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Hitta röta i träd med hjälp 
av ultraljud 
 
Varje år förlorar svensk skogsindustri 
500-1000 Msek1 på grund av röta i träd, 
pengar som hade kunnat sparas, om man 
bara hade funnit rötan i tid. Kraven på en 
effektiv metod är många; den skall vara 
snabb, billig, icke-invasiv och tillräckligt 
känslig för att kunna hitta röta som inte 
hunnit angripa trädet till mer än en liten 
grad. Det visar sig att man kan se 
skillnader i ultraljudssignaler som 
skickas igenom ett rötangripet träd 
respektive ett träd som är friskt.  
 
Bakgrund 
Hälften av Sverige täcks av skog, 41 % 
av all denna skog består av gran. 
Skogsindustrin är en viktig del av svensk 
industri och skapar ca 200 000 jobb 
inom skogsbruk och pappersindustri och 
står för 3 % av Sveriges BNP2.  
Förlusterna pga. består inte bara av 
förlusten av virke utan även hanteringen 
av rötangripet trä kostar tid.  
 
Röta är en patogen svamp som angriper 
granen via rötterna eller via skador på 
stammen. Denna svamp angriper endast 
friska träd och bryter ner cellulosan i 
trädet och bildar en konformad porös 
massa ifrån botten och upp. Den 
vanligaste typen av röta är rottickan som 
smittar väldigt lätt, är en gran smittad är 
sannolikheten stor att även andra i dess 
omgivning är det. 
 

                                                
1Rotrötan. C. Sturesson, J. Rönnberg, M. 
 
2 The Swedish Forest Industries, Facts and 
Figures 2010, Brommatryck & Brolins, May 
2011. s.5 
 
 

Det finns idag andra metoder som 
används för att detektera röta. Man har 
utnyttjat skillnaden i t.ex. akustiken eller 
resistiviteten i träden för att detektera 
röta. Ingen av dessa metoder satisfierar 
dock de krav som ställs på en optimal 
metod.  
 
Ultraljudsmätningar 
Ultraljud definieras ofta som ljudvågor 
vars frekvens överstiger 20 kHz, som 
även är gränsen för vad det mänskliga 
örat kan höra. 
Två slags signaler skickades igenom 
trädprover, dels sinusformade signaler 
och dels frekvenssvepande chirpsignaler. 
Dessa elektriska signaler omvandlades 
sedan till akustiska signaler i ett 
exponentialhorn som sattes mot 
trästocken. Mittemot, på andra sidan, 
fångade ett likadant exponentialhorn 
signalen.   
 
Resultat  
Genom analys av chirpsignalen och dess 
frekvensinnehåll, kunde det statistiskt 
säkerställas att det fanns skillnader 
mellan ett rötangripet och friskt träd. 
Dessa skillnader sågs vid analys av 
frekvensinnehållet, energiinnehållet samt 
i skillnaden i hastighet.  
Koherensen över olika frekvenser har 
bestämts med hjälp av fourieranalys och 
spektralframställning. Två olika metoder 
för fönstring av signalerna har använts, 
Thomson och Peak Matched Multiple 
Windows metoderna. Sedan har det 
bestämts koherensspektrum för varje in- 
och utsignalsamband med båda 
metoderna. Målet var att finna skillnader 
i koherensen i olika frekvenser, mellan 
rötangripet och friskt trä. Det har 
påvisats att koherensen i frekvenserna 61 
till 98 kHz är signifikant högre i friskt 
trä jämfört med rötangripet trä. Även i 
ett mindre frekvensintervall, 86-112 
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kHz, kunde en signifikant skillnad 
påvisas, där koherensen i friskt trä var 
högre än rötangripet.  
 
Energiinnehållet i utsignalen i 
förhållande till insignalen har bestämts 
och jämförts mellan friskt och 
rötangripet trä. Statistiskt kunde här 
säkerställas att energiförhållandet är 
signifikant högre i frisk än i rötangripet 
trä. Större andel av energin i insignalen 
passerar alltså igenom friskt än igenom 
rötangripet trä. Detta kan också tolkas 
som att rötangripet trä absorberar 
energin i signalen. 
 
Signalens hastighet vid passage genom 
trädet har bestämts, som trästockens 
diameter dividerat med tiden för 
passering. Det har påvisats en signifikant 
skillnad mellan rötangripet och friskt trä, 
där hastigheten är högre i friskt jämfört 
med rötangripet trä. 
 
Av sinussignalerna gick det att uttyda 
skillnader men dessa var inte tillräckligt 
tydliga för att kunna säkerställas. Här 
studerades skillnaden i energiinnehållet 
mellan ut- och insignal, samt skillnaden i 
hastighet. Även här var hastigheten 
högre i friskt trä, samt energiförhållandet 
högre i frisk. Men skillnaderna mellan 
frisk och rötangripen ved var inte 
tillräckliga för att kunna säkerställa en 
signifikant skillnad. Dock skulle man 
kunna få fram bättre resultat med fler 
mätvärden. 
 
  


