
Mabema GPV  (Gauging Pile Volume) 

Ett revolutionerande sätt att volymmäta timmertravar på lastbil. 

Tekniken 

Tekniken bygger på optisk mätning i 3D med linjelasrar som 

ljuskälla och en timmerbil som under sakta körning (3-5 km/h) 

genom mätriggen kontinuerligt mäts med ett flertal kamerasystem.  

Bildtagning kommer att ske med 6 lasertriangulerande system. 

Respektive system består av en högupplöst 3D-kamera, en 

specialoptik och en linjerande laser. Tre av systemen tittar framåt 

och tre bakåt. Två sitter rakt ovanför lastbilen och fyra utmed 

sidorna.  

De sex kamerasystemens bilder behandlas i en av Mabema 

egenutvecklad mjukvara så att en gemensam virtuell bild kan tas 

fram som sen också ligger till grund för själva mätresultatet. 

Som ett direkt avgörande steg i hela mätprocessen ingår att plocka 

bort allt det som inte är virke och alltså inte skall ingå i ett senare 

mätresultat. Dessutom ska man kunna åtskilja de olika travarna 

från varandra samt även, när så önskas, hitta delningar av travar 

där olika leverantörers virke lagts ovanpå varandra.  

 

 Högupplöst 3D-bild på trave sett i ett visualiseringsprogram. Olika 

färger representerar olika höjddata.  

Vi kallar dessa moment för ”segmentering av 

scenen” vilket tillsammans med en exakt 

kalibreringsmetod kanske är den viktigaste 

enskilda faktorn för att nå ett bra mätresultat. 

Segmenteringen består av olika delar varav de 

viktigaste redovisas till höger.  

Efter det att mätningen genomförts skall en 

virtuell bild skapas som visar respektive trave i 

genomskärning. Denna bild ligger till grund för 

den komplettering av stockändar som sen görs via 

egenutvecklade algoritmer.  

 

Bild i ”raw-format”. Notera nedan den infällda kranen som sen segmenteras bort. 
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Gränssnitt / kommunikation 

Att kommunicera med operatörer/mätare och överordnande system är en mycket viktig del i hela systemanvändningen. För framtida 

hantering och användande kommer ett gränssnitt att utvecklas som kan serva olika nivåer inom virkesmätningen allt från operatörer, 

mätare och tekniker till säljare och köpare men även transportörer och avverkare. 

Att visualisera bilder och mätdata är viktigt tillsammans med regler för datalagring och möjlighet till åtkomst av samma data. 

Gränssnitten utvecklas i nära samarbete med branschen och målsättningen är att ha ett flexibelt och lättanvänt system.  

      

Nedan visas ett utkast till hur en operatörsbild kan se ut efter genomförd mätning. 
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Principer för stocksökning och volymberäkning 

Kortfattat kan man säga att volymen beräknas utifrån de funna stockarna 

vid stocksökningen. Den tillsammans med travens mått ger en 

vedvolymprocent som sedan justeras utifrån medeldiametern i traven. Den 

justerade vedvolymprocenten ger sedan den slutliga volymen. 

Barkavdraget i procentenheter bestäms utifrån medeldiametern där att en 

lägre medeldiameter ger ett högre barkavdrag och tvärtom.  

Så här går beräkningen till mer i detalj: 

1. Programmet letar efter stockar och fyller i tomrum med stockar. 

Summan av alla stockars volym ger travens volym, V1. 

2. B (bredd) beräknas utifrån de funna stockarna. 

3. L (längd) och H (höjd) mäts separat i bilderna. 

4. Vp (vedvolymprocent) beräknas utifrån mätta parametrar. 

5. Vi tar sedan fram en medeldiameter, D, utifrån de funna 

stockarna.  

6. Vi gör därefter en justering av den beräknade vedvolymprocent. 

7. Vår slutliga påbarkvolym fås utifrån denna justerade volymprocent. 

8. Barkavdraget bestäms utifrån medeldiametern D, på så sätt att ett större D ger ett mindre barkavdrag i procentenheter och 

tvärtom. Barkavdraget begränsas till mellan 6 och 9 procentenheter. Gäller granmassaved. 

 

Begränsningar 

Mabemas system har utvecklats utan tanke på ev. begränsningar. Målsättningen har alltid varit att ”alla travar skall mätas”. Dock har 

erfarenheten givit oss att vissa förhållanden kan påverkar vårt mätresultat menligt. Här kan nämnas; 

1. Dåligt lastade travar. Stockarna ligger kors och tvärs. Tjocka korta stockar i mitten. Hålrum skapas i traven. 

2. Risiga travar. Riset skymmer stockändarna så att fel diameter erhålls samt att B-måttet förvrängs. 

3. Stora längdvariationer i samma trave. Ger sk. stockocklusion dvs. närliggande stockar skymmer andra stockar. 

4. Tätt packade travar eller travar som går i varandra (mellan trave 2 och 3). Ger travocklusion. 

5. Snödrev. Gäller framför allt bakre änden på trave 3. 

6. Trave 1 dvs. på bilen lastas dikt frontplåten. Ocklusion från plåt ger begränsat mätdata men mätdata kan tas från den bakre 

ändan. Dock är det här svårt att se om yttre stockar döljer ett hålrum i mitten. 

Diskussioner har förts sporadiskt redan från början kring vilka packkrav som kan införas. Helt klart skulle detta underlätta och 

förbättra mätresultatet. 

Nämnas bör att vid bra förhållande och mätning på en bil med KUBB (fastlängd 3,05 m) samt vår referenstrave så ligger std.avv. på 

mellan 1 och 2% och med ett medelfel på nära 0%. Kan ses som en ytterlighet jämfört med mätningarna på Braviken som innehåller 

alla ovan nämnda störande ingredienser. 
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Mätresultat vid olika testtillfällen 

               Period/tillfälle för datainsamling 

    Inför 

VMK 

test nr. 

3 

VMK 

test nr. 3 

 Våren 2013 

april 

Våren 2013 

juni 

Dataunderlag    

 Antal unika travar 46 21 33 100 

 Antal mätningar inkl 

repetitioner och 

omlastningar 

113 21 33 100 

Resultat     

 Syst.fel(volymkvot) 0,999 1,038  - 1,000 

 Tillfälligt fel, % 4,88 5,25  - 5,20 

 Repeterbarhet, %  1,11   

Resultat  "vår 2013"     

 Syst. fel (volymkvot) 0,999* 1,023 0,987 1,000 

  

Senaste  

Tillfälligt fel, % 

 Bättre segmentering 

våren -13 

Syst.fel(volymkvot)  

Tillfälligt fel % 

5,37* 

 

 

0,998 

5,12 

4,77 

 

 

1,027 

4,21 

4,84 

 

 

0,986 

4,98 

5,20 

 

 

1,000 

5,08 

 

*) Resultat baserat på en mätning per trave till skillnad från första analys vilken baserades på alla mätningar 

Med tillfälligt fel avses standardavvikelse mellan stockmätning och Mabemamätning 

  Med repeterbarhet avses medelstandardavvikelse mellan tre Mabemamätningar 
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Mabema GPV – hur går en mätning till. 

Nedan beskrivs hur själva mätflödet går till, hur mätdata redovisas samt vilken roll VMF:s mätare har i processen. 

1. Inregistrering – Timmerbilen åker fram till Mabemas GPV-tält och den registreringsterminal som finns innan porten. 

Registrering sker med förarens kort som dras i kortläsaren. Föraren anger också körorder eller annan kod beroende på hur 

mycket information som tidigare skickats in t.ex. direkt från bilen (digital annonsering). En pekskärm med ett antal olika 

valmöjligheter finns. Inregistreringen 

är nu klar och information skickad till 

VMFs mätplatssystem och Mabemas 

mätsystem.  

Klartecken ges samtidigt till GPV-

ramens logik och tillsammans med ett 

Ok! från en radarsensor så är de två 

villkoren uppfyllda för att porten ska 

öppnas och mätsystemet sätts i ”stand 

by” läge. En ljusramp visar sen grönt 

ljus när porten är fullt öppen. Vid rött 

ljus måste föraren invänta omslag till 

grönt.  

2. Själva mätningen – Bilen påbörjar 

körningen in i tältet och håller sen en 

jämn hastighet på ca. 1 m/s (4-5 

km/h). En stor hastighetsdisplay visar 

hastigheten i realtid för föraren.(oftast 

vet föraren vilket varvtal på lägsta 

växel som gäller) Efter inpassage i 

tältet fångas bilen upp av en 

säkerhetsridå som känner av att bilen 

befinner sig i tältet. Mätsystemet 

fortsätter att vara ”stand by”. Bilen 

fångas också upp av två LMS:er (laserscanners) som håller reda på bilens position och hastighet. Efter drygt halva tältet 

återfinns fyra st, sensorer, som när lastbilshytten passerar, aktiverar de sex kamera/lasersystemen i två steg (sensorerna 

jobbar två och två för ökad säkerhet). Bildtagningen har startat. För förarens säkerhet tänds inte laserlinjerna förrän efter 

det att hytten passerat laserlinjerna men innan den första traven kommer in i bild.  

Efter ännu några meter fångas bilen upp av ytterligare en säkerhetsridå som efter det att bilen helt passerat den första ridån 

tar över ansvaret för logiken tillsammans med de båda LMS:na. 

Samtidigt stänger inkörsporten.  

När bilen sen helt passerat ridå nr. 2 släcks kamera/laser systemen och bildtagningen är klar. Bilen fortsätter ut genom 

tältet och dubbla sensorer känner av och stänger utloppsporten. 

3. Resultatredovisning - Totalt tar själva mätningen ca. 40 sekunder. Efter mätningen processas bilddata. Efter ca. 30 sek. 

skickas färdigt resultat till GPV:s web-server där VMF sen kan hämta in data för aktuell bil. En köfunktion finns dvs. att 

mätare kan gå in senare och hämta/godkänna flera bilar åt gången om så önskas. 

4. Interface / GUI – Resultatet kommer presenteras i två format. Dels i det gränssnittformat som SDC tagit fram och dels i 

det GUI som Mabema presenterar på egen skärm.  

I SDC:s fall så går mätaren in i mätplatssystemet och frågar om det finns några mätningar utförda och om så, hämtar dessa 

mätningar från Mabemas Web-server för komplettering och godkännande. 

I Mabemas GUI, som skickas direkt till separat skärm kan mätaren gå in i bilderna och göra diverse optiska kontroller. Här 

finns också möjlighet att ”klicka” sig fram till olika travändar och där se förekomst av röta eller andra avvikelser. Även i 

detta GUI presenteras alla mätdata. 

5. Mätdata – Vid varje mätning erhålls och presenteras ett antal olika mätdata. Här kan VMF/SDC själva välja hur pass 

detaljerat man önska dessa redovisade. Standard är; höjd, bredd, längd, VV% och VV på och under bark samt 

medeldiameter. Gäller för varje enskild trave samt volymerna också för det samlade lasset. 

För varje trave kommer systemet också redovisa delade lass. Varje delad trave mäts och redovisas med egna mätdata. 
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Bilden visar insidan på Mabemas GPV-ram 
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 Bilden visar en mätning som precis genomförts, straxt innan systemets lasrar släcks. 
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Gråskalebild från travända. Observera den höga upplösningen. 

OBS!    Från denna bild kan operatör sen göra sin kvalitetsbedömning från ”remote” plats. 


