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Sammanfattning  
Projektet har syftat till att stärka regionens träindustri genom att utveckla röntgentekniken 
och dess tillämpning samt att röntgenteknikens industriella användning i regionen ökar. 
Sedan projektets start har två stycken industriella röntgentomografer installerats, en vid 
Norra Skogsägarnas sågverk i Sävar och en i Fiskarheden. Installationerna innebär att nästa 
stora steg har tagits för att ta tillvara skogens värden på ett hållbart sätt. Vidare har 
projekten Sågverk 4.0 och ReadiStrength, som syftar till att utveckla tomografitekniken för 
att förbättra sågverkens förmåga att ta tillvara den enskilda stockens inneboende värden 
med avseende på slutkund och hållfasthet, beviljats (total budget 23 MSEK). Dessa projekt 
har centrum på LTU i Skellefteå och utförs i samverkan med RISE. Förutom de nämnda 
projekten har även en ansökan (omfattande 106 MSEK, varav ⅓ utgörs av industriell 
medfinansiering) rörande ett kompetenscentrum för tomografiapplikationer för träindustrin 
skickats till Vinnova.  
 
Den algoritm som utvecklats för att framhäva kvistvarven i konventionell röntgen med fasta 
källor visade sig lämplig även för att framhäva främmande objekt. Med anledning av detta 
har RemaSawco initierat ett utvecklingsprojekt för att utarbeta ett system för automatisk 
metalldetektion.  
 
Som ett led i att öka användningen av röntgeninformation i trävärdekedjan har projektet 
undersökt möjligheten att prediktera stockens inre egenskaper (vilka detekteras med hjälp 
av röntgen) från trädets växtplatsförhållanden. Specifikt har projektet studerat möjligheten 
att använda specialaptering i skogen mot vissa specifika produkter. Det begränsade 
materialet som samlats visar såväl potentialen som riskerna med specialaptering, dock krävs 
mer data för att nå tillförlitliga slutsatser. Denna del av projektet kommer att fortsätta som 
en del av Bioinnovationsprojektet IPOS DP2 “Behovsstyrd förädling av svenskt trä”. 
 
Inom projektet har även möjligheten att förbättra kvistdetekteringen och karaktäriseringen i 
röntgensystem med fasta strålkällor utvärderats. Specifikt har konstrålande röntgenkällor i 
kombination med matrisdetektorer utvärderats. Inledande undersökningar visade att 
nackdelarna med konstråleröntgen övervägde fördelarna. Det bedömdes att en lösning med 
flera fasta solfjäderröntgenkällor fördelade runt stocken i ett plan vinkelrätt mot stocken 
hade störst potential att realiseras industriellt. Därför fokuserade arbetet på denna typ av 
konfiguration. Den största delen av arbetet har resulterat i miljöer för simulering och 
utvärdering av kvistrekonstruktionsalgoritmer. Resultaten av den initiala simulationsstudie 
som genomförts är dock nedslående, med hög andel falskt positiva kvistdetektioner. Det bör 
noteras att optimering av de i simuleringen ingående parametrarna inte rymts inom ramen 
för detta projekt.    
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Sammanfattning 
 

1 Inledning 
Avsikten med detta delprojekt har varit att, i samråd med träindustri och 
mätutrustningsleverantörer, skogsbolag och skogsägare utveckla dagens och morgondagens 
röntgenteknik för att bättre tillvarata regionens skogsråvara. 

1.1 Bakgrund 
Röntgenbaserad timmerskanning är en teknik för att skapa avbildningar av stockars inre och 
kan användas för att styra och optimera produktionen i ett sågverk eller i en hel värdekedja. 
Under de senaste 10 åren har allt fler aktörer börjat använda sig av röntgenteknik för att 
optimera råvarustyrningen i timmersorteringen och i enstaka fall för att optimera 
sönderdelningen av timret till virke i såghuset. Eftersom råvaran står för den klart största 
kostnaden hos träföretagen är sådan optimering av råvarunyttjandet av största vikt. Följden 
blir annars sjunkande konkurrenskraft och på sikt en minskad export från regionen. 
 
Den teknik som används industriellt idag baseras i huvudsak på fasta röntgenkällor som ger 
en tvådimensionell projektionsavbildning av stockens inre, och har på senare år förfinats 
genom kombination med optiska mättekniker. Nyligen lanserades också datortomografi (CT, 
computed tomography) för sågverksindustrin, som tack vare roterande röntgenkällor och 
fler röntgendetektorer ger en tredimensionell avbildning av stockens inre. Denna teknik 
kommer dock med höga driftskostnader och investeringskostnader i form av utrustning, 
ombyggnationer och nya arbetssätt och därför har endast ett fåtal svenska sågverk tagit 
steget att investera i denna typ av utrustning. Fler orsaker till att inte fler valt att göra denna 
investering i Sverige är att den fulla potentialen för röntgen med fasta röntgenkällor ännu 
inte uppnåtts, samtidigt som det råder viss osäkerhet gällande hur datortomografin ska 
appliceras på svensk träindustri.  
 
En utökad användning av röntgenteknik, i alla dess former, skulle göra regionens träindustri 
effektivare. Genom bättre nyttjande av den information som genereras kan röntgentekniken 
komma samtliga aktörer inom trävärdekedjan till gagn, även om själva skannandet av 
stockar vanligtvis sker i anslutning till ett sågverk. Trävärdekedjan består till stor del av små 
och medelstora aktörer inom skogsbruk, trämanufaktur, snickeri, återförsäljare m.m. En 
förutsättning för att dessa ska kunna fortsätta verka i regionen är ökad konkurrenskraft hos 
träindustrin i stort, vilket skulle kunna åstadkommas genom förbättrad 
informationsinsamling och utbyte längs värdekedjan. I detta informationsflöde är 
röntgenskanning en nyckelkomponent. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med delprojektet har varit att åstadkomma effektivare utnyttjande av skogsråvaran 
vid sågverken samt att möjliggöra leveranser av trävaror med specifika egenskaper till 
regionens mindre aktörer, så som komponentproducenter, träproduktleverantörer, 
trämanufakturindustri och modulleverantörer till regionens industriella byggare. 
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Delprojektets övergripande mål har varit att öka värdet hos skogsråvaran och att bidra till att 
stärka regionens träindustri. Fokus för delprojektet har dock varit att utveckla 
röntgentekniken och dess tillämpning för träindustrin och att teknikens industriella 
användning i regionen ökar. Som ett led i att stärka regionens konkurrenskraft, såväl 
internationellt som i förhållande till andra material, har ett mål varit undersöka möjligheten 
att med skogliga parametrar förutsäga ved- och produktegenskaper för att möjliggöra att 
rätt råvara används till rätt slutprodukt i sågverket.   

2 Metoder och genomförande 
Arbetet inom projektet har uppdelats i fyra aktivitetsområden: 

1. Strategier och applikationer inom datortomografiområdet 
2. Algoritmutveckling för konventionella röntgensystem med fasta källor 
3. Detektion och karaktärisering av kvistar m.h.a. konstråleröntgen  
4. Användning av röntgeninformation längs med trävärdekedjan 

2.1 Strategier och applikationer inom datortomografiområdet 
Vid ett inledande seminarium den 20 april 2016, med deltagare från akademi, 
forskningsinstitut och industri, presenterade Federico Giudiceandrea  (VD Microtec) och 
forskare från LTU och RISE de senaste framstegen inom CT-skanning för sågverk. Efter 
samråd med TCNs styrelse bestämdes att detta aktivitetsområde skulle nedprioriteras.      

2.2 Algoritmutveckling för konventionella röntgensystem med fasta 
källor 
Vid en inledande workshop den 19 april 2016 med deltagare från akademi, forskningsinstitut 
och industri framkom att det framförallt fanns ett intresse i att detektera uttorkning och 
blånadsrisk samt att utveckla befintliga algoritmer för kvistdetektering och karaktärisering. 
Dock bestämdes, efter samråd med TCNs styrelse, tidigt i projektet att fokusera på 
detektering och karaktärisering av kvistar för att bidra till det högt prioriterade 
aktivitetsområdet 3).      

2.3 Detektion och karaktärisering av kvistar  
För att optimera råvaruanvändningen i sågverket och maximera värdet på den sågade varan 
är det önskvärt att ha en så fullständig bild av kvistarnas positioner och storlekar som 
möjligt. I konventionella röntgensystem med en eller två fasta röntgenkällor går det 
bestämma kvistarnas position i längdled, men inte att urskilja riktningen. Tanken med detta 
aktivitetsområde var att undersöka möjligheten att förbättra kvistdetektionen genom att 
använda en eller flera konstrålande röntgenkällor i kombination med matrisdetektorer. 
 
En inledande utvärdering av två konstrålande röntgenkällor vinkelrätt mot varandra och 
stocken gav inte ett lovande resultat, begränsningar av konens spridning (ca 35-40 grader) 
längs stocken gör att nackdelarna med en sensormatris förmodligen överskuggar fördelarna 
med den extra informationen om kvistarnas position som går att utläsa med vinklad strålväg. 
Möjliga alternativ var att använda fler än två konstrålkällor, att vinkla konstrålkällorna längs 
stocken eller ett system med fler solfjäderformade strålkällor. Det bedömdes att en lösning 
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med flera solfjäderröntgenkällor fördelade runt stocken i ett plan vinkelrätt mot stocken 
hade störst potential att realiseras industriellt. Därför fokuserade arbetet på denna typ av 
konfiguration.  
 
En geometri med fyra solfjäderröntgenkällor monterade vinkelrätt mot stocken i två par 
monterade med 120 graders separation inbördes och 30 grader gentemot det andra paret 
har utvärderats med hjälp av simulerade röntgenprojektioner baserade på tomogram från 
stambanken. Röntgenprojektionerna har justerats med hjälp av gångvägskompensation för 
att representera densitet enligt den metod som utvecklats i tidigare TCN-projekt.  
 
Följande algoritm för att rekonstruera kvistpositioner har utvecklats och utvärderats: 

• Estimera yttre form med en ellipsanpassning för varje tvärsnitt. 
• Beräkna utbredningen av kärnveden m.h.a. derivata på en densitetsprofil. 
• Estimera kärnvedsgräns med en ellipsanpassning. 
• Maskera bort 75 % av splintveden. 
• Utvidga projektionerna (dilationsfilter, rektangulärt strukturelement, 1 rad och 7 

kolumner). 
• Märk ut de tvärsnitt där det finns kvistvarv. 

För varje projektion: 
• Projicera en linje från strålkällan genom centrum av varje voxel i 

rekonstruktionsvolymen mot stråldetektorn. 
• Iterera igenom varje voxel som finns inom de estimerade ellipsformerna och som 

finns i ett kvistvarv. 
• Sätt densitetsvärden för varje voxel baserat på var den projicerade linjen genom dess 

centrum träffar sensorn (projektionen). 
Rekonstruera: 

• Skapa en kombinerad volym baserat på de tre största värdena för varje voxel. 
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Figur 2.3.1 Exempel på tvärsnitt i kombinerad volym. Blå och röd ellips representerar yttre 

form respektive kärnvedsgräns. De färgade linjerna representerar strålkällornas 
utsträckning. 

 
För varje tvärsnitt i ett kvistvarv: 

• Räkna ut en bild baserat på polära koordinater med centrum i den estimerade 
ellipsens centrum. (figur 2.3.2) 

• Applicera ett lågpassfilter på den polära bilden. 
• Medelvärdesbilda över varje kolumn i den polära bilden. 
• Rita ut grafen av alla medelvärden och markera alla toppar högre än 33 % av grafens 

totala spann. Filtrera ut toppar vars bredd vid halva höjden är större än 25 grader. 
Varje återstående topp i grafen representerar en kvist. (figur 2.3.3) 

 
Figur 2.3.2 Exempel på samma tvärsnitt som i figur 2.3.1 fast adresserat i polära koordinater. 

Vänstra bilden ofiltrerad, bilden i mitten med ett lågpassfilter, bilden till höger är 
medelvärdesfiltrerad kolumnvis. 
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Figur 2.3.3 Exempel på kvistgraf och topp-detektion. 

 

 
Figur 2.3.4 Exempel på samma kvistvarv som föregående bilder, polärt medelvärdesfiltrerad 

uppritat kartesiskt. 
 
Utvärdering mot stambank (se figur 2.3.5) 

• Hitta alla kvistar med en diameter större än 10 mm i stambankens parametriska data 
• Rita ut kvistar från tre koncentriska skal 20, 50 och 100 mm från märgen på 

stambanksstocken 
• Gör en binär jämförelse mot de rekonstruerade kvistpositionerna 
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Figur 2.3.5 Utvärdering av rekonstruerade kvistar. Koncentriska skal med rekonstruerade 

kvistar till vänster, stambankskvistar i mitten och ihopmatchade kvistar till höger. 

2.4 Användning av röntgeninformation längs trävärdekedjan 
För att optimera apteringen av stammen i skördaren med avseende på sågverkets 
slutprodukter skulle det vara önskvärt att i förväg känna till trädets inre egenskaper. 
Eftersom dagens skördare inte kan tillhandahålla denna information har detta 
aktivitetsområde fokuserat på frågeställningen–hur väl kan trädets inre egenskaper 
predikteras genom kännedom om förutsättningarna vid dess avverkningsplats? För att 
besvara denna frågeställning har sju olika skogsavverkningar studerats och analyserats. 
Avverkningarna har valts med utgångspunkt att vara typiska för Sveaskogs domäner och 
Stenvalls Trä ABs slutprodukter.  De studerade avverkningarna spänner från 51-årig gallring 
till 130-årig föryngringsavverkning. 
 
För var och en av de första fem avverkningarna samlades 800-1000 stockar som 
semiautomatiskt mättes i timmersorteringen på Stenvalls Trä AB i Sikfors.  För dessa 
avverkningar mättes alla stockar från ett och samma träd förutom massaveden. I december 
2018 implementerades automatisk mätning vilket möjliggjorde att alla avverkningar kan 
mätas. Mätningen av stockar minskar dock produktiviteten i timmersorteringen varför 
mätningen har begränsats till stickprov om ca 200 stockar (en lastbil) per avverkning. 

3 Resultat, slutsatser 

3.1 Uppnådda resultat i förhållande till syfte och mål 

3.1.1 Strategier och applikationer inom datortomografiområdet 
Förutom det inledande seminariet den 20 april 2016 har detta aktivitetsområde inga direkta 
resultat att rapportera. Detta är väntat eftersom aktivitetsområdet nedprioriterades i 
samråd med TCNs styrelse i ett tidigt skede. Det är dock glädjande att det sedan projektets 
start installerats tomografer i Norra Skogsägarnas sågverk i Sävar och i Fiskarheden samt att 
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två nya projekt Sågverk 4.0 och ReadiStrength startas för att utveckla tomografitekniken i 
avsikt att förbättra sågverkens förmåga att ta tillvara den enskilda stockens inneboende 
värden med avseende på slutkund och hållfasthet. Projekten har en sammanlagd budget på 
23 miljoner kronor och har centrum på LTU i Skellefteå i samverkan med RISE. Detta har 
också inneburit att LTU Träteknik tillsammans med två andra avdelningar på LTU, avd. för 
Strömningslära och avd. för Experimentell mekanik, har lämnat in en ansökan till Vinnova om 
ett kompetenscentrum för tomografiapplikationer i träindustrin. Ansökan omfattar 106 
miljoner där en tredjedel är industriell medfinansiering. 
 
 

 
 
 

3.1.2 Algoritmutveckling för konventionella röntgensystem med fasta 
källor 
Som beskrevs under metoder och genomförande har insatsen i detta aktivitetsområde 
fokuserats på detektering och karaktärisering av kvistar i tvådimensionella 
röntgenprojektioner av stockar.  
 
Följande algoritm som framhäver kvistvarven i stocken har utarbetats:  
 
Parametrar 

• 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖  betecknar röntgenintensiteten i pixeln med pixelkoordinater (𝑖𝑖, 𝑗𝑗). 𝐼𝐼 =  [𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖] 
betecknar matrisen med elementen 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 . 

• 𝑠𝑠 betecknar sidlängden i pixlar för det kvadratiska medelvärdesfilter som används för 
att beräkna bakgrunden 𝐵𝐵.  Sidlängden väljs här så stor att kvistvarven suddas ut. 

• 𝑙𝑙 betecknar längden i pixlar på det transversella (d.v.s. vinkelrätt mot stockens 
längdriktning) brusereducerande filtret.  
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Algoritmbeskrivning  

1. Elementvis logaritmering av röntgenintensiteten (𝐼𝐼 ←  ln (𝐼𝐼 + 1). 
2. Beräkna bakgrunden 𝐵𝐵 genom att filtrera I med ett kvadratiskt medevärdesfilter med 

sidlängd 𝑠𝑠 och uniforma vikter  
3. Subtrahera bakgrunden 𝐵𝐵 (𝐼𝐼 ← 𝐼𝐼 − 𝐵𝐵). 
4. Reducera bruset genom att applicera den morfologiska slutningen med ett 

transversellt linjärt strukturelement med längd 𝑙𝑙 (𝐼𝐼 ← close(𝐼𝐼, 𝑙𝑙)). 

 

 
Figur 3.2.1.1. Framhävning av kvistvarv med hjälp av den framtagna algoritmen. 

 

Figur 3.2.1.1. visar ett exempel på hur den ovan beskriva algoritmen framhäver kvistvarven. 
Någon vidare karaktärisering av kvistarna i de framhävda kvistvarven har inte företagits inom 
detta aktivitetsområde. Dock har algoritmen legat till grund för undersökningarna inom 
aktivitetsområde 3). Vidare visar det sig att om sidlängden 𝑠𝑠 minskas vid beräkningen av 
bakgrunden så kan algoritmen användas till att framhäva främmande föremål så som till 
exempel spikar och blyhagel, se avsnitt 3.2.  
 
Eftersom projektets resurser i ett tidigt skede omfördelades så att detta aktivitetsområde 
nedprioriterades har detta arbetet inte resulterat i några nya applikationer för konventionell 
röntgen med fasta strålkällor. Dock ligger arbetet till grund för arbetet i aktivitetsområde 3) 
samt det system för automatisk metalldetektering med röntgen som utarbetas av 
RemaSawco, se avsnitt 3.2.    
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3.1.3 Detektion och karaktärisering av kvistar m.h.a. konstråleröntgen 
En miljö för att simulera konstråleröntgen, lutande solfjäderröntgen och vertikal 
solfjäderröntgen har utvecklats och olika röntgenkonfigurationer har utvärderats. 
 
Tabell 3.1.3.1 innehåller data från en utvärdering av algoritmen som beskrivs i avsnitt 2.3 
och visar ett rätt nedslående resultat. Stor andel falskt positiva rekonstruerade kvistar och 
låg andel faktiskt hittade kvistar. Det finns många parametrar som kan justeras, metoden att 
matcha rekonstruerade kvistar mot stambankens kvistar tillåter en optimeringsstudie, men 
en sådan studie har inte utförts i detta projekt. Iakttagelser i bilderna som genererats 
antyder att det finns ett antal områden för fortsatt arbete:  

• Beräkning av märgposition har en stor inverkan på kvistvinklarna i rekonstruktionen i 
och med att vi filtrerar och beräknar i polära koordinater. 

• Små kvistar med hög densitet kan ge oproportionerligt stort utslag i 
rekonstruktionsalgoritmen om vinkeln är ogynnsam. 

• Gränsvärden och parametrar har inte utvärderats uttömmande. 
• Storleken på rekonstruerade kvistar har inte tagits med i bedömningen. 

 

 

LogId  No. Knots in 
Stembank 

No. Knots 
Reconstructed 

True 
Positives 

True 
Positives % 

% knots 
found 

000111 85 60 8 13,33% 9,41% 

000112 70 55 6 10,91% 8,57% 

000121 90 76 1 1,32% 1,11% 

000122 59 47 3 6,38% 5,08% 

000131 88 49 11 22,45% 12,50% 

000141 93 78 12 15,38% 12,90% 

000142 80 44 6 13,64% 7,50% 

000151 83 53 7 13,21% 8,43% 

000152 57 12 3 25,00% 5,26% 
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000153 63 40 4 10,00% 6,35% 

000161 80 37 0 0,00% 0,00% 

000162 52 28 6 21,43% 11,54% 

000163 65 34 6 17,65% 9,23% 

000211 73 54 11 20,37% 15,07% 

000212 56 60 10 16,67% 17,86% 

000221 87 60 22 36,67% 25,29% 

000222 79 80 17 21,25% 21,52% 

000223 81 42 9 21,43% 11,11% 

000231 74 54 14 25,93% 18,92% 

000232 70 47 8 17,02% 11,43% 

000233 77 59 21 35,59% 27,27% 

 
Tabell 3.1.3.1 Utvärdering av algoritmen som beskrivs i 2.3 på ett urval av stockar från 

stambanken. 
 

3.1.4 Användning av röntgeninformation längs trävärdekedjan 
Av tradition produceras majoriteten av dagens sågade produkter med längder i moduler om 
3 dm. Det finns dock ett exempel på en produktkategori där en friare längdaptering skulle 
öka värdet på slutprodukten. Denna produktkategori benämns Lamina och är specialiserad 
för den Japanska marknaden. Lamina utgörs av regelvirke med hög hållfasthet och vissa 
estetiska krav. För att sortera ut stockar som lämpar sig för Lamina-produkter används idag 
röntgenmodeller. Mer precist gäller att alla stockar med rätt toppdiameter och modellvärde 
över 100 sorteras till Lamina-produkter. Analys av datat som samlats i detta projekt visar att 
det finns samband mellan enskilda stockars modellvärde och dess avverkningsplats.  Dock är 
spridningen i modellvärde inom ett avverkningsområde stor.  Den stora spridningen leder till 
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att en aptering mot speciella slutprodukter bör införas med försiktighet då en stor andel av 
stockarna i praktiken riskerar att sorteras till en annan produkt i sågverket. Den eventuella 
vinsten med specialaptering kan därför snabbt omsättas till en förlust. Figur 3.1.4.1 visar 
medelvärdet av Lamina-modellvärdet och spridningen i form av standardavvikelse för alla 
rotstockar uppdelat på avverkningsplats.  För vissa avverkningar gäller att rotstockarna har 
så pass höga modellvärden att dessa, trots den stora spridningen, skulle kunna ha 
längdoptimerats mot Lamina-produkter. Analysen av det insamlade datat antyder också att 
rotstockar från gallringstimmer (GA i fig. 3.1.4.1) inte bör apteras mot Lamina-produkter 
eftersom de i allmänhet har för låga modellvärden (hållfasthet). 

  
Fig.3.1.4.1 Lamina modellvärden i Röntgen för de olika avverkningarna. 

  
De sju avverkningar visar på stora variationer i Lamina-modellvärde, se fig.3.1.4.1.  Vissa 
tendenser antyds men materialet är för tillfället för litet för att dra långtgående slutsatser. 
Datainsamling och analys kommer att fortsätta inom Bioinnovationsprojektet IPOS DP2 
“Behovsstyrd förädling av svenskt trä”. Det fortsatta arbetet kommer undersöka 
möjligheterna att minska spridningen av modellvärdena inom en avverkning. En hypotes är 
att spridningen i modellvärde beror på spridningen i växtplatsförhållanden inom en och 
samma avverkningsplats. Enligt Sveaskogs experter kan boniteten, i extrema fall, inom en 
avverkningsplats variera med upp till 50%.  För att undersöka denna hypotes kommer några 
avverkningar att detaljstuderas med avseende på de skogliga parametrarna: skötsel, 
tempsumma, ytstruktur, bonitet, ålder samt höjd över havet. Förhoppningen är att slutligen 
kunna avgöra med vilken precision stockens interna egenskaper kan predikteras från 
växtplatsförhållandena. 
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3.2 Övriga resultat 

3.2.1 Algoritmutveckling för konventionella röntgensystem med fasta källor 

Som beskrivits ovan kan kvistframhävningsalgoritmen användas för att framhäva främmande 
objekt såsom spikar och blyhagel. Denna möjlighet har dock inte utforskats vidare inom 
ramen för TiiN-delprojekt 2. Dock har RemaSawco med anledning av detta initierat ett 
utvecklingsprojekt med målet att utarbeta ett system för automatisk metalldetektering med 
röntgen.  

3.2.2 Algoritmer för att hitta fiberriktning i stockar 
Baserat på tidigare forskning kring analys av fiberriktning i tomograferade stockar och 
industriellt intresse i samband med idrifttagande av den industriella tomografen på 
sågverket på Norra Timber i Sävar så har några algoritmer testats. Detta för att kunna 
detektera de fall av svårartad växtvridenhet som förekommer och orsakar problem i 
sågprocessen. 
 

 
 

Figur 3.2.2.1 Fiberriktning i två tomograferade stockar baserat observerade ritningar i 
virtuella “svarvkärnor” vid olika radier. 
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Figur 3.2.2.2 Automatisk indikering av fiberriktning med riktningsbaserad segmentering av 
element i den virtuella svarvkärnan. 
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