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Попытка автоматизации расчётов в работах по лесоустройству 

A trial of automation of calculations in the forest management works 

1 W działalności służby urządzania lasu automatyzacja moze znaleźć 
« bardzo szerokie zastosowanie. Służba urządzania lasu stanowi bowiem 

układ z zachowaniem celowym, którego istotnym zadaniem jest przetwa- 
rzanie informacji, a mianowicie przetwarzanie danych pobranych w lesie 
w toku urządzeniowej inwentaryzacji na skierowane z powrotem do lasu 
decyzje zawarte w odpowiednich planach urządzenia gospodarstwa leś- 
nego (5). Z tego punktu widzenia okazuje się, że problemy urządzania 
lasu są w gruncie rzeczy problemami z dziedziny informatyki (7). 

Urządzeniowa inwentaryzacja zapasu i struktury lasu jest jednym 
z podstawowych elementów podejmowania decyzji gospodarczych w leś- 
nictwie. Jest to jednak zadanie szczególnie trudne i pracochłonne, doty- 
czy bowiem z reguły drzew, przedmiotów trudno mierzalnych (nieregu- 
larnych, zmiennych), a prowadzi się je zawsze na wielkich obszarach 
leśnych. Jest to przy tym zadanie w dwojakim sensie powtarzalne. Po 
pierwsze wszystkie pomiary i obliczenia wykonuje się w ten sam sposób 
na wielu powierzniach próbnych w wielu drzewostanach składających 
sie na gospodarstwa, obręby, nadleśnictwa, wreszcie określone regiony. 
Po drugie pomiary i obliczenia inwentaryzacyjne powtarza się systema- 
tycznie w czasie. s 

Irudności związane z pracochłonnym przetwarzaniem informacji o za- 
pasie i strukturze lasu potęgują się w tych warunkach przy stosowaniu 
statystyczno-matematycznego sposobu inwentaryzacji. Pomiarów doko- 
nuje się bowiem w tym sposobie na licznych niewielkich powierzchniach 
próbnych, przy czym stosuje się zwykle dokładniejsze, lecz rachunkowo 
trudniejsze metody dendrometryczne. 
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W świetle powyższego należy stwierdzić, że automatyzacja obliczeń 

wyników urządzeniowej inwentaryzacji i przetwarzania ich na odpowied- 

nie decyzje gospodarcze staje się koniecznością, jest wręcz nieunikniona 

i prędzej czy później musi nastąpić. 

2. Jedną z prób z tego zakresu podjęto w Instytucie Ekonomiki Leś- 

nictwa i Organizacji Gospodarstwa Leśnego Akademii Rolniczej w Kra- 

kowie, przy sposobności prac badawczych z urządzania lasu prowadzo- 

nych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. Od szeregu lat 

na terenie lasów LZD w Krynicy prowadzi się próby zastosowania sta- 

tystyczno-matematycznej inwentaryzacji przystosowanej do kontroli za- 

pasu i przyrostu. Zasada tej inwentaryzacji polega na pomiarach prowa- 

dzonych w punktach w określony sposób rozmieszczonych na obszarze 

badanego obiektu leśnego. W każdym z takich punktów dokonuje się 

pomiaru pierśnic i wysokości drzew oraz innych cech w najbliższym 

otoczeniu punktu, na niewielkiej kołowej powierzchni próbnej (4). Za- 

kłada się przy tym, że wartość jakiejkolwiek cechy na powierzchniach 

próbnych jest zmienną losową w pewnym procesie stochastycznym na 

płaszczyźnie (6). Szczegółowa technika statystyczno-matematycznego spo- 

sobu inwentaryzacji została opracowana w Szwajcarii (metoda CFl), 

a w Polsce opisana w dwu pracach (6, 8). 

W Krynicy środkowe punkty powierzchni próbnych rozmieszczone są 

w terenie systematycznie, w regularnej siatce kwadratów o boku 100 m. 

Jedna powierzchnia próbna przypada zatem na 1 ha badanego obszaru. 

Każda powierzchnia próbna składa się z dwu współrzędnych kół, więk 

szego i mniejszego. Wielkość kół zależy od wieku i struktury drzewo- 

stanu, musi jednak być taka sama w określonym wydzieleniu i w okre- 

ślonej kategorii drzewostanów, wyróżnionej ze względu na siedliskowy 

typ lasu, skład gatunkowy i klasy wieku. Na każdej powierzchni próbnej 

mierzy się pierśnice wszystkich drzew (od 7 cm), odległości drzew od 

środka powierzchni, kąty pomiędzy kierunkiem północy a kierunkiem 

od drzewa do środka powierzchni, a ponadto wysokości wszystkich drzew 

w obrębie mniejszego koła. W terenie dla każdej powierzchni próbnej 

wypełnia się osobny raptularz, na którym notuje się wyniki pomiarów. 

Środki powierzchni próbnych są w terenie trwale zaznaczone tak, by 

w przyszłości można było przeprowadzić kontrolne pomiary w tych 

samych miejscach. W roku 1971 wykonano tą metodą inwentaryzację 

lasów w leśnictwie Krynica Zdrój. 

Ze względu na sposób zagospodarowania leśnictwo to o obszarze 

565,41 ha zostało podzielone na dwa obręby. Pierwszy obręb stanowi Las 

pod Huzarami o obszarze 79,44 ha. Prowadzony tu będzie przerębowy 

sposób zagospodarowania z rębnią ciągłą pielęgnacyjną. Drugim obrębem 

jest pozostała część leśnictwa o obszarze 485,97 ha, zagospodarowana 

sposobem przerębowo-zrębowym ze stosowaniem rębni stopniowych. Ze 

względu na położenie w bezpośredniej bliskości wokół Krynicy oba te 

obręby pełnią ważne funkcje rekreacyjne i uzdrowiskowo-klimatyczne. 

W toku inwetaryzacji założono w całym leśnictwie 571 powierzchni 

próbnych o różnych wielkościach od 0,01 do 0,05 ha, na których wyko- 

nano pomiary zgodnie z podaną wyżej zasadą. Ze względu na skład gatun- 

kowy i wiek wyróżniono 15 kategorii drzewostanów (podział na siedli- 
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skowe typy lasu okazał się zbędny; całość leśnictwa to siedlisko lasu 
górskiego): 

1) świerczyny w wieku 31—40 lat 
2) świerczyny w wieku 41—50 lat 
3) świerczyny w wieku 51—60 lat 
4) świerczyny w wieku 61—70 lat 
5) jedliny w wieku 51—60 lat 
6) jedliny w wieku 61—70 lat 
7) jedliny w wieku 71—80 lat 
8) jedliny w wieku 81—90 lat 
9) jedliny w wieku 91—100 lat 

10) jedliny w wieku ponad 100 lat 
11) drzewostany przedplonowe w wieku 11—20 lat 
12) drzewostany przedplonowe w wieku 21—30 lat 
13) sośniny w wieku 51—%60 lat 
14) starodrzewy jodłowe w Lesie pod Huzarami 
15) młodniki w Lesie pod Huzarami 

3. Obliczenia wykonane zostały na elektronicznej maszynie cyfro- 
wej (2) Odra 1304 w Instytucie Automatyki i Elektroniki Przemysłowej 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Program w języku Fortran IV 
opracował dr Raczyński, kierownik Centrum Obliczeniowego tego Insty- 
tutu. 

Obliczenia wykonano dla każdej kategorii drzewostanów oddzielnie 
i w ten sam sposób. Ich tok zostanie omówiony na przykładzie jednej 
tylko wybranej kategorii. Będzie to kategoria jedlin w wieku ponad 
100 lat, na którą składa się 8 wydzieleń o numerach k=1...... 8. 

Pierwszą czynnością była odpowiednia segregacja danych. Polegała ona 
na podziale wszystkich raptularzy według kategorii i wydzieleń. Na kate- 
gorię jedlin w wieku ponad 100 lat przypadło 55 raptularzy, bowiem 
tyle powierzchni próbnych założono w terenie w tej kategorii. Miały one 
wielkość 0,05 ha (duże koło) i 0,01 ha (małe koło). Poza jodłą występo- 
wały tu w domieszce świerk i nieliczne gatunki liściaste. W związku 

z tym obliczenie wyników inwentaryzacji odbywało się osobno dla jodły, 

osobno dla świerka i osobno dla gatunków liściastych łącznie, zawsze 

w dwu etapach. 

Celem pierwszego etapu było obliczenie dla całej kategorii drzewo- 

stanów jednej optymalnej krzywej miąższości danego gatunku drzewa, 

na podstawie zbioru pierśnie i wysokości drzew z środkowych powierzchni 

próbnych we wszystkich wydzieleniach danej kategorii. W kategorii 

jedlin ponad 100 lat było takich drzew: 185 jodeł, 65 świerków i 15 liścia- 

stych. W ramach prac przygotowawczych do tego etapu z tabel miąż- 

szości drzew stojących odczytano miąższości grubizny tych drzew i spo- 

rządzono odpowiednie zestawienia pierśnic i miąższości, które — ozna- 

kowane odpowiednio symbolem kategorii drzewostanów i nazwą gatunku 

drzewa — przekazano programiście maszyny cyfrowej (por. tab. 1). 

Celem drugiego etapu było obliczenie miąższości drzew danego gatunku 

na poszczególnych powierzchniach próbnych i równocześnie zasobności 

na 1 ha poszczególnych wydzieleń i całej kategorii na podstawie zbioru 

pomierzonych pierśnic na całych współśrodkowych kołach powierzchni 
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| Tabela 1 

Zestawienie pierśnic i miąższości grubizny jodeł w kategorii jedlin 

w wieku ponad 100 lat 

  
  

Piersnica Miąższość grubizny 

Numer drzewa ‘WwW metrach w metrach sześciennych 

x y 

1 0,09 0,02 

2 0,09 0,01 

3 0,14 0,09 

4 0,08 0,02 

5 0,07 0,01 

181 0,51 2,89 

182 0,57 4,49 

183 0,20 0,27 

184 0,16 0,14 

185 0,20 0,20 

próbnych. W ramach prac przygotowawczych do tego etapu na opraco- 
wanych do tego celu arkuszach zbiorczych wykonano zestawienia liczby 
drzew danego gatunku według 4-centymetrowych stopni grubości na po- 
szczególnych powierzchniach próbnych w danych wydzieleniach. W ko- 
lumnach podano liczby drzew w stopniach grubości, w kolejnych wier- 
szach liczby drzew na poszczególnych powierzchniach próbnych. Stopnie 
grubości oznaczono numerem j, powierzchnie próbne numerem i. W ostat- 
nim wierszu arkusza zbiorczego w poszczególnych stopniach grubości 
podano odpowiednio przeliczone liczby drzew na 1 ha dla poszczególnych 
wydzieleń i wreszcie dla całej kategorii. Arkusze zbiorcze oznakowano 
symbolem kategorii, numerem wydzielenia, nazwą gatunku drzewa, po- 
dając równocześnie wielkość powierzchni próbnej (por. ryc. 1). Zestaw 
tak przygotowanych arkuszy zbiorczych przekazano programiście ma- 
szyny cyfrowej. 

Na maszynie cyfrowej w toku pierwszego etapu wykonano metodą 
najmniejszych kwadratów obliczenie współczynników wyrównanej krzy- 

  

  

Tabela 2 

Współczynniki krzywych miąższości w kategorii jedlin w wieku ponad 100 lat 

Gatunek A, А, А, 

зо Та 0,134 —2,493128 15,9155213 

Świerk 0,054 —1,524921 12,7611843 

Liściaste 0,038 —1,259124 11,4905003 
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A 

Obiekt £20 Krynica Oddz. 26 poddz ota Gatunek drzewa JOATA odta 
wiek 210D zwarcie Cecha k=? D=005 ha 

  

                

Ryc. 1. Jeden z wypełnionych arkuszy zbiorczych: A — symbol gatunku drzewa, 
k — numer wydzielenia, i — numer powierzchni próbnej, j — numer stopnia gru- 
bości, c, — wielkość stopnia w m, p — wielkość powierzchni próbnej w ha 

47+ 

  

© sk     * | 70 w 
O 10 20 30 40 55 80 d 

Ryc. 2. Krzywa miąższości dla jodły w kategorii jedlin w wieku ponad 100 lat: 

d — pierśnica w cm, v — miąższość w m3 

O
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wej miąższości. Przyjęto, że krzywa miąższości jest krzywą drugiego 
stopnia postaci: 

y=A,+ A,x + AsxX*, (1) 

gdzie y oznacza wyrównaną miąższość grubizny pojedynczego drzewa, 

x oznacza pierśnicę, A,A,A, współczynniki krzywej (1). Obliczone war- 

tości współczynników A„A;A, łącznie z wielkością średniego odchylenia 

zostały wydrukowane na arkuszu z wynikami zawsze pod nazwą odpo- 

wiedniego gatunku drzewa i przechowane w pamięci maszyny cyfrowej 

dla potrzeb dalszych rachunków. W tab. 2 zestawione są współczynniki 

A,A,A, krzywych miąższości jodły, świerka i krzywej łącznej miąższości 

gatunków liściastych w kategorii jedlin w wieku ponad 100 lat. Dla ilu- 

stracji przebiegu krzywej miąższości jodły sporządzono przykładowo jej 

wykres na tle 185 punktów o współrzędnych równych wielkościom pierś- 

nicy i miąższości drzew z tab. 1 (por ryc. 2). 

W toku drugiego etapu na maszynie cyfrowej za pomocą odpowied- 

nich krzywych miąższości postaci (1) o współczynnikach A,A;A;> z tab. 2, 

obliczone zostały miąższości pojedynczych drzew danego gatunku w 4-cen- 

tymetrowych stopniach grubości (9, 13, 17 itd. cm) i w dalszym ciągu 

wykonane zostały wszystkie następne potrzebne obliczenia. Jednakże na 
arkuszu z wynikami obliczeń kolejno według gatunków drzew na wyjściu 

z maszyny cyfrowej zostały wydrukowane jedynie niektóre ważne w urzą- 
dzaniu lasu rezultaty końcowe. Na arkuszu z wynikami rezultaty te 
posegregowane są w odpowiednio ponumerowane tablice (por. ryc. 3). 
Każda tablica odnosi się do jednego wydzielenia o danym numerze k, 

którym oznakowano arkusz zbiorczy w ramach prac przygotowawczych. 
W każdej tablicy można wyróżnić dwie zasadnicze części, pierwsza do- 
tyczy sum, druga średnich. 

10 JODL 

AO = 0,134 A1 = —2.493128 A2 = 15.9155213 

ODCHYLENIE SREDNIE APOKKSYMACJI = 0.1390 

TABLICA 1 

SUMA 1 19.61 SUMA 2 13.28 SUMA 8 25.08 SUMA 4 28.62 
SUMA 5 16.86 SUMA 6 26.70 SUMA 7 0.36 SUMA 8 19.20 
SUMA 9 18.84 SUMA 10 14.74 SUMA 11 30.28 SUMA 

kk 

ŚREDNIA 1 2.417 ŚREDNIA 2 1.58 ŚREDNIA 3 1.24 ŚREDNIA 4 2.84 
ŚREDNIA 5 3.68 ŚREDNIA. 6 9.54 ŚREDNIA 7 30.39 ŚREDNIA 8 40.03 
ŚREDNIA 9 35.75 SREDNIA 10 52.83 SREDNIA 11 64.62 SREDNIA 12 95.52 
SREDNIA 13 14.12 SREDNIA 14 16.49 ŚREDNIA 15 9.52 ŚREDNIA 16 0.00 
ŚREDNIA 17 0.00 ŚREDNIA 

SUMA ŚREDNICH = 388.31 

Ryc. 3. Fragment arkusza z wynikami obliczeń odnoszący się do jodły w kategorii 

jedlin w wieku ponad 100 lat Ay, A;, A, — współczyniki krzywej miąższości 
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a) Sumy — są to wielkości, które w m3 podają sumę miąższości drzew 
danego gatunku wszystkich stopni grubości na poszczególnych powierzch- 
niach próbnych w danym wydzieleniu. Obliczono je wzorem: | 

m 

SUMA i= Vi jk 

J=1 

gdzie v,,y oznacza miąższość drzew danego gatunku na powierzchni prób- 
nej o numerze i, w stopniu grubości o numerze jj w wydzieleniu o nu- 
merze k, natomiast m oznacza liczbę stopni grubości. Sum dotyczących 
jednego gatunku drzewa jest zawsze Nk, tj. tyle, ile jest powierzchni 
próbnych w wydzieleniu o numerze k. 7 ryc. 3 można odczytać, że 
np. miąższość jodły na powierzchni próbnej o numerze i=4 w wydzie- 
leniu k=1 wynosi 28,62 m3, zapisano bowiem: SUMA 4 28,62. 

b) Średnie — są to wielkości, które w m3 podają miąższość drzew danego gatunku w określonym stopniu grubości w danym wydzieleniu. średnio na 1 ha. Obliczono je wzorem: 

Пк 
> Vijk 

SREDNIA j= —— 
n-*p 

0 

gdzie nę oznacza liczbę powierzchni próbnych w wydzieleniu o numerze k, p oznacza wielkość powierzchni próbnej. Średnich dotyczących jednego 
gatunku drzewa jest tyle, ile jest stopni grubości, a więc m. Przyjęto 
jednakową liczbę stopni grubości we wszystkich wydzieleniach jednej 
kategorii. Z ryc. 3 można odczytać, że miąższość jodły średnio na 1 ha 
w stopniu grubości o numerze j=7 (33 cm) w wydzieleniu o numerze k=] wynosi 30,39 m*, zapisano bowiem ŚREDNIA 7 30,39. Zestawienie śred- 
nich zamyka tzw. suma średnich, czyli miąższość drzew danego gatunku 
w danym wydzieleniu średnio na 1 ha we wszystkich stopniach grubości 
łącznie, obliczona wzorem: 

2 У; к 
m 

SUMA ŚREDNICH = » =" 
j=1 Nk*p 

  

Identyczny rezultat można uzyskać ze wzoru: 

m 

> У! к 

1 j=1 

Пк *р 

5 
А
 

SUMA SREDNICH =!   

Z ryc. 3 mozna odczytaé, ze średnio na 1 ha miąższość jodły w wydzie- 
leniu k=l wynosi 388,31 m», zapisano bowiem SUMA ŚREDNICH 388,31. 
Nie jest to jeszcze całkowita zasobność na 1 ha w wydzieleniu k=1. By 
tę wielkość otrzymać, należy utworzyć sumę sum średnich jodły, świerka 
1 gatunków liściastych. 

Na zakończenie arkusza z wynikami podane zostało zestawienie tzw. 
średnich ogólnych. Są to wielkości, które podają miąższość drzew danego 
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gatunku w określonym stopniu grubości średnio na 1 ha w całej kategorii. 
Średnie ogólne obliczono wzorem: 

| 1 ny 

ne 2 x Vijk 

SREDNIA OGOLNA j= == 
1 

p* ŻNk 
К=1 

  

gdzie l oznacza liczbę wydzieleń (w naszym przypadku I=8). Ilo zesta- 

wienie zamyka suma średnich ogólnych, czyli miąższość drzew wszystkich 
stopni grubości danego gatunku średnio 1 ha w całej danej kategorii 
drzewostanów. 

W kategorii jedlin w wieku ponad 100 lat zestawienie średnich ogól- 
nych dla jodły oraz sumę tych średnich, czyli średnią miąższość jodły 
na 1 ha w tej kategorii podano w tab. 8. 

Dla danej kategorii drzewostanów 
Tabela 3 zestawienia średnich ogólnych wszyst- 

Średnie ogólne i ich suma. kich gatunków drzew oraz odpowied- 

FORM. W _NAiEgOLII ZAIN _ nich sum średnich ogólnych pozwalają 
w wieku ponad 100 lat р 5a ; 

ustalić średnią zasobność na 1 ha tej 

Stopień Numer Miąższość kategorii, jej skład gatunkowy oraz roz- 
grubości | średniej | snalha Kład zapasu na gatunki i stopnie gru- 
cm ogólnej bości. W kategorii jedlin w wieku po- 

nad 100 lat skrót odpowiedniego zesta- 

  

    
  

  

  

  

9 1 2,04 > ‘9 5 2.44 wienia podano w tab. 4. 

17 3 3,03 | 
21 4 9.09 | Tabela 4 

29 5 7,90 Sumy średnich ogólnych i średnia zasobność 
29 6 16,08 na 1 ha w kategorii jedlin 

33 1 29,49 ieku ponad 100 lat 
31 8 33,88 w wieku po z 

15 10 aan Gatunek Suma średnich 

49 11 41,75 drzewa | ogólnych 

03 12 39,40 

57 13 19,77 Jodła 307,40 m3 
61 14 19,79 Świerk 34,80 m» 
65 15 3,81 7 | 1.25 m3 

13 17 4 
24 Zasobność na 1 ha | 343,45 m? 

Suma średnich ogólnych 307,40 Skład gatunkowy 9 34,15% 

4. W ostatnim etapie pracy maszyny cyfrowej obliczono dodatkowo 
(osobno dla każdej kategorii drzewostanów) parametry rozkładu łącznej 
miąższości drzew na powierzchniach próbnych bez podziału na gatunki 
drzew. W tym celu należało przede wszystkim ustalić łączną miąższość 
drzew każdej powierzchni próbnej, sumując miąższości poszczególnych 
gatunków. W kategorii jedlin w wieku ponad 100 lat w wypadku każdej 
powierzchni próbnej dodano do siebie zachowane w pamięci maszyny 
cyirowej: sumę miąższości jodeł, sumę miąższości świerków i sumę miąż- 
szości gatunków liściastych, zgodnie ze wzorem: . | 

m m m i=] | 

Vik (Jd)+ Z vyk(ŚW)+ Z Vw (liśc.) (2) 
j=1



traktujac sume (2) jako realizacje zmiennej losowej, której rozkład w da- 
nej kategorii drzewostanów należało ustalić. Sumy (2) oraz parametry 
rozkładu tych sum po wykonaniu rachunków na maszynie cyfrowej zo- 
stały wydrukowane na kolejnym arkuszu z wynikami. Wyniki dotyczące 
jedlin w wieku ponad 100 lat podano w tab. 5. 

Tabela 5 
Parametry rozkładu miąższości drzew na powierzchniach próbnych 0,5 ha 

w kategorii jedlin w wieku ponad 100 lat 
ee 

Liczba powierzchni próbnych 55 
Wartość średnia 17,17 m3 
Wariancja 48,2634 
Odchylenie standardowe 6,95 m3 
Współczynnik zmienności 40,5% 

Dysponując wspomnianymi parametrami rozkładu można było na- 
stępnie obliczyć odpowiednie błędy średnie statystyczno-matematycznego 
sposobu inwentaryzacji, wynikające z zasady pobierania prób. W szcze- 
gólności można było obliczyć błąd bezwzględny, dzieląc odchylenie stan- 
dardowe przez pierwiastek z liczby powierzchni próbnych, oraz błąd 
względny w procentach, dzieląc z kolei współczynnik zmienności przez 
pierwiastek z liczby powierzchni próbnych. W wypadku jedlin w wieku 
ponad 100 lat błędy te wynoszą: | 

  

  

6,95 m? 
błąd bezwzględny = a — 0,94 m$ 

| 40,5 % | 
błąd względny = 55 = 5,0 p, 

co w przeliczeniu na 1 ha daje 18,8 m». Takim błędem jest zatem obar- 
czona średnia zasobność tej kategorii drzewostanów, wynosząca 
343,45 m3/ha. 

5. Na zakończenie należy podkreślić, że czas pracy maszyny cyfrowej 
Odra 1304 potrzebny na wykonanie wszystkich tych obliczeń dla 571 po- 
wierzchni próbnych zgrupowanych w 15 kategoriach drzewostanów wy- 
niósł zaledwie około 30: minut. Zastosowanie żatem automatyzacji prac 
obliczeniowych w urządzaniu lasu pozwała uzyskać wielkie oszczędności 
czasowe, tym większe, jeśli się zważy, że w porównaniu ze stosowanymi 
dotychczas tradycyjnymi metodami uzyskano o wiele więcej wiarogodnych 
informacji dzięki rzetelnej metodzie inwentaryzacji i pomimo znacznie 
trudniejszych metod obliczeniowych, które dopiero w tym wypadku mogą 
znaleźć pełne zastosowanie. | 

Trzeba jednak zaznaczyć, że przed przekażaniem danych do maszyny 
cyfrowej należało je odpowiednio przygotować i zestawić. Należało po- 
nadto opracować odpowiedni program. Sporządzenie programu wymaga 
współpracy specjalisty matematyka, wykwalifikowanego w dziedzinie 
układania programów. Jednakże takie sporządzenie programu jest dla 
danego rodzaju obliczeń i danej maszyny cyfrowej kwestią jednorazowej 
czynności. Raz sporządzony program może być wielokrotnie wykorzy- 
stywany.



Trudniejszym wydaje sie problem przygotowania danych. W prze- 

prowadzonej próbie informacje wejścia były trzykrotnie notowane: 

—- w terenie na raptularzach przy pomiarach na powierzchniach 

próbnych, 
— przy sporządzaniu zestawień i arkuszy zbiorczych dla programisty, 

— przy przenoszeniu tych danych na taśmy perforowane, które do- 

piero zostały wprowadzone do maszyny cyfrowej. 

To wielokrotne przepisywanie danych zajęło stosunkowo dużo czasu 

i w związku z tym przeprowadzona próba nie może być uznana za cał- 

kowicie zautomatyzowaną. W przyszłości należy się zatem zająć dalszą 

automatyzacją procesu przekazywania danych wprost z powierzchni prób- 

nych w lesie do maszyny cyfrowej, np. przez zastosowanie odpowied- 

nich kart perforowanych, które byłyby wypełniane (dziurkowane) w lesie 

i wprost przekazywane maszynie cyfrowej. Inna możliwość, to zaopa- 

trzenie służby urządzania lasu w urządzenia do dziurkowania perfotaśm 

lub perfokart, które byłyby następnie przekazywane do centralnej ma- 

szyny cyfrowej. | 

Należy również podjąć zagadnienie bardziej czytelnego dla leśnika 

podawania rezultatów obliczeń na wyjściu z maszyny cyfrowej. Wyma- 

gać to będzie wyszkolenia odpowiednich fachowców leśników oraz ściślej- 

szej współpracy z matematykami. 
Ostatnim wreszcie zagadnieniem jest problem dalszego zautomaty- 

zowania prac obliczeniowych do zestawienia tabel klas wieku i podej- 

mowania decyzji o rozmiarze użytkowania włącznie. 

6. W podsumowaniu należy podkreślić następujące punkty: 

a) Inwentaryzacja zapasu i jego struktury jest w urządzaniu lasu pod- 

stawowym elementem podejmowania decyzji w planie urządzania gospo- 

darstwa leśnego. Opracowywanie wyników takiej inwentaryzacji, szcze- 

gólnie w wypadku metody statystyczno-matematycznej coraz częściej 

w leśnictwie stosowanej, jest trudne, pracochłonne i wielokrotnie powta- 

rzalne. W związku z tym automatyzacja obliczeń jest w urządzaniu lasu 
niezbędna. 

b) Próbę częściowej automatyzacji obliczeń wyników statystyczno- 

matematycznej inwentaryzacji przeprowadzono w leśnictwie Krynica 
Zdrój o obszarze 565,41 ha w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Kry- 
nicy w ramach prac badawczych prowadzonych przez Instytut Ekono- 
miki Leśnictwa i Organizacji Gospodarstwa Leśnego Akademii Rolniczej 
w Krakowie. Obliczenia wykonano na elektronicznej maszynie cyfrowej 

Odra 1304. 
c) Prace obliczeniowe wykonano dla 15 kategorii drzewostanów, 

135 wydzieleń i 571 powierzchni próbnych. W pierwszym etapie obliczeń 
znaleziono współczynniki optymalnych krzywych miąższości dla każdego 
gatunku drzewa w każdej kategorii. Pominięto zatem normalne przy tego 
rodzaju obliczeniach wykreślenie (lub obliczenie) krzywej wysokości prze- 
chodząc natychmiast do następnego etapu — obliczenia krzywej miąż- 
szości. W drugim etapie obliczono miąższości drzew na powierzchniach 
próbnych, średnie zasobności na 1 ha łącznie z rozkładem na gatunki 
drzew i stopnie grubości. Obliczenia te wykonano dla poszczególnych 
wydzieleń i ogólnie dla poszczególnych kategorii drzewostanów. W ostat- 
nim etapie obliczono parametry rozkładu miąższości drzew na powierzch- 
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niach próbnych, co pozwoliło ustalić średni błąd oceny średniej zasob- 
ności na 1 ha dla każdej z wyróżnionych kategorii. 

d) Stwierdzono, że automatyzacja obliczeń w urządzaniu lasu pozwala 
uzyskać bardzo duże oszczędności czasowe i rzetelne wyniki dzięki możli- 
wościom stosowania trudniejszych metod obliczeniowych. 

e) Zachodzi potrzeba podjęcia dalszych prób pełniejszej automatyzacji 
prac obliczeniowych w urządzaniu lasu, która powinna mieć na celu: 

— skrócenie drogi przekazywania informacji na linii las—maszyna 
cyfrowa, 

— czytelne dla leśnika redagowanie rezultatów obliczeń, 
— obliczenie etatów użytkowania i podejmowanie optymalnych de- 

cyzji w tym względzie. 
Г) Należy się liczyć z zapotrzebowaniem na wykwalifikowane kadry 

tachowców leśników zajmujących się zastosowaniem i organizacją elektro- 
nicznej techniki obliczeniowej w leśnictwie. W związku z tym należy 
podjąć szkolenie z tego zakresu w ramach normalnych studiów wyższych, 
a także w ramach studiów podyplomowych. 
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Краткое содержание 

1. Инвентаризация запаса и определение его структуры является в лесоустройстве 
основным элементом при принятии решения в устроительном отчёте по лесному хозяй- 
ству. Обработка результатов такой инвентаризации, особенно в случае статистическо- 
математического метода, все чаще применяемого в лесном хозяйстве, очень трудная, 
трудоёмкая и многократно повторяемая. В связи с этим автоматизация расчетов ре- 
зультатов статистическо-математической инвентаризации является в лесоустройстве 
необходимостью. m 

2. Попытка частичной автоматизации расчётов результатов статистическо-матема- 
тической инвентаризации была принята в лесничестве Криница Здруй на территории 
565,4] га в лесном опытном хозяйстве в Кринице в рамках исследовательских работ 
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проводимых Институтом Экономики и Организации Лесного Хозяйства Высшей Школы 
Сельского Хозяйства в Кракове. Расчёты были выполнены на электронно-счётной ма- 
шине Одра 1304. 

3. Вычислительные работы были выполнены для 15 категорий насаждений, 135 вы- 
делов и 571 пробных площадей. На первом этапе расчётов были определены коэффи- 
циенты оптимальных кривых объёеемов для каждой древесной породы в каждой кате- 
гории. На втором этапе были определены объёмы деревьев на пробных площадях, сред- 
ние запасы на | га вместе с распределением на древесные породы и ступени толщины 
для отдельных выделов и общие для отдельных категории насаждений. | | 

На последнем этапе были вычислены параметры распределения объёма деревьев 
на пробных площадях, что позволило определить среднюю ошибку оценки среднего 
запаса на | га для каждой из выделенных категорий. | 

4. Установлено, что автоматизация расчёта в лесоустройстве позволяет значи- 
тельно сэкономить время и получить достоверные результаты, благодаря возможности 
применения более трудных вычислительных методов. 

5. Возникает необходимость предпринятия дальнейших попыток более полной 
автоматизации вычислительных работ в лесоустройстве, целью которых должно быть: 

— сокращение путей передачи информации на линии лес — счётная машина, 
— четкая для работника лесного хозяйства редакция результатов вычислений, 
— вычисление размеров лесопользования и определение оптимальных решений 

в этой области. | | 
6. Необходимо считаться с недостатком квалифицированных кадров специалистов 

лесного хозяйства, занимающихся применением и организацией электронной счётной 
техники в лесном хозяйстве. В связи с этим необходимо начать обучение в этой области 
в рамках нормального высшего образования, а также в рамках последипломного обу- 
чения. 

Summary 

1. The inventory of growing stock and its structure is in the forest management 
a basic element of taking decisions in the plan of forest management. The elabora- 
tion of results of such an inventory, especially in case of an statistically-mathema- 
tical method, applied more and more frequently in forestry, is difficult, labour- 
-consuming and many times repeated. Thus, the automation of calculations of 
results of statistically-mathematical inventory is in the forest management necessary. 

2. A trial of partial automation of calculations of results of the statistically- 
mathematical inventory was carried out in the forest range Krynica Zdrój (565,41 ha) 
in the Forest Experiment Station in Krynica, within the research works conducted 
by the Institute of Forest Economics and Organization of Forestry .of the Agricul- 
tural Academy in Cracow. Computer Odra 1304 was used for calculations. 

3. Calculation works were done for 15 categories of stands, 135 survey units 
and 571 sample plots. In the forst stage of calculation, the coefficients of optimum 
volume curves were found for each tree species in each category. In the second 
stage, tree volumes on sample plots, mean growing stock on 1 ha, including the 
distribution on tree species and diameter classes, were calculated for individual 
survey units and in all for individual categories of stands. In the last stage, we cal- 
culated the parameters of the distribution of tree volume on sample plots, what 
rendered possible to determine the mean error of the evaluation of mean growing 
stock on 1 ha, for each of distinguished categories. | | "m. 

4. It was stated that the automation of calculations in the forest management 
allows to obtain great savings of time and real results thanks to the possibilities 
of using more complex calculation methods. 

5. It is necessary to undertake further trials of full automation of calculation 
works in forest management, the aim of which is: 

— to shorten the way of transmission of informations from the forest to the 
computer, 

— to formulate the calculation results readably for the forester, 
— to calculate the capability and to undertake the optimum decisions in this 

regard. 
6. We must take into account the demand for qualified personnel of foresters- 

specjalists of application of computers in forestry, Therefore, it is necessary to 
undertake training in this field within normal university studies and also within 
post-graduate studies. | 
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