilden 

macro 'Omvandla barkbilden'; 

begin 

Change Values( 127,127,20); 
ChangeValues(63,63,5); 
ChangeValues(0,0,l); 

end; 

Figur 7 Macrot för omvandling av barkbildens färgnivåer 
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Förklaringar 
Pixelkoordinat — Min benämning på koordinatema i barkförekomstmätarens genererade 

bilder. 
Mittpunkt = Mitten av det som kameran ser av stocken i tvärsled 
Högsta punkt = Den punkt i tvärsnittet som lodrätt är längst ifrån medbringama 
Kameracentrum = Mitten i tvärsled av barkförekomstmätarens hela bild, pixel 128. 
Längsled = Riktningen i stockens längdriktning 
Tvärsled Riktningen vinkelrätt mot längsled efter ytan. 

Beteckningar 
X , - Koordinat för mätområdets början i längsled. [pixelkoordinat] 
Y , Koordinat för den applicerade x axelns positon i tvärsled vid 

mätområdets början. 
[pixelkoordinat] 

X2 = Koordinat för mätområdets slut i längsled. [pixelkoordinat] 
Y2 — Koordinat för den applicerade x axelns positon i tvärsled vid 

mätområdets slut. 
[pixelkoordinat] 

Ym = Medelvärde för den applicerade x axelns position i tvärsled. [pixelkoordinat] 
A = Mätområdets verkliga längd. [cm] 
Dstart = Stockdiameter i startände. [mm] 
Dslul = Stockdiameter i slutände. [mm] 
Xslut = Totala antalet pixlar i längsled. [st] 
Dm = Beräknad medeldiameter på stocken vi mätområdet. [mm] 
c = Antalet pixelkoordinater per centimeter. [st/cm] 
Yml = Mittpunktens placering i tvärsled vid mätområdets början. [pixelkoordinat 
Ym2 = Mittpunktens placering i tvärsled vid mätområdets slut. [pixelkoordinat 
Ymm = Medelvärde för mittpunktens placering. [pixelkoordinat 
Ympl Tvärsledsdimension på pixeln i mittpunkten vid mätområdets 

början. 
[mm] 

Ymp2 — Tvärsledsdimension på pixeln i mittpunkten vid mätområdets 
slut. 

[nrni] 

Ympm Medelvärde på tvärsledsdimension. [mm] 
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Bilaga 2 Tillvägagångssätt gråskalemetoden 

Material som krävs 
• Digitalkamerabild över området som ska kontrolleras 
• Barkbild 
• Gråskalebild 
• Höjddata 

1. Stockval 
a. Val av stock kan göras direkt på kerattbanan (slumpvis, trädslag, dimension), dokumentera. 

2. Körning av stock genom den ensidiga barkförekomstmätaren 
a. Kerattbanan startas och stocken får passera genom barkförekomstmätaren. 
b. Barkbild, gråskalebild och höjddata erhålles 

3. Digitalkamerakort 
a. Kerattbanan stoppas när stocken passerat barkförekomstmätaren. 
b. Digitalkamerakort tas på området som ska kontrolleras. 

4. Jämförbara bilder skapas 
a. Genom att utgå ifrån höjddata och ev. uppmätta topp och rot diametrar beräknas kamerans 
avsyningsområde i y led fram. 
b. Koordinatema för området som ska kontrolleras beräknas i längsled och tvärsled. 
c. Kontrollområdet klipps ut ur barkbilden och sparas om. 
d. Kontrollområdet klipps ut ur gråskalebilden och sparas om. 
e. Gråskalebilden öppnas i Scion Image och jämförs visuellt med digitalkamerabilden. Alla 
ytor som ska klassas som bark markeras manuellt och görs om till en färgnivå. Den manuellt 
inlaggda gränsen mellan bark/ved läggs mellan ingen bark och hel bark så gott det går. 
Resterande ytor görs om med hjälp av ett macro ti l l en fårgnivå för ved. 
Färgnivåema för bark och ved väljs så att alla typer av kombinationer med barkbilden blir 
olika. 

5. Scion Image jämförelse 

a. Barkbilden och den tvåfärgade "facit" bilden öppnas i Scion Image. 
b. Komandot XOR körs mellan de två bilderna och andelen av varje nivå syns med Histogram 
funktionen och på bild. 
c. Procentuellt kan nu överensstämmelse och skillnader av varje sort hittas. 

Macrot i figur 1 användes vid gråskalemetoden och omvandlar allt som inte tidigare markerats 
och gjorts om till bark (nivå 200) t i l l ved (nivå 50). 

macro 'omvandla allt utom bark (gråskalemetod)'; 

begin 

ChangeValues(0,199,50); 
ChangeValues(201,255,50); 

end; 

Figur 1 Macro för omvandling av alla områden i bilden 
som inte manuellt klassats som bark. 
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Bilaga 3 Se skillnader mellan bilder med Scion Image 

För att kunna hitta skillnader och storleksbestämma dessa kan progammvaran Scion Image 
användas. För att även veta vilka ytor som orsakat skillnaden kan fårgnivåema förflyttas så att 
ingen skillnad är den andra lik. Nedan följer ett exempel på hur skillnader och dess skapare 
kan hittas. 

Testblid 1 Bild I 

Omvänd m 

Bark= 127 (mörkgrå) 
Gråzon = 63 (ljusgrå) 
Ved = O (vit) 
Skada = 255 (svart) 

Efter omvandling 
Bark = 20 (mörkgrå) 
Gråzon = 5 (ljusgrå) 
Ved = 1 (vit) 
Skada = 255 (omv ej) 

Bild 2 Testbild 2 Bild 3 Omvandlad testbild 2. 

En av bilderna som ska jämföras omvandlas med hjälp av ett macro, ved, gråzon och bark 
tilldelas nya färgnivåer. Skada som ej förekommer i barkmätarens bilder behöver ej urskiljas. 
Macrot använder sig av funktionen ChangeValues för att byta fargnivåer på pixlar. 
ChangeValues(a,b,c) betyder att pixlar med fargnivå mellan a och b byter fårgnivå t i l l c. 
Hela macron finns i bilaga 1 och 2. 

Ur resultaten på nästa sida kan den procentuella andelen eller antalet pixlar som 
överensstämmer respektive felar beräknas. 
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Om skillnaden mellan bild 1 och 3 tas fram med XOR funktionen i Scion Image blir resultatet 

43 5: ] 58 

20 K ) 5 

235 245 250 

O = skada-skada (existerar ej) 
5 = ved-ved 
10 = gråzon(bfm)-ved(man) 
20 = bark(bfrn)-ved(man) 
43 = bark(bfm)-gråzon(man) 
53 = gråzon-gråzon 
58 = ved(bfin)-gråzon(man) 
107 = bark-bark 
117 = gråzon(bfm)-bark(man) 
122 = ved(bfm)-bark(man) 
128 = skada05fin)-bark(man) 
192 = skada(bfin)-gråzon(man) 
235 = bark(bfm)-skada(man) 
245 = gråzon(bfin)-skada(man) 
250 = ved(bfm)-skada(man) 
255 = skada(bfm)-ved(man) 

Fetstil = Ingen skillnad 

Bild 4 Resultatbild från köming med XOR funktionen mellan bild 1 och 3 

Histogram över föregående jämförelse 
A 
N 
T 
A 
L 

P 
I 
X 
L 
A 
R 

O 

Bild 5 

FÄRGNIVÅ 255 

Histogram av bild 4 
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Bilaga 4 Innehåll på Cd-skiva' 

Parametertest v020, Forssjö Bruk 
Material 

Trakeidbilder 
Gråskalebilder 
Digitalkamerabilder 

Resultat 
Delrapport parametertest v020 
Bilaga 1,2 & 3 

Verifieringstest v026, Forssjö Bruk 
Material 

Trakeidbilder 
Gråskalebilder 
Barkbilder 
Digitalkamerabilder 
Höjddata 

Resultat 
Delrapport verifieringstest v026 
Bilaga 1,2 

Verifieringstest v031, Forssjö Bruk 
Material 

Trakeidbilder 
Gråskalebilder 
Barkbilder 
Digitalkamerabilder 
Höjddata 

Resultat 
Delrapport verifieringstest v031 
Bilaga 1-6 

Detaljstudie v036, labb 
Material 

Trakeidbilder 
Gråskalebilder 
Barkbilder 
Digitalkamerabilder 

Resultat 
Delrapport detaljstudie v036 

Detaljstudie-is v044, labb 
Material 

Trakeidbilder 
Gråskalebilder 
Barkbilder 
Digitalkamerabilder 

Resultat 
Delrapport detalj studie-is v044 

Digitalkamerabilder på bark, process och utrustning 
21 stycken olika bilder 

Mallar 
Mall för digitalkamerabild 
Mall för excelbilder 
Dokumentationsark för manuell mätning 
Dokumentationsark for mätdata från barkförekomstmätarbild 
Fakta om stockarna 

1. Om bilaga 4 (Cd-skiva) ej finns på försättsbladets baksida kan bilagan lånas på Träteks bibliotek, 
Tel 08-7621828. 
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