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АНОТАЦІЯ 

Биченко В. Б. Розмірно-якісна структура дубових деревостанів 

Придніпровського правобережного Лісостепу України та вдосконалення 

її оцінки. − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.02 «Лісовпорядкування та 

лісова таксація». Національний університет біоресурсів  

і природокористування України. Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню, узагальненню  

і моделюванню кількісних та якісних характеристик запасу дубових 

деревостанів, розробці відповідних нормативів для потреб лісогосподарських 

підприємств. Актуальність теми дослідження визначається необхідністю 

пошуку шляхів підвищення точності нормативів розмірно-якісної структури 

дубових деревостанів та потребою оновлення нормативної бази за вимогами 

нових європейських стандартів на круглі лісоматеріали. 

Експериментальну основу дослідження забезпечують зібрані здобувачем 

дані обміру та оцінки якості модельних дерев, отримані на тимчасових 

пробних площах, закладених у дубових деревостанах Придніпровського 

правобережного Лісостепу України. Всього закладено 17 тимчасових 

пробних площ, на яких обміряно 171 модельне дерево. У роботі також 

використано матеріали 10 виробничих переліків відведення в рубку лісосік 

головного користування. Таксаційні показники для аналізу лісового фонду 

отримані з повидільної бази даних ВО «Укрдержліспроект» таксаційної 

характеристики лісового фонду України станом на 01.01.2011 р. та з 

матеріалів обліку лісів України 2010 р. 

За аналізом даних обліку лісового фонду встановлено, що в регіоні 

досліджень сконцентровані основні масиви лісів Правобережжя, завдяки 

чому його лісистість досягає 27,7 %. На дубові лісостани припадає 67,1 % 

площі вкритих лісовою рослинністю ділянок, а найпоширенішим типом лісу 

тут виступає свіжа грабова діброва. Насадження дуба характеризує близький 



 

 

до оптимального розподіл за віком, високий середній вік (73 роки) і частка 

пристиглих, стиглих та перестиглих деревостанів близько 27,9 %. 

Визначення якісної структури модельних дерев дуба проведено за чинними в 

Україні технічними умовами, які гармонізовані з європейськими 

стандартами: ТУУ-00994207-003:2018 «Лісоматеріали круглі хвойних та 

листяних порід. Правила класифікації» та ТУУ-00994207-005:2018 «Деревина 

дров’яна. Класифікація, облік, технічні вимоги» [43]. Класифікація колод за 

розмірами здійснена за чинними ДСТУ EN 1315-1:2001 «Класифікація за 

розмірами. Частина 1. Лісоматеріали круглі листяні» [34].  

У дисертації обґрунтовано методику віднесення дерев до категорій 

технічної придатності за європейськими стандартами. До ділових 

запропоновано відносити ті, з нижньої половини стовбура яких можливо 

заготовити ділові лісоматеріали категорій A, B, C (ТУУ-00994207-003:2018) 

довжиною 6,5 м і більше, а до напівділових – із протяжністю ділової частини 

(категорій A, B, C) у нижній половині стовбура від 2,0 до 6,5 м. Застосування 

такої класифікації дасть змогу уникнути необхідності перенавчання 

персоналу лісогосподарських підприємств практичним навичкам перелікової 

таксації. 

Аналіз дослідного матеріалу проведено за допомогою побудови графіків 

та із застосуванням параметричних критеріїв перевірки статистичних гіпотез. 

Встановлено показники точності досліду для моделювання форми стовбурів 

на рівні 2,0 %, для визначення виходу ділової деревини – 10,0 %. Така 

точність відповідає вимогам до складання нормативів, а обсяг дослідного 

матеріалу для забезпечення встановленої точності можна вважати достатнім. 

Для пошуку математичної моделі твірної апробовано чотири рівняння 

закордонних авторів. Обчислення параметрів цих моделей здійснено у 

статистичній системі R за методом Ньютона. За проведеним статистичним 

аналізом найточнішою виявилася модель A. Kozak (1988). Отримана модель 

дає змогу адекватно прогнозувати діаметр стовбура в корі на будь-якій висоті 

з систематичною помилкою -0,026 см та відносною помилкою 1,0 %. Загалом 



опрацьовано систему математичних моделей твірної, які характеризують збіг 

стовбурів для п’яти груп діаметрів: 8−16 см, 20−28  см, 32−40 см, 44−64 см та 

68−100 см. На основі зазначених моделей розроблено об’ємні таблиці 

стовбурів дуба, входами до яких слугує діаметр стовбура на висоті 1,3 м та 

його загальна висота.   

Порівняння значень видових чисел стовбурів за розробленими 

математичними моделями твірної з даними чинних нормативів засвідчило, 

що останні занижують їхні значення в діапазоні діаметрів 8–48 см та мають 

тенденцію до завищення для дерев завтовшки 52–100 см. За аналізом 

точності розроблених об’ємних таблиць стовбурів дуба на основі дослідного 

матеріалу встановлено істотно менші, ніж для чинних нормативів, 

систематичну та відносну похибки, які складають -0,020 м3 та -0,9 % 

відповідно. 

Для визначення розмірно-якісної структури дослідного матеріалу за 

новими стандартами у роботі вирішено декілька завдань: 

− розроблено математичну модель діаметра стовбура без кори за 

відповідним діаметром у корі на будь-якій висоті. Точність визначення 

діаметра за систематичною похибкою знаходиться на рівні 0,001 см, за 

відносною − 1,8 %; 

− здійснено моделювання протяжності ділової частини для ділових та 

напівділових стовбурів залежно від загальної висоти стовбура. Систематична 

похибка розроблених моделей коливається в межах від -0,13 м до -0,08 м, 

відносна – 0,9–2,2 %. Визначення протяжності ділової частини за цією 

моделлю можливе із середньоквадратичною похибкою 1,50–1,73 м; 

− розроблено та реалізовано у системі R алгоритм умовного 

розкряжування стовбурів з урахуванням паспортів круглих лісоматеріалів, 

фактичної протяжності якісних категорій деревини за даними модельних 

дерев та математичними моделями протяжності ділової частини. Алгоритм 

передбачає: 

– формування вхідних наборів даних за результатами обміру модельних 



 

 

дерев (діаметр на висоті 1,3 м, висота, послідовність зон стовбура 

відповідних класів якості та їхні довжини) і паспортів лісоматеріалів 

(мінімальні та максимальні діаметри й довжини, їх пріорітетність); 

– на основі рівняння твірної та вхідних наборів даних визначення 

довжин, діаметрів та об’ємів колод шляхом порівняння кожної якісної зони 

стовбура з вимогами паспортів лісоматеріалів;  

– агрегацію даних за класами якості та розмірів – вихідні дані містять 

зведену інформацію про параметри кожної колоди, отриманої з конкретного 

модельного дерева: клас якості, верхній, серединний діаметри без кори та у 

корі, довжину, об’єм. 

Пошук закономірностей виходу якісних категорій об’єму стовбура 

(ділової, дров та відходів) довів доцільність їхнього моделювання в 

абсолютних показниках. Так, об’єм ділової деревини має найвищий, 

значущий (на 5 %-му рівні) коефіцієнт лінійної кореляції з об’ємом стовбура 

у корі. Об’єм відходів найтісніше корелює з об’ємом ділової деревини також 

в абсолютних показниках. Об’єм дров розраховувався як різниця між 

об’ємом стовбура й об’ємами ділової деревини та відходів. Математичні 

моделі розроблено для ділових і напівділових стовбурів окремо. Точність 

визначення об’єму ділової деревини за моделями становить: за 

систематичною похибкою (ділові та напівділові стовбури) − -0,002 м3 та 

0,021 м3, за відносною – -0,2 % та 0,0 %. Відносна похибка для дров та 

відходів коливається в межах 2,0–6,6 %. 

Для узагальнення розмірної структури ділової деревини за класами 

діаметрів виконано графічний аналіз форми їх залежності від біометричних 

показників стовбурів дуба. В усіх випадках виявився складний нелінійний 

зв’язок. Зважаючи на очевидний факт, що на діаметр лісоматеріалів прямо 

впливає діаметр стовбура, узагальнення розподілу ділової деревини на 

розмірні категорії проведено для відносних показників за діаметром стовбура 

у корі. Математичні моделі розроблено для шести класів розмірів (за 

серединним діаметром лісоматеріалів без кори): D1b (15−19 см),  



D2 (20−29 см), D3 (30−39 см), D4 (40−49 см), D5 (50−59 см), D6 (≥60 см). У 

зв’язку зі значною мінливістю, значеня похибки за отриманими моделями 

вищі, ніж для якісних категорій деревини, але прийнятні. Вони коливаються 

для різних класів діаметрів колод у таких межах: систематична –  

-0,030−0,044 м3, відносна – -7,8−8,0 %, середньоквадратична – 0,000−0,119 м3. 

На основі математичних моделей твірної, моделей розподілу 

стовбурової деревини на якісні категорії, а ділової – за класами діаметрів 

побудовано таблиці розмірно-якісної структури для таксації пристиглих, 

стиглих та перестиглих дубових деревостанів Придніпровського 

правобережного Лісостепу України. Особливістю розроблених нормативів є 

окрема таксація ділових і напівділових стовбурів та інформація про розподіл 

ділової деревини за категоріями крупності, які визначені новими стандартами 

на лісоматеріали. 

Оцінка та порівняння нормативів проводилися для відносних 

показників, де за істинні було прийнято дані отримані за програмою 

ПЕРТА [87]. Перевірено 10 тимчасових пробних площ із наявними 

виробничими переліками відведення в рубку лісосік головного користування. 

Систематична похибка за запасом для розроблених нормативів становить 

лише -3,2 %. Оцінка цієї похибки за t-критерієм Стьюдента на 5 %-му рівні 

виявило її незначущість. Систематична похибка для чинних нормативів 

значуща і досягає -9,1 %. Для ділової деревини ця похибка становить 5,8 % 

(чинні – 7,0 %), для дров – -4,1 % (чинні – -4,9 %), для відходів – -1,7 % 

(чинні – -2,0 %). Результати оцінки свідчать, що таксація дубових насаджень 

за розробленими нормативами значно підвищить точність лісооблікових 

робіт на виробництві. 

Ключові слова: Придніпровський правобережний Лісостеп України, 

твірна деревного стовбура, нормативи об’єму та розмірно-якісної структури 

дубових насаджень, європейські стандарти на лісоматеріали. 

 



 

 

ANNOTATION 

Bychenko V. B. Log-grade volume distribution in oak stands of Right-

Bank Dnipro Forest Steppe of Ukraine and refining its assessment. – 

Qualifying research work as a manuscript. 

The dissertation for awarding an academic degree of Candidate of Sciences 

(Agriculture) on specialty 06.03.02 «Forest Inventory and Forest Mensuration». 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2019. 

The dissertation aims to characterize quantitative and qualitative features of 

growing stock volume of oak stands and develop an appropriate tree stems volume 

tables to satisfy operational requirements of forest enterprises. The research topic 

is relevant since there is need in increasing accuracy of volume tables used for 

predicting log-grade volume distribution in oak stands as well as their 

harmonization with European standards on roundwood timbers.   

As an experimental material for the study, model trees measurements and log-

grading data have been collected by author on temporal sample plots established in 

oak stands of Right-Bank Dnipro Forest Steppe. In total, 17 temporal sample plots 

were established, and 171 model trees were measured. The study also incorporates 

10 empirical distributions of tree stems by diameter classes collected during pre-

harvest inventory of mature oak forest stands. The analysis of forest fund of the 

region has been performed using attributes extracted from forest inventory 

database of the Ukrainian Forest Inventory Enterprise «Ukrderzhlisproekt» for 

01.01.2011. 

Based on the analysis of forest fund, it has been found that Right-Bank 

Dnipro Forest Steppe comprises most of forests in the region resulting in 27.7% of 

forest cover. Oak stands occupy 67.1% of the forested area on which mixed 

hornbeam-oak forest type is dominated. The oak forests are characterized by close 

to optimal area distribution by age while the average age of the stands is relatively 

high (73 years). Pre-mature, mature and over-mature oak stands occupy about 

27.9% of the total forested area. 



Log-grading of oak model trees has been conducted by current in Ukraine 

technical specifications that are harmonized with European standards: TUU-

00994207-003:2018 «Roundwood timbers of coniferous and deciduous tree 

species. Specifications for classification» and TUU-00994207-005:2018 

«Firewood. Classification, measurements, technical specifications». Log-grading 

of model trees by diameter classes and length has been performed using current 

state standard DSTU EN 1315-1:2001 «Classification by dimensions. Part 1. 

Roundwood timber of deciduous tree species». 

The dissertation justifies the methodology of oak trees classification by 

quality classes in compliance with European standards. In the study, any tree is 

considered as merchantable if the usable portion of stem in butt section includes 

grades A, B or C (by DSTU EN 1316-1:2005) and has length ≥6.5 m. If this 

portion (grades A, B, C) in butt section is only 2.0–6.5 m the tree is treated as 

semi-merchantable. Application of this classification is considered as a way for 

overcoming the necessity of re-training of staff which is responsible for pre-harvest 

assessment of forest stands.  

Graphical analysis coupled with testing statistical hypothesis using parametric 

criteria have been used to evaluate empirical data. In the modelling, the desired 

accuracy is established as big as 2% for taper equations and 10% – for prediction 

of merchantable volume of oak trees. The proposed level of accuracy and amount 

of collected study materials satisfy the relevant to standards requirements. 

To find an adequate prediction of stem form, four widespread abroad taper 

equations have been investigated. The parameters of mathematical models were 

fitted in the statistical software R using Newton method. We have revealed that the 

most accurate was the model developed by A. Kozak (1988). The model predicts 

tree stem diameters at any height with systematical error of -0.026 cm and relative 

error of 1.0%. We have developed mathematical models to characterize oak stems 

taper by five diameter classes. Afterwards they have been used to construct tables 

for estimation of oak tree stems volume using 1.3 m diameter and total tree height 

as inputs. 



 

 

Comparison of form factors of oak trees stems that have been predicted in the 

study and extracted from current volume tables, revealed that the tables 

underestimate the volume in a range of 8–48 cm and tend to overestimate it for 

stems of 52–100 cm thick. We have also investigated the accuracy of developed 

volume models using collected field data by comparison to current standards. As a 

result, the lower systematical (0.020 m3) and relative (-0.9 %) errors in volume 

estimation by developed models have been revealed. 

A list of specific tasks has been investigated in the dissertation to describe 

log-grade volume distribution of the study data using new standards: 

1) Mathematical model for prediction of diameter inside bark using diameter 

outside bark at any stem height has been developed. Its accuracy is estimated to be 

0.001 cm (systematical error) and 1.8 (relative error). 

2) Merchantable height of tree stems for merchantable and semi-merchantable 

oak trees has been predicted using total tree height as a predictor variable. 

Systematical error of developed models is estimated to be in a range from -0.13 to 

-0.08 cm, while relative – 0.9–2.2 %. The accuracy of prediction of merchantable 

height using the model is characterized by standard error of 1.50–1.73 m. 

3) Conditional tree stems cross-cutting algorithm has been programmed in the 

statistical software R. It relies on user-defined passports of timbers, distribution of 

length of the grade zones on each tree stem and developed models of merchantable 

height.  

On the beginning, the algorithm provides input datasets using model tree 

measurements (diameter at 1.3 m height, sequence of grade zones and their 

lengths) and user-defined passports of timber (minimal and maximal diameters and 

lengths, priority of the timbers). Given the requirements on timbers and 

distribution of grade zones on the stem, the algorithm calculates volumes of each 

log-grade class using taper equations. Finally, it aggregates data by grade and 

diameter classes: the outputs characterize the parameters of each timber harvested 

from the model tree including grade class, top and middle-point diameters inside as 

well as outside bark, length and cubic volume.  



We have proved the effectiveness of modelling tree stem volume distribution 

by quality classes (merchantable wood, firewood and residuals) in absolute values. 

Thus, the merchantable volume has strong positive correlation with total stem 

volume at 5% significance level. The volume of residuals also correlates in 

absolute values with merchantable volume. The firewood volume has been 

calculated as a difference between stem volume outside bark, merchantable and 

residuals volumes. Different mathematical models have been developed for 

merchantable and semi-merchantable trees. The systematical errors of 

merchantable wood volume estimation using developed models are estimated to be 

-0.002 m3 (merchantable trees) and 0.021 m3 (semi-merchantable trees) while 

relative errors are respectively estimated to be -0.2% and 0.0%. The relative errors 

for firewood and residual volume prediction range in 2.0–6.6%. 

We have applied graphical analysis to characterize log-grade merchantable 

volume distribution depending on tree stems parameters of oak trees. There was 

found strong nonlinear relationship, however we modelled the share of diameter 

classes in total merchantable volume using tree diameter as a predictor variable. 

The developed models predict volume distribution in six diameter classes (mid-

point diameter of timber inside bark): D1b (15–19 cm), D2 (20–29 cm), D3 (30–

39 cm), D4 (30–39 cm), D4 (40–49 cm), D5 (50–59 cm), D6 (≥60 cm). Given the 

high variation, uncertainties of the models are higher than for volume prediction of 

quality classes. They differ for diameter classes of logs: systematical errors are in a 

range from -0.030 to 0.044 m3, relative – -7.8–8.0%, standard errors – 0.000–

0.119 m3. 

Using taper equations, models of tree stem volume distribution in quality 

classes and distribution of merchantable wood volume in diameter classes, we have 

compiled volume tables. They are applicable for assessment of growing stock 

volume of pre-mature, mature and over-mature oak stands of Right-Bank Dnipro 

Forest Steppe. The specifics of the table are that they provide different stem 

volume assessment of merchantable and semi-merchantable trees and predict 



 

 

distribution of merchantable volume in diameter classes using requirements of new 

standards. 

Accuracy of volume tables was assessed for relative values. Data calculated 

by computer program PERTA were used as a reference. We have used additional 

tree diameter distributions collected on 10 temporally sample plots during pre-

harvest assessment. The systematical error of developed volume tables in terms of 

growing stock volume assessment is negligible (-3.2%) which was proved by 

Student’s t-test at 5% significance level. For comparison, the systematical error for 

current volume tables is significant and assessed to be -9.1%. The error for 

merchantable wood volume estimation is 5.8% (7.0% for current tables), for 

firewood – 4.1% (4.9% for current tables), for residuals – -1.7% (2.0% for current 

tables). Thus, developed in the dissertation volume tables are more accurate for 

estimation of growing stock volume in oak stands. 

Key words: Right-Bank Dnipro Forest Steppe of Ukraine, tree stem taper, 

tables for log-grade volume distribution assessment of oak stands, European 

standards on roundwood timbers. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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d − критерій Дарбіна-Уотсона 

d1,3 – діаметр стовбура дерева на висоті 1,3 м, см  

Es – ексцес  

f – видове число деревного стовбура 

F – критерій Фішера  

h – висота дерева, м  

m – основна (стандартна) помилка досліду 

n – кількість спостережень, шт.  

q0,25, q0,50, q0,75 – класи форми деревного стовбура 

q1, q2, q3 – коефіцієнти форми деревного стовбура 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В умовах переходу лісового господарства України 

на ринкові умови управління на засадах сталого розвитку одним із 

найважливіших його завдань постає раціональне використання лісових 

ресурсів. Серед шляхів вирішення цього завдання виокремлюється 

необхідність підвищення точності матеріальної оцінки деревних ресурсів. 

При цьому інформація про розмірно-якісну структуру запасу насаджень, які 

відводяться  

в рубку, має чи не найбільш вагоме значення у плануванні діяльності 

лісогосподарського виробництва. 

Упродовж останніх трьох десятиліть в Україні створено значну за 

обсягом базу лісової нормативно-довідкової інформації, яка широко 

використовується у виробничій діяльності лісогосподарських підприємств. 

Формуванню насаджень у кожному регіоні України притаманні певні 

особливості, що позначається на їх будові та основних біометричних 

показниках. З цієї причини застосування чинних нормативів в окремих 

випадках не забезпечує достатньої точності обліку стовбурового запасу 

лісових насаджень. Виділення локальних районів з однорідними умовами 

росту та формування лісостанів і розроблення для них нормативів значно 

підвищить точність матеріальної оцінки деревини. Одним із таких районів 

виступає Придніпровський правобережний Лісостеп, в якому розташовується 

регіон дослідження. Загальна площа регіону становить 217,6 тис. га, 

лісистість – близько 27,7 %. На дубові ліси тут припадає 40,4 тис. га, або 

67,1 % площі ділянок, вкритих лісовою рослинністю. 

Поступова інтеграція економіки України в європейський ринок 

зумовила логічний перехід на європейську систему обліку лісоматеріалів. Із 

01.01.2019 р. в Україні втратила чинність низка стандартів, а саме: 

ГОСТ 9462-88, ГОСТ 2708-75, ГОСТ 3243-88, ТУУ 56.196–95. Чинними 

сьогодні є ДСТУ 4020-2-2001, ДСТУ EN 1315-1-2001, ТУУ-00994207-

001:2018, ТУУ-00994207-002:2018, ТУУ-00994207-003:2018, ТУУ-00994207-
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004:2018, ТУУ-00994207-005:2018, які регламентують обмір, визначення 

об’ємів, класифікацію за розмірами круглих лісоматеріалів за серединним 

діаметром, а також встановлюють для ділової деревини класи якості. За таких 

умов таблиці розподілу об’єму стовбурів за розмірно-якісними категоріями, 

сортиментні й товарні таблиці, які розроблені на основі відмінених 

стандартів, містять неактуальну інформацію про структуру запасу за 

європейською класифікацією. 

Розвиток технічного прогресу, а саме комп’ютерної техніки, 

забезпеченість нею наукових установ та підприємств галузі дає можливість 

застосовувати досконаліші методи таксації. Так, моделювання об’єму 

стовбура та лісоматеріалів на основі рівняння твірної може значно підвищити 

точність відповідних нормативів. Актуальність визначається необхідністю 

пошуку шляхів підвищення точності нормативів розмірно-якісної структури 

дубових деревостанів, зокрема розробленням регіональних нормативів і 

застосуванням складніших методів таксації, потребою нагального оновлення 

лісонормативної бази за вимогами нових європейських стандартів на круглі 

лісоматеріали. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-технічної тематики 

«Розроблення нормативного забезпечення таксації виходу круглих лісових 

матеріалів за класами товщини» (номер державної реєстрації 0119U102967), 

до виконання якої здобувач залучений як виконавець окремих розділів. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягала в узагальненні особливостей форми стовбурів дуба звичайного 

Придніпровського правобережного Лісостепу України та в розробленні 

нормативів об’єму та його розмірно-якісної структури за вимогами 

європейських стандартів на круглі лісоматеріали. Для досягнення 

поставленої мети передбачалося вирішити наступні завдання: 

– проаналізувати лісівничо-таксаційну характеристику дубових 

деревостанів регіону дослідження з метою забезпечення репрезентативності 
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дослідного матеріалу; 

– дослідити взаємозв’язок біометричних показників стовбурів дуба та 

оцінити їхній вплив на формування твірної; 

– опрацювати математичні моделі збігу стовбурів дуба і на їх основі 

розробити об’ємні таблиці; 

– обґрунтувати алгоритм умовного розкряжування стовбурів та 

визначити розмірно-якісну структуру дослідного матеріалу за новими 

стандартами на круглі лісоматеріали; 

– розробити математичні моделі розмірно-якісної структури ділових та 

напівділових стовбурів і скласти відповідні нормативи для пристиглих, 

стиглих та перестиглих дубових деревостанів Придніпровського 

правобережного Лісостепу України; 

– оцінити точність розроблених нормативів об’єму та розмірно-якісної 

структури для можливості їх практичного застосування на виробництві. 

Об’єкт дослідження – закономірності взаємозв’язку біометричних 

показників дерев дуба звичайного та їхній вплив на розмірно-якісну 

структуру об’єму деревини дуба звичайного Придніпровського 

правобережного Лісостепу України. 

Предмет дослідження – об’єм та розмірно-якісна структура стовбурів 

дерев дуба звичайного Придніпровського правобережного Лісостепу 

України. 

Методи дослідження. Теоретичні та емпіричні дослідження виконано з 

використанням загальнонаукових і спеціальних методів. Під час збору 

дослідного матеріалу застосовувалися загальнонаукові методи, зокрема 

спостереження, порівняння, вимірювання; для пошуку та узагальнення 

взаємозв’язків біометричних показників стовбурів, розроблення 

математичних моделей використано методи кореляційного аналізу та 

математичного моделювання; оцінювання точності регресійних рівнянь 

виконано за допомогою дисперсійного аналізу. Пошук параметрів 

математичних моделей під час первинної обробки дослідного матеріалу за 



 
20 

програмою ПЕРТА здійснено методом зональної апроксимації твірної 

деревних стовбурів. Для підбору параметрів математичних моделей твірних у 

статистичній системі R використано метод Ньютона нелінійної мінімізації 

суми квадратів відхилень. Для знаходження параметрів математичних 

моделей взаємозв’язку біометричних показників стовбурів дерев дуба 

додатково використовувався метод Франка-Вульфа (градієнтний метод 

наближеного знаходження розв’язку задач нелінійного програмування). 

Серед спеціальних застосовувалися лісівничі, таксаційні, біометричні методи 

– для визначення розміщення тимчасових пробних площ, кількості та 

структури дослідного матеріалу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

уперше: 

– на засадах системного підходу з використанням репрезентативного 

експериментального матеріалу, зібраного за адаптованою лісотаксаційною 

методикою з використанням математико-статистичного інструментарію, 

досліджено особливості форми та розроблено математичні моделі твірної, на 

основі яких складено таблиці об’єму стовбурів дуба; 

– встановлено закономірності розподілу об’єму ділових та напівділових 

стовбурів дуба за розмірно-якісними категоріями відповідно до європейських 

стандартів; 

обґрунтовано: 

– методику узагальнення форми стовбурів дерев дуба за групами 

діаметрів для подальшого моделювання їхнього збігу; 

– алгоритм умовного розкряжування стовбурів для визначення 

розмірно-якісної структури їхнього об’єму; 

– доцільність і методичні принципи окремої таксації ділових та 

напівділових стовбурів; 

набули подальшого розвитку теоретичні й практичні методи 

розроблення нормативів об’єму та розмірно-якісної структури запасу 

насаджень на основі математичної моделі твірної. 
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Практичне значення одержаних результатів. Для застосування у 

наукових цілях та на виробництві пропонуються: математичні моделі твірної 

стовбурів дуба; таблиці об’єму стовбурів дуба; математичні моделі розподілу 

об’єму ділових і напівділових стовбурів дуба за розмірно-якісними 

категоріями; таблиці розмірно-якісної структури ділових і напівділових дерев 

дуба для таксації пристиглих, стиглих та перестиглих деревостанів 

Придніпровського правобережного Лісостепу України. 

До розроблення загальнодержавних нормативів опрацьовані таблиці 

можуть тимчасово використовуватися на підприємствах лісової галузі для 

таксації запасу дубових деревостанів та його розмірно-якісної структури за 

новими європейськими стандартами. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у виробничу 

діяльність підприємств Черкаського обласного управління лісового та 

мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України. 

Окремі положення і висновки дисертації використовуються у навчальному 

процесі під час викладання дисциплін «Лісова таксація» та «Моделювання 

продуктивності лісів» для підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр»  

і «Магістр» у Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано на основі 

багаторічного практичного досвіду здобувача та проведеного ним наукового 

дослідження. Здобувачем особисто та за участі студентів кафедри таксації 

лісу та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природо-користування України, працівників державних лісогосподарських 

підприємств проведено збір дослідного матеріалу: обмір та оцінювання 

якості  

171 модельного дерева дуба на 17 тимчасових пробних площах у лісах 

регіону дослідження. Здобувачем особисто проаналізовано та узагальнено 

досвід використання математичної моделі твірної для визначення об’єму 

деревного стовбура, розроблено алгоритми для обробки дослідного 
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матеріалу, розроблено математичні моделі розмірно-якісної структури й 

обчислено їхні параметри, виконано розрахунки та проаналізовано точність 

математичних моделей і нормативів, здійснено узагальнення та висновки за 

результатами дослідження. 

Визначення актуальності теми, постановка мети та завдань, 

обговорення результатів дослідження проведено разом з науковим 

керівником. Особистий внесок здобувача у спільних наукових розробках 

зазначено у списку опублікованих праць за темою дисертації, права 

співавторів не порушено. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

результати дисертації обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового 

господарства» (м. Київ, 2016 р.); IV Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Ліс, наука, молодь» (м. Житомир, 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Здоров’я лісів, екосистемні послуги та 

лісові продукти для суспільства» (м. Київ, 2017 р.); 67-й науково-технічній 

конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників, 

докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2016 році 

«Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових 

та урбанізованих екосистем» (м. Львів, 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано  

9 наукових праць, з яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 4 тези наукових 

доповідей. 

Автором висловлюється щира подяка науковому керівнику доктору      

с.-г. н., професору П. І. Лакиді, к.с.-г.н., доценту С. М. Кашпору, к.с.-г.н., 

доценту В. В. Миронюку − за корисні поради під час виконання досліджень, 

керівникам та колективам державних підприємств «Смілянське лісове 

господарство», «Кам’янське лісове господарство», «Чигиринське лісове 

господарство» − за практичну допомогу при зборі дослідного матеріалу. 
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РОЗДІЛ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ТА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Фізико-географічні та кліматичні умови регіону досліджень 

 

Видовий склад, переважаючий деревний вид, запас та продуктивність 

деревостанів, їхні таксаційні показники являють собою результат впливу 

складних природних (геологічна будова регіону, рельєф, ґрунти, клімат 

тощо), економічних та історичних чинників. Будь-які дослідження в лісовій 

галузі повинні враховувати умови певного регіону з метою найширшого 

практичного застосування результатів. 

Із рівнинністю значної території України пов’язана широтна зональність 

природних умов. Лише в Українських Карпатах і Кримських горах 

виявляється властива для всіх гірських систем висотна поясність [57]. У 

зв’язку з цим під час планування та розміщення лісогосподарських заходів, 

проведення наукових досліджень та їх практичного застосування в Україні 

набуло поширення лісогосподарське районування. 

Лісогосподарське районування – це комплексне зонування земель 

лісового фонду, в якому природні й економічні умови розглядають у 

сукупності та взаємозв’язку з урахуванням цільового призначення лісів і 

особливостей їхнього використання. Мета лісогосподарського районування 

полягає в удосконаленні території планування ведення лісового 

господарства, здійснення лісогосподарських заходів відповідно до 

багатоцільового призначення лісових ресурсів, їх повного та раціонального 

використання і відтворення. 

Теоретичне підґрунтя лісогосподарського районування закладено у 

працях В. Докучаєва, В. Вернадського, Г. Висоцького, П. Погребняка та 

інших видатних вчених. Його схеми запропонували С. Генсірук [18], 

Д. Лавриненко [49], П. Пастернак [77].  
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В основі лісогосподарського районування України розрізняють 

лісотипологічне, лісорослинне, фізико-географічне, економічне та інші види 

районувань. Його суть полягає у вивченні просторової будови природних 

угруповань, їхнього рослиного покриву, рівня соціально-економічного 

розвитку та розподілу на цій основі території України на лісогосподарські 

області, округи та райони, однорідні за системами ведення лісового 

господарства.  

За П. Пастернаком [77], існують три рівні районування: макро-, мезо- та 

мікрорайонування. На першому рівні виділяють три економічні райони: 

Південно-Західний, Донецько-Придніпровський та Південний. На рівні мезо- 

та мікрорайонування – сім лісогосподарських областей, 12 округів і п’ять 

підокругів. Це області Лісова (округи – Західно-Подільський і Східно-

Подільський), Лісостепова Правобережна (Подільський, Черкаський), 

Лісостепова Лівобережна (Харківський), Північно-Степова 

(Середньодніпровський, Ізюмсько-Старобільський, Донбаський), Карпатська 

гірська (Закарпатський, Прикарпатський), Кримська гірська (Кримський 

гірський) і Південностепова (Південностеповий). Уздовж річок і морських 

берегів природоохоронного та рекреаційного значення виділено підокруги. 

Основою для виділення лісогосподарських областей стали межі 

лісорослинних зон з урахуванням лісоекономічних показників і систем 

ведення лісового господарства. Придніпровський правобережний Лісостеп, 

за районуванням П. Пастернака [77], − це Лісостепова Правобережна область 

(округи Подільський та Черкаський). 

За С. Генсіруком, найбільшою таксономічною одиницею вважають 

лісогосподарську область (провінцію), що характеризується однорідністю 

природних умов. Області поділяються на округи – території з подібними 

ландшафтами та лісовими масивами, округи ділять на райони, однорідні за 

комплексом типів лісу, складом рослинності й особливостями ведення 

лісового господарства. Лісогосподарські райони можуть бути поділені на 

підрайони залежно від конкретних умов [20]. 
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На території України виділено чотири рівнинні лісогосподарські області 

(округи): А – Полісся (І – Західно- і Центральнополіський; ІІ – Києво-

Чернігівський); Б – Лісостеп (ІІІ – Західноукраїнський; ІV – Дністровсько-

Дніпровський; V – Лівобережно-Дніпровський; VI – Середньоруський 

лісостеповий); В – Північний (байрачний) степ (VII – Правобережно-

Дніпровський; VIII – Лівобережно-Дніпровський; IX – Донецько-Донський); 

Г – Південний (безлісий) степ (X – Причорноморсько-приазовський 

південностеповий); дві гірські лісогосподарські області (округи): Д – 

Гірський Крим (XI – Гірськокримський; XII – Південнобережний); Е – 

Українські Карпати (XIII – Прикарпатський; XIV – Гірськокарпатський; XV – 

Закарпатських рівнин і передгір’їв); 41 район [20].  

Значний за площею Дністровсько-Дніпровський лісогосподарський 

округ знаходиться в межиріччі Дністра та Дніпра. Він охоплює центральну та 

південну частини Подільської височини та Придніпровську височину. 

Розташований у межах Київської, Житомирської, Вінницької, 

Кіровоградської, Хмельницької й Одеської областей. Подільську та 

Придніпровську височини розділяє Південний Буг.  

Визначення регіону досліджень здійснено за районуванням 

С. Генсірука [20]. Так, за цією класифікацією Придніпровський 

правобережний Лісостеп входить до 13-го Центрального лісостепового 

лісогосподарського району Придніпровської височини, ІV Дністровсько-

Дніпровського лісогосподарського округу і розташовується у Вінницькій, 

Київській та Черкаській областях (рис. 1.1). Лісові масиви на території 

Центрального лісостепового району Придніпровської височини розташовані 

нерівномірно. В західній його частині (Іллінці, Христинівка, Умань, Тальне, 

Лисянка, Звенигородка) та на півночі (Біла Церква, Богуслав) лісові ділянки 

фрагментарні й чергуються зі значними площами сільськогосподарських 

угідь. При наближенні до Дніпра, у східній частині, сконцентровані основні 

масиви дубових лісів цього лісогосподарського району (на рис. 1.1 позначено 

коричневим кольором), які обрано як регіон досліджень [20]. 
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Рис. 1.1. Дністровсько-Дніпровський лісостеповий округ  

Регіон досліджень (рис. 1.2) розташовується на території чотирьох 

адміністративних районів Черкаської області: Городищенського, 

Смілянського, Кам’янського та Чигиринського. Його східна межа збігається з 

межею Центрального лісостепового району Придніпровської височини від 

Чигирина по р. Тясмин – Ірдинь до Деренківця. Західна межа проходить по 

лінії Деренківець – Городище – Цвітково – Ротмистрівка – Вербівка – 

Бандурово. Південна межа також збігається з межею Центрального 

лісостепового району Придніпровської височини. Загальна площа регіону 

досліджень становить близько 217,6 тис. га, у тому числі 60,2 тис. га лісів.  

Клімат виступає одним із головних чинників, які впливають на ріст та 

розвиток лісових насаджень. Формування клімату визначає географічне 

положення регіону та зумовлене такими факторами, як сонячна радіація, 

волога, рельєф, гідрографічна сітка, ґрунти. 
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Рис. 1.2. Регіон досліджень (Придніпровський правобережний Лісостеп) 
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Центральній частині Лісостепу України властивий помірно-

континентальний клімат із відносно м’якою зимою й теплим літом [84−86]. 

Найхолоднішим місяцем є січень, найтеплішим – липень. Річна наявність 

вологи, яка надходить з атмосферними опадами, трохи менша або орієнтовно 

дорівнює випаровуванню. Опадів протягом року випадає від 500 до 560 мм. 

Стійкий перехід середньодобової температури через 0 оС відбувається 

15–18 березня та 22–24 листопада. Днів із температурою повітря, вищою 

0 оС, налічується 240–255 на рік. Тривалість вегетаційного періоду 

коливається від 165 днів на півночі до 210 днів на південному сході. 

Температура повітря: середньорічна – +7,3 оС, максимальна – +37 оС, 

мінімальна – -35 оС. Глибина промерзання ґрунту – 42 см, відносна вологість 

повітря – 60–70 %. 

Погода зимового періоду характеризується несталістю: похолодання 

змінюється відлигами, морозні сонячні дні – похмурими, часто 

спостерігаються снігопади. При цьому бувають ожеледь та інші 

метеорологічні явища, що завдають значної шкоди лісовим насадженням. В 

окремі роки найбільш ранні приморозки відзначають у першій декаді 

вересня. 

Вітровий режим змінний. Переважний напрямок вітрів – західний і 

північно-західний, швидкість – 3,9−4,3 м·с-1. 

До основних кліматичних факторів, які негативно впливають на ріст і 

розвиток насаджень, відносять наступні: 

− високі річні амплітуди температур; 

− ранні осінні та особливо пізні весняні заморозки; 

− малосніжні зими і нерівномірний розподіл снігового покриву; 

− ливневі опади; 

− південно-східні вітри (суховії), особливо в кінці квітня та на початку 

травня; 

− сильні (понад 15 м·с-1) вітри, які спричиняють вітровали та буреломи; 

− осінні та зимові ожеледі й сніголами, що пошкоджують молодняки. 
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Геологічна будова територій впливає на рельєф, який вважається одним 

із важливих компонентів природного середовища. Висоти поверхні, 

експозиція схилів визначають розподіл сонячної радіації, поверхневого 

стоку, поширення ґрунтових вод, ґрунтів, рослинності. Морфологічна 

структура регіону досліджень зумовлена його розташуванням на 

українському щиті. Майже всі форми кристалічного фундаменту знаходять 

відображення в сучасному рельєфі Правобережжя [57]. Основним типом 

рельєфу регіону є вузькохвилястий долинно-балковий водно-ерозійний з 

переходом у широкохвилястий на заході [52].  

Водний режим, поряд з іншими факторами, слугує важливим чинником 

у формуванні насаджень. Підтримання водного балансу Придніпровського 

правобережного Лісостепу виконує розвинена гідрологічна система. Основу 

цієї системи становить Дніпро і його притоки – Рось, Тясмин, Вільшанка та 

Ірдинь. Розгалужена мережа малих річок, які є притоками Росі (Росава, Фоса) 

і Тясмину (Гнилий Ташлик, Ірдинь, Медведка, Мокрий Ташлик, Потік, 

Сріблянка, Чутка, Ірклій), досить густа (коефіцієнт густоти – 0,30–

0,40 км·км-2). Швидкість течії річок зумовлена рельєфом місцевості та 

коливається від 0,2 м·с-1 до 0,5 м·с-1. Рівень ґрунтових вод знаходиться на 

глибині від 0,5 м у пониженнях рельєфу до 10−20 м на вододілах [84−86]. 

Ґрунт являє собою один із найважливіших екологічних факторів, що 

визначає існування та розвиток лісу. Він знаходиться у постійній взаємодії з 

рослинами, тваринами та мікроорганізмами. Від ґрунту залежать породний 

склад деревостанів, продуктивність і швидкість росту насаджень, технічна 

якість деревини, форма кореневої системи дерев, їхня стійкість проти дії 

шкідливих факторів. Як відомо, ґрунт – це складна багатофункціональна та 

багатокомпонентна система в поверхневому шарі кори вивітрювання 

гірських порід, із притаманною родючість і комплексною функцією 

материнської породи, організмів, клімату, рельєфу та часу [82]. На території 

регіону досліджень поширені різноманітні ґрунтотвірні типи порід: 
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алювіально-делювіальні відклади, третинні глини й піски, леси та 

лесоподібні суглинки. Останні найпоширеніші на території досліджень.  

Для лесів характерне палеве або бурувато-палеве забарвлення та 

пилувато-суглинковий механічний склад без уламкових домішок. Їм властива 

карбонатність (7−22 %), пористість, борошнистість, добра водопроникність. 

Хімічний склад і фізичні властивості лесу дуже сприятливі для формування 

родючих ґрунтів та росту рослин. Лесоподібні суглинки на території 

досліджень містять менше карбонатів (5−13 %), а іноді трапляються й 

безкарбонатні. Вони великозернисті, часто шаруваті, з меншою 

борошнистістю і пористістю. 

Територія Центрального лісостепового району Придніпровської 

височини відповідно до агроґрунтового районування України відноситься до 

Правобережної провінції та чотирьох районів: 1) Київський, низовий, з 

переважанням сірих і темно-сірих опідзолених ґрунтів в поєднанні з дерново-

підзолистими піщаними і супіщаними ґрунтами; 2) Білоцерківський, 

підвищений, помірно розчленований, з переважанням чорноземів типових 

малогумусних; 3) Звенигородський, підвищений, сильнорозчленований, зі 

складним ґрунтовим покривом, переважно опідзолені ґрунти; 

4) Шполянський, високий, вододільний, розчленований, з переважанням у 

північній частині чорноземів типових малогумусних, у південній – 

чорноземів опідзолених. 

На території лісового фонду регіону найпоширеніші сірі лісові ґрунти 

середнього та важкосуглинкового механічного складу (становлять близько 

90 % площі). Ґрунти борових терас – дерново-підзолисті піщані та глинисто-

пісчані. Зрідка по дну балок трапляються торф’яно-болотні ґрунти на 

древньоелювіальному піску. За ступенем вологості більша частина ґрунтів 

відноситься до свіжих. Частка лісових ділянок з надмірним зволоженням та 

боліт є незначною. 

Загалом клімат, ґрунти та гідрологічні умови регіону досліджень досить 

сприятливі для успішного розвитку широколистяних лісів й оптимальні для 
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росту дубових насаджень. 

 

1.2. Лісівничо-таксаційна характеристика дубових деревостанів 

Придніпровського правобережного Лісостепу 

 

Для аналізу лісового фонду використано повидільну базу даних 

таксаційної характеристики лісів ВО «Укрдержліспроект» лісового фонду 

України станом на 01.01.2011 р. та матеріали обліку лісів України 

2010 р. [32].  

Ліси на території Дністровсько-Дніпровського лісостепового округу, як 

зазначалося, поширені нерівномірно, загальна його лісистість становить 

11 % [20]. Лісистість окремих районів Черкаської області, які знаходяться в 

Центральному лісостеповому районі Придніпровської височини вища і 

досягає: Городищенського – 16,7 %, Кам’янського – 16,7 %, Смілянського – 

23,6 %, Чигиринського – 21,9 % [52]. Цей показник наближається до 

оптимального для Лісостепу (18−20 %) [19].  

Загальна площа земель лісового фонду Черкаської області становить 

345 тис. га. В користуванні Державного агентства лісових ресурсів України 

знаходиться 81,0 %, або 279,5 тис. га лісових земель, на яких зростають значні 

за площею лісові масиви. Тому для характеристики лісів Придніпровського 

правобережного Лісостепу використані дані таксаційної характеристики лісів 

державних лісогосподарських підприємств регіону досліджень (табл. 1.1). 

Загальна площа території регіону досліджень (див. рис. 1.2) охоплює 

217,6 тис. га, на площі вкритих лісовою рослинністю ділянок припадає 

60,2 тис. га, а лісистість оцінюється на рівні 27,7 %. Головним лісотвірним 

деревним видом тут виступає дуб звичайний, насадження з його 

домінуванням зростають на площі 40,4 тис. га (67,1 %) (рис. 1.3). Крім 

дубових, значні площі займають інші ліси: акацієві – 5,6 тис. га (9,4 %), 

соснові – 5,0 тис. га (8,4 %) та ясеневі – 3,4 тис. га (5,6 %). Варто зазначити, 

що акацієві ліси виконують виключно захисні функції, були створені штучно 
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на яружно-балкових еродованих землях та перейшли в користування до 

лісгоспів від сільськогосподарських підприємств.  

Таблиця 1.1 

Розподіл земель лісового фонду регіону досліджень  

за лісогосподарськими підприємствами 

 

Найбільші площі соснових насаджень (близько 4,1 тис. га) розташовані 

на борових терасах у Мліївському лісництві, які є частиною Черкаського 

бору. Ясеневі ліси становлять відносно невелику площу, але поширені 

практично в усьому регіоні. Крім того, в мішаних насадженнях ясен займає 

перший ярус і його частка в складі дубняків інколи дорівнює частці дуба. 

Грабові деревостани ростуть на площі 2,3 тис. га (3,9 %) та мають 

середній вік 55 років, причому насаджень віком 50–80 років – 1,4 тис. га. 

Грабняки – це похідні деревостани, що утворилися на місці незаліснених 

вирубок. Середній вік свідчить, що їхні основні площі утворилися в повоєнні 

роки (після Другої світової війни) при відбудові економіки країни. Звичайно, 

№ з.п. Підприємство Лісництво 
Загальна 

площа, га 

1 ДП «Кам’янський лісгосп» Грушківське 4860,0 

2 ДП «Кам’янський лісгосп» Тимошівське 5559,0 

3 ДП «Кам’янський лісгосп» Креселецьке 6818,0 

4 ДП «Смілянський лісгосп» Будянське 4637,5 

5 ДП «Смілянський лісгосп» Володимирівське 6139,1 

6 ДП «Смілянський лісгосп» Городищенське 6663,9 

7 ДП «Смілянський лісгосп» Мліївське 6394,9 

8 ДП «Смілянський лісгосп» Смілянське 4248,5 

9 ДП «Смілянський лісгосп» Сунківське 8060,3 

10 ДП «Чигиринський лісгосп» Матвіївське 6081,5 

11 ДП «Чигиринський лісгосп» Яничанське 5455,8 

 Разом  64918,5 
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в новітній історії нашої держави були періоди безвідповідального, 

безгосподарського ставлення до лісовідновлення, що спричинило утворення 

насаджень із другорядних, малоцінних деревних видів. На сьогодні їхня 

реконструкція – це потенціал для поліпшення якісного складу лісів регіону. 

 

 

Рис. 1.3. Розподіл площі лісів регіону досліджень за головними 

деревними видами 

Насадження липи серцелистої (1,2 %) та інших деревних видів (4,4 %), 

таких як береза повисла, берест, верба біла, в’яз гладкий, в’яз дрібнолистий, 

гледичія колюча, горіх грецький, горіх чорний, дуб червоний, клен 

гостролистий, модрина європейська, черешня, ялина європейська та ще 

близько 30 деревних та чагарникових видів, вказують на оптимальні умови 

для розвитку мішаних широколистяних, біологічно стійких лісів у регіоні 

досліджень. 

Найпоширенішим типом лісорослинних умов (ТЛУ) у дубових 

деревостанах регіону виступає свіжа діброва (D2) – 94,3 % (рис. 1.4). 

Основним типом лісу є свіжа грабова діброва (D2ГД). У цих деревостанах 

перший ярус утворює дуб звичайний, інколи з незначною домішкою ясена 
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звичайного. В другому ярусі ростуть граб звичайний, клен гостролистий, 

липа серцелиста та інші супутники дуба. 

 

Рис. 1.4. Розподіл площі дубових лісів регіону досліджень за типами 

лісорослинних умов 

Сухі діброви (D1) трапляються рідше (1,9 %) та представлені сухою 

грабовою дібровою (D1ГД). Такі типи лісу притаманні вододілам і 

підвищеним місцям рельєфу. Майже половина цих насаджень 

низькоповнотні (відносна повнота – 0,6 і нижче) з добре розвинутим 

підліском. 

Свіжі судіброви (С2) поширені лише на 2,7 % площі дубняків, вони 

здебільшого трапляються в пониженнях рельєфу – балках, ярах та заплавах 

річок. Типи лісу тут представлені в основному свіжою грабово-сосновою 

судібровою (С2ГСД), а свіжа грабова судіброва еродована (С2ГДЕ) займає 

площу лише 90,2 га. 

Як відомо, ліси України характеризуются нерівномірним розподілом 

деревостанів за групами віку. Особливістю вікової структури дубових лісів 

України є переважання молодняків (15,5 %) і середньовікових (68,8 %) з 

відносно невеликою часткою пристиглих (10,7 %), стиглих та перестиглих 

(5,0 %) деревостанів [32]. Розподіл площі дубових насаджень регіону 

досліджень (рис. 1.5) більш рівномірніший.  
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Рис. 1.5. Розподіл площі дубових лісів регіону досліджень за класами 

віку 

Молодняки становлять 9,1 %, середньовікові – 63,0 %, пристиглі – 

22,9 %, стиглі та перестиглі – 5,0 %. Значна частка, порівняно із 

загальнодержавним показником, площ пристиглих, стиглих та перестиглих 

деревостанів (27,9 %) свідчить про помірні в минулому обсяги 

лісокористування в регіоні та можливість їхнього збільшення у наступні 

періоди (10−30 років). 

Важливий показник лісового фонду – середній вік насаджень. У дубових 

лісах України він становить 68 років [32]. У насадженнях дуба 

Придніпровського правобережного Лісостепу середній вік насаджень вищий 

за половину віку рубок головного користування і досягає 73 роки (табл. 1.2), 

що також вказує на позитивну динаміку вікової структури. 

Як відомо, бонітет – це показник продуктивності насадження, що 

залежить від ступеня багатства лісорослинних умов. Цей показник 

характеризується класами бонітету насаджень, які визначаються за 

співвідношенням середнього віку і середньої висоти та походженням 

деревостану (за М. М. Орловим). 



 

 

 

Таблиця 1.2 

Площі та середні таксаційні показники дубових лісів регіону досліджень 

 

Походження 

Площа 
Середні показники 

для насадження в цілому для частини дуба 

га % 
вік, 

років 

відносна 

повнота 

запас, 

м3·га-1 

зміна 

запасу, 

м3 

бонітет 
висота, 

м 

діаметр, 

см 

частка в 

складі за 

запасом 

Насіннєве штучне 24892,6 61,7 61 0,76 229 3,8 І,4 20,7 26,1 6,3 

3
6
 

 

Насіннєве природне 14497,7 35,9 94 0,76 323 3,4 І,5 25,6 35,4 5,0 

Вегетативне природне 985,3 2,4 82 0,71 245 3,0 ІІ,1 23,5 32,3 4,8 

Разом 40375,6 100,0 73 0,76 263 3,6 І,5 22,4 29,8 5,7 
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Частка дубових лісостанів регіону з класом бонітету ІІ і вище досягає 

93,6 % (рис. 1.6) із середнім значенням – І,5. Також на високу продуктивність 

дубових насаджень регіону вказує середній запас, який становить 263 м3·га-1  

(224 м3·га-1 в Україні [32]). 

 

 

Рис. 1.6. Розподіл площі дубових лісів регіону досліджень за класами 

бонітету 

Якщо бонітет дає змогу оцінити можливу, потенційну продуктивність 

насадження, то повнота відображає величину фактичної продуктивності. 

Повнота деревостану – це ступінь щільності стояння дерев на певній площі, 

тобто ступінь використання ними простору. Розрізняють два види повноти – 

абсолютну та відносну. Абсолютна повнота визначається як сума площ 

поперечних перерізів дерев на висоті грудей на одиницю площі та 

вимірюється у м2·га-1. Відносна повнота визначається як відношення 

абсолютної повноти деревостану до абсолютної повноти нормального 

деревостану і виражається у частках одиниці. Повнота дозволяє визначити 

стан насаджень, оцінити запаси деревини, запланувати лісогосподарські 

заходи. Вона впливає на продуктивність лісів та якість вирощеної деревини. 

Зниження повноти призводить до зниження загального запасу насаджень у 

віці стиглості та погіршення якості круглих лісоматеріалів.  
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Дубові ліси регіону досліджень (рис. 1.7) характеризуються високими 

повнотами. Так, на насадження з повнотою 0,7 і більше припадає 93,6 % 

площі, із середнім значенням – 0,76 (див. табл. 1.2), що з точки зору 

лісівництва відповідає оптимальній [91]. 

 

 

Рис. 1.7. Розподіл площі дубових лісів регіону досліджень за повнотами 

 

За походженням 97,6 % насаджень у регіоні насіннєві (див. табл. 1.2), 

тоді як корінних лісів природного походження – лише 35,9 %, що вказує на 

значний вплив на них антропогенного фактора в минулому столітті.  

Штучні та природні деревостани відзначаються середнім віком і, як 

наслідок, середнім запасом, зміною запасу, середньою висотою та середнім 

діаметром (див. табл. 1.2). Дещо нижчий запас та зміна запасу в лісостанах 

вегетативного походження пояснюються нижчим бонітетом і повнотою, що 

свідчить також і про нижчу продуктивність. Штучні деревостани мають 

найвищу частку участі дуба у складі за запасом (6,3). Варто зазначити, що 

чистих дубових деревостанів у регіоні досліджень налічується близько 

10,2 % (4,1 тис. га), за своєю структурою це: 92,7 % – насіннєві штучні, 

93,2 % – середньовікові та пристиглі. Лише 69,5 % чистих дубняків мають 

відносну повноту 0,7 і більшу, що значно нижче середнього показника в 
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регіоні досліджень. Очевидно, що в період створення цих насаджень 

панувала хибна думка про їхню вищу продуктивність, ніж мішаних. Крім 

того, як показує досвід, у чистих деревостанах дуба у віці стиглості деревині 

властива наявність грибних ядрових п’ятен (початкова стадія гнилі), що 

вказує на їхню низьку біологічну стійкість. 

Загалом дубові ліси регіону досліджень характеризуються однорідністю 

за типами лісорослинних умов (D2) і типами лісу (свіжа грабова діброва); 

відзначаються наближеним до оптимального розподілом за віком; мають 

досить високі: середній вік (73 роки), середній бонітет (І,5), середню повноту 

(0,76), середній запас (263 м3·га-1), середню зміну запасу (3,6 м3) та середню 

частку участі дуба в запасі деревостанів (5,7). 

 

Висновки до розділу 1 

1. У Придніпровському правобережному Лісостепу зосереджені основні 

масиви лісів Правобережжя, завдяки чому лісистість регіону досліджень 

досягає 27,7 %. У регіоні досліджень склалися оптимальні кліматичні, 

ґрунтові та гідрологічні умови для розвитку дуба. 

2. Під дубовими лісостанами регіону досліджень знаходиться 67,1 % 

площі вкритих лісовою рослинністю ділянок. Це переважно штучні 

насадження (61,7 %). Найпоширеніший тип лісу – свіжа грабова діброва. 

3. Для насаджень дуба регіону досліджень характерний близький до 

оптимального розподіл за віком та високий середній вік – 73 роки. Штучні 

насадження молодші і мають середній вік 61 рік. Частка пристиглих, стиглих 

та перестиглих деревостанів (27,9 %) свідчить про можливість збільшення 

обсягів лісокористування в наступні періоди. 

4. На чисті дубові насадження регіону досліджень припадає невелика 

частка за площею – лише 10,2 %, із повнотою значно нижчою за середню. 

Середня частка дуба в деревостанах за запасом становить 5,7. 

Матеріали розділу висвітлені у двох наукових працях: [11, 51]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗМІРНО-ЯКІСНОЇ 

СТРУКТУРИ ДЕРЕВОСТАНІВ 

 

2.1. Історичні аспекти розвитку методів таксації запасу деревостанів 

 

Оцінка лісових ресурсів – це основний елемент у системі ефективного, 

раціонального ведення лісового господарства та використання його корисних 

властивостей. Лісова таксація (лат. taxatio – оцінка) – матеріальна оцінка 

лісу; визначення запасу (обсягу), віку і приросту окремих дерев і цілих 

насаджень, а також якісна оцінка лісу та процесів вирощування; розробка 

техніки та методів обліку насаджень і деревини [109].  

Лісова таксація як наука почала інтенсивно розвиватися в країнах, де 

з’явився ринок деревини і вона стала об’єктом торгівлі – Німеччина, Австрія 

та Франція. Перші наукові роботи, присвячені лісовій таксації, з’явилися у 

1812 р., тоді було опубліковано книгу Hossfeld «Niedere und höhere 

Stereometrie…», König «Anleitung zur Holztaxation» [74]. На той час західні 

країни значно випереджали Російську імперію за розвитком лісової таксації – 

з’являлися підручники, запроваджувалися математичні та статистичні методи 

досліджень. 

Серед робіт західних вчених ХІХ та початку ХХ ст. заслуговують на 

увагу наступні публікації: König «Zuverlässige and allgemeine brauchbare 

Holztaxations tafeln», «Die Forst-Mathematik in den Grenzen wirthschaftlichen 

Anwendung», «Die Forstbenutzung», Müller «Lehrbuch der Holzmesskunde», 

W. Tishchendorf «Lehrbuch der Holzmassenermittlung», Hüffel «Dendrometrie» і 

«Economie forestiere», Roulleau «Cubage des bois», Schlich «Forest 

Mensuration», Graves «Forest Mensuration» [74]. 

Першими оригінальними працями з лісової таксації на теренах 

колишньої Російської імперії стали підручник В. С. Семенова «Таксация 

лесов», опублікований у 1843 р., і результати лісотаксаційних досліджень 

Варгаса-де-Бадемара – «Исследования о запасе и приросте лесов в 
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Тульськой Губернии…» (1844), опубліковані в «Лесном журнале» у 1846 р. 

Створення «Лісового товариства» і видання «Лісового журналу» в 

1870−1880 рр. вплинули на розвиток наукової думки в царині лісової 

таксації. Вийшли друком такі роботи вчених: Н. М. Зобов «Лесная 

таксация» (1873), Баур «Лесная таксация» та Кунце «Учебник 

древоизмерения» (1878), А. Ф. Рудзький «Лесная таксация, пособие для 

лесничих, лесовладельцев и лесопромышленников», М. К. Турський 

«Таблицы для таксации леса» (1872) [117].  

На початку ХХ ст. особливо активізувалися дослідження, пов’язані з 

розробленням нормативів для таксації об’єму стовбурів і запасу деревостанів. 

Із робіт того періоду треба відзначити наступні: А. Крюденер «Таблицы 

массы, сбега и др. для главнейших древесных пород» (1913), М. М. Орлов та 

Б. А. Шустов «Объемъ и сбегъ стволовъ сосны» (1912), «Таблицы хода роста 

порослевых дубовых насаждений южной России» (1914), А. В. Тюрін 

«Таблицы хода роста сосновых насаждений Архангельской губернии и еловых 

насаждений Северо-Восточной Европейской части России» (1913–1916), 

М. Є. Ткаченко «Закон формы древесных стволов и всеобщие таблицы 

видовых чисел» (1911) [2, 46, 76, 117]. 

Радянський період розвитку лісової таксації характеризується активною 

розробкою теоретичних положень у тісному взаємозв’язку з вимогами 

виробництва. Особливо варто відзначити внесок у розвиток лісотаксаційної 

науки класика лісової таксації та лісовпорядкування М. М. Орлова, який 

підготував 148 статей та книг [117]. Дотепер залишається незамінною його 

бонітетна шкала (1911), досі актуальні його підручники «Лесная таксация» 

[74] та «Лесоустройство» [75].  

Не менш важливими стали дослідження М. П. Анучина, які пов’язані з 

розрахунком обсягів лісокористування, товаризацією і сортиментацією 

запасу деревостанів. Під його керівництвом розроблено статистичний метод 

таксації лісу за допомогою кругових пробних площ. Він опублікував понад 
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250 праць, з яких близько 40 монографій [117]. Окрім того, М. П. Анучин є 

автором шести видань підручників «Лесная таксация» [2] та 

«Лесоустройство» [3]. 

У цей період опубліковані також праці В. К. Захарова [40−42], 

М. Є. Ткаченка [100], Д. І. Товстоліса [58, 101], М. В. Третьякова [102−104], 

М. К. Турського «Лесная таксация» (1927) [117], О. В. Тюріна [106, 107]. 

Створення електронно-обчислювальних машин 2-го і 3-го покоління 

(60–70-ті рр. ХХ ст.) дало можливість здійснювати статистичну обробку 

значних за обсягом дослідних даних, застосовувати більш складні методи 

математичного моделювання процесів та вирішувати низку математичних і 

статистичних задач. Це підняло лісову таксацію на якісно новий рівень. 

Піонером широкого запровадження обчислювальної техніки для вирішення 

лісотаксаційних завдань був К. Є. Нікітін [67, 70]. 

Подальший розвиток лісової таксації у колишньому СРСР пов’язаний з 

працями А. А. Антанайтіса [1], М. П. Анучина [6], О. О. Атрощенка [8], 

В. Ф. Багінського [9], І. І. Гусєва [30], В. В. Загреєва [36, 37], Г. Б. Кофмана 

[45], А. А. Кулєшиса [47, 48], О. Г. Мошкальова [64, 65], М. М. Свалова [88, 

89], А. З. Швиденка [114–116] та ін. 

В сучасних умовах лісова таксація знаходиться на новому якісному етапі 

свого розвитку. Ключова роль зараз належить вибірково-статистичним і 

дистанційним методам. У новітній історії України найбільш значущими в 

лісовій таксації стали роботи вчених: О. А. Гірса [21–23], М. М. Грома [29], 

С. М. Кашпора [44, 53, 97], П. І. Лакиди [50, 93, 98], А. А. Строчинського 

[95–99], Є. І. Цурика [112, 113], А. З. Швиденка [70, 114–116] та ін. 

 

2.2. Теоретичні засади моделювання об’єму деревного стовбура 

 

Визначення об’єму деревного стовбура виступає однією з головних 

задач лісової таксації. Над розробленням та удосконаленням методів 

вирішення цієї задачі науковці почали працювати ще два століття тому. За 

результатами цих досліджень були складені таблиці об’єму деревних 
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стовбурів. Одними з перших стали розроблені масові таблиці, опубліковані 

німецьким лісівником Гартігом у 1804 р. [2]. У 1846 р. видані баварські 

масові таблиці, а в 1886 р. – російські тимчасові таблиці. Значні за обсягом 

дослідження виконані на початку ХХ ст. під керівництвом відомого вченого 

А. Крюденера [46] та М. М. Орлова, зокрема довідник «Лесная 

вспомогательная книжка для таксации и технических расчетов». У 30-х рр. 

ХХ ст. було розроблено масові таблиці Союзліспрому [2], які широко 

застосовувалися в Україні до опублікування в 1987 р. видання «Нормативно-

справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии» [72]. 

Упродовж останнього часу на кафедрі лісу та лісового менеджменту НУБіП 

України проведено низку наукових досліджень, пов’язаних із розробленням 

та удосконаленням нормативів об’єму стовбурів дерев хвойних і листяних 

порід. Це сприяло опублікуванню в 2013 р. нового нормативно-

інформаційного видання «Лісотаксаційний довідник» [53]. 

Для побудови об’ємних таблиць кожний дослідник або розробляє власні 

способи та методи, або удосконалює наявні. На сьогодні існує кілька 

методичних підходів до моделювання об’ємів стовбурів [2, 90]. 

Перший підхід полягає в тому, що об’єм стовбура розглядається як 

добуток трьох об’ємоутворювальних факторів: площі поперечного перерізу 

(g), висоти (h) і видового числа (f). Цей метод досить добре розвинений, 

обґрунтований вченими і набув широкого застосування в Україні. 

Багаторічний досвід використання на виробництві нормативів, побудованих 

на основі цього методу, засвідчив їх зручність та прийнятну точність. Поряд 

із видовим числом використовуються інші показники форми, такі як 

коефіцієнти та класи форми, числа збігу тощо. Широкого застосування ці 

показники не знайшли, адже, по-перше, коефіцієнти та класи форми 

математично зв’язані з видовим числом, по-друге, нормативи розробляються 

для середніх за формою стовбурів [62]. 

Ще один метод визначення об’єму стовбура полягає в побудові 
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багатовимірних моделей, аргументами в яких, крім діаметра, висоти та 

показників форми, можуть бути ще й інші показники, наприклад, висота 

початку крони та її протяжність, вік, бонітет тощо. Обґрунтування 

параметрів цих моделей на сьогодні не вважається складним завданням. 

Серед основних недоліків цього методу є, по-перше, неможливість 

забезпечення нормальності розподілу всіх об’ємоутворювальних факторів 

[90], по-друге, застосування того чи іншого показника, на нашу думку, не 

дозволяє якісно відобразити вплив усіх природних чинників на форму 

деревного стовбура, а отже, і на його об’єм. Це ставить під сумнів 

адекватність таких моделей. 

Як відзначав Г. Б. Кофман, на початку другої половини ХІХ ст. науковці 

розділилися на дві окремі гілки стосовно питання застосування методів 

визначення об’єму стовбура [45]. Одні наполягали на використанні 

показників форми – старі та нормальні видові числа, коефіцієнти і класи 

форми, числа збігу. Другий напрям ґрунтується на дослідженні твірної 

деревного стовбура, яка й виступає тим чинником, який безпосередньо 

впливає на показники форми.  

Як відомо, об’єм довільного геометричного тіла, обмеженого замкнутою 

поверхнею, можна обчислити за формулою [83]: 

 

𝑉 = ∫𝐹(ℎ)𝑑ℎ,                                                   (2.1) 

 

де V – об’єм; h – значення довільної координати всередині тіла; F(h) – площа 

перерізу цього тіла, перпендикулярного до напрямку координати.  

Якщо на стовбурі вибрати значення довільної координати h (висоту 

стовбура), то у формулі (2.1) F(h) визначатиме площу поперечного перерізу 

стовбура. Форма цього перерізу досить складна, не є кругом та змінюється 

від окоренка до верхівки стовбура. Однак багатьма дослідниками 

встановлено, що при обчисленні площі поперечного перерізу за формулою 

площі круга забезпечується достатня точність із похибкою до 3,0 % [2, 29, 
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40]. Отже, прирівнявши форму поперечного перерізу стовбура до круга, 

формула (2.1) набуде вигляду:  

 

𝑉 =
𝜋

4
∫ 𝑓2(ℎ) 𝑑ℎ
𝐿

0
,                                             (2.2) 

 

де V – об’єм стовбура; L – висота стовбура; f(h) – функція твірної стовбура за 

висотою. 

Варто зауважити, що на різних висотах форма стовбура наближається до 

форми відомих тіл обертання – нейлоїда, циліндра, параболоїда та конуса. 

Тому вибір виду рівняння, яке описує твірну, досить суттєвий чинник у 

цьому методі. Узагальнюючи багаторічний досвід дослідників, на сьогодні 

можна виділити два основні напрями щодо моделювання твірної деревного 

стовбура.   

Перший напрям полягає в апроксимації збігу за всією довжиною 

стовбура з використанням однієї функції. Основні з них – це поліноми різних 

порядків, показникові функції та їх композиції з іншими елементарними 

функціями.  

Одним із перших, хто намагався описати твірну деревного стовбура 

деяким рівнянням, був Д. І. Менделєєв [2]. Це рівняння кубічної параболи: 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2 + 𝑑𝑥3,                                           (2.3) 

 

де y – радіус стовбура; x – висота до точки заміру радіуса; a, b, c, d – 

параметри рівняння. 

При цьому В. Г. Нестеров [66] для моделювання твірної стовбура також 

використовував поліноми третього порядку, тоді як А. М. Федосімов [110] – 

шостого. Застосування поліномів вищих степенів для апроксимації твірної 

досить ґрунтовно дослідив О. Г. Мошкальов [63]. Ним встановлено, що 

найточніші результати можна отримати при використанні полінома 5-го 
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степеня. Автором також доведено, що у випадку, коли кількість точок, за 

якими апроксимується твірна, близька до степеня полінома, це може 

призвести до нестійкості системи рівнянь. Особливо значну похибку в такій 

ситуації дають поліноми парних степенів. 

Описувати твірну стовбура рядом Фур’є за непарними багаточленами 

Чебишева першого роду запропонував О. В. Поляков [80]: 

 

𝑑 =  𝑎1𝑇1(𝑥) + 𝑎3𝑇3(𝑥) + ⋯+ 𝑎𝑛𝑇𝑛(𝑥),                       (2.4) 

 

де d – діаметр стовбура; x – висота до точки заміру діаметра стовбура; an – 

параметри; Tn(x) – непарні багаточлени Чебишева першого роду. 

Застосування ортогональних поліномів для апроксимації залежностей 

має ряд переваг: по-перше, коефіцієнти в ряду (2.4) обчислюються незалежно 

один від одного; по-друге, цей ряд можна скорочувати, якщо значення 

коефіцієнтів високих порядків мають малі абсолютні величини. Крім того, 

порівняно з апроксимацією табличних функцій степеневими функціями, 

ортогональні поліноми спрощують розв’язок цієї задачі, зменшуючи 

кількість обчислювальних операцій.  

Для опису твірної А. З. Швиденко [114] застосував показникову 

функцію, яка монотонно спадає та не має точок перегину: 

 

𝑦 =  𝑎𝑒−𝛼𝑥 − 𝑏𝑒𝛽𝑥,                                            (2.5) 

 

де y – діаметр стовбура, x – висота до точки заміру діаметра, e – число 

Ейлера, a, b, α, β – параметри рівняння. 

За кордоном багато дослідників [119, 120, 123−125, 127] розробили 

математичні моделі для опису твірної одним рівнянням на основі поєднання 

різних функцій. Деякі з цих рівнянь наведено у табл. 2.1.  
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Таблиця 2.1 

Математичні моделі твірної стовбурів 

Автор Математичний вираз моделі1 

J. C. Byrne and    

D. D. Reed [120]  

𝑑𝑖 = 𝑑 ∙ 𝑥𝑏;  𝑏 = 3/2 − (ℎ𝑖/ℎ)/𝑎1 − {1 − (ℎ𝑖/ℎ)/𝑎1} ∙ 𝐼1; 

𝐼1 = {
1, якщо ℎ𝑖/ℎ ≥ 𝑎1      
0 в інших випадках

 

A. Kozak [124] 
𝑑𝑖 = 𝑎0 · 𝑑

𝑎1 · 𝑎2
𝑑 · 𝑥(𝑏1·𝑧

2+𝑏2 ·𝑙𝑛(𝑧+0.001)+𝑏3·√𝑧+𝑏4·𝑒𝑥𝑝(𝑧)+𝑏5·(𝑑/ℎ)); 

𝑥 = (1 − √(ℎ𝑖/ℎ))/(1 − √𝑝);  𝑧 =  ℎ𝑖/ℎ;  𝑝 = 0.225 

R. M. Newnham 

[127] 

𝑑𝑖 =  𝑑 · 𝑥(𝑎0+𝑎1·(𝑧−1)+𝑎2 ·𝑒𝑥𝑝(𝑎3·𝑧)); 

𝑥 = (ℎ − ℎ𝑖)/(ℎ − 1.3);  𝑧 =  ℎ𝑖/ℎ; 

A. Kozak [125] 
𝑑𝑖 = 𝑎0 · 𝑑

𝑎1 · ℎ𝑎2 · 𝑥(𝑏1·𝑔
4+𝑏2 /𝑒𝑥𝑝(𝑑/ℎ)+𝑏3·𝑥

0.1+𝑏4/𝑑+𝑏5·ℎ
𝑤+𝑏6 ·𝑥); 

𝑥 = 𝑤/(1 − 1.3/ℎ1/3 );  𝑤 = 1 − 𝑔1/3;  𝑔 =  ℎ𝑖/ℎ; 

J. Fonwebean [123] 𝑑𝑖
2 = {(𝑑𝑏0/𝑏1) · ln(1 + 𝑏2 · ((ℎ − ℎ𝑖)

𝑏3/ℎ𝑏4))}1/𝑏5 

1 di – діаметр стовбура на висоті hi; d – діаметр стовбура на висоті 1,30 м; h − загальна 

висота стовбура; a, b – параметри рівнянь. 

 

Другий напрям досліджень твірної полягає в розділенні стовбура на 

декілька зон, котрі в подальшому описуються порівняно простими 

залежностями. Основоположником цього методу в Україні став 

К. Є. Нікітін [68]. Вчений розбив стовбур дерева на чотири зони:  комлеву – 

довжиною від 0 до 0,05l; нижню – від 0,05l до 0,25l; серединну – від 0,25l до 

0,50l; верхівкову – від 0,50l до 1,00l (де l – довжина стовбура). Для 

апроксимації твірної він використав рівняння параболи другого порядку, 

параметри якого були розраховані залежно від характеру збігу кожної зони. 

Для опису твірної А. З. Швиденко [114] застосував метод інтерполяції 

поліномами Ньютона другого і третього порядків з розподілом стовбура на 

три зони: від 0 до 0,1l; від 0,1l до 0,5l та від 0,5l до 1,0l. 
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При апроксимації твірної будь-яким методом кількість параметрів у 

рівнянні залежить від кількості точок (секцій) на стовбурі. Наприклад, 

кількість поліномів у формулі (2.4), а відповідно і їх коефіцієнтів, сягає 15. 

Розв’язок системи рівнянь з такою кількістю параметрів – досить складна 

задача. Швиденко А. З. та Я. А. Юдицький для уникнення цієї проблеми при 

розробці програми ПЕРТА [87] запропонували використовувати зональну 

інтерполяцію кривою, яка проходить через три послідовні точки і має, 

відповідно, три параметри. Це функція виду: 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑒𝑐𝑥,                                                 (2.6) 

 

де y – діаметр стовбура; x – висота до точки заміру діаметра; e – число 

Ейлера; a, b, c – параметри рівняння. 

Знаходження параметрів рівняння (2.6) нескладно вирішується за 

допомогою наступних залежностей: 

 

𝑐 =
1

𝑥2−𝑥1
ln (

𝑦3−𝑦2

𝑦2−𝑦1
);                                                (2.7) 

𝑏 =
𝑦2−𝑦1

𝑒𝑐𝑥2−𝑒𝑐𝑥1
;                                                           (2.8) 

𝑎 = 𝑦1 − 𝑏𝑒
𝑐𝑥1,                                                       (2.9) 

 

де x1,2,3, y1,2,3 – діаметри та висоти трьох послідовних точок на стовбурі. 

Метод розбиття стовбура на зони та їх апроксимація відносно простими 

функціями активно досліджувалися й за кордоном. Так, T. A. Max і 

H. E. Burkhard у 1976 р. розробили подібну модель для 

північноамериканського виду сосни Pinus tadea L. [126]. У дослідженнях 

A. Clark et al. [121] на її основі розроблено складніші моделі. Їх особливістю 

стала наявність фіксованої відмітки 5,27 м при поділі стовбура на зони. Ця 

відмітка використовується для визначення одного з показників форми 

стовбурів у практиці лісової таксації США [62]. Одна із зазначених моделей 
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має наступний вигляд: 

𝑑𝑖 =

{
 
 
 

 
 
 𝐼𝑆 ∙ [𝑑

2 ∙ (1 + (𝑐 +
𝑒

𝑑3
) ∙

((1−
ℎ𝑖
ℎ
)
𝑟
−(1−

1,30

ℎ
)
𝑟
)

1−(1−
1,30

ℎ
)
𝑟 )] +                    

+𝐼𝐵 ∙ [𝑑
2 − (𝑑2 − 𝐹2) ∙

(1−
1,30

ℎ
)
𝑝
−(1−

ℎ𝑖
ℎ
)
𝑝

(1−
1,30

ℎ
)
𝑝
−(1−

5,27

ℎ
)
𝑝] +                           

+𝐼𝑇 ∙ [𝐹
2 ∙ (𝑏 ∙ (

ℎ𝑖−5,27

ℎ−5,27
− 1)

2
+ 𝐼𝑀 ∙ (

1−𝑏

𝑎2
) ∙ (𝑎 −

ℎ𝑖−5,27

ℎ−5,27
)
2

)]}
 
 
 

 
 
 
0,5

,       (2.10) 

 

де 𝐼𝑆 = {
1, якщо ℎ𝑖 < 1,30     
0 в інших випадках

;   𝐼𝐵 = {
1, якщо 1,30 ≤ ℎ𝑖 ≤ 5,27
0 в інших випадках         

; 

 𝐼𝑇 = {
1, якщо ℎ𝑖 > 5,27     
0 в інших випадках

;   𝐼𝑀 = {
1, якщо ℎ𝑖 < 5,27 + 𝑎 ∙ (ℎ − 5.27)
0 в інших випадках                         

; 

di – діаметр стовбура на висоті hi; d – діаметр стовбура на висоті 1,30 м; h – 

загальна висота стовбура; 𝐹 – діаметр стовбура на висоті 5,27 м; a, b, c, e, p, 

r – параметри рівняння. 

Загалом визначення об’єму стовбура на основі математичної моделі 

твірної має ряд очевидних переваг над іншими зазначеними методами. На 

основі твірної можливо визначити об’єм не тільки стовбура, а і його 

довільних частин. Знаючи протяжність ділової частини стовбурів різних 

категорій, визначення виходу ділової деревини не тільки з ділових стовбурів, 

а й із напівділових та дров’яних, значно підвищить точність нормативів. Крім 

того, можливе визначення структури виходу ділової деревини за класами 

якості, розмірів та довжиною при різних сценаріях розкряжування. 

 

2.3. Дослідження розмірно-якісної структури деревостанів 

 

Об’єм стовбура та ліквідної частини крони дають уявлення про 

загальний об’єм деревини, придатної до використання. Ці дані не 

відображають розмірні та якісні характеристики деревини. Під час 

планування і виконання різноманітних лісогосподарських заходів, 

проведення таксації лісів тощо необхідно з певною точністю знати структуру 
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об’єму круглих лісоматеріалів за їхніми геометричними розмірами і якістю. 

По-перше, об’єм ділових лісоматеріалів за класами розмірів на певній 

лісосіці необхідний для виконання матеріально-грошової оцінки та сплати 

підприємствами рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. 

Історично цей податок виник ще в царській Росії. Так, у 1798 р. всі лісові 

угіддя, які не мали власників, оголошуються державною власністю, а у 

1799 р. вводиться «попенна плата», яка розраховувалася за спеціальними 

таксами «по пнях» [7]. На сьогодні в Україні рентна плата являє собою один 

із видів податку і розраховується на підставі сортиментних таблиць [53] та 

ставок згідно з п. 256.3 Податкового кодексу України [78]. 

По-друге, для якісного обліку лісопродукції, планування обсягів її 

реалізації та фінансових результатів підприємств лісогосподарської галузі 

необхідно володіти інформацією про розподіл загального запасу ліквідної 

деревини за якістю, діаметрами, а в деяких випадках, і за довжинами. 

Дослідженнями і розробкою різних методів визначення розмірно-якісної 

структури займалися багато видатних вчених: Д. І. Товстоліс, 

Б. О. Шустов [58]; М. В. Третьяков, П. В. Горський [102]; О. В. Тюрін [107]; 

М. П. Анучин [5]; Я. А. Юдицький [118]; К. Є. Нікітін [92]; 

А. А. Строчинський, П. І. Лакида, С. М. Кашпор [93] та ін. 

Відомо кілька методів визначення розмірно-якісної структури запасу 

насаджень: індивідуальна подеревна сортиментація [2, 40], за модельними 

деревами [2, 4, 55, 56], за пробними площами [2, 39, 54, 56], за 

сортиментними і товарними таблицями [2, 53]. Кожен з цих методів має свої 

особливості. 

Індивідуальна подеревна сортиментація полягає в тому, що для кожного 

стовбура, виміченого в рубку, очікуваний вихід лісоматеріалів встановлюють 

окомірно за наявністю зовнішніх вад. Їхню довжину, діаметр та якість 

визначають відповідно до вимог стандартів і прийнятих специфікацій. 

Точність результатів залежить від кваліфікації виконавця (що досить часто 

призводить до суб’єктивної оцінки) та від точності окомірної таксації. На 
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практиці ж метод індивідуальної подеревної сортиментації використовують 

рідко, адже він потребує значних витрат часу, а точність отриманих 

результатів залишається сумнівною. 

При застосуванні методу за модельними деревами, для встановлення 

виходу лісоматеріалів зрубують і розкряжовують певну кількість найбільш 

типових дерев. За результатами такого розкряжування обраховують вихід 

лісоматеріалів з усього деревостану. На точність результатів істотно 

впливають кількість модельних дерев, помилки при вимірюванні їхніх 

таксаційних показників та метод відбору дерев в рубку.  

Відомо [2, 70], що помилку при визначенні запасу, як функції від 

змінних g, h, f , можна встановити за формулою: 

 

𝑚𝑀 = √(ℎ𝑓)
2𝑚∑𝑔

2 + (∑𝑔𝑓)2𝑚ℎ
2 + (∑𝑔ℎ)2𝑚𝑓

2,                      (2.11) 

 

де 𝑚𝑀 – основна (середньоквадратична) помилка функції запасу; h – висота;  

f – видове число; ∑g – сума площ поперечних перерізів; 𝑚ℎ , 𝑚𝑓 , 𝑚∑𝑔 – 

основні помилки у визначенні висоти, видового числа та суми площ 

поперечних перерізів відповідно. 

Застосовуючи формулу (2.11), М. П. Анучин встановив [2], що при 

рубанні та розкряжуванні на лісосіці 15 дерев забезпечується відносна 

похибка визначення запасу: для загального виходу ділової деревини – 4,1 %; 

для лісоматеріалів, які становлять 20,0 % запасу – 6,4 %; для лісоматеріалів, 

які становлять 10,0 % запасу – 8,0 %. Відносні помилки при визначенні 

загального запасу за різної кількості модельних дерев, наприклад, від 1 до 

15 шт., варіюють від 12,7 % до 3,4 %. Ці помилки практично не залежать від 

кількості дерев у самому насадженні чи на лісосіці. 

Для відбору модельних дерев за розмірами, як правило, застосовують 

метод пропорційного-ступінчастого представництва, тоді як за якістю – 
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випадковий метод.  

Метод визначення структури запасу за модельними деревами широко 

застосовується під час лісовпорядних та науково-дослідних робіт; у 

деревостанах зі значною фаутністю, у тому числі з прихованими вадами 

деревини (стовбурові та ядрові гнилі, дупло тощо); для встановлення 

розмірно-якісної структури лісосік, таксаційні показники яких суттєво 

відрізняються від середніх показників нормативів (низькостовбурні, 

перестиглі, з поганим очищенням стовбурів від сучків тощо). Достатня 

точність цього методу та відносно невеликі трудові витрати дають змогу 

ефективно застосовувати його і на виробництві. 

Метод визначення структури запасу за пробними площами полягає у 

виборі найтиповіших для насадження місць і закладанні в них пробних площ. 

На пробних площах зрубують усі дерева та розкряжовують на лісоматеріали. 

Запаси однакових за розмірами та якістю лісоматеріалів сумують та 

перераховують на 1 га, або на всю площу. Цей метод дає змогу врахувати 

вплив на структуру запасу таких чинників, як форма стовбурів, внутрішні 

вади деревини та будова деревостанів. На точність результатів істотно 

впливає розташування в насадженні пробної площі та її розмір.  

В Україні вимоги до закладання пробних площ визначені чинним 

стандартом СОУ 02.02-37-476:2006 [94]. Відповідно до цього нормативу 

пробні площі розміщуються на відстані, не ближчій ніж 30 м від квартальних 

просік, доріг, меж лісу, зрубів та інших категорій лісових ділянок. На 

пробній площі має налічуватись, як правило, щонайменше 200 дерев 

основного елемента лісу, а її площа повинна бути кратною 0,05 га, із 

співвідношенням сторін, не більшим 1 : 2. 

Метод пробних площ досить трудомісткий. Його застосовують під час 

науково-дослідних робіт, складання та перевірки нормативів тощо. 

Широкого застосування на практиці для визначення розмірно-якісної 

структури деревостанів набули сортиментні таблиці. Вони складаються з двох 

частин. Перша використовується для матеріально-грошової оцінки і ділить 



 
53 

 

 

загальний запас дерев на ділову деревину, дров’яну, ліквід з крони, сучки та 

відходи. Запас ділової деревини розділений за категоріями крупності – груба, 

середня та дрібна. Друга частина розподіляє загальний об’єм ділової та 

дров’яної деревини за сортиментами. Варто зауважити, що «Лісотаксаційний 

довідник» [53] доповнено новою таблицею – «1.50. Розподіл об’єму грубої 

ділової деревини стовбурів дуба за діаметром сортиментів у верхньому відрізі 

та сортами, %». Власне, в цій таблиці деталізовано якісну структуру об’єму 

грубої ділової деревини (завтовшки у верхньому відрізі від 26 см). Ця таблиця 

найбільш інформативно описує структуру об’єму ділової деревини дуба, адже 

основні чинники, які вказують на напрям використання та формують ціну 

конкретної колоди, – це її діаметр, довжина та якість. Для застосування 

нормативів необхідно встановити окремі таксаційні характеристики 

насадження, які слугують входами в таблиці, а саме: провести перелік дерев за 

ступенями товщини та категоріями технічної придатності; за висотою 

цетральних ступенів товщини визначити розряд висот. 

Узагальнення методики складання сортиментних таблиць здійснено 

К. Є. Нікітіним та А. З. Швиденком [38]. Вона передбачає вирішення таких 

важливих завдань: 

− аналіз співвідношень висот і діаметрів дерев та побудова розрядної 

шкали; 

− визначення повнодеревності стовбурів та подальшого математичного 

моделювання їх об’єму; 

− встановлення закономірностей розподілу об’єму стовбурів за 

розмірно-якісними категоріями. 

Дослідження співвідношення між діаметрами і висотами дерев у 

деревостанах основних лісотвірних порід України протягом багатьох років 

проводилося науковцями кафедри таксації лісу та лісового менеджменту 

НУБіП України [38, 69]. Аналіз дослідних даних засвідчив наявність впливу 

на криву, яка характеризує співвідношення між діаметрами і висотами 
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стовбурів дерев, деяких факторів, основним з яких виступає вік деревостану. 

Так, у молодшому віці криві висот деревостанів характеризуються, як 

правило, інтенсивнішим зростанням, на відміну від старших насаджень, криві 

яких пологіші. Тому чинні сортиментні таблиці [53] побудовані у межах 

деревної породи окремо для різних вікових груп деревостанів: 

− молодняки й середньовікові; 

− пристиглі, стиглі та перестиглі. 

Вирішення другого завдання на сьогодні, як зазначалося в підрозділі 2.2, 

має два основні шляхи: моделювання об’єму стовбура як функції показників 

форми (старі й нормальні видові числа, коефіцієнти і класи форми, числа 

збігу тощо) та моделювання твірної деревного стовбура. Від методу 

визначення об’єму стовбурів залежить метод вирішення третього завдання – 

встановлення закономірностей розподілу їхнього об’єму за розмірно-

якісними категоріями.  

При застосуванні показників форми для визначення об’єму методика 

моделювання розмірно-якісної структури базується на закономірностях 

розподілу цього об’єму у відносних величинах (відсотках). Зазначена 

методика досить ґрунтовно досліджена, протягом тривалого часу 

використовується кафедрою таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП 

України і реалізована у низці нормативів [53, 92, 93]. 

Застосування математичної моделі твірної передбачає встановлення 

закономірностей розташування однорідних за якістю ділянок за довжиною 

стовбура. Знаючи закономірності зазначеного розподілу у ділових, 

напівділових, дров’яних категорій стовбурів і набір технічних характеристик 

необхідних лісоматеріалів, нескладно визначити розподіл об’єму. Зазначений 

метод був досліджений Я. А. Юдицьким, О. В. Поляковим [38, 80, 118] та 

застосований при розробці таблиць 1.46–1.56 «Лісотаксаційного довідника» 

[53]. Необхідно також відзначити, що на основі цього методу О. В. Поляковим 

та М. О. Поляковим було розроблено алгоритм і програмне забезпечення 

системи адаптивної промислової сортиментації лісосічного фонду [79−81]. 
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Цей алгоритм дає змогу встановлювати прогнозований вихід промислових 

сортиментів залежно від заданих користувачем характеристик, на відміну від 

нормативів, де технічні вимоги відповідають певним стандартам. 

Узагальнену схему складання таблиць розмірно-якісної структури із 

застосуванням різних методів зображено на рис. 2.1. 
 

 

Рис. 2.1. Узагальнена схема складання таблиць розмірно-якісної 

структури 

 

За М. П. Анучиним [2], точність визначення запасу та виходу 

лісоматеріалів за сортиментними таблицями залежить від похибок при 

встановленні трьох таксаційних показників: висоти (розряду таблиць), форми 

стовбурів (видового числа) насадження і точності проведення переліку дерев. 

Вчений розрахував за формулою (2.11), що при відносній похибці за 

висотою – 4,0 %, за видовим числом – 4,5 %, за діаметром – 0,5 %, відносна 

похибка у визначенні запасу становитиме 6,0 %. Відносні похибки у 
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визначенні об’ємів окремих сортиментів залежать від частки їх участі у 

запасі та коливаються від 6,0 % до 14,1 %. 

Разом з тим, О. А. Гірс [24] провів оцінювання точності деяких 

нормативів за запасом, виходом ділової деревини, її основних категорій 

крупності та дров у стиглих деревостанах основних лісотвірних порід 

України. Вченим проведено аналіз наступних нормативів: 

– опублікованих у 1984 р. сортиментних таблиць К. Є. Нікітіна [92]; 

– сортиментних та товарних таблиць, розроблених різними авторами під 

керівництвом А. З. Швиденка і А. А. Строчинського та об’єднаних у 

довіднику для таксації лісів України та Молдавії [72]; 

– затверджених у 2004 р. (доповнених у 2007 р.) нормативів товарності 

для основних лісотвірних порід України (автори: А. А. Строчинський, 

С. М. Кашпор, О. А. Гірс, Л. М. Березівський) [96, 99]; 

– виданих у 2007 р. моделей розмірно-якісної структури об’єму 

стовбурів основних лісотвірних порід України (автори: А. А. Строчинський, 

С. М. Кашпор, О. В. Поляков) [97]. 

Перевірка зазначених нормативів проводилася на предмет виявлення 

значущої систематичної помилки, адже її наявність може дати підстави 

стверджувати про невідповідність нормативів об’єкту досліджень, 

недостатню репрезентативність дослідного матеріалу, значущі похибки 

застосованих математичних моделей тощо. З метою перевірки для кожного 

деревного виду було відібрано від 20 до 60 пробних площ, які оброблялися за 

програмою ПЕРТА. Отримані дані такої обробки вважалися за істинні. Вони 

порівнювалися з результатами розрахунків за нормативами (для відносних 

одиниць до загального запасу). Систематична складова загальної похибки 

вираховувалася за формулою: 

𝑢 =
∑ (𝑋𝑖−�̅�𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑛
,                                               (2.12) 

 

де  u – систематична похибка; n – кількість пробних площ;  𝑋𝑖 – дані, 

отримані за нормативами; �̅�𝑖 – дані, отримані за програмою ПЕРТА. 
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Значення систематичних похибок для стовбурів дуба наведено у 

табл. 2.2 [24]. 

Таблиця 2.2 

Систематичні похибки перевірених нормативів  

Назва нормативу 

Систематична похибка, % 

запас 
ділова деревина 

дрова 

груба середня дрібна разом 

За сортиментними таблицями 

К. Є. Нікітіна (1984) [92] 
-3,6 1,8 -0,5 -0,8 0,4 3,4 

За сортиментними таблицями  

з довідника для таксації лісів 

України та Молдавії (1987) [72] 

-2,1 -1,1 0,1 -0,1 -1,0 1,9 

За моделями розмірно-якісної 

структури об’єму стовбурів 

основних лісоутворювальних 

порід (2007) [97] 

-2,0 -1,2 -0,5 0,6 -1,1 2,3 

 

За наведеними у табл. 2.2. даними, найменшу точність мають 

сортиментні таблиці К. Є. Нікітіна [92]. Майже однакові за точністю 

нормативи [72] та [97]. У всіх наведених таблицях завищений вихід дров’яної 

деревини, що пояснюється включенням до цієї категорії технологічної та 

екстрактової сировини. 

Оцінка загальної помилки зазначених нормативів здійснена також для 

відносних одиниць до загального запасу за допомогою стандартної похибки 

для масивів пробних площ за формулою: 

 

𝑠 = √
∑ (𝑋𝑖−�̅�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
,                                                  (2.13) 

 

де  s – стандартна похибка; n – кількість пробних площ;  𝑋𝑖 – дані, отримані 

за нормативами; �̅�𝑖 – дані, отримані за програмою ПЕРТА.  

Загальна похибка містить систематичну і випадкову складові та вказує 
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на межі, в яких варіюється той чи інший показник. У перевірених нормативах 

для дерев дуба вона знаходиться в межах від 0,4 % до 4,3 % для якісних 

категорій та категорій крупності ділової деревини. Для наведених 

автором [24] загальних похибок, відносні похибки залежно від частки участі 

в запасі категорій деревини становлять:  

– для 20 % участі – від 2,0 % до 21,5 %;  

– для 50 % участі – від 0,8 % до 8,6 %;  

– для 80 % участі – від 0,5 % до 5,4 %.  

Як відомо, рівень точності нормативів залежить від трьох основних 

джерел похибок [70]: 

– при зборі дослідного матеріалу – похибки репрезентативності та 

вимірювання; 

– при математичному моделюванні – розробка та вибір тієї чи іншої 

моделі; 

– при обчислювальних операціях – накопичення помилок первинних 

даних. 

На нашу думку, одним із шляхів підвищення точності лісооблікових 

завдань є розробка регіональних нормативів. Дослідний матеріал, зібраний у 

локальних (у розумних межах) регіонах, має вищу репрезентативність, 

меншу варіативність показників. Вибір дослідником конкретного методу 

складання сортиментних таблиць повинен забезпечувати максимально 

можливу точність на кожному етапі. 

 

Висновки до розділу 2 

1. У сучасних умовах застосування вибірково-статистичних та 

дистанційних методів, масове використання комп’ютерної техніки створило 

підґрунтя для здійснення у лісовій таксації статистичної обробки значних за 

обсягом дослідних даних, застосування більш складних методів 

математичного моделювання. 

2. Моделювання об’єму стовбура ґрунтується на двох основних 
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методах – використанні показників форми та твірної деревного стовбура. 

Визначення об’єму стовбура на основі математичної моделі твірної має ряд 

переваг, таких як можливість визначення об’єму довільних частин стовбура, 

визначення виходу ділової деревини з різних категорій стовбурів (ділові, 

напівділові, дров’яні) та визначення структури виходу ділової деревини за 

класами якості, діаметрів і довжин при різних сценаріях розкряжування. 

3. Узагальнена методика складання сортиментних таблиць, яку 

запропонували К. Є. Нікітін та А. З. Швиденко [38], передбачає можливість 

застосовування різних методів для вирішення її складових.  

4. Одним із шляхів підвищення точності та якості оцінки лісових 

ресурсів є розробка регіональних нормативів. 

Результати досліджень за розділом дисертації висвітлені в науковій 

праці [15].  
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИКА ЗБОРУ, ПЕРВИННА ОБРОБКА ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДНИХ ДАНИХ 

 

3.1. Методика збору та обсяг дослідного матеріалу 

 

Будь-які наукові дослідження передбачають збір і узагальнення 

кількісної та якісної інформації, яка об’єктивно відображає властивості явищ 

і процесів, що вивчаються. Відомо [70], що лісівничу інформацію можна 

розділити на три основні групи: первинну, похідну (або модельну) та 

нормативно-довідкову. Первинна дослідна інформація як основа досліджень 

має відповідати таким вимогам: 

– бути вичерпною, але не надмірною; 

– бути зіставною; 

– кількість інформації, методи її збору та обробки повинні забезпечувати 

необхідну точність результатів. 

Враховуючи поставлені у дисертаційній роботі завдання, збір дослідної 

інформації передбачав: 

1) з метою відбору насаджень, в яких необхідне закладання пробних 

площ, аналіз таксаційних описів та збір матеріалів виробничих переліків 

ділянок лісу, відведених у рубки головного користування та прохідні рубки;  

2) закладання тимчасових пробних площ у відібраних насадженнях із 

урахуванням вимог СОУ 02.02-37-479:2006 [94]; 

3) для дослідження повнодеревності та розмірно-якісної структури 

стовбурів на пробних площах проведення підбору, рубання, обміру та 

оцінювання якості модельних дерев дуба за чинними стандартами які 

гармонізовані з європейськими. 

Тимчасові пробні площі (ТПП) закладалися у пристиглих, стиглих та 

перестиглих дубових насадженнях. Їх розташування зображено на рис. 3.1.  
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Рис. 3.1. Територіальне розміщення тимчасових пробних площ у регіоні 

дослідження 

Як можна спостерігати на рис. 3.1, пробні площі рівномірно розміщені в 

регіоні досліджень, чим забезпечується відображення в дослідному матеріалі 

особливостей усіх насаджень. Для досягнення максимальної 

репрезентативності, враховуючи проведений у підрозділі 1.3 аналіз, лісові 

ділянки підбиралися у найбільш поширеному типі лісорослинних умов – D2, 

І–ІІІ класів бонітету, де були заплановані прохідні рубки та рубки головного 

користування (відведені в рубку ділянки). Всього закладено 17 тимчасових 

пробних площ із рубкою модельних дерев у 10 лісництвах відповідно до 

табл. 3.1, за винятком Креселецького лісництва ДП «Кам’янський лісгосп», 

де значно обмежено рубки в пристиглих, стиглих та перестиглих 

насадженнях. 

На кожній тимчасовій пробній площі зрубано та обміряно від 5 до 15 шт. 

модельних дерев загальною кількістю 171 шт. Кількість пробних площ та 

модельних дерев визначалася наближено пропорційно площі пристиглих, 

стиглих та перестиглих дубових насаджень окремого лісництва.  
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Таблиця 3.1 

Розподіл кількості дослідного матеріалу за підприємствами  

та лісництвами 

 

Детальну таксаційну характеристику насаджень, в яких закладено 

пробні площі, наведено в додатку Б. Для встановлення таксаційних 

показників насаджень використано матеріали лісовпорядкування [84–86] 

(додаток Б, табл. Б.1) та результати обробки виробничих переліків і 

модельних дерев за програмою ПЕРТА [87] (додаток Б, табл. Б.2). 

На кожній пробній площі було проведено відбір, рубання, обмір та 

оцінювання якості модельних дерев. Як модельні обиралися ділові та 

напівділові дерева відповідно до «Методичних вказівок...» [59] з деякими 

уточненнями. Так, при визначенні ділової частини за ДСТУ EN 1316-

1:2005 [35], усі стовбури в насадженні (на лісосіці) за зовнішніми ознаками 

необхідно віднести до категорії ділових. Причиною цього є те, що практично 

в кожному стовбурі певна частина дров’яної деревини, що класифікується 

№ з.п. Підприємство Лісництво 
Кількість, шт. 

ТПП МД 

1 ДП «Кам’янський лісгосп» Грушківське 1 8 

2 ДП «Кам’янський лісгосп» Тимошівське 2 23 

3 ДП «Кам’янський лісгосп» Креселецьке − − 

4 ДП «Смілянський лісгосп» Будянське 3 32 

5 ДП «Смілянський лісгосп» Володимирівське 2 23 

6 ДП «Смілянський лісгосп» Городищенське 1 14 

7 ДП «Смілянський лісгосп» Мліївське 2 10 

8 ДП «Смілянський лісгосп» Смілянське 1 12 

9 ДП «Смілянський лісгосп» Сунківське 2 17 

10 ДП «Чигиринський лісгосп» Матвіївське 2 20 

11 ДП «Чигиринський лісгосп» Яничанське 1 12 

 Разом  17 171 
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відповідно до ТУУ 56.196-95 [105] та ГОСТ 3243-88 [27], за ДСТУ EN 1316-

1:2005 відповідає якості ділової деревини категорії D і її протяжність дає 

підстави відносити напівділові стовбури у категорію ділових. Як наслідок, 

розподіл ділової деревини за якістю з таких стовбурів буде зміщуватися у бік 

нижчих класів. Крім того, при класифікації певного відрізка стовбура за 

категорією D на ростучому дереві виникають певні труднощі. Так, за 

ДСТУ EN 1316-1:2005 до класу D слід відносити лісоматеріали, в яких за 

всіма допустимими візуальними характеристиками понад 40 % об’єму 

деревини мають бути придатними для використання. Оцінити відсоток 

такого об’єму остаточно можна лише на зрубаному стовбурі, адже зона з 

якістю D знаходиться, як правило, вище 6,5 м.  

У дисертаційному дослідженні як ділові вважалися дерева ті, з 

окоренкової частини стовбура яких можливо заготовити ділові лісоматеріали 

категорій A, B, C (за ДСТУ EN 1316-1:2005) довжиною 6,5 м і більше, за 

напівділові – з протяжністю ділової частини (категорій A, B, C) у нижній 

частині стовбура від 2,0 до 6,5 м. Така класифікація стовбурів за категоріями 

технічної придатності дає можливість, на нашу думку, об’єктивно їх оцінити 

та диференціювати відповідно до нових стандартів. Крім того, принципово 

не змінюючи методику визначення категорій стовбурів, відпадає 

необхідність у перенавчанні персоналу лісогосподарських підприємств 

практичним навичкам, які складалися десятиліттями.  

Під час відбору модельних дерев вибраковували пошкоджені хворобами 

чи шкідниками, сухостійні дерева, а також які відрізнялися своїми 

таксаційними характеристиками від основної кількості. 

Для дослідження повнодеревності на зрубаному дереві визначалися: 

довжина стовбура від пня, висота пня, відстань першої відмерлої та живої 

гілки від пня, діаметри у корі та товщина кори на окоренковому зрізі, висоті 

грудей і на серединах двометрових секцій, для чого використовували 

відповідні інструменти  (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Показники стовбура, одержані при вимірюванні модельних дерев 

Показник 
Одиниця 

вимірювання 
Точність  Інструмент 

Довжина стовбура від 

пня 
м 0,1 20-метрова рулетка 

Висота пня см 1 Лінійка 

Діаметр у корі см 0,1 Мірна вилка 

Товщина кори мм 1 Штангенциркуль 

Відстань від пня до 

першої відмерлої гілки  
м 0,1 20-метрова рулетка 

Відстань від пня до 

першої живої гілки  
м 0,1 20-метрова рулетка 

 

Для дослідження розмірно-якісної структури здійснювали якісне 

оцінювання стовбура кожного модельного дерева за зовнішніми ознаками. 

Фіксували відстань від окоренка до точок зміни класів якості. Класифікація 

отриманих колод за якістю проводилася на основі наступних стандартів: 

– лісоматеріали круглі довжиною 1,0 м і більше, якість у межах 

категорій A, B, C, D за ДСТУ EN 1316-1:2005 «Лісоматеріали круглі листяні. 

Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб і бук» [35]; 

–  технологічна сировина довжиною 2,0 м і більше за ТУУ 56.196-95 

«Деревина дров’яна для технологічних потреб» [105]; 

– деревина дров’яна непромислового використання довжиною від 0,3 м 

до 1,9 м за EN ISO 17225-5:2014 «Solid biofuels – Fuel specifications and 

classes – Part 5: Graded firewood» («Тверде біопаливо − Специфікації та класи 

палива − Частина 5: Класифікація паливної деревини») [122]. 

Варто зауважити, що за час проведення дисертаційного дослідження в 

Україні набули чинності нові стандарти, гармонізовані з європейськими. Так, 

замість ДСТУ EN 1316-1:2005 «Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація 



 
65 

 

 

за якістю. Частина 1. Дуб і бук» для класифікації лісоматеріалів дуба за 

якістю уведено новий ДСТУ EN 1316-1:2018 «Лісоматеріали круглі листяні. 

Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб і бук» та розроблено на їх основі 

ТУУ-00994207-003:2018 «Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. 

Правила класифікації» [43]. Візуальні характеристики для зовнішніх ознак 

дубових лісоматеріалів, таких як відкритий здоровий сучок, гнилий сучок, 

зарослий сучок, пагін водяний, кривизна, червоточини тощо, у новому 

стандарті не змінилися. У зв’язку з цим якісна оцінка ділових відрізків 

модельних дерев повністю відповідає чинному нормативному документу 

[43]. Втратили чинність ТУУ 56.196–95 «Деревина дров’яна для 

технологічних потреб» та ГОСТ 3243-88 «Дрова. Технические условия». 

Замість цих нормативів набули чинності ТУУ-00994207-005:2018 «Деревина 

дров’яна. Класифікація, облік, технічні вимоги» [43], які розроблені з 

урахуванням основних нормативних положень EN ISO 17225-5:2014 та 

класифікують дров’яну деревину промислового й непромислового 

використання за якістю та розмірами. Суттєва різниця у класифікації за 

відміненими та новими нормативами відсутня. Тому якісна та розмірна 

оцінка колод технологічної сировини і дров паливних повністю відповідає 

дров’яній деревині промислового та непромислового використання за 

чинними технічними умовами [43]. 

До класу якості D ділової деревини відносилися лісоматеріали, в яких 

більше 40 % об’єму деревини придатні для використання у лісопилянні. 

Придатними до використання вважалися відрізки, які за візуальними 

характеристиками неможливо віднести до категорії С, але їх розміри, 

розташування та кількість дають змогу отримати із частини цієї колоди 

пиломатеріали або пилозаготовки. Як правило, це поодинокі гнилі сучки 

діаметром за 100 мм або групові здорові та гнилі сучки (у тому числі «рози») 

діаметром понад 40 мм, які розташовані за усією довжиною, але у межах 

половини бічної поверхні лісоматеріалу. Детальну характеристику 

модельних дерев наведено в додатку В. 
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3.2. Первинна обробка дослідного матеріалу 

 

Первинна обробка дослідного матеріалу здійснювалася з метою 

обчислення і аналізу таксаційних показників модельних дерев та вибірки у 

цілому. 

Загальний розподіл кількості модельних дерев за діаметром на висоті 

грудей та висотою охоплює досить широкий діапазон (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Розподіл модельних дерев за діаметром та висотою 

Діаметр 

на висоті  

1,3 м, см 

Висота, м 
Разом 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 

20 − − − 1 − 1 2 − − − − − − − − 4 

24 − 1 2 2 5 1 1 1 − − − − − − − 13 

28 − − 1 3 1 6 4 4 3 4 − − − − − 26 

32 − − 1 1 4 3 3 2 5 1 3 1 − − − 24 

36 − − − 1  3 8 3 4 − − 1 − − − 20 

40 1 − − − 1 − 5 5 1 8 − − − − − 21 

44 − − − − − 2 1 8 6 − 3 − 1 − 1 22 

48 − − − − 1 1 3 4 4 1 1 2 1 − − 18 

52 − − − − − 1 − 1 2 1 2 − 1 1 − 9 

56 − − − − − − 1 1 3 1 − 2 − − − 8 

60 − − − − − − − − 2 − 1 − 2 − − 5 

64 − − − − − 1 − − − − − − − − − 1 

Разом 1 1 4 8 12 19 28 29 30 16 10 6 5 1 1 171 

 

Як показує аналіз наведених даних, кожний ступінь товщини 

представлений модельними деревами різних висот, а основна їх кількість 

(109 шт.) знаходиться в діапазоні 28−48 см за діаметром та в діапазоні 

22−27 м за висотою. Такий розподіл дослідного матеріалу охоплює I−IV 

розряди висот деревостанів (за чинними нормативами [53]) і свідчить про 

репрезентативність вибірки. 

За допомогою програми ПЕРТА [87] отримано таксаційні показники 
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модельних дерев і пробних площ. Алгоритм програми ПЕРТА дає 

можливість обчислювати з досить високою точністю ряд показників, що 

стосуються як окремого дерева, так і ділянки (пробної площі, лісосіки) 

загалом. У зазначеній програмі вирішено низку важливих задач, на основних 

з яких необхідно зупинитися детальніше. 

Перше завдання − це побудова кривих висот для конкретного 

насадження. На основі висот і діаметрів не менше двох модельних дерев 

обчислюються параметри рівняння: 

 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥 ∙ 𝑏−1),                                         (3.1) 

 

де x – діаметр на висоті 1,3 м; y – висота, a та b – параметри рівняння. 

У подальшому залежність (3.1) використовується в програмі для 

обчислення висот дерев ступенів товщини (відповідно до переліку), в яких не 

проводилася рубка та обмір модельних дерев. 

За замірами діаметрів на серединах секцій визначеної довжини 

виконується зональна апроксимація твірної кожного модельного дерева у 

корі та без кори за формулою (2.6). Параметри для цієї формули 

обчислюються за рівняннями (2.7–2.9). Для ступенів товщини, в яких 

відсутні модельні дерева, здійснюється генерування їх параметрів (діаметрів 

секцій, товщини кори та висоти) за співвідношенням шуканого діаметра на 

висоті грудей до діаметра дерева найближчого ступеня, де наявні модельні 

дерева. За згенерованими параметрами знову виконується апроксимація 

твірної за формулою (2.6). Форма таких перерахованих стовбурів буде 

повністю відповідати формі існуючих модельних дерев. Таким чином, для 

кожного із ступенів товщини у наявному переліку існує усереднений 

стовбур, описаний математичною моделлю твірної. 

Наступною задачею у програмі є обчислення об’єму стовбура у корі та 

без кори на основі твірних для кожного ступеня товщини. Об’єм стовбура 

(або його частини) можливо визначити, проінтегрувавши рівняння твірної за 
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формулою (2.2). Однак, одна з проблем визначення об’єму таким способом 

полягає в тому, що далеко не всі рівняння можуть бути проінтегровані. 

Іншим способом визначення об’єму може бути застосування складних 

(секційних) формул, адже, маючи рівняння твірної, визначення діаметра (та 

площі поперечного перерізу) на довільній висоті перетворюється на просту 

задачу [17]. Тому в програмі ПЕРТА застосовується складна формула 

Симпсона: 

  

𝑉 =  (𝑔н  +  4𝑔0,5  + 𝑔в)  ∙  𝑙 ∙ 6
−1,                                 (3.2) 

 

де V – об’єм стовбура;  gн,  g0,5,  gв – площа поперечного перерізу в нижній, 

серединній та верхній частині секції відповідно; l – довжина секції. 

Для знаходження площ поперечних перерізів для формули (3.2) у 

програмі використовуються діаметри, отримані при обмірі секцій модельних 

дерев, тоді як для окоренка та верхівкової частини вони обчислюються за 

рівнянням твірної (2.6). 

Наступний крок в алгоритмі програми − це обчислення об’ємів ділових 

відрізків без кори та їх групування за діаметром (груба, середня 1, середня 2, 

дрібна) і якістю (1; 2; 3; та 4-й сорти). Об’єми дров’яних відрізків 

обраховуються з корою та групуються лише за призначенням. Наведені 

розрахунки здійснюються за формулою Симпсона (3.2), для якої крайні та 

серединні діаметри кожної колоди обчислюються за рівнянням твірної (2.6). 

Варто зауважити, що довжина ділових відрізків прийнята в програмі від 1 м 

(за ГОСТ 9462-88 та 9463-88), тобто програма обчислює максимальний вихід 

деревини певної категорії якості. Крім того, групування ділових 

лісоматеріалів діаметром 26 см і більше у категорію грубої деревини звужує 

інформативність про розмірну структуру виходу круглих лісоматеріалів. 

На основі зазначених вище розрахунків для кожного модельного дерева 

було обчислено: об’єм стовбура у корі та без кори, видові числа, коефіцієнти 

та класи форми, об’єми відрізків стовбура за категоріями якості та розмірів 
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тощо (додаток В, табл. В.1). Для пробних площ обраховано такі таксаційні 

показники: середні діаметр та висота насадження, абсолютна повнота, 

загальний запас у корі за деревними видами, склад насадження за запасом 

тощо (додаток Б, табл. Б.2). 

Отримані таким чином дані, які досить точно описують дослідний 

матеріал, можна прийняти за істинні та проводити на їх основі подальший 

аналіз і розрахунки. На персональному комп’ютері із застосуванням MS 

Excel для основних таксаційних показників МД (d1,3 ‒ діаметр у корі на 

висоті 1,3 м, h ‒ висота, f ‒ старе видове число, q2 ‒ коефіцієнт форми, 

q0,5 ‒ клас форми, Vук ‒ об’єм стовбура у корі, Vділ. – об’єм ділової деревини) 

обчислено статистики (max, min ‒ максимальне і мінімальне значення, 

М ‒ середнє арифметичне значення, σ ‒ середньоквадратичне відхилення, m –

основна помилка середнього, v ‒ коефіцієнт варіації, %, Аs ‒ асиметрія, 

Еs ‒ ексцес), які наведено у табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Таксаційні показники модельних дерев та їх статистики 

Статистика 
Таксаційний показник 

d1,3, см h, м f q2 q0,5 Vук, м3 Vділ., % 

max 65,7 33,5 0,614 0,867 0,903 3,983 76,3 

min 20,2 18,3 0,389 0,491 0,527 0,371 26,1 

М 38,3 24,9 0,506 0,732 0,785 1,546 55,7 

σ 10,2 2,5 0,043 0,061 0,061 0,816 10,1 

m 0,781 0,190 0,003 0,005 0,005 0,062 0,771 

v 26,7 10,0 8,5 8,4 7,8 52,8 18,1 

Аs 0,330 0,131 -0,141 -1,308 -1,675 0,740 -0,293 

Еs -0,604 0,508 0,059 2,419 3,563 -0,054 -0,448 

 

Звідси, за аналізом наведених даних можна стверджувати, що за 

значеннями асиметрії та ексцесу розподіли модельних дерев за діаметром, 

висотою, видовим числом та відсотком ділової деревини наближені до 



 
70 

нормального, адже такими прийнято вважати [70] розподіли, для яких 

виконуються нерівності:  

 

|𝐴𝑠| ∙ 𝑚𝐴
−1 < 2;                                                        (3.3)   

 

|𝐸𝑠| ∙ 𝑚𝐸
−1 < 2,                                                        (3.4) 

 

де As, Es – асиметрія та ексцес; mA, mE – помилки асиметрії та ексцесу.  

Так, помилки mA та mE при кількості спостережень 171 становлять 0,187 

та 0,375 відповідно, а тому для діаметра, висоти, видового числа і відсотка 

ділової деревини (див. табл. 3.4) за формулами (3.3–3.4) зазначені умови 

виконуються. Для цих таксаційних показників доцільне застосування 

параметричних критеріїв перевірки статистичних гіпотез при подальшому 

аналізі та обробці дослідних даних. 

 

3.3. Аналіз дослідних даних 

 

Аналіз дослідного матеріалу проводився з метою: 

– виявлення ознак групування даних для подальшого моделювання 

форми стовбурів та їх розмірно-якісної структури; 

– встановлення репрезентативності вибірок. 

Значення показників варіації (розмах, коефіцієнт варіації) для видового 

числа, коефіцієнтів та класів форми, відсотка ділової деревини (див. 

табл. 3.4) вказує на їхню залежність від деяких ознак модельних дерев. Таке 

варіювання може вплинути в подальшому на точність математичних моделей 

форми стовбурів та їхньої якісної структури. 

Для показників повнодеревності причинами такого відхилення можуть 

бути відмінність форми стовбурів, які мають різні висоти або діаметри, 

недостатня репрезентативність вибірки тощо. Для відсотка ділової деревини 

високе значення коефіцієнта варіації спричинене, очевидно, значущою 

відмінністю цього показника для ділових та напівділових стовбурів. 
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Рівень варіативності форми стовбурів та доцільність пошуку ознак для 

їх групування можна попередньо перевірити за допомогою методу Д. Тьюки 

[108] виявлення «нетипових» даних, що ґрунтується на міжквартильній 

відстані з побудовою діаграми розмаху. Згідно з цим методом 

розраховуються 1-й (Q1) і 3-й (Q3) квартилі розподілу даних та різниця 

Q3-Q1 ‒ міра розподілу даних, так званий міжквартильний розмах (IQR). 

Границі діапазону розраховуються за рівняннями:     

 

𝑋1 = 𝑄1 − 𝑘(𝑄3 − 𝑄1);                                            (3.5) 

 

𝑋2 = 𝑄3 + 𝑘(𝑄3 − 𝑄1),                                            (3.6) 

 

де X1, X2 ‒ відповідно нижня і верхня внутрішні межі; Q1, Q3 ‒ відповідно 1-й 

і 3-й квартилі; k ‒ коефіцієнт (як правило, 1,5). 

IQR стійкий до екстремальних значень розподілу (тобто робастний), на 

відміну від стандартної помилки, яка чутливіша до «викидів». Усі значення, 

які виходять за внутрішні межі діапазону X1‒X2, Д. Тьюки вважає 

«нетиповими». Виявлені в результаті такої перевірки модельні дерева 

наведено у табл. 3.5 та на рис. 3.2.  

Таблиця 3.5 

Нетипові значення коефіцієнтів форми та видових чисел 

№ МД q1 q2 q3 f № МД q1 q2 q3 f 

2 0,816 0,491 0,329 0,398 72 0,922 0,620 0,363 0,490 

4 0,821 0,597 0,286 0,389 75 0,929 0,847 0,535 0,614 

5 0,797 0,623 0,289 0,400 98 0,911 0,867 0,587 0,607 

10 0,881 0,540 0,277 0,413 105 0,826 0,595 0,438 0,449 

18 0,840 0,582 0,282 0,411 109 0,853 0,590 0,342 0,445 

29 0,950 0,751 0,472 0,569 111 0,825 0,617 0,456 0,463 

40 0,832 0,630 0,389 0,452 112 0,856 0,598 0,236 0,426 

42 0,889 0,594 0,403 0,444 121 0,820 0,611 0,446 0,438 

67 0,865 0,595 0,361 0,427 123 0,893 0,498 0,224 0,432 
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За проведеним аналізом, за межі діапазону виходять лише деякі 

значення коефіцієнтів форми та видових чисел (у табл. 3.5 позначені жирним 

шрифтом, на рис. 3.2 ‒ жирними крапками) у 18 модельних дерев.  

 

 

Рис. 3.2. Діаграма розмаху коефіцієнтів форми модельних дерев 

 

Крім того, за рис. 3.2 основна кількість цих значень знаходиться знизу 

діаграми розмаху, що вказує швидше на деяку закономірність, а не на 

«нетиповість». Отже, у масиві дослідного матеріалу можуть бути наявні 

групи даних за деякими ознаками, які необхідно виявити. 

Перевірити припущення про відмінність форми стовбурів за різних 

висот можливо, якщо провести групування та усереднення значень 

коефіцієнтів форми модельних дерев у межах розрядів висот за чинними 

нормативами [53]. Графічний аналіз середньої форми стовбурів дуба різних 

розрядів висот спростовує це припущення (рис. 3.3). За наведеним графіком 

твірні майже збігаються від окоренка до відносної висоти 0,6 і мають 

відмінність лише у верхівковій частині, де зосереджений незначний відсоток 

об’єму стовбура.  



 
73 

 

 

 

Рис. 3.3. Форма стовбурів дуба різних розрядів висот 

 

У доповнення до графічного аналізу проведено перевірку гіпотези про 

рівність середніх значень коефіцієнтів форми та видових чисел стовбурів 

різних розрядів висот за допомогою t-критерію Стьюдента.  

Відомо [70], що статистика t для оцінювання середніх значень двох 

вибірок досить нечутлива до відхилень від нормальності розподілів даних та 

обчислюється за формулою: 

 

𝑡 =
𝑋1−𝑋2

𝜎
√

𝑛1𝑛2

𝑛1+𝑛2
,                                                  (3.7) 

 

де X1 та X2 – середні значення двох вибірок; σ – стандартне відхилення;  

n1 та n2 – кількість спостережень у вибірках. 

Статистика σ у формулі (3.7) – це оцінка дисперсії двох вибірок, яка 

розраховується за різними формулами: 
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− у випадку наближено рівних дисперсій: 

 

𝜎2 =
𝜎1
2(𝑛1−1)+𝜎2

2(𝑛2−1)

(𝑛1−1)+(𝑛2−1)
,                                           (3.8) 

 

− у випадку різних дисперсій: 

 

𝜎2 =
𝜎1
2𝑛2+𝜎2

2𝑛1

𝑛1𝑛2
,                                                  (3.9) 

 

де σ1
2 та σ2

2 – дисперсії двох вибірок, n1 та n2 – кількість спостережень у 

вибірках відповідно. 

Крім того, відрізняються формули розрахунку ступенів свободи для 

визначення критичного значення t-критерію. 

У зв’язку з цим для коректного проведення t-тесту попередньо 

необхідно перевірити гіпотезу про рівність дисперсій у двох вибірках. Для 

цього застосовано F-розподіл, якому підпорядковується величина: 

 

𝐹 =
𝜎1
2

𝜎2
2,                                                            (3.10) 

 

де σ1
2 та σ2

2 – відповідно більша та менша дисперсії двох вибірок. 

Обчислені за формуло (3.10) фактичні (Fфакт.) та за таблицями [70] 

критичні (Fкрит.) значення F-критерію попарно для вибірок різних розрядів 

висот при рівні значущості α=0,05 наведені у табл. 3.6. За цими даними лише 

у випадках 1–3 та 3–4 для q2, Fфакт. > Fкрит.. Тому на 5 %-му рівні значущості 

можна прийняти гіпотезу, що дисперсії коефіцієнтів форми та видових чисел 

вибірок, які належать до різних розрядів висот, не відрізняються. На підставі 

цього необхідно проводити t-тест для випадку наближено рівних дисперсій за 

формулами (3.7) та (3.8). 
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Таблиця 3.6 

Значення F-критерію для коефіцієнтів форми та видових чисел  

за розрядами висот 

Розряд 

висоти 

q1 q2 q3 f 

Fфакт. Fкрит. Fфакт. Fкрит. Fфакт. Fкрит. Fфакт. Fкрит. 

1–2 1,093 1,845 1,633 1,845 1,208 1,845 1,003 1,845 

1–3 1,185 1,749 1,793 1,749 1,001 1,749 1,209 1,749 

1–4 1,020 2,139 1,170 2,139 1,266 2,139 1,125 2,139 

2–3 1,295 1,514 1,098 1,514 1,209 1,514 1,212 1,514 

2–4 1,116 1,943 1,911 1,943 1,048 1,943 1,122 1,943 

3–4 1,161 1,890 2,098 1,890 1,267 1,890 1,360 1,890 

 

Результати обчислень фактичних (tфакт.) і критичних (tкрит.) значень  

t-критерію попарно для вибірок різних розрядів висот при рівні значущості 

α=0,05 наведені у табл. 3.7.  

Таблиця 3.7 

Значення t-критерію для коефіцієнтів форми та видових чисел  

за розрядами висот 

Розряд 

висоти 

q1 q2 q3 f 

tфакт. tкрит. tфакт. tкрит. tфакт. tкрит. tфакт. tкрит. 

1–2 1,108 1,998 0,119 1,998 1,326 1,998 0,751 1,998 

1–3 0,319 1,984 0,390 1,984 1,967 1,984 0,456 1,984 

1–4 1,041 2,024 0,237 2,024 1,365 2,024 0,049 2,024 

2–3 1,258 1,979 0,919 1,979 0,698 1,979 0,519 1,979 

2–4 2,465 1,995 0,425 1,995 0,286 1,995 0,715 1,995 

3–4 1,758 1,983 0,078 1,983 0,198 1,983 0,407 1,983 

 

За аналізом дослідних даних у більшості випадків (крім 2-4 для q1), а для 

видових чисел ‒ для всіх комбінацій, tфакт. < tкрит.. Тому на 5 %-му рівні 

значущості можна стверджувати, що середні значення коефіцієнтів форми та 

видових чисел, а відповідно і форма стовбурів, які належать до різних 
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розрядів висот, не відрізняються. Встановлена відсутність значущих 

відмінностей між показниками форми МД за висотою дає підстави для 

моделювання твірної незалежно від висоти. 

Перевірка припущення про відмінність форми стовбурів за різних 

значень діаметра на висоті 1,3 м здійснена аналогічним чином. Для цього 

проведено групування та усереднення значень коефіцієнтів форми модельних 

дерев за групами діаметрів (рис. 3.4).  

 

 

Рис. 3.4. Форма стовбурів дуба різних груп діаметрів  

 

Графічний аналіз середньої форми стовбурів дуба різних груп діаметрів  

свідчить, що починаючи з відносної висоти 0,2, твірні мають значну 

візуальну відмінність, яка в подальшому може вплинути на точність 

визначення об’ємів стовбурів. 

З метою перевірки гіпотези про рівність дисперсій обчислено фактичні 

(Fфакт.) та критичні (Fкрит.) значення F-критерію попарно для вибірок різних 

груп діаметрів при рівні значущості α=0,05 (табл. 3.8).  
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Таблиця 3.8 

Значення F-критерію для коефіцієнтів форми та видових чисел  

за групами діаметрів 

Група діаметрів, 

см 

q1 q2 q3 f 

Fфакт. Fкрит. Fфакт. Fкрит. Fфакт. Fкрит. Fфакт. Fкрит. 

(20–28) – (32–40) 1,206 1,574 1,150 1,574 1,140 1,574 1,069 1,574 

(20–28) – (44–52) 1,395 1,636 1,583 1,636 1,436 1,636 1,344 1,636 

(20–28) – (56–64) 1,583 2,333 2,691 2,333 1,346 2,333 1,519 2,333 

(32–40) – (44–52) 1,682 1,578 1,376 1,578 1,637 1,578 1,257 1,578 

(32–40) – (56–64) 1,313 2,291 2,339 2,291 1,181 2,291 1,624 2,291 

(44–52) – (56–64) 2,208 2,318 1,700 2,318 1,932 2,318 2,041 2,318 

 

За наведеними даними, лише для співставлень (20–28) – (56–64) і (32–40) – 

(56–64) для q2. та (32–40) – (44–52) для q1 і q3 Fфакт. > Fкрит. Тому на 5 %-му рівні 

значущості можливо прийняти гіпотезу, що дисперсії коефіцієнтів форми і 

видових чисел вибірок, які належать до різних груп діаметрів, не 

відрізняються. На підставі цього необхідно проводити t-тест для випадку 

наближено рівних дисперсій за формулами (3.6) та (3.7).  

Обчислені фактичні та критичні значення t-критерію попарно для 

вибірок різних груп діаметрів при рівні значущості α=0,05 наведені у 

табл. 3.9. Аналіз даних цієї таблиці свідчить, що для більшості попарних 

комбінацій  tфакт. > tкрит.. Виняток становлять комбінації (20–28) – (32–40), 

(32–40) – (44–52) та (44–52) – (56–64) (виділені жирним шрифтом). Для 

перших двох випадків tфакт. < tкрит. лише для деяких коефіцієнтів форми, але 

загалом для видового числа tфакт. значно перевищує tкрит., що дає підставу 

стверджувати про відмінність форми стовбурів цих груп. У комбінації      

(44–52) – (56–64) для видового числа tфакт. ≈ tкрит., що вказує на ймовірну 

відсутність відмінностей і можливість об’єднання цих груп. 
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Таблиця 3.9 

Значення t-критерію для коефіцієнтів форми та видових чисел  

за групами діаметрів 

Група діаметрів, 

см 

q1 q2 q3 f 

tфакт. tкрит. tфакт. tкрит. tфакт. tкрит. tфакт. tкрит. 

(20–28) – (32–40) 1,754 1,983 1,546 1,983 3,816 1,983 3,550 1,983 

(20–28) – (44–52) 6,452 1,987 3,179 1,987 5,702 1,987 7,369 1,987 

(20–28) – (56–64) 4,448 2,004 2,936 2,004 5,322 2,004 5,950 2,004 

(32–40) – (44–52) 4,926 1,981 1,952 1,981 1,868 1,981 4,397 1,981 

(32–40) – (56–64) 3,538 1,991 2,292 1,991 3,167 1,991 4,196 1,991 

(44–52) – (56–64) 1,081 2,000 1,295 2,000 2,213 2,000 2,032 2,000 

 

Будь-яке групування дослідних даних повинно зменшувати мінливість 

показників і, як наслідок, підвищувати точність розроблених математичних 

моделей. Для встановлення цього було розраховано стандартні відхилення (σ) 

та коефіцієнти варіації (v) для показників форми різних груп діаметрів 

модельних дерев та вибірки загалом (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Значення статистик для коефіцієнтів форми та видових чисел  

за групами діаметрів 

Група 

діаметрів, 

см 

σ v, % 

q1 q2 q3 f q1 q2 q3 f 

20–28 0,028 0,050 0,072 0,036 3,2 6,7 14,6 6,8 

32–40 0,030 0,054 0,077 0,035 3,5 7,3 17,5 6,9 

44–64 0,027 0,069 0,069 0,036 3,1 9,7 17,1 7,6 

Уся вибірка 0,032 0,061 0,081 0,043 3,7 8,4 18,3 8,5 

 

Проведений аналіз одержаних даних свідчить про зменшення 

стандартного відхилення і коефіцієнта варіації для коефіцієнтів форми та 

видових чисел у межах груп діаметрів по відношенню до всієї вибірки.  

Значуща відмінність між формою модельних дерев за різних діаметрів та 
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зменшення варіативності дає підстави для моделювання твірної у межах 

трьох груп діаметрів, зазначених у табл. 3.10. Цей висновок підтверджує 

попередні дослідження. Зокрема у «Лісотаксаційному довіднику» [53] для 

моделювання видового числа та розрахунку об’ємів стовбурів дуба у 

пристиглих, стиглих і перестиглих дубових деревостанах застосовано 

формулу [90]: 

 

𝑓 = 0.381 + 0.495 ∙ 𝑑−0.481,                                      (3.11) 

 

де f – старе видове число; d – діаметр стовбура на висоті 1,3 м.  

Ця математична модель свідчить, що видове число, а отже, і форма 

стовбурів дуба значуще залежать лише від діаметра. 

З метою визначення фактичного показника точності досліду (P) для 

середніх значень коефіцієнтів форми і видового числа було обраховано їх 

помилки (m) та коефіцієнти варіації (v) у межах визначених груп (табл. 3.11). 

Показник точності досліду визначався для довірчої ймовірності 0,95 (α=0,05) 

за формулою [70]: 

 

𝑃0.95 =
𝑧0.975∙𝑣

√𝑛
,                                                    (3.12) 

 

де P0.95 – показник точності; z0.975 – квантиль нормованого нормального 

розподілу (1,96); v – коефіцієнт варіації; n – кількість модельних дерев. 

За формулою (3.12) також встановлено необхідну кількість модельних 

дерев (nрозрах.) у межах груп діаметрів для точності досліду 4 % (див. 

табл. 3.11) згідно з вимогами до сортиментних і товарних таблиць [73]. 

Наведені дані вказують на те, що фактична кількість МД у групах діаметрів 

більша, ніж розрахована, за винятком третього коефіцієнта форми, на висоті 

якого зосереджений незначний відсоток об’єму стовбура. Загальна точність 

досліду (за видовим числом) становить близько 2,0 %, чим підтверджується 
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достатня кількість дослідного матеріалу. 

Таблиця 3.11 

Розрахунок точності досліду та кількості модельних дерев 

за показниками форми 

d1,3, см 
nфакт., 

шт. 
X̃ mX̃ vX̃, % P0,95, % 

nрозрах.,  

шт. 

X = q1 

20–28 43 0,879 0,004 3 1,0 2 

32–40 65 0,869 0,004 4 0,9 3 

44–64 63 0,842 0,003 3 0,8 2 

X = q2 

20–28 43 0,754 0,008 7 2,1 11 

32–40 65 0,739 0,007 7 1,9 13 

44–64 63 0,710 0,009 10 2,5 22 

X = q3 

20–28 43 0,495 0,011 15 4,6 51 

32–40 65 0,439 0,010 18 4,5 74 

44–64 63 0,403 0,009 17 4,4 70 

X = f 

20–28 43 0,537 0,006 7 2,1 11 

32–40 65 0,512 0,004 7 1,8 11 

44–64 63 0,478 0,005 8 2,0 14 

 

Як було зазначено у підрозділі 3.1, оцінка якісної структури стовбурів 

модельних дерев здійснювалася за новими стандартами, гармонізованими з 

європейськими. За такої оцінки частина технологічної сировини (тобто 

дров’яної деревини за ТУУ 56.196-95) оцінювалась як лісоматеріали круглі 

категорії D (тобто ділова деревина за ДСТУ EN 1316-1:2018). Як наслідок, 

збільшується відсоток виходу ділової деревини. Однак для стовбурів різних 

категорій технічної придатності він, можливо, відрізняється, про що також 

свідчить високе значення коефіцієнта варіації відсотка ділової деревини для 

усього масиву даних (див. табл. 3.4). 

Для перевірки гіпотези про рівність середніх значень відсотка ділової 

деревини у межах ступенів товщини для стовбурів різних категорій 
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придатності було проведено t-тест, за передумови, що дисперсії у вибірках 

наближено рівні (формули (3.6) та (3.7)). Значення t-критерію наведено у 

табл. 3.12 (n – кількість стовбурів, P̃діл – середній відсоток ділової деревини,  

σ – стандартне відхилення середнього відсотка ділової деревини).  

Таблиця 3.12 

Значення t-критерію для середнього відсотка ділової деревини 

за категоріями стовбурів 

d1,3, см 
Ділові стовбури Напівділові стовбури 

Значення 

критерію 

n, шт. P̃діл., % σ n, шт. P̃діл., % σ tфакт. tкрит. 

20 2 63,9 4,7 2 38,1 1,4 7,48 4,30 

24 5 60,5 6,6 8 41,9 5,0 5,42 2,20 

28 13 59,9 7,6 13 42,1 5,9 6,71 2,06 

32 9 60,8 9,3 15 47,5 9,9 3,31 2,07 

36 11 58,9 5,6 9 46,8 5,5 4,91 2,10 

40 15 60,8 4,5 6 51,3 6,0 3,52 2,09 

44 17 61,5 7,3 5 52,6 7,2 2,44 2,09 

48 15 63,7 6,0 3 49,0 3,4 5,90 2,12 

52 6 65,8 5,5 3 54,1 5,4 3,05 2,36 

56 6 63,1 5,1 2 51,5 5,4 2,67 2,45 

60 3 64,0 9,2 3 53,1 5,9 1,73 2,78 

 

За обчисленими даними (див. табл. 3.12) майже для усіх ступенів 

товщини (за єдиним винятком для ступеня 60 см) tфакт. > tкрит., а отже, середні 

значення відсотка ділової деревини для різних категорій дерев значуще 

відрізняються (при рівні значущості α=0,05). Пошук математичних моделей 

для цього показника необхідно проводити окремо для ділових та 

напівділових стовбурів. 

Для визначення фактичного показника точності досліду (P0,95) було 

обчислено помилки (m) та коефіцієнти варіації (v) для середніх значень 
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відсотка ділової деревини (P̃діл.) у межах категорій дерев (табл. 3.13). За 

формулою (3.12) обраховано фактичну точність досліду для довірчої 

імовірності 0,95 (α=0,05) та необхідну кількість модельних дерев (nрозр.) у 

межах груп діаметрів для точності 10,0 %. Варто зазначити, що вимогами до 

сортиментних і товарних таблиць [73] показник точності досліду для 

моделювання виходу ділової деревини встановлено нижчим, ніж для 

визначення об’єму стовбура – на рівні 10,0 %. 

Таблиця 3.13 

Розрахунок точності досліду та кількості модельних дерев 

за відсотком ділової деревини 

d1,3, 

см 

Ділові стовбури Напівділові стовбури 

nфакт., 

шт. 

P̃діл., 

% 
mP̃ 

vP̃, 

% 

P0,95, 

% 

nрозр., 

шт. 

nфакт., 

шт. 

P̃діл., 

% 
mP̃ 

vP̃, 

% 

P0,95, 

% 

nрозр., 

шт. 

20 2 63,9 3,3 7,3 10 2 2 38,1 1,0 3,7 5 1 

24 5 60,5 2,9 10,9 10 5 8 41,9 1,8 12,0 8 5 

28 13 59,9 2,1 12,6 7 6 13 42,1 1,6 14,0 8 7 

32 9 60,8 3,1 15,3 10 9 15 47,5 2,6 20,8 11 17 

36 11 58,9 1,7 9,5 6 3 9 46,8 1,8 11,7 8 5 

40 15 60,8 1,1 7,3 4 2 6 51,3 2,4 11,7 9 5 

44 17 61,5 1,8 11,9 6 5 5 52,6 3,2 13,6 12 7 

48 15 63,7 1,5 9,3 5 3 3 49,0 2,0 7,0 8 2 

52 6 65,8 2,3 8,4 7 3 3 54,1 3,1 9,9 11 4 

56 6 63,1 2,1 8,1 6 3 2 51,5 3,8 10,4 14 4 

60 3 64,0 5,3 14,3 16 8 3 53,1 3,4 11,1 13 5 

 

Дані табл. 3.13 свідчать про доцільність моделювання відсотка виходу 

ділової деревини за діаметром у межах категорій технічної придатності 

стовбурів. При цьому можливо забезпечити точність встановлення виходу 

ділової деревини на рівні 10,0 %, що підтверджує достатню кількість 

дослідного матеріалу. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Закладання тимчасових пробних площ та збір дослідного матеріалу 

проведено на ділянках, які підібрані у найбільш поширеному типі 

лісорослинних умов (D2) регіону досліджень та з урахуванням вимог 

нормативних документів. 

2. Загальний обсяг зібраного дослідного матеріалу складається  

з 17 тимчасових пробних площ, на яких зрубано та обміряно 171 модельне 

дерево. Тимчасові пробні площі розташовані рівномірно за територією 

регіону досліджень, чим забезпечено репрезентативність вибірки у цілому. 

3. Визначення якісної структури модельних дерев дуба проведено  

за чинними стандартами, гармонізованими з європейськими: 

ДСТУ EN 1316-1:2018 «Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за 

якістю. Частина 1. Дуб і бук», ТУУ-00994207-003:2018 «Лісоматеріали 

круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації» [43] та  

ТУУ-00994207-005:2018 «Деревина дров’яна. Класифікація, облік, технічні 

вимоги» [43]. 

4. Обґрунтовано методику диференціації стовбурів за технічною 

придатністю при подеревній таксації лісосік на категорії ділових і 

напівділових відповідно до європейських стандартів на лісоматеріали. 

5. Первинна обробка вихідної дослідної інформації виконана на 

персональному комп’ютері із застосуванням програми «ПЕРТА» і 

табличного процесора MS Excel. 

6. Аналіз дослідного матеріалу проведено за допомогою побудови 

графіків та із застосуванням параметричних критеріїв перевірки 

статистичних гіпотез. Виявлена значуща різниця форми стовбурів модельних 

дерев за діаметром та відсотка виходу ділової деревини за категоріями 

технічної придатності дерев. 

7. Встановлено показники точності досліду для моделювання форми 



 
84 

стовбурів на рівні 2,0 % та визначення відсотка виходу ділової деревини – 

10,0 %. Така точність відповідає вимогам до складання сортиментних і 

товарних таблиць [73]. Обсяг дослідного матеріалу за розрахованою 

кількістю модельних дерев можна вважати достатнім для забезпечення 

встановленої точності. 

Результати досліджень за розділом дисертації висвітлені у двох 

наукових працях: [14, 15].  
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РОЗДІЛ 4 

ОБ’ЄМ ТА РОЗМІРНО-ЯКІСНА СТРУКТУРА  

СТОВБУРІВ ДУБА 

 

4.1. Моделювання твірної стовбурів дуба та розробка об’ємних 

таблиць 

 

Мінливість у межах України типів умов місцезростання дубових 

лісостанів позначається не тільки на формуванні того чи іншого складу 

насаджень, а й, як наслідок, на коливанні низки таксаційних показників − від 

окремого дерева до деревостану в цілому. Одним із шляхів підвищення 

точності таксації насаджень за такого варіювання показників може 

слугувати, як зазначалося, розробка регіональних нормативів. 

Аналіз досвіду моделювання об’єму деревного стовбура (розділ 2) 

свідчить, що основним стримуючим фактором застосування твірної для 

вирішення цього завдання був слабкий розвиток технічних характеристик 

обчислювальної техніки та необхідність розробки суто специфічних 

алгоритмів і написання програм. Нині наявність потужних, 

високошвидкісних комп’ютерів та універсального, загальнодоступного 

програмного забезпечення відкриває можливості застосування складних 

математичних моделей у біометрії. Ще М. Анучин [2] стверджував, що при 

застосуванні електронно-обчислювальної техніки досліднику немає 

необхідності для спрощення розрахунків обмежувати себе елементарними 

рівняннями, які наближено відображають залежності між таксаційними 

величинами. На сьогодні реалізація статистичних методів аналізу даних і 

чисельних методів регресійного аналізу втілена в універсальних програмних 

продуктах, таких як MS Excel, Statistica, R тощо. Ці продукти дають 

можливість вирішувати складні, багатофакторні регресійні рівняння з 

достатньою для таксації точністю. 

Аналіз методів апроксимації твірної різними функціями вказує на 
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значний досвід закордонних вчених у їхній розробці та широкому 

застосуванні. Тому для пошуку найбільш адекватного та точного рівняння 

було апробовано кілька математичних моделей саме закордонних авторів 

(табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Математичні моделі твірної 

Автор, рік Математичний вираз моделі1 

№ 

рів- 

няння 

J. Leban,  

2003 [123] 

𝑑𝑖 = 𝑎4 ∙ 𝑑 ∙ (1 − 𝑧)
(𝑎0+𝑎1∙(1−𝑧)) ∙ (1 + 𝑎2 ∙ 𝑒𝑥𝑝(𝑎3 ∙ 𝑧)); 

𝑧 =  ℎ𝑖/ℎ. 
(4.1) 

R. Newnham, 

1992 [127] 

𝑑𝑖 =  𝑑 · 𝑋(𝑎0+𝑎1·(𝑧−1)+𝑎2 ·𝑒𝑥𝑝(𝑎3·𝑧)); 

𝑋 = (ℎ − ℎ𝑖)/(ℎ − 1.3);  𝑧 = ℎ𝑖/ℎ. 
(4.2) 

A. Kozak,  

2004 [125] 

𝑑𝑖 = 𝑎0 · 𝑑
𝑎1 · ℎ𝑎2 · 𝑋(𝑏1·𝑔

4+𝑏2 /𝑒𝑥𝑝(𝑑/ℎ)+𝑏3·𝑥
0.1+𝑏4/𝑑+𝑏5·ℎ

𝑤+𝑏6 ·𝑥); 

𝑋 = 𝑤/(1 − 1.3/ℎ1/3 );  𝑤 = 1 − 𝑔1/3;  𝑔 = ℎ𝑖/ℎ. 
(4.3) 

A. Kozak,  

1988 [124] 

𝑑𝑖 = 𝑎0 · 𝑑
𝑎1 · 𝑎2

𝑑 · 𝑋(𝑏1·𝑧
2+𝑏2 ·𝑙𝑛(𝑧+0.001)+𝑏3·√𝑧+𝑏4·𝑒𝑥𝑝(𝑧)+𝑏5·(𝑑/ℎ)); 

𝑋 = (1 − √(ℎ𝑖/ℎ))/(1 − √0,1225);  𝑧 =  ℎ𝑖/ℎ. 
(4.4) 

1 di – діаметр стовбура на висоті hi; d – діаметр стовбура на висоті 1,30 м; h – 

загальна висота стовбура; a, b – параметри. 

 

Наведені у табл. 4.1 рівняння мають свої особливості для знаходження 

параметрів. Діаметр на висоті грудей (d) входить у формули (4.1) та (4.2) 

лінійно, тому, перенісши його у ліву частину, можна знайти параметри для 

відносних величин hi/h та di/d. Таким чином можливо підвищити точність 

знаходження розв’язку цих рівнянь у цілому, оскільки масив даних 

фактичних замірів відносного діаметра секцій модельних дерев (di/d) на їх 

відносних висотах (hi/h) має менший розмах значень. Для обчислення di (у 

абсолютних величинах) необхідно помножити значення функції твірної (di/d) 

на діаметр на висоті грудей (d). Формули (4.3) та (4.4) не мають зазначеної 

вище особливості, а тому пошук їхніх параметрів здійснювався для 

абсолютних величин діаметра та висоти.  
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Усі представлені у табл. 4.1 математичні моделі − це степенево-

показникові рівняння, тобто рівняння нелінійного виду. Як відомо [70], 

розв’язок таких рівнянь (або системи рівнянь) потребує застосування більш 

складних методів, ніж для лінійних. На сьогодні у багатьох мовах 

програмування закладено готові алгоритми розв’язку регресійних моделей. 

Однією з таких мов є R − програмне середовище для статистичних 

обчислень, аналізу та зображення даних у графічному вигляді. Обчислення 

параметрів для моделей (4.1−4.4) виконано у R за допомогою функції nls, яка 

застосовує метод Ньютона для послідовного, наближеного знаходження 

коренів системи нелінійних рівнянь. Отримані у системі R параметри 

математичних моделей (4.1–4.4) наведені в табл. 4.2.  

Таблиця 4.2 

Параметри математичних моделей твірних 

Коефіцієнт 
Значення коефіцієнтів за рівнянням та групою діаметрів  

20−28 32−40 44−64 20−28 32−40 44−64 

− J. Leban (4.1) R. Newnham (4.2) 

a0 0,5846 0,6879 0,7637 0,5918 0,6971 0,7787 

a1 -0,4591 -0,6941 -0,8463 0,2567 0,4046 0,4546 

a2 0,5306 0,5577 0,6010 5,708 6,140 6,427 

a3 -49,37 -40,31 -32,35 -17,86 -16,23 -14,03 

a4 0,9554 0,9258 0,8880 − − − 

− A. Kozak (4.3) A. Kozak (4.4) 

a0 1,374 1,216 1,203 0,02290 2,776 0,2607 

a1 0,9951 1,039 0,9672 2,691 0,5510 1,466 

a2 -0,09571 -0,1021 -0,01350 0,9334 1,014 0,9888 

b1 0,2602 0,3393 0,4860 1,928 1,946 1,260 

b2 -0,6800 -1,212 0,4448 -0,4467 -0,4056 -0,3293 

b3 0,3845 0,2183 0,5109 2,781 2,286 1,217 

b4 3,335 12,56 -11,84 -1,575 -1,387 -0,6096 

b5 0,1173 0,1093 0,08982 0,1018 0,1359 -0,03340 

b6 -0,6784 -0,6173 -0,4887 − − − 
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Як стає зрозуміло, коефіцієнти моделей розраховувались окремо для 

кожної групи діаметрів модельних дерев у корі. Доцільність такого 

розділення обґрунтовано у розділі 3. Варто також зауважити, що 

моделювання здійснено для ростучого дерева, нульова відмітка якого 

знаходиться на рівні землі. Для цього висота стовбура та висоти середин 

двометрових секцій модельних дерев збільшені на висоту пенька. Валідацію 

дослідних даних математичними моделями зображено на рис. 4.1. На цьому 

рисунку крапками позначено фактичні дані модельних дерев (групи за 

діаметрами 32−40 см і 44−64 см зсунуті для візуалізіції по осі абсцис на 

+30 см та +60 см відповідно), а лініями відповідного кольору – твірні, 

розраховані за середніми для групи діаметром та висотою. 

Аналізуючи наведені графіки, можна зробити лише загальні висновки 

про змодельовану форму стовбурів. Так твірні, описані рівняннями (4.1) та 

(4.2) (рис. 4.1 а, 4.1 б), до висоти 10−12 м мають більш повнодеревну форму 

стовбура, ніж за рівняннями (4.3) та (4.4) (рис. 4.1 в, 4.1  г), хоча у 

верхівковій частині стовбура графіки подібні між собою. Спостерігається 

різке відхилення форми пня для моделі (4.3) (рис. 4.1 в) порівняно з іншими 

моделями.  

Для оцінки якості розроблених математичних моделей необхідно 

перевірити їх точність і провести аналіз залишків. Лише на основі порівняння 

критеріїв такої оцінки можливо відібрати модель, яка максимально 

відповідає об’єкту досліджень. 

Перевірка точності, тобто визначення ступеня збігу діаметрів, 

отриманих у процесі моделювання кожного стовбура, із результатами обміру 

модельних дерев, проведена за наступними оцінками: 

− систематична  похибка: 

 

𝑢 =
1

𝑛
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)
𝑛
𝑖=1 ;                                                    (4.5) 
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Рис. 4.1. Фактичні та змодельовані значення діаметрів за висотою
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− систематична відносна похибка: 

 

 𝑢% =
1

𝑛
∙ ∑

�̂�𝑖−𝑦𝑖

𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 ∙ 100%;                                            (4.6)  

 

− абсолютна похибка: 

 

|𝑢| =
1

𝑛
∙ ∑ |�̂�𝑖 − 𝑦𝑖|

𝑛
𝑖=1 ;                                                   (4.7) 

 

− стандартна похибка моделювання: 

 

𝑠 = √
∑ (�̂�𝑖−𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−𝑘−1
;                                                    (4.8)  

 

− коефіцієнт детермінації: 

 

𝑅2 = 1 −
∑ (�̂�𝑖−𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−𝑦 )
2𝑛

𝑖=1

,                                                 (4.9) 

 

де yi − фактичне значення діаметра, см; ŷi − розрахункове значення діаметра, 

см; y̅ − середнє фактичне значення діаметра, см; n – кількість спостережень;  

k – кількість незалежних змінних у математичній моделі (у досліджуваних 

моделях k=3 – діаметр на висоті грудей, загальна висота стовбура, висота 

i-тої точки на стовбурі). 

Результати обчислень наведено в табл. 4.3, аналіз якої свідчить, що 

систематична похибка для усіх моделей наближається до нуля, а її величина 

значно менша похибки вимірювання діаметра (1 мм). Систематична відносна, 

абсолютна та стандартна похибки моделювання нижчі для моделей A. Kozak 

(4.3), (4.4), але загалом відмінності незначні. Такі ж незначні відмінності і 

для коефіцієнта множинної детермінації – для усіх моделей він досить 

високий, наближений до одиниці та вказує на достатню точність рівнянь у 
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цілому. Загалом, за обчисленими статистиками, усі моделі досить точно 

прогнозують зміну діаметра стовбура за висотою.  

Таблиця 4.3 

Оцінки точності математичних моделей 

Статистика 
Значення статистик за рівнянням та групою діаметрів 

J. Leban (4.1) R. Newnham (4.2) A. Kozak (4.3) A. Kozak (4.4) 

20−28 см 

u, см 0,02 0,06 0,00 0,00 

u % 1,1 1,4 0,9 1,0 

|u|, см 0,97 1,03 0,93 0,94 

s, см 1,45 1,52 1,42 1,40 

R2 0,975 0,972 0,976 0,977 

32−40 см 

u, см 0,00 0,03 -0,01 -0,03 

u % 1,5 1,8 1,0 1,2 

|u|, см 1,39 1,45 1,38 1,38 

s, см 2,05 2,11 2,04 2,02 

R2 0,974 0,973 0,974 0,975 

44−64 см 

u, см 0,04 0,02 -0,03 -0,04 

u % 1,5 1,7 1,0 0,9 

|u|, см 2,15 2,18 2,13 2,15 

s, см 3,17 3,19 3,19 3,21 

R2 0,967 0,967 0,967 0,967 

 

Наступний етап перевірки рівнянь твірної на адекватність − це аналіз 

залишків моделювання. Відомо [70], що для адекватних моделей залишки 

мають відповідати наступним вимогам:  

− величина залишків не повинна залежати від змінних (залежної та 

незалежної); 

− відсутність автокореляції залишків; 

− розподіл величини залишків має наближатися до нормального. 

Залежність залишків від змінних можливо перевірити на графіках 
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(рис. 4.2). На рис. вісь абсцис обрана у відносних одиницях висоти (hi/h). 

Діаметр (di) з висотою зменшується, тому такий графік враховує залежність 

залишків моделей від незалежних змінних (діаметра на висоті грудей, 

загальної висоти стовбура, висоти i-тої точки на стовбурі) та залежної 

змінної (діаметра i-тої точки).  

На рис. 4.2 можна спостерігати, що по осі ординат залишки розподілені 

рівномірно, тобто додатні та від’ємні значення компенсують одне одного. Це 

ще раз підтверджує, що систематична похибка (u) наближається до нуля (див. 

табл. 4.3). 

За відносною висотою для усіх моделей необхідно відзначити 

збільшення абсолютної величини залишків від окоренка до вершини. Така 

залежність, ймовірно, спричинена природною мінливістю діаметрів у 

вершині стовбура. Це можна підтвердити, порівнявши стандартні відхилення 

(σ) фактичних коефіцієнтів форми модельних дерев (див. табл. 3.10). Так, для 

всього масиву дослідних даних стандартне відхилення для q1 становить 

0,032, а для q3 майже у 2,5 разів більше – 0,081. 

Також, для деяких моделей у нижній частині стовбура простежується 

певна тенденція розподілу залишків (позначена на графіках червоною 

лінією), що може свідчити про їх можливу автокореляцію. Наявність 

автокореляції залишків вказує на існування певних закономірностей зміни 

останніх, які можуть бути спричинені відсутністю в моделі вагомого фактора 

або неправильним вибором форми залежності.  

Перевірити наявність автокореляції можливо за допомогою d-критерію 

Дарбіна-Уотсона [31]. Він з певною точністю дає змогу встановити, чи 

виконується умова незалежності відхилень, і розраховується за формулою: 

 

𝑑 =
∑ (𝑒𝑖−𝑒𝑖−1)

2𝑛
𝑖=2

∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1

,                                                (4.10) 

 

де n – кількість спостережень; ei – відхилення (залишок) фактичного 

значення діаметра в і-тій точці стовбура від розрахункового. 
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Рис. 4.2. Розподіл залишків діаметрів стовбурів дуба за відносною висотою
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Критерій Дарбіна-Уотсона може набувати значень від 0 до 4. За умови  

існування повної позитивної автокореляція, d = 0, при повній від’ємній 

автокореляції d = 4 і, якщо автокореляція відсутня, то d = 2. Існують критичні 

значення dL та dU для заданої кількості спостережень n, кількості незалежних 

змінних k у рівнянні регресії та рівня значущості α. Ці значення поділяють 

числовий відрізок [0; 4] на п’ять проміжків. При потраплянні фактичного 

значення d у той чи інший проміжок гіпотеза про відсутність автокореляції: 

[0; dL] – спростовується (наявність додатної автокореляції), [dL; dU] – зона 

невизначеності (немає підстав для підтвердження чи відхилення гіпотези),  

[dU; 4-dU] – підтверджується, [4-dU; 4-dL] − зона невизначеності, [4-dL; 4] – 

спростовується (наявність від’ємної автокореляції). Критерій Дарбіна-

Уотсона дає достовірні результати тільки для великих за обсягом вибірок  

(n > 30), оскільки існують дві зони невизначеності. Зі збільшенням n критичні 

значення dL та dU наближаються одне до одного, а зони невизначеності 

скорочуються. 

З метою перевірки наявності автокореляції залишків у нижній частині 

стовбура (від 0 до 0,5h) проведено усереднення та групування їхніх значень 

за висотою з градацією через 0,01h. За формулою (4.10), для отриманого ряду 

середніх значень розраховані фактичні значення d, а за таблицями розподілу 

[31] для рівня значущості α = 0,05 знайдені критичні значення dL та dU. 

Визначені зони, в які потрапляють фактичні значення d, наведено в табл. 4.4.  

Аналізуючи дані табл. 4.4, гіпотеза про відсутність автокореляції у 

залишках при рівні значущості 0,05 підтверджується для усіх моделей групи 

20−28 см, моделей A. Kozak (4.3) та (4.4) групи 32−40 см, та моделі 

A. Kozak (4.4) групи 44−64 см. Значення статистики для рівняння 

A. Kozak (4.3) (44−64 см) потрапляє у зону невизначеності, тому неможливо 

підтвердити чи спростувати висунуту гіпотезу.  

На підставі проведеного аналізу з імовірністю 95 % можна стверджувати 

про відсутність автокореляції у залишках моделей A. Kozak (4.3) та (4.4), а 

рівняння J. Leban (4.1) та R. Newnham (4.2) надалі не розглядатимуться. 
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Таблиця 4.4 

Результати тесту на наявность автокореляції у залишках  

за критерієм Дарбіна-Уотсона 

Рівняння 

Значення критичних та фактичного критерію за рівнянням 

та групою діаметрів 

додатня 

авто- 

кореляція 
dL 

зона невиз- 

наченості 
dU 

відсутність 

авто- 

кореляції 
4-dU 

20−28 см 

J. Leban (4.1) − 

1,399 

− 

1,603 

2,027 

2,397 
R. Newnham (4.2) − − 1,974 

A. Kozak (4.3) − − 2,107 

A. Kozak (4.4) − − 2,022 

32−40 см 

J. Leban (4.1) 1,373 

1,430 

− 

1,615 

− 

2,385 
R. Newnham (4.2) 1,037 − − 

A. Kozak (4.3) − − 1,822 

A. Kozak (4.4) − − 1,858 

44−64 см 

J. Leban (4.1) 1,234 

1,436 

− 

1,618 

− 

2,382 
R. Newnham (4.2) 0,928 − − 

A. Kozak (4.3) − 1,508 − 

A. Kozak (4.4) − − 1,866 

 

Форми розподілу відхилень фактичних значень діаметрів від 

розрахункових за моделями A. Kozak (4.3) та (4.4) зображено на рис. 4.3. 

Наведені графіки дають підстави стверджувати, що розподіл відхилень для 

моделі (4.4) близький до нормального. Для моделі (4.3) (рис. 4.3 а та 4.3 в) 

графіки мають виражену гостровершинність та несиметричність на краях 

розподілу. 

Таким чином, результати аналізу апробованих математичних моделей 

твірних дубових стовбурів за точністю та адекватністю обґрунтовують 

подальше застосування рівняння A. Kozak (4.4) для розробки нормативів. 
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Рис. 4.3. Розподіл залишків моделювання для різних груп діаметрів 

стовбурів дуба 

Оскільки математична модель (4.4) розроблена для ростучого дерева, 

для визначення об’єму зрубаного стовбура необхідно спрогнозувати висоту 

пенька. Відомо, що дерева грубих діаметрів мають більшу закомелистість, а 

тому під час звалювання для безпечного проведення робіт необхідно 

залишати у таких дерев вищий пеньок. На основі обмірів модельних дерев 

були обчислені параметри математичної моделі залежності висоти пня від 
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діаметра стовбура на висоті грудей: 

 

ℎпня = 10,402 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (0,01030 ∙ 𝑑1,3),                           (4.11)  

 

де hпня – висота пня, см;  d1,3 – діаметр стовбура на висоті 1,3 м, см. 

Варто також зауважити, що знайдені параметри моделі A. Kozak (4.4) 

охоплюють діапазон діаметрів на висоті грудей 20−64 см. Аналізуючи 

залежність параметрів рівняння (4.4) від діаметра (див. табл. 4.2), можна 

зробити висновок, що вони змінюються у досить широкому діапазоні. 

Очевидно, що застосування моделей з такими параметрами для суміжних 

діаметрів некоректне. Тому виникає необхідність узагальнити форму 

стовбурів за деякими критеріями і на їх основі знайти параметри рівняння 

(4.4) для груп діаметрів 8−16 та 68−100 см. 

Дослідження форми та повнодеревності стовбурів тривалий час 

проводилися з використанням коефіцієнтів форми (q=di/d1.3) А. Шиффеля та 

старого видового числа [45]. Зручність застосування видового числа полягає 

у можливості охарактеризувати форму стовбурів опосередковано, через 

відношення об’єму стовбура до циліндра. Основний недолік такого підходу 

проявляється під час дослідження розмірної структури деревини, яку 

визначає збіг і характер твірної стовбура. У зв’язку з цим у лісовій таксації 

з’явилося багато інших альтернативних підходів. Зокрема В. Захаров [41] 

провів дослідження форми стовбурів сосни, які росли у різних умовах, з 

використанням чисел збігу (ηi=di/d0,1). Він обґрунтував, що значення ηi не 

залежать від ступеня товщини, висоти та умов місцезростання (ηi=const). На 

підставі цього вчений висунув гіпотезу про подібність форми стовбурів 

певного деревного виду та запропонував нову методику побудови об’ємних 

таблиць. За цією методикою середні значення абсолютного збігу 

використовуються лише для обчислення видових чисел та об’ємів стовбурів. 

Пізніше виявлено обмеження у застосуванні висунутої гіпотези. Зокрема 
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ґрунтовний аналіз різних підходів до узагальнення форми стовбурів провів 

Г. Кофман [45] чим довів, що числа збігу залежать не тільки від діаметра 

стовбура, а й деякою мірою від висоти та інших формоутворювальних 

факторів.  

Для узагальнення форми стовбурів нами проведено дослідження 

характеру залежності коефіцієнтів форми модельних дерев (q1, q2, q3), 

відносних діаметрів на висоті пня (d0,01/d1,3) та на висоті 0,1h (d0,1/d1,3) від 

їхнього діаметра на висоті грудей. Значення коефіцієнтів форми отримано за 

програмою ПЕРТА (додаток В, табл. В.1). Середня висота пня була прийнята 

0,01h, а відносний діаметр на висоті 0,1h розрахований за співвідношенням: 

 

𝑑0,1

𝑑1,3
=

𝑞1

𝑞0,25
,                                                    (4.12) 

 

де  d0,1 – діаметр на висоті 0,1h; d1,3 – діаметр на висоті 1,3 м; q1 – коефіцієнт 

форми, q0,25 – клас форми. 

На рис. 4.4 зображено залежність відносних діаметрів на відносних 

висотах за діаметром на висоті грудей, а також лінії згладжування за 

рівнянням виду: 

 

𝑞̃𝑖 =
𝑑𝑖

𝑑1,3
= 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (𝑏 ∙ 𝑑1.3) ,                                      (4.13) 

 

де q̃i – змодельований відносний діаметр на i-тій відносній висоті; di – діаметр 

на i-тій відносній висоті; d1,3 – діаметр на висоті 1,3 м; a та b – параметри 

рівняння (табл. 4.5). 

На основі графіка (рис. 4.4) та даних табл. 4.5 можна зробити кілька 

висновків. По-перше, відносний діаметр залежить від діаметра на 1,3 м, адже 

на всіх відносних висотах лінія тренду має певний кут нахилу до осі абсцис. 

По-друге, характер зміни відносного діаметра на різних відносних висотах 

відрізняється – коефіцієнти a та b зі збільшенням відносної висоти 
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змінюються. По-третє, найбільша мінливість відносних діаметрів 

спостерігається на висоті пня та на вершині стовбура (відносні висоти 0,01h 

та 0,75h відповідно). 

 

 

Рис. 4.4. Відносний діаметр стовбурів дуба на i-тих відносних висотах 

(ĥi) залежно від діаметра на висоті грудей (суцільними лініями відповідного 

кольору відображені лінії апроксимації за рівнянням (4.13)  

Таблиця 4.5 

Параметри рівняння (4.13) за різних відносних висот 

Параметр 
Значення параметрів для відносної висоти стовбура 

0,01 0,10 0,25 0,50 0,75 

a 1,331 0,9734 0,9188 0,8150 0,6089 

b -9,537·10-5 -1,140·10-3 -1,680·10-3 -2,819·10-3 -8,593·10-3 

 

Залежність коефіцієнтів a та b рівняння (див. табл. 4.5) від відносної 

висоти простежується на графіках (рис. 4.5) та з прийнятною точністю 

апроксимується рівняннями (4.14–4.15): 

 

𝑎 = −4,398 ∙ ℎ̂𝑖
3 + 6,046 ∙ ℎ̂𝑖

2 − 2,956 ∙ ℎ̂𝑖 + 1,308,                                 (4.14) 
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𝑏 = −0,06456 ∙ ℎ̂𝑖
3 + 0,05623 ∙ ℎ̂𝑖

2 − 0,01741 ∙ ℎ̂𝑖 + 0,00003293,         (4.15) 

 

де a та b – параметри рівняння (4.13); ĥi – i-та відносна висота (ĥi = hі/ h);  

hі – висота і-тої точки на стовбурі; h – висота стовбура. 

 

  

Рис. 4.5. Залежність параметрів рівняння (4.13) від відносної висоти: 

а) для параметра а; б) для параметра b 

Таким чином, за допомогою математичних моделей (4.13−4.15) можливо 

змоделювати значення відносного діаметра (qĩ) на будь-якій відносній висоті 

(ĥi) для стовбурів діаметром 8−16 та 68−100 см.  

Для конкретного модельного дерева відхилення фактичного qi від 

змодельованого qĩ виражається формулою: 

 

𝑒𝑞𝑖 = 𝑞𝑖 − �̃�𝑖,                                              (4.16) 

 

де eqi – відхилення (залишок); qi – фактичний відносний діаметр на i-тій 

відносній висоті; qĩ − змодельований відносний діаметр на i-тій відносній 

висоті. 

Для прогнозування форми стовбура на основі дослідного матеріалу з 

урахуванням мінливості ми припускаємо, що залишок прогнозного 

відносного діаметра дорівнює фактичному залишку конкретного модельного 

дерева: 
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𝑞𝑖п = �̃�𝑖п + (𝑞𝑖 − �̃�𝑖),                                           (4.17) 

 

де qiп, qi – відповідно прогнозний та фактичний відносний діаметр на i-тій 

відносній висоті; q̃iп, q̃i − змодельований відносний діаметр на i-тій відносній 

висоті прогнозованого стовбура та модельного дерева відповідно. 

Абсолютні величини i-тих діаметрів та їх висот у прогнозованих 

стовбурів можна знайти за формулами: 

 

𝑑𝑖п = 𝑞𝑖п ∙ 𝑑п;                                                      (4.18) 

 

ℎ𝑖п = ℎ̂𝑖 ∙ ℎп,                                                       (4.19) 

 

де diп – прогнозний діаметр стовбура у корі на висоті hiп; qiп – прогнозний 

відносний діаметр на i-тій відносній висоті за формулами (4.13–4.17); dп − 

діаметр прогнозованого стовбура на висоті 1,3 м; ĥi – i-та відносна висота 

модельного дерева; hп − висота прогнозованого стовбура. 

Оскільки проведений у розділі 3 статистичний аналіз засвідчив 

відсутність значущої відмінності між формою стовбурів різних розрядів 

висот, різниця у співвідношеннях діаметра на 1,3 м до загальної висоти у 

модельних дерев та прогнозованих стовбурів значуще не впливатиме на 

результат моделювання. Очевидно, що визначення діаметра та висоти 

прогнозованого стовбура для кожного модельного дерева має проводитися 

випадковим чином. Для цього кожному модельному дереву ставились у 

відповідність прогнозовані стовбури усіх можливих комбінацій (d1,3/h). Для 

кожного варіанта генерувалося рівномірно розподілене випадкове число у 

діапазоні від 0 до 1 та фіксувався варіант з найбільшим його значенням. 

Таким чином, для 43 модельних дерев із групи діаметрів 20−28 см та 63 із 

групи 44−64 см визначено конкретні діаметри та висоти прогнозованих 



 
102 

стовбурів відповідно груп 8−16 см та 68−100 см. За результатами зіставлення 

(додаток Г, табл. Г.1), спираючись на виявлену закономірність зміни 

відносних діаметрів за діаметром на висоті грудей (4.13–4.15) та припущення 

про рівність залишків (4.16–4.17), для груп діаметрів 8−16 см та 68−100 см 

було обчислено параметри прогнозованих стовбурів (4.18–4.19). Приклад 

розрахунку наведено у табл. 4.6 (позначення біометричних показників у 

таблиці аналогічні формулам (4.13−4.19). 

Таблиця 4.6 

Приклад розрахунку біометричних показників прогнозованих  

стовбурів дуба 

Біометричний показник 

hi di ĥi qi q ̃i eqi q̃iп qiп hiп diп 

модельне дерево № 11 прогнозований стовбур 

d = 42,0 см, h = 26,1 м dп = 76,0 см, hп = 28,2 м 

0,18 54,0 0,007 1,286 1,283 0,002 1,280 1,282 0,19 97,4 

1,18 42,2 0,045 1,005 1,154 -0,150 1,129 0,980 1,27 74,5 

3,18 38,1 0,122 0,907 0,972 -0,065 0,928 0,863 3,41 65,6 

5,18 35,9 0,199 0,855 0,861 -0,006 0,812 0,806 5,56 61,3 

7,18 35,0 0,275 0,833 0,796 0,037 0,748 0,785 7,71 59,7 

9,18 33,2 0,352 0,790 0,760 0,030 0,712 0,742 9,86 56,4 

11,18 32,4 0,429 0,771 0,735 0,037 0,682 0,719 12,00 54,6 

13,18 30,4 0,505 0,724 0,705 0,019 0,642 0,661 14,15 50,2 

15,18 23,8 0,582 0,567 0,656 -0,089 0,577 0,488 16,30 37,1 

17,18 21,1 0,659 0,502 0,577 -0,075 0,479 0,404 18,44 30,7 

19,18 18,9 0,735 0,450 0,467 -0,017 0,355 0,338 20,59 25,7 

21,18 13,8 0,812 0,329 0,331 -0,003 0,223 0,221 22,74 16,8 

23,18 7,3 0,889 0,174 0,186 -0,012 0,106 0,095 24,89 7,2 

26,08 0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,19 0,0 

 

Знаходження параметрів рівняння (4.4) для нових груп діаметрів 

виконано у R за допомогою функції nls. Таким чином, для подальших 

розрахунків отримано набір параметрів математичної моделі твірної 

A. Kozak (4.4) (табл. 4.7). 
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Таблиця 4.7 

Параметри математичної моделі твірної A. Kozak (4.4) 

Коефіцієнт 
Значення коефіцієнтів за групою діаметрів  

8−16 20−28 32−40 44−64 68−100 

a0 0,9793 0,02290 2,776 0,2607 1,1017 

a1 0,9830 2,691 0,5510 1,466 0,9571 

a2 0,9999 0,9334 1,014 0,9888 0,9995 

b1 2,953 1,928 1,946 1,260 1,468 

b2 -0,7360 -0,4467 -0,4056 -0,3293 -0,3416 

b3 4,524 2,781 2,286 1,217 1,395 

b4 -2,590 -1,575 -1,387 -0,6096 -0,7807 

b5 0,08452 0,1018 0,1359 -0,03340 0,02233 

 

Для визначення об’єму стовбура або його частин за допомогою 

математичної моделі твірної, як зазначалося у розділі 2, необхідно знайти 

інтеграл функції. Для складних залежностей не завжди можливо провести 

таке інтегрування (розділ 3). Іншим методом вирішенням цього завдання 

виступає застосування секційних формул. У проведених дослідженнях було 

застосовано складну формулу Симпсона (3.2). Зменшення довжини відрізка, 

для якого обчислюється об’єм за вказаною формулою, очевидно, 

наближатиме результат до значення інтеграла функції твірної. Тому для 

розрахунку об’єму стовбур розділявся за висотою на 100 рівних частин. 

Застосувавши рівняння твірної (4.4) з параметрами (див. табл. 4.7) та 

модель висоти пня (4.11), за формулою Симпсона (3.2), у системі R було 

обчислено об’ємні таблиці стовбурів дуба (табл. 4.8), входами в які слугує 

діаметр на 1,3 м і висота. 

 



 

Таблиця 4.8 

Об’єм стовбурів дуба у корі, м3 
Діаметр, 

см 

Висота, м 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

8 0,0185 0,0215 0,0245 0,0276 0,0306 − − − − − − − − − − 

12 − − 0,0524 0,0591 0,0658 0,0726 0,0794 0,0861 0,0929 0,100 − − − − − 

16 − − − − 0,111 0,124 0,136 0,149 0,159 0,171 0,184 0,196 0,208 0,220 0,232 

20 − − − − − 0,178 0,196 0,213 0,231 0,249 0,267 0,284 0,302 0,320 0,338 

24 − − − − − − 0,292 0,319 0,346 0,373 0,400 0,428 0,455 0,482 0,510 

28 − − − − − − − 0,410 0,446 0,481 0,517 0,553 0,589 0,625 0,661 

32 − − − − − − − − 0,547 0,593 0,639 0,686 0,733 0,780 0,827 

36 − − − − − − − − 0,677 0,735 0,794 0,853 0,912 0,972 1,03 

40 − − − − − − − − − − 0,973 1,05 1,12 1,19 1,27 

44 − − − − − − − − − − − 1,32 1,39 1,46 1,53 

48 − − − − − − − − − − − − 1,65 1,73 1,81 

52 − − − − − − − − − − − − − 2,01 2,10 

56 − − − − − − − − − − − − − 2,29 2,40 

60 − − − − − − − − − − − − − − 2,69 

64 − − − − − − − − − − − − − − 2,99 

Діаметр, 

см 

Висота, м 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

20 0,356 0,374 0,392 0,410 0,428 − − − − − − − − − − 

24 0,537 0,565 0,592 0,620 0,647 0,675 0,703 0,730 − − − − − − − 

28 0,697 0,733 0,769 0,806 0,842 0,878 0,915 0,951 0,987 1,02 − − − − − 

32 0,875 0,923 0,970 1,02 1,07 1,11 1,16 1,21 1,26 1,31 1,36 − − − − 

36 1,09 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,58 1,64 1,70 1,76 − − − 

1
0
4
 

40 1,34 1,42 1,49 1,57 1,65 1,72 1,80 1,88 1,95 2,03 2,11 2,18 2,26 − − 

44 1,60 1,67 1,74 1,81 1,88 1,96 2,03 2,10 2,17 2,24 2,31 2,38 2,45 − − 

48 1,90 1,98 2,06 2,15 2,23 2,31 2,40 2,48 2,56 2,65 2,73 2,81 2,90 2,98 − 

52 2,20 2,30 2,39 2,49 2,58 2,68 2,78 2,87 2,97 3,07 3,16 3,26 3,36 3,45 − 

56 2,51 2,62 2,72 2,83 2,94 3,05 3,16 3,27 3,38 3,49 3,60 3,71 3,82 3,93 − 

60 2,81 2,94 3,06 3,18 3,30 3,42 3,55 3,67 3,79 3,91 4,04 4,16 4,28 4,41 4,53 

64 3,12 3,25 3,39 3,52 3,66 3,79 3,93 4,06 4,20 4,33 4,47 4,60 4,74 4,87 5,01 

68 3,40 3,57 3,74 3,90 4,07 4,24 4,41 4,58 4,75 4,92 5,08 5,25 5,42 5,59 5,76 

72 3,76 3,95 4,14 4,32 4,51 4,70 4,88 5,07 5,26 5,45 5,63 5,82 6,01 6,20 6,38 

76 4,14 4,34 4,55 4,76 4,96 5,17 5,38 5,58 5,79 6,00 6,20 6,41 6,62 6,82 7,03 

80 − 4,75 4,98 5,21 5,43 5,66 5,89 6,11 6,34 6,57 6,80 7,02 7,25 7,48 7,71 

84 − 5,17 5,42 5,67 5,92 6,17 6,41 6,66 6,91 7,16 7,41 7,66 7,91 8,15 8,40 

88 − 5,61 5,88 6,15 6,42 6,69 6,96 7,23 7,50 7,77 8,04 8,31 8,58 8,85 9,12 

92 − 6,06 6,35 6,64 6,93 7,23 7,52 7,81 8,11 8,40 8,69 8,99 9,28 9,57 9,87 

96 − − 6,83 7,15 7,46 7,78 8,09 8,41 8,73 9,04 9,36 9,68 10,0 10,3 10,6 

100 − − 7,32 7,66 8,00 8,35 8,69 9,03 9,37 9,71 10,1 10,4 10,7 11,1 11,4 
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Порівняння розроблених нормативів об’ємів стовбурів дуба можливо 

провести опосередковано, через видове число. На рис. 4.6 наведено значення 

видових чисел стовбурів за діаметром на висоті грудей за чинними 

нормативами (табл. 1.36 [53, 90]), фактичні (за даними модельних дерев, 

додаток В, табл. В.1) та за розробленими нормативами (див. табл. 4.8). 

 

 

Рис. 4.6. Порівняння видового числа стовбурів дуба  

 

На графіку можна простежити, що чинні нормативи занижують видове 

число стовбурів у діапазоні діаметрів 8−48 см і мають тенденцію до 

завищення у діапазоні 52−100 см. За розробленими нормативами видове 

число має більш подібний розподіл з дослідними даними. Крім того, у межах 

кожного ступеня товщини видове число має мінливість (очевидно, за 

висотою), яка певним чином повторює мінливість фактичних даних. 

Оцінювання точності об’ємних таблиць здійснено за формулами (4.5−4.8) 

для масиву дослідних даних. За фактичні (істинні) об’єми модельних дерев у 

корі приймалися значення, отримані за програмою ПЕРТА. Діаметр МД на 

висоті грудей заокруглено за чотирисантиметровими ступенями товщини, 

висоту – до 1 м, а у формулі (4.8) знаменник дорівнює 171 (кількість МД). 

Результати обчислень наведено в табл. 4.9.  
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Таблиця 4.9 

Оцінка точності нормативів 

Статистика 
Значення статистики для нормативів 

чинні [53] розроблені (табл. 4.8) 

u, м3 -0,083 -0,020 

u % -5,8 -0,9 

|u|, м3 0,134 0,113 

s, м3 0,181 0,159 

 

Як свідчить аналіз наведених даних, систематична (u) і відносна (u %) 

похибки для розроблених нормативів майже у п’ять разів менші, ніж для 

чинних. Менше значення також мають абсолютна (|u|) та стандартна (s) 

похибки, що у цілому підтверджує − застосування розроблених нормативів 

значно підвищить точність таксації дубових насаджень у регіоні досліджень. 

 

 4.2. Визначення розмірно-якісної структури дослідного матеріалу за 

європейськими стандартами 

 

Поставлені в дисертаційному дослідженні завдання передбачають не 

тільки визначення регіональних особливостей форми і, відповідно, об’ємів 

стовбурів дуба, а й деталізацію цього об’єму за вимогами європейських 

стандартів на круглі лісоматеріали. Ключовими факторами, які впливають на 

застосування деяких розроблених раніше нормативів та комп’ютерних 

програм для обробки дослідного матеріалу, виступають нова класифікація 

лісоматеріалів за розмірами та якістю [43, 34], а також методи обмірювання 

та визначення об’ємів [33]. Наприклад, програма ПЕРТА при обробленні 

даних вимірювань модельних дерев здійснює групування круглих 

лісоматеріалів за діаметром у верхньому зрізі без кори (см) за категоріями 

крупності (ГОСТ 9462-88 [28]): грубі (d ≥ 26,0), середні 1 (17,0 ≤ d < 25,0), 

середні 2 (13,5 ≤ d < 17,0) та дрібні (5,5 ≤ d < 13,5). На сьогодні чинні 

стандарти [34] передбачають класифікацію за серединним діаметром 
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лісоматеріалів за класами розмірів у корі (R) або без кори (D): від 0-го  

(d < 10 см), 1-го (10 см ≤ d ≤ 19 см) … до 6-го (d ≥ 60 см). На підставі цього, 

для визначення розподілу об’єму модельних дерев за класами розмірів та 

якістю необхідне застосування інших алгоритмів і програм. Розробка й 

реалізація таких програм можлива лише за наявності якісної математичної 

моделі твірної деревного стовбура. 

Для визначення розмірно-якісної структури дослідного матеріалу за 

новими стандартами передбачалося вирішити кілька завдань: 

− прогнозування збігу стовбурів дуба без кори для знаходження 

серединних діаметрів та об’ємів ділових лісоматеріалів; 

− моделювання протяжності ділової частини стовбурів для узагальнення 

закономірностей виходу ділової деревини; 

− розробка алгоритму умовного розкряжування стовбурів з урахуванням 

паспортів круглих лісоматеріалів та фактичної протяжності якісних категорій 

деревини; 

− реалізація розробленого алгоритму у мові програмування R та 

обчислення розмірно-якісної структури дослідного матеріалу. 

Розроблене рівняння твірної (4.4) дає можливість обчислення діаметра 

стовбура у корі (di ук) на довільній висоті (hi) залежно від діаметра на висоті 

1,3 м та висоти стовбура. Для знаходження діаметра без кори (di бк), з метою 

визначення об’ємів ділових лісоматеріалів, було досліджено кореляційні 

зв’язки товщини кори (tк), діметра без кори (di бк), частки діаметра без кори до 

діаметра у корі (di бк/di ук) від висоти заміру діаметра (hi), відстані заміру 

діаметра до вершини стовбура (h-hi), діаметра у корі у точці заміру (di ук). 

Визначення тісноти зв’язку між наведеними параметрами стовбурів 

здійснено за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона [70]: 

 

𝑟𝑦𝑥 =
∑(𝑥𝑖−𝑥 )(𝑦𝑖−𝑦 )

√∑(𝑥𝑖−𝑥 )
2∑(𝑦𝑖−𝑦 )

2
,                                           (4.20) 
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де xi та yi – відповідно незалежна і залежна змінні; x̅ та y̅ – їхні середні 

арифметичні значення для вибірки. 

Результати обчислень коефіцієнта кореляції між параметрами стовбурів 

масиву дослідних даних наведено у табл. 4.10. Значення коефіцієнтів 

кореляції свідчать, що найтісніший зв’язок простежується між товщиною 

кори та діаметром у корі (0,869), діаметром без кори та висотою відмітки 

(-0,813), діаметром без кори та відстанню до вершини (0,871), діаметром без 

кори та діаметром у корі (0,999). Графічне зображення цих залежностей 

представлено на рис. 4.7. 

Таблиця 4.10 

Коефіцієнти кореляції між біометричними показниками стовбура 

Залежна 

змінна 

Незалежна змінна 

hi h-hi di ук 

tк, см -0,677 0,718 0,869 

di  бк, см -0,813 0,871 0,999 

di бк/di ук -0,522 0,534 0,558 

 

  

  

Рис. 4.7. Залежності між деякими параметрами стовбурів: а) діаметра у 

корі та товщини кори; б) висоти та діаметра без кори; в) відстані до вершини 

та діаметра без кори; г) діаметра у корі та діаметра без кори 
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Очевидно, що математична модель, яка описує залежність показників, 

зображених на рис. 4.7 а та 4.7 в, матиме значну похибку у нижній частині 

стовбура, адже зі збільшенням незалежної змінної збільшується не тільки 

значення, а й варіація залежної змінної. Рис. 4.7 б фактично відображає 

форму твірної стовбурів без кори. Розробка математичної моделі твірної 

стовбура без кори була б недоцільною, адже для цього необхідною 

додатковою умовою повинно бути завжди менше значення цієї функції ніж 

для діаметра з корою. За даними табл 4.10 та рис. 4.7 г, залежність діаметра 

без кори від діаметра у корі має не тільки високий коефіцієнт кореляції 

(0,999), який значущий на 5 %-му рівні (rкрит.= 0,151), а й практично лінійну 

форму з незначним розмахом значень. Пошук рівняння цієї залежності та 

його параметрів було здійснено у MS Excel. В результаті отримано 

математичну модель діаметра стовбура без кори: 

 

𝑑𝑖 бк = 0,7872 ∙ 𝑑𝑖 ук
1,037

,                                         (4.21) 

 

де di бк – діаметр стовбура без кори на і-тій висоті; di ук − діаметр стовбура у 

корі на і-тій висоті. 

Валідацію дослідних даних розробленою моделлю (4.21) зображено на 

рис. 4.7 г (червона лінія). Коефіцієнт детермінації (ryx
2= 0,970), розрахований 

за формулою (4.9), свідчить про високий ступінь апроксимації дослідних 

даних знайденим рівнянням. Наближена до лінійної форма залежності дає 

змогу екстраполювати цю математичну модель (4.21) та встановити її 

область визначення у діапазоні:  0 см < di ук ≤ 120 см.   

Відомо, що похибки під час розрахунку того чи іншого таксаційного 

показника накопичуються на кожному етапі – від похибок вимірювання 

дослідних даних до похибок математичних моделей. Очевидно, що на 

точність обчислення діаметра без кори впливатиме як точність рівняння 

твірної (4.4), так і точність рівняння (4.21). Оцінити результат такого впливу 
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можна, порівнявши результати моделювання з даними обміру модельних 

дерев. З цією метою для усього масиву дослідних даних за опрацьованими 

математичними моделями (4.4), (4.21) обчислено діаметри стовбурів у корі та 

без кори на серединах двохметрових секцій. Знайдені за формулами 

(4.5)−(4.9) похибки та коефіцієнт детермінації наведено у табл. 4.11.  

Таблиця 4.11 

Оцінка точності математичної моделі діаметра без кори 

Статистика 
Значення статистики для діаметрів стовбура 

у корі без кори 

u, см -0,026 0,001 

u% 1,0 1,8 

|u|, см 1,57 1,58 

s, см 2,44 2,42 

ryx
2 0,974 0,970 

 

Наведені дані свідчать, що систематична похибка для діметра без кори 

має менше значення та протилежний знак, хоча для відносної похибки 

помітне підвищення на 0,8 %. Абсолютна та стандартна похибки практично 

однакові для обчислених значень обох діаметрів, що вказує на прийнятну 

точність розробленої математичної моделі діаметра без кори (4.21). 

Як зазначалося у розділі 2, метод складання таблиць розмірно-якісної 

структури на основі твірної передбачає встановлення закономірностей 

розподілу довжини стовбура за протяжністю деревини якісних категорій 

(ділова і дров’яна деревина). Знаючи такі закономірності, можливо на їх 

основі змоделювати розподіл об’єму стовбурів.  

Ще М. П. Анучин [2] дослідив, що відношення довжини ділової частини 

(lділ.) до висоти стовбура (h) майже однакове для різних ступенів товщини. 

Графічне відображення такої залежності для усього масиву дослідних 

даних для стовбурів різних категорій технічної придатності наведено 

на рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Залежність частки довжини ділової деревини від діаметра 

стовбурів модельних дерев (маркерами позначено дослідні дані, а лініями 

відповідного кольору – лінійні вирівнювання) 

 

За рис. 4.8, твердження М. Анучина деякою мірою справедливе для 

ділових стовбурів, адже лінія тренду практично паралельна осі абсцис. Для 

напівділових стовбурів, навпаки, чітко простежується тенденція збільшення 

частки lділ./h за діаметром. Крім цього, для обох категорій модельних дерев, а 

особливо для ділових, спостерігається значна дисперсія залишків навколо 

лінії тренду. Ймовірно, що такі відхилення спричинені не тільки випадковою 

складовою, а й залежністю протяжності ділової частини від висоти стовбура 

в межах ступенів товщини. 

З метою виявлення найбільш тісного зв’язку довжини ділової частини 

стовбура (lділ.) та частки (lділ./h) з діаметром (d1,3) або висотою (h) за 

формулою (4.20) обчислено коефіцієнти кореляції (табл. 4.12). Тут, для обох 

категорій стовбурів найбільше значення коефіцієнта кореляції 

спостерігається між довжиною ділової частини (lділ.) та висотою стовбура (h). 

Оскільки критичні значення rкр. при α=0,05 (для ділових стовбурів ‒ 0,197, 

для напівділових ‒ 0,235) менші за фактичні (rxy), то така залежність 

значуща.  
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Таблиця 4.12 

Коефіцієнти кореляції (rxy) для протяжності ділової частини стовбура 

Залежні 

біометричні 

показники 

Коефіцієнт кореляції за категорією стовбура  

для незалежних біометричних показників 

ділові стовбури напівділові стовбури 

d1,3, см h, м d1,3, см h, м 

lділ., м 0,300 0,604 0,480 0,760 

lділ./h 0,093 0,086 0,377 0,543 

 

Графічна ілюстрація залежності протяжності ділової частини стовбура 

від його висоти для дослідного матеріалу наведена на рис. 4.9. 

  

Рис. 4.9. Залежність протяжності ділової частини від висоти стовбура: 

а) для ділових стовбурів; б) для напівділових стовбурів 

 

Хоча дослідні дані мають певну варіацію, але основна їх кількість 

згрупована та має досить виражену тенденцію. Пошук форми залежностей, 

зображених на рис. 4.9, та обчислення коефіцієнтів рівнянь виконано в MS 

Exsel. У результаті розрахунку отримано наступні математичні моделі 

протяжності ділової частини стовбура: 

‒ для ділових стовбурів: 

 

              𝑙діл. = 3,329 ∙ 1,026
2,017∙ℎ ;                                        (4.22) 

 

‒ для напівділових стовбурів:    
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  𝑙діл. = 1,633 ∙ 1,015
4,735∙ℎ,                                        (4.23) 

 

де lділ. ‒ протяжність ділової частини, м; h ‒ висота стовбура, м. 

Математичні моделі (4.22) та (4.23) − це показникові функції, графіки 

яких монотонно зростають і не мають точок екстремумів. За таких умов 

можлива екстраполяція розроблених залежностей за межі діапазону 

дослідних даних [70]. Так, максимальне та мінімальне значення висот 

модельних дерев для ділових стовбурів становить 20 м і 34 м, для 

напівділових – 18 м і 30 м відповідно. Припускаючи, що закономірності 

протяжності ділової деревини за висотою стовбура зберігаються поза межами 

цих діапазонів, можна встановити наступні області визначення рівнянь (4.22) 

та (4.23): 16,0 м ≤ h ≤ 36,0 м.  

Нижня межа діапазону визначена за рівнянням твірної для стовбура, з 

якого можливо отримати хоча б одну ділову колоду з мінімальними 

розмірами, а саме: довжиною 1,0 м і серединним діаметром без кори 15 см. 

Таким виявився стовбур висотою 16,0 м та діаметром 16 см. Верхня межа 

області визначення − це максимально можлива висота стовбура відповідно до 

розроблених об’ємних таблиць (див. табл. 4.8). 

Показники точності отриманих моделей (4.22) та (4.23), які обчислені за 

формулами (4.5−4.9), наведені у табл. 4.13. За наведеними даними 

систематична відносна похибка (u%) становить лише 0,9–2,2 % та близька до 

нуля. Коефіцієнти детермінації (ryx
2) для обох категорій стовбурів вищі 

критичних значень на 5 %-му рівні значущості. Тому за вказаними 

математичними моделями з середньоквадратичною похибкою 1,50−1,73 м 

можна визначити протяжність ділової частини для стовбурів різних категорій 

технічної придатності.  

Наступний етап встановлення розмірно-якісної структури стовбурів − це 

розробка алгоритму умовного розкряжування.  
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Таблиця 4.13 

Оцінки точності математичної моделі протяжності ділової  

частини стовбура 

Статистика 
Значення статистики для категорій стовбурів 

ділових напівділових 

u, м -0,08 -0,13 

u% 0,9 2,2 

|u|, м 1,27 1,04 

s, м 1,73 1,50 

ryx
2 0,357 0,551 

rкр.
2 0,038 0,055 

 

Він передбачає послідовність розрахунків для знаходження відміток, які 

ділять стовбур на колоди так, щоб параметри отриманих колод задовольняли 

певним умовам; обчислення об’ємів знайдених лісоматеріалів для кожного 

модельного дерева; агрегацію даних за класами якості та розмірів. Схожі 

алгоритми застосовані, зокрема, у програмі ПЕРТА [38] та у дослідженнях 

О. В. Полякова, М. О. Полякова [79−81]. Спираючись на ці дослідження та 

враховуючи особливості програмування у R, нами розроблено новий 

алгоритм умовного розкряжування стовбурів. Його зміст полягає у 

наступному: 

1. Формування вхідних наборів даних. За результатами обміру зрубаних 

стовбурів визначаються показники модельних дерев: діаметр на висоті 1,3 м; 

висота; послідовність зон стовбура відповідних класів якості та їхні довжини. 

Окремо задаються паспорти лісоматеріалів: мінімальні та максимальні 

довжини лісоматеріалів за класами якості A, B, C, D ділової деревини, дров 

промислового і непромислового використання; мінімальні діаметри 

лісоматеріалів за кожним класом якості ділової деревини та дров; градація за 

довжиною та діаметром (серединним без кори – для ділових лісоматеріалів, 

верхнім у корі – для дров’яних). Паспорти лісоматеріалів розміщуються 

за пріоритетом від найвищого (клас якості A ділової деревини) до 
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найнижчого (дрова непромислового використання).  

2. Моделювання збігу та обчислення об’єму якісних категорій стовбурів. 

Алгоритм будує твірну стовбура в корі і без кори. Послідовно від окоренка 

до верхівки стовбура аналізується кожна якісна зона стовбура, порівнюючи її 

з вимогами паспорта лісоматеріалу у порядку спадання пріоритетів. Якщо 

серединний діаметр та/або мінімальна довжина зони стовбура не 

задовольняють вимогам поточного паспорта, відбувається перехід до 

наступного за пріоритетом. Якщо у паспорті встановлено обмеження за 

максимальною довжиною, аналізується можливість одержання в зоні 

додаткової колоди цього ж класу якості, інакше залишковий відрізок 

приписується до наступної зони. Остання умова стосується тільки ділової 

деревини, проте, якщо за відрізком ділової деревини розташовується 

дров’яна, визначається можливість одержання ділового лісоматеріалу 

нижчого класу якості, й тільки після цього відрізок приписується до 

наступної зони.  

Таким чином, порівнюються всі зони стовбура від окоренка до верхівки 

з фіксацією точок умовного розкряжування. Далі, за твірною стовбура, 

визначаються серединні діаметри без кори ділових лісоматеріалів та верхні 

діаметри в корі для дров промислового і непромислового використання. На 

основі секційної формули Симпсона (за довжини секції 1/100 довжини 

колоди) обчислюється об’єм без кори для ділових лісоматеріалів, або з корою 

– для дров. 

3. Агрегація даних за класами якості та розмірів. Вихідні дані містять 

зведену інформацію про параметри кожної колоди, отриманої з конкретного 

модельного дерева: клас якості, верхній, серединний діаметри без кори та у 

корі, довжину, об’єм. 

Під час обробки дослідного матеріалу, з метою отримання 

максимального виходу ділової деревини, обмеження за максимальною 

довжиною та діаметром не застосовувалися. Мінімальна довжина та діаметр 
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ділових колод кожного класу якості обиралися відповідно до  

ТУУ-00994207-003:2018, тоді як для дров’яної – за ТУУ-00994207-005:2018. 

Для стовбурів діаметром 16 см та 68−100 см за математичними 

моделями (4.22−4.23) попередньо було обчислено протяжність ділової 

деревини. Поділ таких стовбурів на зони відповідних класів якості проведено 

у межах довжин зон модельних дерев. Таким чином, вхідні набори даних 

охоплюють діапазон стовбурів діаметром 16−100 см усіх можливих 

комбінацій висот.  

Розмірно-якісна структура ділових та напівділових стовбурів, обчислена 

за розробленим алгоритмом для модельних дерев, наведена у додатку В 

(табл. В.2), а для стовбурів діаметром 16 см та 68−100 см − у додатку Г 

(табл. Г.2). Отримані дані містять розподіл об’єму стовбурів за якісними 

категоріями (ділова деревина, дрова і відходи) та ділової деревини за класами 

розмірів (за ДСТУ EN 1315-1:2001 [34]). 

 

4.3. Моделювання розмірно-якісної структури об’єму стовбурів дуба 

та розробка нормативів  

 

Під час розробки більшості нормативів розмірно-якісної структури, у 

тому числі чинних [53], застосовувалася методика, яка базується на 

закономірностях розподілу об’єму стовбура дерева на окремі категорії у 

відносних величинах. Зазначена методика запропонована К. Є. Нікітіним та 

А. З. Швиденком [71] і протягом тривалого часу використовується кафедрою 

таксації лісу та лісового менеджменту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. За цією методикою вихід ділової 

деревини, дров та відходів, а також розподіл ділової деревини за категоріями 

крупності обчислюється у відносних величинах за ступенями товщини та 

вирівнюється за допомогою регресійного аналізу. Таке узагальнення може 

проводитися за розрядами висот або для деревного виду загалом. Чинні 
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нормативи для стовбурів дуба складені без диференціації закономірностей 

розподілу за висотою (табл. 1.49 [53]). Для побудови таблиць розмірно-

якісної структури отримані залежності перераховуються в абсолютні 

величини за об’ємними таблицями. На думку авторів [71], розроблені 

нормативи для листяних деревних видів можуть бути задовільними, якщо 

при перевірці їх середньоквадратична похибка за запасом не перевищує 

7,0 %, а за виходом ділової деревини – 10,0 %.  

Для виявлення найбільш тісної залежності виходу об’єму ділової 

деревини (в абсолютних (Vділ.) та відносних (Pділ.) одиницях)  від біометричних 

показників стовбурів дуба на основі дослідних даних за формулою (4.20) 

обчислено значення коефіцієнтів кореляції Пірсона (табл. 4.14).  

Таблиця 4.14 

Залежність виходу ділової деревини від біометричних  

показників стовбурів 

Біометричний 

показник 

Коефіцієнт кореляції об’єму ділової деревини 

ділові стовбури напівділові стовбури 

Vділ., м3 Pділ., % Vділ., м3 Pділ., % 

d1,3, см 0,939 0,715 0,923 0,791 

h, м 0,698 0,838 0,806 0,899 

Vук, м3 0,998 0,613 0,994 0,729 

 

За наведеними даними відсоток виходу ділової деревини від загального 

об’єму стовбура в корі (Pділ.) має досить тісну кореляційну залежність як від 

діаметра (d1,3), так і від висоти (h). Однак вищі значення коефіцієнта 

кореляції виявилися для виходу ділової деревини в абсолютних 

показниках (Vділ.). Для порівняння на рис 4.10 зображено емпіричні 

залежності виходу ділової деревини за діаметром.  

Зображена на рис. 4.10 б залежність в абсолютних показниках має 

виражений лінійний зв’язок. Аналіз табл. 4.14 виявив найбільш тісну 

кореляційну залежність виходу ділової деревини (Vділ.) від об’єму стовбура у 
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корі (Vук). Коефіцієнти кореляції близькі до одиниці і становлять 0,998 та 

0,994 для ділових і напівділових стовбурів відповідно. 

  

Рис. 4.10. Вихід ділової деревини за діаметром ділових стовбурів:  

а) у відсотках від об’єму стовбура; б) в абсолютних показниках 

 

Пошук форми рівнянь та обчислення параметрів математичних моделей 

для абсолютних показників здійснено в MS Excel для масиву модельних 

дерев (додаток В, табл. В.2) та прогнозованих стовбурів (додаток Г, 

табл. Г.2). У результаті отримано системи математичних моделей для ділових 

(4.24) і напівділових (4.25) стовбурів: 

 

𝑉діл. = {
41658 ∙ 𝑉ук

7,319 ∙ exp(−13,69 ∙ 𝑉ук) ,       0,17 ≤  𝑉ук ≤ 0,47 

0,5537 ∙ 𝑉ук
1,128 + 0,03681,                      0,47 <  𝑉ук ≤ 12,0

;  (4.24) 

 

 

𝑉діл. = {
6393 ∙ 𝑉ук

6,446 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−11,85 ∙ 𝑉ук) ,       0,17 ≤  𝑉ук ≤ 0,47 

0,4204 ∙ 𝑉ук
1,192 + 0,01689,                      0,47 <  𝑉ук ≤ 12,0

,  (4.25) 

 

де Vділ., Vук  – відповідно об’єм ділової деревини та об’єм стовбура у корі. 

 

Відповідність математичних моделей (4.24–4.25) дослідним даним 

зображено на рис. 4.11. Тут простежується, що отримані математичні моделі 

досить вдало відображають залежності виходу ділової деревини за об’ємом 

стовбура, в яких враховано вплив як діаметра, так і висоти. 
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Рис. 4.11. Залежність виходу ділової деревини від об’єму стовбура:  

а) ділові стовбури; б) напівділові стовбури 

 

Для оцінювання точності рівнянь (4.24–4.25) за формулами (4.5−4.9) 

обчислено відповідні статистики (табл. 4.15).  

Таблиця 4.15 

Оцінки точності математичної моделі виходу ділової деревни  

Статистики 
Значення статистик для категорій стовбурів 

ділових напівділових 

u, м3 -0,002 0,021 

u% -0,16 0,03 

|u|, м3 0,086 0,145 

s, м3 0,111 0,197 

ryx
2 0,998 0,991 

rкр.
2 0,027 0,037 
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Систематичні (u) та відносні (u%) похибки обох рівнянь наближаються 

до нуля та вказують на їх високу точність (див. табл. 4.15). Найвищими 

виявилися значення абсолютної (|u|) та стандартної похибок моделювання (s) 

для напівділових стовбурів. Загалом коефіцієнти детермінації, які значно 

перевищують критичні (при α=0,05) та близькі до одиниці, вказують на 

прийнятну точність і адекватність розроблених математичних моделей. 

Для пошуку залежностей виходу інших якісних категорій стовбура 

(дров’яної деревини та відходів) висунуто припущення, що ці показники 

(особливо об’єм відходів) можуть тісно корелювати з об’ємом ділової 

деревини. Обчислені коефіцієнти кореляції наведено в табл. 4.16. 

Таблиця 4.16 

Залежність виходу дров та відходів від біометричних  

показників стовбурів 

Біометричний 

показник 

Коефіцієнт кореляції об’єму дров та відходів 

ділові стовбури напівділові стовбури 

Vдр.,  

м3 

Pдр., 

 % 

Vвідх., 

м3 

Pвідх., 

% 

Vдр.,  

м3 

Pдр.,  

% 

Vвідх., 

м3 

Pвідх., 

% 

d1,3, см 0,965 -0,528 0,937 -0,308 0,983 -0,674 0,914 -0,086 

h, м 0,417 -0,586 0,740 0,130 0,572 -0,791 0,865 0,339 

Vук., м3 0,912 -0,495 0,994 -0,302 0,935 -0,682 0,987 -0,047 

Vділ., м3 0,886 -0,502 0,997 -0,281 0,889 -0,697 0,996 0,000 

 

Аналіз наведених даних свідчить, що найвищі коефіцієнти кореляції 

спостерігаються для абсолютних значень об’єму відходів (Vвідх.) за об’ємом 

ділової деревини (Vділ.). Така тісна залежність очевидна, адже основний об’єм 

відходів − це кора з ділових лісоматеріалів (близько 99,7 %) та вершинка 

стовбура  діаметром у нижньому зрізі, меншим 2 см (близько 0,3 %). 

Об’єм відходів за об’ємом ділової деревини досить добре 

апроксимується рівнянням (4.26) – для ділових, (4.27) – для напівділових 

стовбурів: 
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𝑉відх. = 0,2424 ∙ 𝑉діл.
0,8273 ∙ 𝑒𝑥𝑝(9,993 ∙ 10−5 ∙ 𝑉діл.) ,   0,01 < 𝑉діл. ≤ 9,0; (4.26) 

 

𝑉відх. = 0,2171 ∙ 𝑉діл.
0,7856 ∙ 𝑒𝑥𝑝(1,971 ∙ 10−2 ∙ 𝑉діл.),     0,01 < 𝑉діл. ≤ 8,0, (4.27) 

 

де Vвідх., Vділ. – об’єм відходів та об’єм ділової деревини відповідно. 

Розроблені математичні моделі виходу ділової деревини (4.24–4.25) та 

відходів (4.26–4.27) дають можливість обчислити об’єм дров’яної деревини у 

стовбурі за рівнянням (4.28): 

 

𝑉др. = 𝑉ук − 𝑉діл. − 𝑉відх.,                                           (4.28) 

 

де Vдр., Vук, Vділ., Vвідх. – об’єми дров, стовбура у корі, ділової деревини та 

відходів відповідно. 

Розподіл об’єму стовбура на якісні категорії за математичними 

моделями (4.24–4.28) зображено на рис. 4.12. Для наочності на графіку 

маркерами нанесено усереднені дослідні дані за об’ємом стовбура з 

градацією 0,3 м3. Графіки рівнянь проходять максимально близько до точок 

дослідних даних, що свідчить про адекватність розроблених математичних 

моделей. 

  
 

Рис. 4.12. Якісна структура стовбурів дуба: а) ділових; б) напівділових 

(маркерами зображено дослідні дані, лініями відповідного кольору – 

математичні моделі) 
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Для оцінювання точності рівнянь (4.26‒4.28) обчислено статистики, які 

наведено у табл. 4.17. 

Таблиця 4.17 

Оцінки точності математичних моделей виходу дров та відходів  

Статистика 

Значення статистики за категоріями стовбурів 

ділові стовбури напівділові стовбури 

дрова відходи дрова відходи 

u, м3 -0,012 0,014 -0,020 -0,001 

u% 6,6 3,8 3,7 2,0 

|u|, м3 0,118 0,033 0,184 0,039 

s, м3 0,153 0,045 0,250 0,054 

ryx
2 0,863 0,985 0,905 0,975 

rкр.
2 0,067 0,055 0,073 0,060 

 

За аналізом даних табл. 4.17, для обох категорій стовбурів систематична 

похибка дров та відходів наближена до нуля. Відносна похибка для дров’яної 

деревини ділових стовбурів вища, але прийнятна. Загалом не пояснена 

математичними моделями дисперсія незначуща, адже коефіцієнт детермінації 

в усіх випадках наближений до одиниці та перевищує критичний при α=0,05. 

Таким чином, отримані математичні моделі (4.24–4.28) дають змогу з 

прийнятною точністю розподілити об’єм стовбура у корі на якісні категорії – 

ділову, дров’яну деревину та відходи. 

Для узагальнення розмірної структури ділової деревини за класами 

розмірів проведено графічний аналіз форми їх залежності від біометричних 

показників стовбурів дуба. В усіх випадках виявився складний нелінійний 

зв’язок. Однак, зважаючи на очевидний факт, що на діаметр лісоматеріалів 

прямо впливає діаметр стовбура, узагальнення розподілу ділової деревини на 

розмірні категорії проведено для відносних показників залежно від діаметра 

стовбура (за методикою К. Є. Нікітіна та А. З. Швиденка [71]).  

Математичні моделі (4.29–4.40) розроблено окремо для стовбурів різних 

категорій технічної придатності, обчислені параметри яких наведено в 

табл. 4.18: 
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− ділові стовбури: 

 

𝑝15−19 = {
100,                                                            16 ≤  𝑑1,3 ≤ 20 

𝑎0 ∙ exp (𝑎1 ∙ 𝑑1,3) + 𝑎2,                        24 ≤  𝑑1,3 ≤ 32
;        (4.29) 

 

𝑝20−29 = {
100 − 𝑝15−19,                                           24 ≤  𝑑1,3 ≤ 28 

𝑎0 ∙ (𝑑1,3 + 𝑎1)
𝑎2 ∙ exp (𝑎3 ∙ 𝑑1,3),       32 ≤  𝑑1,3 ≤ 56

;       (4.30) 

 

𝑝30−39 = {
100 − 𝑝15−19 − 𝑝20−29,                         32 ≤  𝑑1,3 ≤ 36 

𝑎0 ∙ (𝑑1,3 + 𝑎1)
𝑎2 ∙ exp (𝑎3 ∙ 𝑑1,3),      40 ≤  𝑑1,3 ≤ 72

;        (4.31) 

 

𝑝40−49 = {
100 − 𝑝20−29 − 𝑝30−39 − 𝑝50−59,       40 ≤  𝑑1,3 ≤ 64 

𝑎0 ∙ (𝑑1,3 + 𝑎1)
𝑎2 ∙ exp (𝑎3 ∙ 𝑑1,3),       68 ≤  𝑑1,3 ≤ 88

;        

(4.32) 

 

𝑝50−59 = {
𝑎0 ∙ (𝑑1,3 + 𝑎1)

𝑎2 ∙ exp (𝑎3 ∙ 𝑑1,3),       52 ≤  𝑑1,3 ≤ 72 

100 − 𝑝40−49 − 𝑝≥60,                             76 ≤  𝑑1,3 ≤ 100
;      

(4.33) 

 

𝑝≥60     = {
100 − 𝑝30−39 − 𝑝40−49 − 𝑝50−59,       68 ≤  𝑑1,3 ≤ 72 

𝑎0 ∙ 𝑑1,3
2 + 𝑎1 ∙ 𝑑1,3 + 𝑎2,                       76 ≤  𝑑1,3 ≤ 100

,      (4.34) 

 

− напівділові стовбури: 

 

𝑝15−19 = 𝑎0 ∙ 𝑑1,3
𝑎1 ∙ exp (𝑎2 ∙ 𝑑1,3),                  16 ≤  𝑑1,3 ≤ 24;            (4.35) 

 

𝑝20−29 = {
100 − 𝑝15−19,                                       20 ≤  𝑑1,3 ≤ 28 

𝑎0 ∙ (𝑑1,3 + 𝑎1)
𝑎2 ∙ exp (𝑎3 ∙ 𝑑1,3),   32 ≤  𝑑1,3 ≤ 48

;          (4.36) 

 

𝑝30−39 = {
100 − 𝑝20−29,                                       32 ≤  𝑑1,3 ≤ 40 

𝑎0 ∙ exp (𝑎1 ∙ 𝑑1,3) + 𝑎2,                     44 ≤  𝑑1,3 ≤ 64
;          (4.37) 

 

𝑝40−49 = {
100 − 𝑝20−29 − 𝑝30−39,                     44 ≤  𝑑1,3 ≤ 52 

𝑎0 ∙ exp (𝑎1 ∙ 𝑑1,3) + 𝑎2,                     56 ≤  𝑑1,3 ≤ 76
;          (4.38) 
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𝑝50−59 = 100 − 𝑝30−39 − 𝑝40−49 − 𝑝≥60,         56 ≤  𝑑1,3 ≤ 96;           (4.39) 

 

𝑝≥60 =
 

𝑎0 ∙ (𝑑1,3 + 𝑎1)
𝑎2 ∙ exp (𝑎3 ∙ 𝑑1,3),        68 ≤  𝑑1,3 ≤ 100,          (4.40) 

 

де p15−19, p20−29, p30−39, p40−49, p50−59, p≥60 – відсоток об’єму ділової деревини 

відповідного класу розмірів від загального об’єму ділової деревини у 

стовбурі (в індексі вказані серединні діаметри лісоматеріалів без кори, см). 

 

Таблиця 4.18 

Параметри математичних моделей розподілу ділової деревини 

Параметр 
Значення параметрів за класами розмірів 

15−19 см 20−29 см 30−39 см 40−49 см 50−59 см ≥ 60 см 

Ділові стовбури 

а0 303215 3,637·10-4 1,219·10-4 1,367·10-4 21,07 -0,07698 

а1 -0,3556 -10,19 -18,11 -32,23 -51,02 15,67 

а2 -1,064 9,820 9,434 11,14 1,193 -705,1 

а3 − -0,5571 -0,3943 -0,4040 -0,03797 − 

Напівділові стовбури 

а0 8,276·10-13 3,359·10-13 2205 2465 − 9,430 

а1 17,48 -6,549 -0,06828 -0,05886 − -60,33 

а2 -1,003 18,22 -27,29 -27,12 − 2,061 

а3 − -0,8047 − − − -0,05226 

 

Розподіли ділової деревини за розробленими математичними моделями 

на фоні дослідних даних зображено на рис. 4.13. Зважаючи на високу 

мінливість показників розмірної структури ділової деревини, найкращим 

підтвердженням адекватності розроблених математичних моделей є їх 

графічне порівняння, адже графіки рівнянь проходять у безпосередній 

близькості до точок дослідних даних. Порівнюючи рис. 4.13 а та рис. 4.13 б, 

помітна суттєва відмінність розмірної структури ділової деревини для 

стовбурів різної категорії технічної придатності. Області визначення рівнянь 



 
125 

 

 

відповідних категорій розмірів у ділових стовбурів охоплюють ширший 

діапазон діаметрів, ніж у напівділових. 

 

 

 
 

Рис. 4.13. Розмірна структура ділової деревини дуба: а) ділових 

стовбурів; б) напівділових стовбурів (маркерами зображено дослідні дані, 

усереднені за ступенями товщини, лініями відповідного кольору – 

математичні моделі) 

 

Для прикладу (див. рис. 4.13), в діловому стовбурі діаметром 80 см 

наявні три категорії розмірів ділової деревини (40−49 см, 50−59 см і ≥ 60 см), 

а у такому ж напівділовому – лише дві (50−59 см і ≥ 60 см). Цей факт дає 
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підстави стверджувати, що під час таксації насаджень (або лісосік) 

збільшення частки напівділових стовбурів призведе до збільшення частки 

ділових лісоматеріалів грубших діаметрів. Аналогічні висновки було 

зроблено у попередніх дослідженнях, на основі аналізу фактичного виходу 

лісоматеріалів дуба з 17 лісосік головного користування державного 

підприємства «Смілянське лісове господарство» [10]. 

Статистики для оцінювання точності математичних моделей (4.29−4.40) 

обчислено для дослідних даних, усереднених за ступенями товщини, крім 

коефіцієнтів детермінації, які розраховані для усього масиву (табл. 4.19).  

Таблиця 4.19  

Оцінки точності математичних моделей розподілу  

ділової деревини 

Статистика 
Значення статистики за класами розмірів 

15−19 см 20−29 см 30−39 см 40−49 см 50−59 см ≥ 60 см 

Ділові стовбури 

u, м3 0,001 -0,010 0,018 -0,002 0,005 -0,019 

u% 5,4 -7,8 7,7 -4,7 -0,3 -3,5 

|u|, м3 0,003 0,019 0,041 0,031 0,044 0,058 

s, м3 0,003 0,026 0,058 0,041 0,069 0,088 

ryx
2 0,691 0,739 0,873 0,838 0,854 0,986 

rкр.
2 0,202 0,093 0,088 0,083 0,084 0,099 

Напівділові стовбури 

u, м3 0,000 0,000 0,044 -0,025 0,003 -0,030 

u% 0,0 8,0 0,6 -6,2 7,6 -2,1 

|u|, м3 0,000 0,020 0,067 0,057 0,109 0,085 

s, м3 0,000 0,032 0,119 0,070 0,142 0,108 

ryx
2 0,511 0,754 0,784 0,747 0,851 0,983 
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rкр.
2 0,378 0,142 0,156 0,142 0,100 0,086 

 

Для обох категорій стовбурів систематична похибка математичних 

моделей за класами розмірів незначна та наближається до нуля. Найбільші, 

але прийнятні значення відносної похибки спостерігаються для 

лісоматеріалів діаметром 20−29 см, 30−39 см з ділових стовбурів (-7,8 % та 

7,7 % відповідно) і для 20−29 см, 50−59 см з напівділових (8,0 % та 7,6 % 

відповідно). Абсолютна та стандартна похибки моделювання збільшуються зі 

зростанням діаметрів лісоматеріалів. Найменше значення коефіцієнта 

детермінації спостерігається для лісоматеріалів діаметром 15−19 см, але для 

всіх категорій розмірів перевищує критичне при α = 0,05. Таким чином, 

розроблені моделі дають змогу з прийнятною точністю розподілити об’єм 

ділової деревини на розмірні категорії за діаметром стовбура. 

На основі опрацьованих математичних моделей твірної стовбура (4.4), 

якісної структури (4.24−4.28) та розмірної структури ділової деревини 

(4.29−4.40) було складено таблиці розмірно-якісної структури дерев дуба за 

категоріями технічної придатності стовбурів, розрядами висот та ступенями 

товщини (додаток Д, табл. Д.1–Д.2).  

У наведених таблицях розподіл деревостанів за розрядами висот, об’єм 

ліквіду з крони та сучків відповідають чинним нормативам [53]. При 

використанні таблиць відпадає необхідність розділення кількості 

напівділових стовбурів між діловими та дров’яними. Таксація ділових і 

напівділових стовбурів проводиться окремо, за табл. Д.1 та Д.2 (додаток Д) 

відповідно. В усьому іншому технологія використання розроблених 

нормативів не відрізняється від аналогів. 

 

4.4. Перевірка та порівняння розроблених нормативів 

 

Оцінювання розроблених нормативів здійснено для 10 тимчасових 

пробних площ на основі модельних дерев та виробничих переліків 
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відведення насаджень у рубку (додаток Б, табл. Б.2).  

Наявні переліки та модельні дерева (за категорією технічної придатності 

виключно ділові) оброблялися за програмою ПЕРТА з метою обчислення 

загального запасу стовбурової деревини, його розподілу на якісні категорії 

(ділову, дров’яну деревину та відходи), а ділової деревини – на категорії 

крупності. Отримані дані приймалися за істинні.  

Крім цього, запас та його розмірно-якісна структура на пробних площах 

визначались за чинними [53] та розробленими (додаток Д, табл. Д.1–Д.2) 

нормативами. Проведена таким чином матеріальна оцінка пробних площ 

наведена у додатку Е (табл. Е.1−Е.3). 

На основі отриманих даних обчислено відносні показники запасу та його 

розмірно-якісної структури. За 100 % приймався загальний запас, отриманий 

за програмою ПЕРТА, а для якісної та розмірної структури – відповідно 

запас та об’єм ділової деревини за відповідними нормативами. 

Оскільки при застосуванні нормативів відхилення не повинні мати 

систематичний характер, оцінювання проводилося для систематичних 

похибок (u), обчислених за формулою (4.5). Систематичні похибки для 

відносних показників перевірялися на значущість за t-критерієм 

Стьюдента [70]: 

𝑡 =
�̃�−�̅�

�̂�
∙ √𝑛 ,                                                       (4.41) 

 

де �̃� та �̂� – математичне очікування та стандартне відхилення для вибірки 

(�̃� = 𝑢, �̂� = 𝑠);  �̅� – математичне очікування генеральної сукупності (�̅� = 0); 

n – кількість пробних площ (𝑛 = 10).   

Нульова гіпотеза (H0: �̅� = 0) підтверджується, якщо t < tкр., а 

систематична похибка у цьому випадку незначуща (на відповідному рівні). 

Критичне значення t-критерію для α = 0,05 і ступенів свободи k = n-1, 

становить 1,833. Статистичні оцінки чинних нормативів для таксації стиглих 

деревостанів дуба [53], які розраховано як у цілому, так і за окремими 



 
129 

 

 

категоріями деревини, наведено у табл. 4.20. 

За табл. 4.20, розрахований t-критерій усіх систематичних похибок (крім 

категорії дрібної) чинних нормативів перевищує критичний (1,833), що 

свідчить про їхню значущість на 5 %-му рівні [53]. 

 

Таблиця 4.20 

 Оцінка точності чинних нормативів розмірно-якісної структури  

Статис-

тика 

Значення статистики за категорією деревини 

груба середня дрібна ділова дрова відходи разом 

u -6,2 6,2 0,0 7,0 -4,9 -2,0 -9,1 

s 7,8 7,8 0,1 8,2 6,3 2,6 10,1 

t 2,53 2,53 0,11 2,67 2,48 2,44 2,84 

 

Чинні нормативи занижують загальний запас стовбурової деревини на 

9,1 %. Ділова деревина завищена на 7,0 % за рахунок заниження дров та 

відходів на 4,9 % та на 2,0 % відповідно. Чинні нормативи також занижують 

вихід грубої ділової деревини на 6,2 % за рахунок середньої. Можливою 

причиною таких систематичних похибок є форма стовбурів дерев дуба 

регіону досліджень. Як зазначалося у підрозділі 4.1, математична модель 

видового числа, на основі якої розроблено чинні нормативи, для стовбурів 

діаметром до 48 см занижує видове число. 

Оцінювання розроблених нормативів (табл. 4.21) здійснювалося лише за 

запасом та якісними категоріями, оскільки розмірні категорії ділової 

деревини за новими стандартами [34] не співпадають з відміненими 

(ГОСТ 9462-88 [28]).  

Таблиця 4.21 

Оцінка точності розроблених нормативів розмірно-якісної структури 

Статистика 
Значення статистики за категорією деревини 

ділова дрова відходи разом 

u 5,8 -4,1 -1,7 -3,2 
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s 6,9 5,2 2,6 6,0 

t 2,64 2,45 2,14 1,69 

 

Як показують дані табл. 4.21, систематичні похибки значущі лише для 

якісних категорій деревини. Завищення розробленими нормативами ділової 

деревини на 5,8 % за рахунок дров (-4,1 %) та відходів (-1,7 %) може бути 

спричинене методикою таксації напівділових стовбурів. Так, за програмою 

ПЕРТА та за чинними нормативами, кількість напівділових стовбурів у 

переліку розподіляється порівну між діловими та дров’яними. За 

розробленими нормативами, такі стовбури таксуються окремо. Похибка за 

запасом становить лише -3,2 % і на 5 %-му рівні незначуща (1,69 < 1,83), що 

свідчить про прийнятну точність розроблених нормативів.  

Порівняння розроблених нормативів з чинними проводилося також 

лише за запасом та якісними категоріями (табл. 4.22).  

Таблиця 4.22 

Порівняння чинних та розроблених нормативів  

розмірно-якісної структури 

Статистика 
Значення статистики за категорією деревини 

ділова дрова відходи разом 

u -1,2 0,9 0,3 6,5 

s 1,7 1,7 0,6 6,7 

t 2,22 1,63 1,69 3,05 

 

За істинні вважались дані, отримані за чинними таблицями розмірно-

якісної структури. Як видно з табл. 4.22, розрахований t-критерій перевищує 

критичний для похибок за запасом та діловою деревиною. Тому застосування 

розроблених нормативів для таксації дубових деревостанів призведе до 

завищення оцінки ліквідної деревини (+6,5 %) та незначного заниження 

відсотка ділової деревини (-1,2 %) порівняно з чинними нормативами. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Серед апробованих математичних моделей закордонних авторів 
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оптимальною виявилася модель A. Kozak (4.4), яку використано для 

розробки об’ємних таблиць.  

2. Порівняння видового числа стовбурів розроблених об’ємних таблиць 

з чинними засвідчило, що для регіону досліджень останні занижують його у 

діапазоні діаметрів 8−48 см та мають тенденцію до завищення у  

діапазоні 52−100 см. Аналіз точності розроблених нормативів виявив менші, 

ніж для чинних, систематичну та відносну похибки оцінки об’єму стовбурів. 

Це свідчить, що для таксації дубових насаджень у регіоні досліджень 

застосування розроблених об’ємних таблиць підвищить точність оцінки 

їхнього запасу. 

3. Розроблені математичні моделі твірної, протяжності ділової частини 

стовбура та опрацьований на їхній основі алгоритм умовного розкряжування 

стовбурів дають можливість визначати розмірно-якісну структуру дослідного 

матеріалу за новими європейськими стандартами. 

4. Виявлено суттєву відмінність розмірної структури ділової деревини 

стовбурів різної категорії технічної придатності. Частка ділових 

лісоматеріалів грубших діаметрів у напівділових стовбурів вища, ніж у 

ділових. Цей факт також обґрунтовує доцільність окремої таксації різних 

категорій стовбурів.  

5. Оцінювання та порівняння розроблених нормативів розмірно-якісної 

структури засвідчили їхню високу точність за запасом стовбурової деревини 

та можливе незначне завищення (у межах 5,8 %) виходу ділової.  

6. Розроблені математичні моделі, алгоритми та методики можуть мати 

важливе практичне значення для розробки загальнодержавних нормативів.  

Результати досліджень за розділом дисертації висвітлені у чотирьох 

наукових працях: [10, 13, 16, 17]. 
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертаційному дослідженні узагальнено особливості форми 

стовбурів дуба звичайного Придніпровського правобережного Лісостепу 

України. Розроблені нормативи містять актуальну інформацію для 

оцінювання об’єму стовбурів та їхньої розмірно-якісної структури за 

вимогами європейських стандартів на лісоматеріали. За результатами 

проведеного дослідження сформульовано такі висновки: 

1. За аналізом лісового фонду встановлено, що у Придніпровському 

правобережному Лісостепу України зосереджено основні масиви лісів 

Правобережжя, завдяки чому лісистість регіону дослідження досягає 27,7 %.  

На дубові лісостани припадає 67,1 % вкритих лісовою рослинністю ділянок 

(40,4 тис. га). Однорідність умов місцезростання зумовила формування у 

регіоні основного типу лісу – свіжої грабової діброви, яка поширена на площі 

38,1 тис. га. Закладання тимчасових пробних площ та обмір модельних дерев 

здійснювалися у насадженнях насіннєвого походження цього типу лісу, чим 

забезпечена репрезентативність дослідного матеріалу. 

2. Встановлено, що найбільш вагомим біометричним показником 

дубових стовбурів, який впливає на їхній збіг, є діаметр. Проведений 

статистичний аналіз дослідного матеріалу обґрунтував доцільність 

моделювання твірної за п’ятьма групами діаметрів: 8–16 см, 20–28 см, 32–40 

см, 44–64 та 68–100 см. 

3. Серед апробованих рівнянь твірних за точністю та адекватністю для 

дубових стовбурів оптимальною виявлено модель A. Kozak (1988), яку й 

використано для розроблення об’ємних таблиць. Опрацьоване рівняння 

твірної A. Kozak дає можливість визначати діаметр стовбура на будь-якій 

висоті з похибками: систематичною −0,04–0,00 см; відносною 0,9–1,2 %; 

середньо-квадратичною 1,40–3,21 см. Порівняння розроблених нормативів 

об’єму з чинними засвідчило, що останні для регіону дослідження 

занижують видове число стовбурів діаметром до 48 см та завищують – у 
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діапазоні діаметрів 52–100 см. Аналіз точності розроблених об’ємних 

таблиць показав менші, ніж для чинних, систематичну та відносну похибки, 

які становлять –0,020 м3 та −0,9 % відповідно. 

4. Опрацьований алгоритм умовного розкряжування дає можливість на 

основі математичної моделі твірної визначати розмірно-якісну структуру 

модельних дерев. Отримані дані містять розподіл об’єму стовбурів за 

якісними категоріями та ділової деревини за класами розмірів відповідно до  

ДСТУ EN 1315-1:2001. Алгоритм і програмне забезпечення перспективні для 

використання інших деревних видів, за умови розроблення та застосування 

якісної математичної моделі твірної. 

5. Кореляційний аналіз залежностей виходу якісних категорій деревини 

від біометричних показників модельних дерев показав, що найтісніший 

зв’язок спостерігається для абсолютних значень: об’єму ділової деревини від 

об’єму стовбура у корі, об’єму відходів від об’єму ділової деревини. Точність 

розроблених математичних моделей за відносною систематичною похибкою 

виявилася прийнятною і становить для ділової деревини від −0,2 до 0,0 %,  

для дров та відходів від 2,0 до 6,6 %. 

Моделювання розподілу ділової деревини на розмірні категорії 

проведено для відносних показників за діаметром стовбура. Розроблено 

математичні моделі для шести класів серединного діаметра колод без кори 

(за ДСТУ EN 1315-1:2001): D1b (15–19 см), D2 (20–29 см), D3 (30–39 см), D4 

(40–49 см), D5 (50–59 см), D6 (≥60 см). Отримані моделі дають змогу 

прогнозувати частку ділової деревини певного класу діаметрів колод з 

відносними систематичними похибками, які знаходяться у межах від −7,8 до 

8,0 %. 

За проведеним аналізом виявлено, що частка ділових лісоматеріалів 

грубших діаметрів вища в напівділових стовбурах. Це обґрунтовує 

доцільність розроблення нормативів розмірно-якісної структури з 

диференціацією дерев за категоріями технічної придатності. 

6. Практичним результатом дисертації стали таблиці розмірно-якісної 



 
135 

 

 

структури для таксації пристиглих, стиглих та перестиглих дубових 

деревостанів Придніпровського правобережного Лісостепу України. 

Розроблені нормативи не тільки уточнюють об’єми стовбурів дуба, а й 

містять інформацію про розподіл їхнього об’єму за європейськими 

стандартами. 

Точність розроблених нормативів (за систематичною похибкою) 

прийнятна для виробництва і становить для: запасу −3,2 % (за чинними 

нормативами −9,1 %), ділової деревини 5,8 % (за чинними нормативами 

7,0 %), дров −4,1 % (за чинними нормативами −4,9 %), відходів −1,7 % (за 

чинними нормативами −2,0 %). 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Результати дисертаційного дослідження рекомендується 

використовувати лісогосподарськими підприємствами Придніпровського 

правобережного Лісостепу України для матеріальної оцінки лісосік, які 

відводяться в рубку в пристиглих, стиглих та перестиглих дубових 

деревостанах. 

2. До розроблення загальнодержавних нормативів таблиці розмірно-

якісної структури ділових та напівділових дерев дуба можуть тимчасово 

застосовуватися на усіх підприємствах лісової галузі для розподілу запасу 

ділової деревини за класами серединного діаметра за новими європейськими 

стандартами. 
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Додаток Б  

Характеристика тимчасових пробних площ 

        Таблиця Б.1 

Таксаційна характеристика тимчасових пробних площ без проведення переліків 

Но-

мер 

ПП1) 

Номер 

МД2) 
Лісництво 

Квартал 

Площа 

ПП, га 

Склад насадження Середні 

Відносна 

повнота 

Запас 

у корі, 

м3·га-1 

Бонітет 
Поход-

ження4) 

Виділ 

порода % 
вік, 

років 

діаметр, 

см 

висота, 

м 
Площа, 

га 
ТЛУ3) 

3 17 – 28 Смілянське 53  Дз 40 89 32 27  148 І 1 
   12  Яз 10     37 D2  

   18.3 18,3 Гз 50     185   

   Разом   100    0.90 370   

4 29 – 38 Сунківське 40  Дз 50 85 36 26  155 І 2 
   1  Гз 30     93 D2  

   7.3 7,3 Лпд 20     62   

   Разом   100    0.70 310   

5 39 – 49 Будянське 27  Дз 60 73 32 26  270 Іа 2 
   2  Яз 20     90 D2  

   40.0 25,0 Гз 20     90   

   Разом   100    0.90 450   

 

6 50 – 61 Будянське 34  Дз 50 78 32 24  175 І 2 
   7  Яз 30     105 D2  

   6.0 6,0 Гз 20     70   

   Разом   100    0.90 350   

7 62 – 75 Городищенське 29  Дз 40 73 24 22  136 І 1 
   24  Яз 40     136 D2  

   7.1 7,1 Лпд 20     68   

   Разом   100    0.90 340   

8 76 – 85 Володимирівське 38  Дз 40 84 28 24  84 І 1 
   2  Лпд 30     63 D2  

   36.0 11,0 Гз 30     63   

   Разом   100    0.70 210   

9 86 – 98 Володимирівське 7  Дз 40 90 32 24  120 ІІ 2 
   1  Лпд 20 89 32 24  60 D2  

   38.9 11,5 Гз 40 89 26 20  120   
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   Разом   100    0.85 300   

1) пробна площа; 2) модельне дерево; 3) тип лісорослинних умов; 4) 1 – насіннєве природне, 2 – насіннєве штучне.
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Таблиця Б.2 

Таксаційна характеристика тимчасових пробних площ, переліки яких 

опрацьовані у програмі «ПЕРТА» 

Но-

мер 

ПП1) 

Номер 

МД2) 
Лісництво 

Квартал 

Площа 

ПП, га 

Склад насадження Середні 

Абсолютна 

повнота, м2 

Відносна 

повнота 

Запас у 

корі, 

м3·га-1 

Бонітет 
Поход-

ження4) 

Виділ 

порода % 
вік, 

років 

діаметр, 

см 

висота, 

м 
Площа, 

га 
ТЛУ3) 

1 1 – 7 Сунківське 109   Дз 32 109 37,3 22,6 9,42 0,27 103,7 ІІІ 1 

      12   Яз 41 109 37,9 25,5 11,59 0,43 133,5 D2   

      4,9 3,0 Клг 9 89 21,4 17,2 3,31 0,15 29,0     

          Гз 9 89 21,3 15,8 4,12 0,17 30,3     

          Лпд 9 109 31,6 18,7 3,52 0,10 29,2     

          Разом 100   30,3 22,3 31,96 1,12 325,7     

2 8 – 16 Будянське 22   Дз 23 104 40,9 28,0 5,43 0,13 72,7 І 2 

      9   Яз 28 94 39,9 27,8 6,67 0,24 87,6 D2   

      5,5 4,7 Лпд 24 94 30,7 21,9 6,59 0,17 75,1     

          Гз 23 94 19,8 19,3 6,57 0,23 70,3     

          Клг 2   18,6 16,1 0,60 0,03 5,6     

          Разом 100   28,0 24,3 25,86 0,80 311,3     

10 99 – 113 Тимошівське 42   Дз 59 119 49,6 25,6 15,31 0,4 185,1 ІІ 1 

      6   Клг 19 109 25,9 20,8 5,89 0,24 60,4 D2   

      2,7 2,7 Лпд 20   31,8 23,5 5,78 0,15 62,5     

          Гз 2   18,4 18,9 0,91 0,03 7,8     

          Разом 100   33,8 24,1 27,89 0,82 315,8     

11 114 – 121 Тимошівське 42   Дз 85 119 39,3 25,8 26,19 0,68 323,7 ІІ 1 

      5   Клг 8   17,3 17,6 3,07 0,14 30,0 D2   

      5,2 1,5 Лпд 6 99 24,0 21,0 1,99 0,05 21,7     

          Гз 1   12,2 14,0 0,59 0,03 4,2     

          Разом 100   30,2 24,8 31,84 0,90 379,6     

12 122 – 129 Грушківське 11   Дз 67 114 41,8 23,8 18,46 0,52 238,6 ІІІ 1 

      1   Клг 5   20,8 19,3 1,67 0,07 18,6 D2   

      13,0 4,4 Лпд 21 99 27,9 22,2 6,58 0,17 75,6     

          Гз 3   19,8 15,0 1,45 0,06 12,0     

          Яз 4   36,9 26,5 0,95 0,03 13,3     

          Разом 100   32,7 23,0 29,11 0,85 358,1     
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Продовження табл. Б.2 

Но-

мер 

ПП1) 

Номер 

МД2) 
Лісництво 

Квартал 

Площа 

ПП, га 

Склад насадження Середні 

Абсолютна 

повнота, м2 

Відносна 

повнота 

Запас у 

корі, 

м3·га-1 

Бонітет 
Поход-

ження4) 

Виділ 

порода % 
вік, 

років 

діаметр, 

см 

висота, 

м 
Площа, 

га 
ТЛУ3) 

13 130 – 141 Яничанське 11   Дз 42 115 39,4 25,3 10,10 0,26 128,6 ІІ 1 

      4   Яз 24 115 30,1 24,8 5,81 0,22 74,5 D2   

       4,1 4,1 Гз 13   21,3 17,8 4,21 0,16 39,1     

          Лпд 16   28,4 19,2 4,96 0,14 48,8     

          Клг 5   16,5 14,8 1,67 0,08 14,0     

          Разом 100   27,8 22,8 26,75 0,86 305,0     

14 142 – 151 Матвіївське 16   Дз 55 106 32,9 22,9 15,33 0,42 193,8 ІІІ 2 

      1   Яз 10 106 33,0 25,6 2,40 0,09 34,3 D2   

       4,3 4,3 Гз 15   17,2 16,6 5,40 0,21 53,2     

          Лпд 19   28,5 21,3 5,41 0,14 66,6     

          Клг 1   17,4 15,3 0,58 0,03 5,4     

          Разом 100   26,0 21,7 29,12 0,89 353,3     

15 152 – 161 Матвіївське 39   Дз 56 116 37,2 24,2 17,51 0,52 218,0 ІІІ 1 

      5   Яз 20 116 30,9 25,2 5,91 0,22 79,9 D2   

       4,0 4,0 Лпд 15   22,8 18,0 6,02 0,17 59,3     

          Гз 7   15,9 16,0 2,95 0,12 26,2     

          Клг 2   15,0 14,0 0,79 0,04 6,5     

          Разом 100   26,9 22,7 33,18 1,07 389,9     

16 162 – 166 Мліївське 49   Дз 32 107 38,8 26,8 5,85 0,15 85,5 ІІ 2 

      19   Лпд 30 104 29,4 24,8 5,85 0,15 78,7 D2   

      12,6 5,0 Гз 30 74 22,0 20,3 7,07 0,24 79,2     

          Клг 8   26,7 20,1 1,67 0,07 20,4     

          Разом 100   27,2 23,7 20,44 0,61 263,8     

17 167 – 171 Мліївське 43   Дз 46 109 37,8 22,7 11,40 0,31 137,1 ІІІ 1 

      7   Клг 14 99 22,8 20,5 3,51 0,15 41,2 D2   

      12,5 4,4 Лпд 24 109 26,8 22,4 6,17 0,16 70,7     

          Гз 16 99 20,9 20,4 4,65 0,16 49,7     

          Разом 100   27,5 22,0 25,73 0,78 298,7     
1) пробна площа; 2) модельне дерево; 3) тип лісорослинних умов; 4) 1 – насіннєве природне, 2 – насіннєве штучне. 
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Додаток В 

Таксаційна характеристика модельних дерев дуба 

Таблиця В.1 

Таксаційна характеристика модельних дерев, обчислена за програмою «ПЕРТА» 

 

№ з.п. d1,3, см h, м vук., м
3 

Об'єм у стовбурі, м3 

fук. q1 q2 q3 
Категорія 

стовбура 
ділової деревини 

дров відходів 
грубої середньої дрібної 

1 42,7 33,7 2,161 1,519 0,045 − 0,329 0,269 0,450 0,904 0,666 0,302 діловий 

2 49,0 29,7 2,214 1,607 0,081 − 0,205 0,321 0,398 0,816 0,491 0,329 діловий 

3 50,9 29,8 2,884 2,011 − − 0,443 0,429 0,479 0,853 0,752 0,348 діловий 

4 61,8 29,8 3,458 1,971 0,102 − 0,918 0,467 0,389 0,821 0,597 0,286 напівділ. 

5 55,8 29,3 2,849 1,965 0,046 − 0,351 0,486 0,400 0,797 0,623 0,289 діловий 

6 47,7 29,2 2,331 1,645 − − 0,307 0,379 0,450 0,827 0,668 0,341 діловий 

7 58,6 29,8 3,720 2,775 − − 0,334 0,612 0,466 0,827 0,760 0,309 діловий 

8 51,8 31,8 3,172 2,222 − − 0,452 0,499 0,476 0,854 0,651 0,394 діловий 

9 47,4 29,0 2,220 1,521 − − 0,316 0,382 0,437 0,811 0,651 0,315 діловий 

10 54,0 29,1 2,735 1,637 0,133 − 0,533 0,432 0,413 0,881 0,540 0,277 діловий 

11 42,0 26,1 1,669 1,147 0,121 − 0,123 0,278 0,465 0,837 0,726 0,427 діловий 

12 44,3 29,7 2,159 1,489 − − 0,286 0,384 0,475 0,828 0,748 0,396 діловий 

13 33,3 28,1 1,142 0,396 0,347 − 0,207 0,192 0,470 0,815 0,675 0,425 напівділ. 

14 41,0 26,7 1,826 1,241 − − 0,236 0,349 0,522 0,872 0,783 0,366 діловий 

15 32,9 28,1 1,254 0,583 0,063 − 0,390 0,218 0,529 0,894 0,793 0,474 діловий 

16 33,9 27,5 1,270 0,509 0,334 − 0,190 0,237 0,515 0,860 0,729 0,486 напівділ. 

17 30,8 22,1 0,860 0,268 0,345 − 0,091 0,156 0,527 0,882 0,758 0,490 діловий 

18 53,8 23,5 2,167 1,184 − − 0,679 0,304 0,411 0,840 0,582 0,282 напівділ. 

19 33,9 23,3 0,961 0,362 0,140 − 0,284 0,176 0,461 0,819 0,683 0,400 напівділ. 

20 39,0 25,3 1,479 0,933 − − 0,250 0,296 0,493 0,865 0,753 0,388 діловий 

21 32,4 23,1 0,886 0,231 − − 0,496 0,158 0,471 0,816 0,689 0,431 напівділ. 
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Продовження табл. В.1 

№ з.п. d1,3, см h, м vук., м
3 

Об'єм у стовбурі, м3 

fук. q1 q2 q3 
Категорія 

стовбура 
ділової деревини 

дров відходів 
грубої середньої дрібної 

22 35,4 24,2 1,113 0,449 − − 0,445 0,219 0,473 0,861 0,715 0,442 напівділ. 

23 34,3 22,8 0,926 0,177 0,157 − 0,411 0,181 0,445 0,827 0,680 0,407 напівділ. 

24 25,3 21,2 0,510 − 0,209 − 0,179 0,123 0,483 0,891 0,679 0,449 напівділ. 

25 33,8 21,8 1,013 0,458 − − 0,401 0,155 0,523 0,907 0,737 0,458 напівділ. 

26 29,2 20,9 0,745 0,048 0,267 − 0,294 0,137 0,535 0,923 0,757 0,451 напівділ. 

27 24,3 19,2 0,519 − 0,209 − 0,193 0,117 0,589 0,922 0,802 0,615 напівділ. 

28 37,9 20,8 1,206 0,573 − − 0,400 0,233 0,521 0,861 0,733 0,540 напівділ. 

29 28,2 24,0 0,850 0,175 0,421 − 0,113 0,140 0,569 0,950 0,751 0,472 діловий 

30 29,9 26,1 0,877 0,227 0,227 − 0,276 0,148 0,482 0,855 0,677 0,467 діловий 

31 30,0 26,6 0,951 0,217 0,394 − 0,162 0,178 0,510 0,865 0,748 0,469 діловий 

32 32,4 26,3 1,081 0,410 0,408 − 0,093 0,171 0,502 0,834 0,724 0,476 діловий 

33 22,0 23,1 0,447 − 0,197 − 0,163 0,087 0,512 0,843 0,731 0,487 напівділ. 

34 26,5 20,4 0,608 − 0,199 − 0,289 0,120 0,546 0,867 0,758 0,475 напівділ. 

35 23,8 22,2 0,508 − 0,166 − 0,259 0,082 0,516 0,856 0,746 0,531 напівділ. 

36 31,0 22,1 0,785 0,269 0,088 − 0,276 0,151 0,477 0,900 0,771 0,358 напівділ. 

37 26,4 20,7 0,623 − 0,226 − 0,279 0,118 0,555 0,892 0,818 0,414 напівділ. 

38 33,8 23,3 1,074 0,427 0,108 − 0,340 0,199 0,516 0,877 0,732 0,461 напівділ. 

39 25,0 20,2 0,529 − 0,336 − 0,080 0,113 0,536 0,836 0,791 0,349 діловий 

40 34,1 23,5 0,966 0,403 0,095 − 0,281 0,187 0,452 0,832 0,630 0,389 напівділ. 

41 28,6 25,5 0,855 0,092 0,356 − 0,229 0,177 0,524 0,886 0,753 0,430 діловий 

42 33,1 24,4 0,928 0,402 0,104 − 0,285 0,137 0,444 0,889 0,594 0,403 напівділ. 

43 23,6 22,3 0,559 − 0,383 − 0,088 0,087 0,575 0,858 0,741 0,612 діловий 

44 20,6 23,6 0,399 − 0,156 − 0,163 0,080 0,509 0,853 0,752 0,491 напівділ. 

45 21,1 24,5 0,495 − 0,184 − 0,220 0,091 0,580 0,911 0,795 0,585 напівділ. 

46 38,5 24,7 1,432 0,794 − − 0,341 0,297 0,502 0,881 0,746 0,347 діловий 
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Продовження табл. В.1 

№ з.п. d1,3, см h, м vук., м
3 

Об'єм у стовбурі, м3 

fук. q1 q2 q3 
Категорія 

стовбура 
ділової деревини 

дров відходів 
грубої середньої дрібної 

47 27,3 22,5 0,741 − 0,494 − 0,087 0,160 0,562 0,904 0,799 0,472 діловий 

48 27,4 23,9 0,723 0,060 0,359 − 0,155 0,149 0,515 0,880 0,765 0,425 діловий 

49 25,7 23,8 0,707 − 0,368 − 0,180 0,159 0,575 0,885 0,798 0,575 діловий 

50 39,6 27,3 1,742 1,125 − − 0,310 0,307 0,520 0,867 0,736 0,507 діловий 

51 29,9 23,6 0,952 0,211 0,259 − 0,310 0,171 0,577 0,865 0,762 0,637 напівділ. 

52 30,0 26,2 0,912 0,097 0,450 − 0,149 0,216 0,495 0,858 0,746 0,350 діловий 

53 27,9 26,8 0,883 − 0,384 − 0,297 0,202 0,541 0,889 0,750 0,488 напівділ. 

54 27,1 25,5 0,816 − 0,568 − 0,096 0,153 0,557 0,844 0,782 0,593 діловий 

55 31,2 29,2 1,161 0,260 0,464 − 0,202 0,235 0,522 0,836 0,781 0,480 діловий 

56 27,7 25,2 0,826 − 0,520 − 0,140 0,166 0,546 0,865 0,758 0,535 діловий 

57 26,6 25,8 0,754 − 0,400 − 0,203 0,151 0,528 0,867 0,764 0,438 діловий 

58 28,1 26,7 0,883 0,081 0,490 − 0,129 0,183 0,535 0,867 0,764 0,526 діловий 

59 26,5 23,7 0,742 − 0,281 − 0,313 0,148 0,570 0,870 0,780 0,561 напівділ. 

60 20,5 20,6 0,371 − 0,219 0,030 0,023 0,099 0,548 0,910 0,797 0,371 діловий 

61 35,8 24,3 1,161 0,542 0,048 − 0,354 0,218 0,479 0,863 0,703 0,350 напівділ. 

62 22,5 21,7 0,451 − 0,251 − 0,103 0,097 0,527 0,868 0,725 0,511 діловий 

63 20,2 22,9 0,396 − 0,201 0,039 0,060 0,096 0,544 0,864 0,747 0,538 діловий 

64 35,8 25,6 1,138 0,606 0,132 − 0,136 0,265 0,445 0,821 0,656 0,331 діловий 

65 22,4 25,1 0,522 − 0,327 − 0,057 0,138 0,532 0,897 0,737 0,450 діловий 

66 33,8 24,7 1,136 0,499 − − 0,381 0,256 0,517 0,868 0,725 0,453 напівділ. 

67 29,9 22,9 0,680 0,172 0,181 − 0,198 0,130 0,427 0,865 0,595 0,361 напівділ. 

68 22,1 21,7 0,426 − 0,178 − 0,143 0,106 0,517 0,870 0,769 0,482 напівділ. 

69 24,3 22,2 0,552 − 0,276 − 0,167 0,108 0,541 0,873 0,774 0,497 напівділ. 

70 30,1 19,7 0,699 0,111 0,153 − 0,288 0,147 0,504 0,851 0,748 0,417 напівділ. 

71 30,0 24,6 0,920 0,231 0,261 − 0,234 0,195 0,533 0,881 0,746 0,482 діловий 
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Продовження табл. В.1 

№ з.п. d1,3, см h, м vук., м
3 

Об'єм у стовбурі, м3 

fук. q1 q2 q3 
Категорія 

стовбура 
ділової деревини 

дров відходів 
грубої середньої дрібної 

72 28,0 25,0 0,752 − 0,324 − 0,252 0,176 0,490 0,922 0,620 0,363 напівділ. 

73 26,1 23,3 0,717 − 0,414 − 0,150 0,153 0,578 0,890 0,773 0,515 діловий 

74 26,0 23,0 0,582 − 0,215 − 0,211 0,156 0,481 0,818 0,709 0,466 напівділ. 

75 23,5 19,8 0,525 − 0,208 − 0,215 0,102 0,614 0,929 0,847 0,535 напівділ. 

76 38,8 23,7 1,505 0,678 − − 0,578 0,249 0,542 0,850 0,791 0,497 напівділ. 

77 26,7 22,8 0,631 − 0,242 − 0,263 0,127 0,497 0,869 0,704 0,434 напівділ. 

78 32,0 26,3 1,052 0,214 0,270 − 0,360 0,207 0,499 0,835 0,690 0,513 напівділ. 

79 29,0 25,6 0,916 0,114 0,523 − 0,115 0,164 0,544 0,850 0,790 0,529 діловий 

80 26,0 27,4 0,786 − 0,403 − 0,215 0,168 0,544 0,862 0,766 0,566 діловий 

81 30,4 28,3 1,030 0,065 0,414 − 0,368 0,183 0,505 0,835 0,763 0,506 діловий 

82 41,1 27,5 1,844 0,946 − − 0,532 0,366 0,509 0,869 0,757 0,446 діловий 

83 29,3 26,8 0,903 0,064 0,403 − 0,240 0,197 0,502 0,849 0,695 0,537 діловий 

84 36,4 28,9 1,692 0,976 − − 0,331 0,385 0,569 0,925 0,808 0,517 діловий 

85 43,9 28,5 2,096 1,113 − − 0,629 0,354 0,489 0,836 0,756 0,387 діловий 

86 41,3 27,1 1,842 1,173 0,049 − 0,346 0,274 0,511 0,886 0,753 0,428 діловий 

87 32,6 24,2 1,144 0,509 0,046 − 0,419 0,170 0,569 0,922 0,818 0,518 напівділ. 

88 34,1 26,0 1,205 0,567 0,141 − 0,273 0,223 0,511 0,876 0,756 0,407 діловий 

89 31,3 25,9 1,051 0,413 0,241 − 0,237 0,161 0,531 0,877 0,793 0,410 діловий 

90 31,6 22,5 0,890 0,345 0,055 − 0,341 0,150 0,509 0,867 0,749 0,434 напівділ. 

91 29,5 22,7 0,818 0,188 0,223 − 0,269 0,138 0,530 0,890 0,748 0,497 напівділ. 

92 43,0 23,2 1,563 0,811 − − 0,479 0,273 0,470 0,846 0,754 0,365 напівділ. 

93 25,5 21,2 0,578 − 0,263 − 0,214 0,101 0,539 0,889 0,775 0,555 напівділ. 

94 42,9 23,9 1,723 0,954 − − 0,372 0,396 0,503 0,845 0,711 0,477 діловий 

95 31,2 20,9 0,859 0,313 0,072 − 0,293 0,182 0,543 0,920 0,819 0,413 напівділ. 

96 28,0 20,6 0,636 0,059 0,229 − 0,205 0,143 0,504 0,897 0,730 0,397 напівділ. 
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Продовження табл. В.1 

№ з.п. d1,3, см h, м vук., м
3 

Об'єм у стовбурі, м3 

fук. q1 q2 q3 
Категорія 

стовбура 
ділової деревини 

дров відходів 
грубої середньої дрібної 

97 34,0 23,3 1,194 0,585 − − 0,388 0,221 0,569 0,905 0,782 0,633 напівділ. 

98 27,6 22,6 0,813 − 0,325 − 0,328 0,160 0,607 0,911 0,867 0,587 напівділ. 

99 52,5 28,3 2,674 1,858 − − 0,242 0,574 0,443 0,822 0,714 0,325 діловий 

100 49,1 25,3 2,534 1,341 − − 0,595 0,598 0,535 0,873 0,755 0,442 напівділ. 

101 55,9 26,3 3,006 1,913 − − 0,444 0,649 0,467 0,825 0,735 0,370 діловий 

102 48,2 24,9 2,100 1,184 − − 0,446 0,469 0,464 0,834 0,709 0,401 діловий 

103 58,6 26,4 3,205 1,594 − − 1,038 0,573 0,452 0,806 0,713 0,316 напівділ. 

104 51,3 26,0 2,830 1,371 − − 0,759 0,700 0,531 0,873 0,770 0,489 напівділ. 

105 46,2 21,9 1,639 0,935 − − 0,272 0,432 0,449 0,826 0,595 0,438 діловий 

106 65,7 22,6 3,983 2,336 − − 0,753 0,894 0,522 0,853 0,731 0,494 діловий 

107 57,7 26,3 3,071 1,466 − − 1,070 0,535 0,450 0,779 0,678 0,395 напівділ. 

108 61,5 28,4 3,757 2,204 − − 0,595 0,957 0,447 0,783 0,692 0,509 діловий 

109 55,0 25,4 2,676 1,481 − − 0,656 0,539 0,445 0,853 0,590 0,342 напівділ. 

110 47,6 26,2 2,123 1,321 − − 0,332 0,469 0,457 0,795 0,638 0,510 діловий 

111 45,9 27,7 2,114 0,884 0,081 − 0,587 0,562 0,463 0,825 0,617 0,456 діловий 

112 60,1 25,6 3,083 1,531 − − 0,920 0,632 0,426 0,856 0,598 0,236 напівділ. 

113 50,9 25,9 2,619 1,496 − − 0,484 0,639 0,499 0,836 0,747 0,397 діловий 

114 47,7 28,1 2,330 1,536 − − 0,322 0,472 0,467 0,808 0,693 0,489 діловий 

115 45,4 26,2 1,989 0,937 − − 0,605 0,446 0,471 0,833 0,689 0,386 напівділ. 

116 39,4 25,9 1,701 1,021 − − 0,360 0,321 0,543 0,899 0,736 0,545 діловий 

117 36,1 24,4 1,254 0,512 0,189 − 0,202 0,351 0,504 0,844 0,711 0,450 діловий 

118 36,9 26,2 1,302 0,545 0,210 − 0,246 0,300 0,466 0,814 0,658 0,454 діловий 

119 43,7 27,6 1,880 1,228 − − 0,267 0,384 0,456 0,828 0,706 0,386 діловий 

120 42,0 26,5 1,885 1,075 − − 0,448 0,361 0,515 0,846 0,729 0,491 діловий 

121 49,7 24,9 2,101 1,294 − − 0,356 0,451 0,438 0,820 0,611 0,446 діловий 
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Продовження табл. В.1 

№ з.п. d1,3, см h, м vук., м
3 

Об'єм у стовбурі, м3 

fук. q1 q2 q3 
Категорія 

стовбура 
ділової деревини 

дров відходів 
грубої середньої дрібної 

122 46,8 25,5 2,216 1,051 − − 0,822 0,343 0,509 0,846 0,738 0,545 напівділ. 

123 41,7 18,5 1,079 0,460 − − 0,447 0,172 0,432 0,893 0,498 0,224 напівділ. 

124 51,3 26,7 2,603 1,540 − − 0,724 0,339 0,475 0,843 0,736 0,402 напівділ. 

125 46,4 27,2 2,411 1,293 − − 0,787 0,332 0,528 0,856 0,793 0,442 діловий 

126 44,0 25,0 1,798 1,190 − − 0,276 0,332 0,477 0,821 0,732 0,381 діловий 

127 40,6 22,5 1,496 0,865 − − 0,335 0,296 0,518 0,848 0,753 0,508 діловий 

128 46,4 22,9 1,911 0,889 − − 0,639 0,382 0,498 0,862 0,754 0,396 напівділ. 

129 44,3 25,4 1,790 1,142 − − 0,302 0,346 0,461 0,811 0,719 0,361 діловий 

130 56,1 26,6 3,498 2,248 − − 0,553 0,696 0,534 0,889 0,788 0,447 діловий 

131 37,4 25,6 1,422 0,675 − − 0,457 0,290 0,508 0,881 0,719 0,379 діловий 

132 37,8 25,0 1,300 0,896 − − 0,198 0,207 0,465 0,850 0,756 0,325 діловий 

133 53,7 25,3 2,951 2,000 − − 0,491 0,460 0,517 0,853 0,811 0,414 діловий 

134 47,0 26,3 2,362 1,488 − − 0,474 0,400 0,520 0,879 0,757 0,418 діловий 

135 37,8 25,4 1,355 0,607 − − 0,442 0,306 0,477 0,862 0,734 0,338 напівділ. 

136 45,2 24,9 2,041 1,231 − − 0,442 0,368 0,513 0,867 0,804 0,374 діловий 

137 46,9 25,8 2,247 1,301 − − 0,549 0,397 0,506 0,874 0,774 0,391 діловий 

138 54,8 26,1 3,214 1,929 − − 0,673 0,613 0,524 0,870 0,799 0,425 діловий 

139 45,8 25,7 2,120 1,077 − − 0,668 0,375 0,505 0,857 0,764 0,395 напівділ. 

140 43,8 25,9 1,947 1,097 − − 0,498 0,353 0,503 0,869 0,758 0,384 діловий 

141 43,1 25,5 1,817 0,875 − − 0,618 0,325 0,492 0,861 0,760 0,372 напівділ. 

142 36,5 23,9 1,519 0,797 − − 0,467 0,255 0,613 0,920 0,803 0,613 напівділ. 

143 36,3 23,7 1,392 0,671 − − 0,473 0,248 0,570 0,932 0,819 0,384 напівділ. 

144 41,1 24,7 1,593 1,013 − − 0,251 0,329 0,488 0,882 0,681 0,298 діловий 

145 39,5 24,6 1,513 0,854 − − 0,392 0,267 0,504 0,864 0,759 0,369 напівділ. 
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Продовження табл. В.1 

№ з.п. d1,3, см h, м vук., м
3 

Об'єм у стовбурі, м3 

fук. q1 q2 q3 
Категорія 

стовбура 
ділової деревини 

дров відходів 
грубої середньої дрібної 

146 36,5 23,7 1,431 0,841 − − 0,312 0,279 0,580 0,921 0,814 0,494 діловий 

147 38,8 24,2 1,475 0,771 − − 0,447 0,257 0,518 0,902 0,751 0,329 напівділ. 

148 40,2 24,7 1,553 0,967 − − 0,277 0,309 0,497 0,870 0,723 0,333 діловий 

149 39,0 24,4 1,537 0,976 − − 0,240 0,321 0,530 0,894 0,738 0,407 діловий 

150 37,9 24,5 1,504 0,958 − − 0,250 0,295 0,546 0,885 0,784 0,465 діловий 

151 38,2 24,2 1,453 0,816 − − 0,337 0,300 0,526 0,890 0,771 0,369 напівділ. 

152 55,9 24,0 2,797 1,548 − − 0,733 0,516 0,460 0,828 0,735 0,334 діловий 

153 42,5 25,1 1,829 1,154 − − 0,400 0,275 0,528 0,848 0,746 0,524 діловий 

154 42,9 24,8 1,758 1,141 − − 0,289 0,328 0,496 0,853 0,731 0,510 напівділ. 

155 32,7 25,3 1,131 0,473 − − 0,422 0,237 0,537 0,885 0,763 0,493 напівділ. 

156 49,1 24,6 2,273 1,489 − − 0,399 0,385 0,492 0,840 0,746 0,426 діловий 

157 37,9 24,4 1,458 0,811 − − 0,349 0,298 0,534 0,862 0,756 0,535 діловий 

158 47,0 24,7 2,078 1,346 − − 0,352 0,380 0,491 0,841 0,741 0,451 діловий 

159 49,4 24,4 2,235 1,469 − − 0,388 0,378 0,474 0,836 0,734 0,413 діловий 

160 44,1 24,7 1,852 1,181 − − 0,359 0,312 0,495 0,851 0,760 0,419 діловий 

161 42,5 25,0 1,784 1,078 − − 0,391 0,315 0,513 0,856 0,733 0,512 діловий 

162 35,4 26,3 1,390 0,605 0,207 − 0,305 0,274 0,539 0,853 0,768 0,548 діловий 

163 40,9 27,4 1,936 1,109 − − 0,535 0,292 0,540 0,869 0,763 0,489 діловий 

164 38,3 26,8 1,542 0,876 0,061 − 0,272 0,333 0,501 0,789 0,756 0,484 діловий 

165 41,6 27,2 2,015 1,226 − − 0,426 0,363 0,547 0,865 0,711 0,572 діловий 

166 41,0 26,9 1,873 1,031 − − 0,453 0,389 0,529 0,895 0,773 0,431 напівділ. 

167 53,3 28,6 3,142 1,907 − − 0,510 0,725 0,498 0,803 0,722 0,520 діловий 

168 48,6 25,9 2,628 1,767 − − 0,424 0,437 0,553 0,907 0,808 0,419 діловий 

169 44,4 23,6 1,826 1,101 − − 0,369 0,355 0,506 0,860 0,740 0,478 діловий 

170 38,0 24,1 1,381 0,783 − − 0,350 0,248 0,512 0,858 0,722 0,399 діловий 

171 45,4 25,8 2,025 1,168 − − 0,474 0,383 0,489 0,862 0,632 0,396 діловий 
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Таблиця В.2 

Розмірно−якісна структура модельних дерев дуба, обчислена  

за алгоритмом умовного розкряжування 

№ 

з.п. 

d1,3, 

см 
h, м vук., м

3 

Об'єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від- 

ходів 
15−19  20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60  

Ділові стовбури 

1 42,7 33,7 2,287 − 0,307 0,732 0,398 − − 0,513 0,337 

2 49,0 29,7 2,629 − − 1,049 0,753 − − 0,424 0,403 

3 50,9 29,8 2,833 − 0,092 0,669 1,109 − − 0,548 0,415 

5 55,8 29,3 3,275 − − 0,729 1,186 0,315 − 0,570 0,475 

6 47,7 29,2 2,463 − 0,164 0,936 0,574 − − 0,410 0,378 

7 58,6 29,8 3,608 − − 0,290 1,625 0,659 − 0,491 0,543 

8 51,8 31,8 3,125 − − 1,044 1,081 − − 0,535 0,466 

9 47,4 29,0 2,413 − 0,143 0,807 0,669 − − 0,427 0,367 

10 54,0 29,1 3,073 − 0,232 0,287 0,976 0,476 − 0,674 0,428 

11 42,0 26,1 1,718 0,052 0,555 0,675 − − − 0,125 0,311 

12 44,3 29,7 2,164 − 0,197 1,279 − − − 0,346 0,342 

14 41,0 26,7 1,782 − 0,245 0,966 − − − 0,283 0,288 

15 32,9 28,1 1,226 − 0,471 0,144 − − − 0,451 0,161 

17 30,8 22,1 0,818 0,065 0,508 − − − − 0,086 0,158 

20 39,0 25,3 1,508 − 0,111 0,825 − − − 0,345 0,227 

29 28,2 24,0 0,780 0,130 0,388 − − − − 0,114 0,148 

30 29,9 26,1 0,917 − 0,424 − − − − 0,377 0,116 

31 30,0 26,6 0,969 − 0,591 − − − − 0,221 0,157 

32 32,4 26,3 1,098 0,081 0,606 0,104 − − − 0,100 0,207 

39 25,0 20,2 0,532 0,151 0,175 − − − − 0,114 0,092 

41 28,6 25,5 0,854 − 0,432 − − − − 0,305 0,118 

43 23,6 22,3 0,531 0,238 0,117 − − − − 0,074 0,102 

46 38,5 24,7 1,428 − 0,278 0,512 − − − 0,449 0,190 

47 27,3 22,5 0,702 0,071 0,398 − − − − 0,103 0,130 

48 27,4 23,9 0,748 − 0,417 − − − − 0,214 0,118 

49 25,7 23,8 0,669 0,098 0,263 − − − − 0,204 0,104 

50 39,6 27,3 1,723 − 0,131 1,019 − − − 0,295 0,278 

52 30,0 26,2 0,959 − 0,575 − − − − 0,232 0,152 

54 27,1 25,5 0,790 0,108 0,450 − − − − 0,075 0,157 

55 31,2 29,2 1,170 − 0,634 0,090 − − − 0,255 0,191 

56 27,7 25,2 0,805 0,114 0,389 − − − − 0,162 0,140 

57 26,6 25,8 0,776 − 0,410 − − − − 0,250 0,116 

58 28,1 26,7 0,876 0,135 0,440 − − − − 0,143 0,157 
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Продовження табл. В.2 

№ 

з.п. 

d1,3, 

см 
h, м vук., м

3 

Об'єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від- 

ходів 
15−19  20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60  

60 20,5 20,6 0,353 0,187 − − − − − 0,110 0,057 

62 22,5 21,7 0,460 0,197 0,064 − − − − 0,121 0,078 

63 20,2 22,9 0,379 0,171 − − − − − 0,157 0,052 

64 35,8 25,6 1,291 − 0,544 0,256 − − − 0,290 0,201 

65 22,4 25,1 0,536 0,234 0,070 − − − − 0,142 0,089 

71 30,0 24,6 0,880 − 0,475 − − − − 0,279 0,126 

73 26,1 23,3 0,670 0,065 0,333 − − − − 0,160 0,113 

79 29,0 25,6 0,869 0,166 0,434 − − − − 0,102 0,167 

80 26,0 27,4 0,792 0,098 0,319 − − − − 0,259 0,117 

81 30,4 28,3 1,065 − 0,499 − − − − 0,433 0,133 

82 41,1 27,5 1,853 − − 0,957 − − − 0,671 0,224 

83 29,3 26,8 0,929 − 0,488 − − − − 0,311 0,131 

84 36,4 28,9 1,523 − 0,548 0,387 − − − 0,355 0,233 

85 43,9 28,5 2,043 − − 0,807 0,322 − − 0,656 0,258 

86 41,3 27,1 1,846 − 0,240 0,948 − − − 0,379 0,280 

88 34,1 26,0 1,196 − 0,484 0,204 − − − 0,331 0,177 

89 31,3 25,9 1,016 − 0,525 0,075 − − − 0,256 0,160 

94 42,9 23,9 1,640 − − 0,740 0,260 − − 0,405 0,234 

99 52,5 28,3 2,777 − − 0,924 1,075 − − 0,335 0,443 

101 55,9 26,3 3,004 − − 0,333 1,041 0,563 − 0,660 0,407 

102 48,2 24,9 2,178 − − 0,885 0,438 − − 0,561 0,293 

105 46,2 21,9 1,774 − − 0,654 0,436 − − 0,434 0,250 

106 65,7 22,6 3,370 − − − 1,251 0,980 − 0,692 0,446 

108 61,5 28,4 3,782 − − 0,294 1,410 0,866 − 0,688 0,525 

110 47,6 26,2 2,234 − − 0,886 0,651 − − 0,353 0,345 

111 45,9 27,7 2,194 − − 1,203 − − − 0,713 0,279 

113 50,9 25,9 2,501 − − 0,960 0,694 − − 0,481 0,365 

114 47,7 28,1 2,365 − 0,164 0,947 0,553 − − 0,324 0,378 

116 39,4 25,9 1,586 − 0,181 0,788 − − − 0,383 0,234 

117 36,1 24,4 1,252 − 0,553 0,243 − − − 0,259 0,198 

118 36,9 26,2 1,423 − 0,389 0,489 − − − 0,330 0,215 

119 43,7 27,6 1,985 − 0,182 1,170 − − − 0,319 0,315 

120 42,0 26,5 1,764 − 0,150 0,938 − − − 0,422 0,254 

121 49,7 24,9 2,285 − − 0,556 0,877 − − 0,536 0,316 

125 46,4 27,2 2,173 − − 1,218 − − − 0,681 0,274 

126 44,0 25,0 1,806 − 0,221 0,970 − − − 0,340 0,276 

127 40,6 22,5 1,420 − 0,188 0,720 − − − 0,297 0,215 

129 44,3 25,4 1,854 − − 0,887 0,293 − − 0,401 0,273 
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Продовження табл. В.2 

№ 

з.п. 

d1,3, 

см 
h, м vук., м

3 

Об'єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від- 

ходів 
15−19  20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60  

130 56,1 26,6 3,048 − − 0,684 0,762 0,633 − 0,525 0,444 

131 37,4 25,6 1,425 − 0,137 0,564 − − − 0,552 0,172 

132 37,8 25,0 1,408 − 0,542 0,352 − − − 0,295 0,219 

133 53,7 25,3 2,688 − − 0,553 1,262 − − 0,482 0,391 

134 47,0 26,3 2,183 − − 0,960 0,445 − − 0,463 0,315 

136 45,2 24,9 1,922 − 0,100 0,797 0,291 − − 0,463 0,271 

137 46,9 25,8 2,134 − − 0,807 0,466 − − 0,575 0,287 

138 54,8 26,1 2,867 − − 0,267 1,560 − − 0,655 0,386 

140 43,8 25,9 1,859 − − 1,084 − − − 0,524 0,251 

144 41,1 24,7 1,653 − 0,131 0,865 − − − 0,424 0,233 

146 36,5 23,7 1,238 − 0,534 0,220 − − − 0,295 0,189 

148 40,2 24,7 1,570 − 0,131 0,809 − − − 0,407 0,223 

149 39,0 24,4 1,455 − 0,419 0,507 − − − 0,306 0,223 

150 37,9 24,5 1,387 − 0,529 0,380 − − − 0,257 0,222 

152 55,9 25,0 2,809 − − 0,414 1,179 − − 0,874 0,342 

153 42,5 24,5 1,680 − 0,215 0,858 − − − 0,355 0,253 

156 49,1 24,6 2,200 − − 0,619 0,817 − − 0,447 0,318 

157 37,9 24,4 1,359 − 0,412 0,413 − − − 0,335 0,201 

158 47,0 24,7 2,011 − − 0,962 0,373 − − 0,374 0,302 

159 49,4 24,8 2,234 − − 0,994 0,441 − − 0,482 0,317 

160 44,1 24,7 1,788 − 0,148 0,709 0,288 − − 0,378 0,264 

161 42,5 24,7 1,667 − 0,263 0,793 − − − 0,365 0,246 

162 35,4 26,3 1,315 − 0,597 0,247 − − − 0,259 0,211 

163 40,9 27,4 1,854 − − 1,082 − − − 0,516 0,256 

164 38,3 26,8 1,578 − 0,575 0,480 − − − 0,264 0,258 

165 41,6 27,2 1,897 − 0,261 0,809 0,183 − − 0,347 0,296 

167 53,3 28,6 2,913 − − 1,226 0,522 0,330 − 0,385 0,451 

168 48,6 25,9 2,234 − − 0,741 0,772 − − 0,381 0,341 

169 44,4 23,6 1,708 − 0,169 0,743 0,198 − − 0,340 0,258 

170 38,0 24,1 1,330 − 0,400 0,350 − − − 0,395 0,185 

171 45,4 25,8 1,974 − − 0,836 0,295 − − 0,585 0,258 

Напівділові стовбури 

4 61,8 29,8 3,935 − − 0,466 0,901 0,837 − 1,275 0,456 

13 33,3 28,1 1,252 − 0,617 0,159 − − − 0,273 0,203 

16 33,9 27,5 1,264 − 0,687 0,158 − − − 0,200 0,219 

18 53,8 23,5 2,443 − − 0,366 0,827 − − 0,993 0,258 

19 33,9 23,3 1,039 − 0,334 0,174 − − − 0,402 0,129 

21 32,4 23,1 0,930 − 0,217 − − − − 0,657 0,055 
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Продовження табл. В.2 

№ 

з.п. 

d1,3, 

см 
h, м vук., м

3 

Об'єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від- 

ходів 
15−19  20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60  

22 35,4 24,2 1,163 − 0,438 − − − − 0,615 0,111 

23 34,3 22,8 1,019 − 0,374 − − − − 0,548 0,097 

24 25,3 21,2 0,563 − 0,231 − − − − 0,267 0,066 

25 33,8 21,8 0,948 − 0,401 − − − − 0,445 0,103 

26 29,2 20,9 0,696 − 0,278 − − − − 0,342 0,077 

27 24,3 19,2 0,469 0,055 0,152 − − − − 0,203 0,059 

28 37,9 20,8 1,106 − 0,331 0,246 − − − 0,390 0,139 

33 22,0 23,1 0,474 0,146 0,054 − − − − 0,215 0,060 

34 26,5 20,4 0,585 − 0,209 − − − − 0,318 0,058 

35 23,8 22,2 0,534 0,102 0,076 − − − − 0,305 0,051 

36 31,0 22,1 0,816 − 0,347 − − − − 0,374 0,095 

37 26,4 20,7 0,587 − 0,222 − − − − 0,304 0,061 

38 33,8 23,3 1,043 − 0,347 0,176 − − − 0,385 0,135 

40 34,1 23,5 1,072 − 0,306 0,199 − − − 0,438 0,129 

42 33,1 24,4 1,061 − 0,359 0,146 − − − 0,428 0,128 

44 20,6 23,6 0,417 0,157 − − − − − 0,210 0,049 

45 21,1 24,5 0,461 0,135 0,034 − − − − 0,242 0,050 

51 29,9 23,6 0,827 − 0,424 − − − − 0,287 0,115 

53 27,9 26,8 0,870 − 0,382 − − − − 0,384 0,103 

59 26,5 23,7 0,699 − 0,267 − − − − 0,358 0,075 

61 35,8 24,3 1,206 − 0,352 0,229 − − − 0,482 0,143 

66 33,8 24,7 1,109 − 0,341 0,162 − − − 0,478 0,127 

67 29,9 22,9 0,790 − 0,334 − − − − 0,367 0,088 

68 22,1 21,7 0,441 0,146 0,047 − − − − 0,191 0,058 

69 24,3 22,2 0,552 0,080 0,193 − − − − 0,202 0,077 

70 30,1 19,7 0,678 − 0,265 − − − − 0,343 0,071 

72 28,0 25,0 0,808 − 0,318 − − − − 0,403 0,086 

74 26,0 23,0 0,651 − 0,246 − − − − 0,337 0,068 

75 23,5 19,8 0,458 0,072 0,117 − − − − 0,212 0,056 

76 38,8 23,7 1,378 − 0,222 0,423 − − − 0,576 0,156 

77 26,7 22,8 0,678 − 0,255 − − − − 0,353 0,070 

78 32,0 26,3 1,084 − 0,404 0,099 − − − 0,453 0,129 

87 32,6 24,2 1,021 − 0,386 0,103 − − − 0,406 0,126 

90 31,6 22,5 0,875 − 0,307 0,074 − − − 0,396 0,098 

91 29,5 22,7 0,776 − 0,376 − − − − 0,300 0,100 

92 43,0 23,2 1,587 − − 0,813 − − − 0,586 0,188 

93 25,5 21,2 0,571 0,082 0,185 − − − − 0,230 0,075 

95 31,2 20,9 0,781 − 0,351 − − − − 0,339 0,091 
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Продовження табл. В.2 

№ 

з.п. 

d1,3, 

см 
h, м vук., м

3 

Об'єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від- 

ходів 
15−19  20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60  

96 28,0 20,6 0,648 − 0,281 − − − − 0,291 0,076 

97 34,0 23,3 1,043 − 0,543 − − − − 0,362 0,138 

98 27,6 22,6 0,699 − 0,308 − − − − 0,307 0,083 

100 49,1 25,3 2,237 − − 0,539 0,732 − − 0,686 0,280 

103 58,6 26,4 3,255 − − − 0,689 0,921 − 1,318 0,327 

104 51,3 26,0 2,526 − − 0,465 0,965 − − 0,785 0,312 

107 57,7 26,3 3,138 − − − 1,309 0,333 − 1,151 0,345 

109 55,0 25,4 2,824 − − − 0,882 0,543 − 1,101 0,298 

112 60,1 25,6 3,299 − − − 0,803 0,902 − 1,244 0,351 

115 45,4 26,2 2,039 − − 0,672 0,373 − − 0,761 0,233 

122 46,8 25,5 2,080 − − 0,734 0,318 − − 0,794 0,235 

123 41,7 18,5 1,175 − − 0,436 − − − 0,637 0,102 

124 51,3 26,7 2,570 − − 0,820 0,648 − − 0,781 0,321 

128 46,4 22,9 1,840 − − 0,435 0,455 − − 0,752 0,199 

135 37,8 25,4 1,439 − 0,166 0,493 − − − 0,622 0,159 

139 45,8 25,7 2,016 − − 0,765 0,309 − − 0,700 0,243 

141 43,1 25,5 1,775 − − 0,881 − − − 0,692 0,202 

142 36,5 23,9 1,236 − 0,474 0,207 − − − 0,383 0,172 

143 36,3 23,7 1,223 − 0,246 0,341 − − − 0,490 0,146 

145 39,5 24,6 1,514 − 0,062 0,787 − − − 0,463 0,202 

147 38,8 24,2 1,431 − 0,145 0,565 − − − 0,552 0,169 

151 38,2 24,2 1,386 − 0,348 0,442 − − − 0,404 0,191 

154 42,9 24,8 1,678 − 0,192 0,940 − − − 0,280 0,266 

155 32,7 25,3 1,065 − 0,468 − − − − 0,477 0,121 

166 41,0 26,9 1,814 − 0,179 0,867 − − − 0,519 0,248 
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Додаток Г 

Прогнозовані стовбури дуба груп діаметрів 8−16 см та 68−100 см 

Таблиця Г.1 

Відповідність біометричних показників модельних дерев  

та прогнозованих стовбурів  

Модельне дерево 

Прогно-

зований 

стовбур 

Модельне 

дерево 

Прогно-

зований 

стовбур 

Модельне 

дерево 

Прогно-

зований 

стовбур 

№ d1,3/h d1,3/h № d1,3/h d1,3/h № d1,3/h d1,3/h 

1 42,7/33,7 96/29,1 122 46,8/25,5 68/31,2 39 25,0/20,2 16/18,1 

2 49,0/29,7 76/33,2 124 51,3/26,7 80/28,3 41 28,6/25,5 16/16,1 

3 50,9/29,8 96/25,2 125 46,4/27,2 84/25,2 43 23,6/22,3 12/16,1 

4 61,8/29,8 84/30,2 126 44,0/25,0 100/28,2 44 20,6/23,6 12/10 

5 55,8/29,3 72/29,2 128 46,4/22,9 88/33,3 45 21,1/24,5 8/11,0 

6 47,7/29,2 88/30,2 129 44,3/25,4 80/30,3 47 27,3/22,5 8/7,0 

7 58,6/29,8 100/32,3 130 56,1/26,6 84/33,1 48 27,4/23,9 16/20,1 

8 51,8/31,8 72/36,2 133 53,7/25,3 84/22,1 49 25,7/23,8 16/18,1 

9 47,4/29,0 88/33,2 134 47,0/26,3 100/27,1 51 29,9/23,6 12/15,1 

10 54,0/29,1 76/29,2 136 45,2/24,9 100/28,1 53 27,9/26,8 12/11 

11 42,0/26,1 76/28,2 137 46,9/25,8 88/25,1 54 27,1/25,5 12/9,0 

12 44,3/29,7 76/28,2 138 54,8/26,1 88/27,1 56 27,7/25,2 8/9,0 

18 53,8/23,5 80/25,4 139 45,8/25,7 84/30,2 57 26,6/25,8 12/15,1 

85 43,9/28,5 100/33,2 140 43,8/25,9 96/26,2 58 28,1/26,7 12/16,1 

92 43,0/23,2 96/33,4 141 43,1/25,5 84/35,2 59 26,5/23,7 12/16,1 

94 42,9/23,9 84/28,2 152 55,9/24,0 72/22,2 60 20,5/20,6 16/13,1 

99 52,5/28,3 88/35,5 153 42,5/25,1 84/22,1 62 22,5/21,7 8/9,1 

100 49,1/25,3 100/35,3 154 42,9/24,8 96/36,4 63 20,2/22,9 16/17,1 

101 55,9/26,3 84/34,1 156 49,1/24,6 92/35,3 65 22,4/25,1 8/7,0 

102 48,2/24,9 72/34,1 158 47,0/24,7 68/24,2 67 29,9/22,9 16/18,1 

103 58,6/26,4 80/22,1 159 49,4/24,4 88/23,2 68 22,1/21,7 8/11,1 

104 51,3/26,0 92/32,2 160 44,1/24,7 72/25,2 69 24,3/22,2 16/15,1 

105 46,2/21,9 88/32,1 161 42,5/25,0 100/34,2 72 28,0/25,0 16/11,1 

106 65,7/22,6 96/26,2 167 53,3/28,6 72/32,4 73 26,1/23,3 8/8,0 

107 57,7/26,3 88/34,2 168 48,6/25,9 76/31,4 74 26,0/23,0 16/11,1 

108 61,5/28,4 68/31,1 169 44,4/23,6 72/27,4 75 23,5/19,8 8/9,1 

109 55,0/25,4 92/24,1 171 45,4/25,8 92/27,2 77 26,7/22,8 12/13,1 

110 47,6/26,2 80/27,1 24 25,3/21,2 12/14,1 79 29,0/25,6 8/8,0 

111 45,9/27,7 96/29,1 26 29,2/20,9 16/15,1 80 26,0/27,4 16/16,1 

112 60,1/25,6 68/31,1 27 24,3/19,2 16/14,1 83 29,3/26,8 12/17,1 

113 50,9/25,9 80/28,1 29 28,2/24,0 16/13,1 91 29,5/22,7 16/14,1 

114 47,7/28,1 84/25,2 30 29,9/26,1 12/15,1 93 25,5/21,2 12/16,2 

115 45,4/26,2 100/28,1 33 22,0/23,1 8/10,0 96 28,0/20,6 16/15,1 

119 43,7/27,6 88/33,1 34 26,5/20,4 16/12,1 98 27,6/22,6 8/9,1 

120 42,0/26,5 80/30,1 35 23,8/22,2 8,0/9,1 − − − 

121 49,7/24,9 96/29,2 37 26,4/20,7 8,0/7,1 − − − 
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Таблиця Г.2 

Розмірно-якісна структура прогнозованих стовбурів дуба обчислена  

за алгоритмом умовного розкряжування 
 

№ 

з.п. 
d1,3, см h, м vук., м

3 

Об'єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від-

ходів 
15−19   20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60   

Ділові стовбури 

172 16 16 0,173 0,0193 − − − − − 0,148 0,0057 

173 16 17 0,185 0,0197 − − − − − 0,159 0,0063 

174 16 18 0,197 0,0216 − − − − − 0,169 0,0064 

175 16 19 0,209 0,0235 − − − − − 0,179 0,0065 

176 16 20 0,221 0,0239 − − − − − 0,190 0,0071 

177 16 21 0,233 0,0258 − − − − − 0,199 0,0082 

178 68 22 3,435 − − − 0,813 1,440 − 0,743 0,439 

179 68 23 3,603 − − − 1,003 0,600 0,774 0,763 0,463 

180 68 24 3,772 − − − 0,680 1,065 0,757 0,782 0,488 

181 68 25 3,940 − − − 0,673 1,092 0,862 0,801 0,512 

182 68 26 4,108 − − − 0,865 1,128 0,771 0,805 0,539 

183 68 27 4,277 − − − 0,813 1,286 0,803 0,809 0,566 

184 68 28 4,445 − − − 0,949 1,205 0,885 0,813 0,593 

185 68 29 4,614 − − − 1,138 1,159 0,892 0,802 0,623 

186 68 30 4,783 − − − 1,230 1,234 0,874 0,792 0,653 

187 68 31 4,951 − − − 1,421 1,184 0,880 0,783 0,683 

188 68 32 5,120 − − − 1,484 1,274 0,887 0,760 0,715 

189 68 33 5,289 − − − 1,174 1,774 0,867 0,725 0,749 

190 68 34 5,458 − − 0,160 1,198 1,804 0,820 0,692 0,784 

191 68 35 5,627 − − 0,236 1,165 1,826 0,931 0,649 0,820 

192 68 36 5,795 − − 0,322 1,386 1,766 0,858 0,609 0,854 

193 72 22 3,803 − − − 0,411 1,189 0,908 0,818 0,477 

194 72 23 3,990 − − − 0,444 1,286 0,917 0,840 0,503 

195 72 24 4,176 − − − 0,593 1,348 0,844 0,861 0,530 

196 72 25 4,363 − − − 0,607 1,329 0,988 0,883 0,556 

197 72 26 4,551 − − − 0,464 1,671 0,943 0,887 0,586 

198 72 27 4,738 − − − 0,549 1,787 0,895 0,891 0,616 

199 72 28 4,925 − − − 0,450 1,920 1,014 0,896 0,645 

200 72 29 5,112 − − − 0,656 1,872 1,022 0,884 0,678 

201 72 30 5,300 − − − 0,792 1,922 1,002 0,873 0,711 

202 72 31 5,487 − − − 0,910 2,077 0,895 0,863 0,742 

203 72 32 5,674 − − − 0,942 2,072 1,045 0,838 0,777 

204 72 33 5,862 − − − 1,243 1,981 1,024 0,800 0,814 

205 72 34 6,050 − − − 1,263 2,140 1,031 0,763 0,853 



 
169 

 

 

 

Продовження табл. Г.2 

№ 

з.п. 
d1,3, см h, м vук., м

3 

Об’єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від-

ходів 
15−19   20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60   

206 72 35 6,237 − − − 0,969 2,623 1,038 0,716 0,891 

207 72 36 6,425 − − 0,316 0,758 2,675 1,074 0,671 0,931 

208 76 22 4,184 − − − 0,495 1,244 1,034 0,895 0,516 

209 76 23 4,390 − − − 0,448 1,434 1,045 0,919 0,544 

210 76 24 4,597 − − − 0,547 1,449 1,084 0,943 0,574 

211 76 25 4,803 − − − 0,360 1,870 1,004 0,967 0,602 

212 76 26 5,010 − − − 0,452 1,180 1,772 0,971 0,635 

213 76 27 5,216 − − − 0,524 1,937 1,113 0,976 0,666 

214 76 28 5,423 − − − 0,324 1,697 1,722 0,981 0,699 

215 76 29 5,630 − − − 0,299 1,758 1,871 0,969 0,733 

216 76 30 5,837 − − − 0,474 1,725 1,913 0,957 0,768 

217 76 31 6,044 − − − 0,482 1,858 1,954 0,946 0,804 

218 76 32 6,251 − − − 0,673 1,931 1,887 0,919 0,841 

219 76 33 6,458 − − − 0,783 1,934 1,982 0,876 0,883 

220 76 34 6,665 − − − 1,032 1,878 1,996 0,837 0,922 

221 76 35 6,872 − − − 0,705 2,437 1,981 0,785 0,964 

222 76 36 7,079 − − − 0,800 2,516 2,022 0,736 1,005 

223 80 23 4,806 − − − − 1,436 1,784 1,000 0,586 

224 80 24 5,033 − − − − 1,390 1,999 1,026 0,618 

225 80 25 5,259 − − − − 1,484 2,075 1,053 0,647 

226 80 26 5,486 − − − − 1,794 1,952 1,058 0,682 

227 80 27 5,713 − − − − 1,934 1,999 1,064 0,716 

228 80 28 5,940 − − − 0,218 1,827 2,074 1,070 0,751 

229 80 29 6,168 − − − 0,328 1,181 2,814 1,056 0,789 

230 80 30 6,395 − − − 0,418 1,322 2,785 1,043 0,827 

231 80 31 6,622 − − − 0,448 1,309 2,969 1,031 0,865 

232 80 32 6,850 − − − 0,416 1,698 2,829 1,002 0,905 

233 80 33 7,077 − − − 0,437 1,857 2,878 0,956 0,949 

234 80 34 7,305 − − − 0,421 1,860 3,119 0,913 0,992 

235 80 35 7,532 − − − 0,695 1,941 3,002 0,856 1,038 

236 80 36 7,760 − − − 0,918 1,990 2,966 0,803 1,083 

237 84 23 5,235 − − − − 0,688 2,836 1,083 0,628 

238 84 24 5,483 − − − − 0,864 2,846 1,112 0,661 

239 84 25 5,731 − − − − 0,935 2,961 1,141 0,694 

240 84 26 5,979 − − − − 1,217 2,884 1,147 0,731 

241 84 27 6,227 − − − − 1,224 3,081 1,153 0,769 

242 84 28 6,476 − − − − 1,483 3,027 1,160 0,806 

243 84 29 6,724 − − − − 1,591 3,141 1,145 0,847 
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Продовження табл. Г.2 

№ 

з.п. 
d1,3, см h, м vук., м

3 

Об’єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від-

ходів 
15−19   20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60   

244 84 30 6,972 − − − − 1,785 3,169 1,132 0,886 

245 84 31 7,221 − − − 0,281 1,108 3,785 1,119 0,928 

246 84 32 7,470 − − − 0,332 1,099 3,981 1,087 0,971 

247 84 33 7,718 − − − 0,518 1,239 3,907 1,037 1,017 

248 84 34 7,967 − − − 0,270 1,649 3,994 0,991 1,063 

249 84 35 8,216 − − − 0,438 1,968 3,768 0,929 1,113 

250 84 36 8,465 − − − 0,346 1,946 4,139 0,872 1,162 

251 88 23 5,679 − − − − 0,890 2,950 1,168 0,671 

252 88 24 5,948 − − − − 0,881 3,162 1,200 0,705 

253 88 25 6,218 − − − − 0,625 3,621 1,232 0,740 

254 88 26 6,488 − − − − 1,085 3,384 1,238 0,781 

255 88 27 6,758 − − − − 1,183 3,510 1,245 0,820 

256 88 28 7,029 − − − − 0,857 4,059 1,253 0,860 

257 88 29 7,299 − − − − 1,026 4,132 1,237 0,904 

258 88 30 7,569 − − − − 1,310 4,090 1,223 0,946 

259 88 31 7,840 − − − − 1,254 4,387 1,209 0,990 

260 88 32 8,111 − − − − 0,980 4,919 1,175 1,037 

261 88 33 8,381 − − − − 1,124 5,049 1,121 1,087 

262 88 34 8,652 − − − − 1,939 4,506 1,071 1,136 

263 88 35 8,923 − − − 0,336 1,059 5,335 1,004 1,189 

264 88 36 9,194 − − − 0,454 1,311 5,246 0,942 1,241 

265 92 23 6,135 − − − − 0,749 3,418 1,255 0,713 

266 92 24 6,427 − − − − 0,374 4,012 1,289 0,752 

267 92 25 6,720 − − − − 0,619 3,988 1,324 0,789 

268 92 26 7,012 − − − − 0,581 4,270 1,331 0,830 

269 92 27 7,305 − − − − 0,626 4,467 1,339 0,873 

270 92 28 7,598 − − − − 0,812 4,523 1,348 0,915 

271 92 29 7,891 − − − − 1,052 4,547 1,331 0,961 

272 92 30 8,184 − − − − 0,615 5,247 1,315 1,007 

273 92 31 8,478 − − − − 0,867 5,256 1,301 1,054 

274 92 32 8,771 − − − − 0,896 5,508 1,264 1,103 

275 92 33 9,065 − − − − 1,303 5,398 1,207 1,157 

276 92 34 9,358 − − − − 1,315 5,682 1,152 1,209 

277 92 35 9,652 − − − − 1,686 5,620 1,081 1,265 

278 92 36 9,946 − − − 0,192 1,630 5,789 1,014 1,321 

279 96 24 6,919 − − − − 0,551 4,191 1,381 0,796 

280 96 25 7,234 − − − − 0,517 4,464 1,418 0,835 

281 96 26 7,551 − − − − 0,686 4,557 1,426 0,882 

282 96 27 7,867 − − − − 0,735 4,771 1,435 0,926 
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Продовження табл. Г.2 

№ 

з.п. 
d1,3, см h, м vук., м

3 

Об’єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від-

ходів 
15−19   20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60   

283 96 28 8,183 − − − − 0,409 5,359 1,444 0,971 

284 96 29 8,500 − − − − 0,564 5,490 1,426 1,020 

285 96 30 8,817 − − − − 0,579 5,759 1,410 1,069 

286 96 31 9,133 − − − − 0,847 5,774 1,395 1,117 

287 96 32 9,450 − − − − 0,576 6,349 1,356 1,169 

288 96 33 9,768 − − − − 0,579 6,668 1,294 1,227 

289 96 34 10,085 − − − − 0,582 6,984 1,236 1,283 

290 96 35 10,402 − − − − 1,045 6,856 1,159 1,342 

291 96 36 10,720 − − − − 1,079 7,152 1,087 1,402 

292 100 24 7,424 − − − − − 5,109 1,473 0,842 

293 100 25 7,764 − − − − − 5,366 1,514 0,884 

294 100 26 8,104 − − − − − 5,650 1,523 0,931 

295 100 27 8,445 − − − − 0,357 5,576 1,532 0,980 

296 100 28 8,785 − − − − 0,469 5,747 1,543 1,026 

297 100 29 9,126 − − − − 0,516 6,007 1,524 1,079 

298 100 30 9,467 − − − − 0,563 6,267 1,507 1,130 

299 100 31 9,808 − − − − 0,757 6,379 1,491 1,181 

300 100 32 10,150 − − − − 0,479 6,984 1,449 1,238 

301 100 33 10,491 − − − − 0,513 7,297 1,383 1,298 

302 100 34 10,833 − − − − 0,735 7,419 1,321 1,358 

303 100 35 11,174 − − − − 1,006 7,509 1,239 1,420 

304 100 36 11,516 − − − − 1,160 7,711 1,162 1,483 

Напівділові стовбури 

305 16 16 0,173 0,0193 − − − − − 0,148 0,0057 

306 16 17 0,185 0,0197 − − − − − 0,159 0,0063 

307 16 18 0,197 0,0216 − − − − − 0,169 0,0064 

308 16 19 0,209 0,0235 − − − − − 0,179 0,0065 

309 16 20 0,221 0,0239 − − − − − 0,190 0,0071 

310 16 21 0,233 0,0258 − − − − − 0,199 0,0082 

311 68 22 3,435 − − − − 1,778 − 1,317 0,340 

312 68 23 3,603 − − − 0,435 1,456 − 1,352 0,360 

313 68 24 3,772 − − − 0,256 0,941 0,806 1,386 0,383 

314 68 25 3,940 − − − 0,292 1,823 − 1,420 0,405 

315 68 26 4,108 − − − 0,345 1,103 0,796 1,434 0,430 

316 68 27 4,277 − − − 0,495 1,076 0,803 1,448 0,455 

317 68 28 4,445 − − − 0,565 1,171 0,784 1,443 0,482 

318 68 29 4,614 − − − 0,575 1,223 0,867 1,438 0,511 

319 68 30 4,783 − − − 0,451 1,577 0,797 1,414 0,544 

320 68 31 4,951 − − − 0,801 1,253 0,931 1,392 0,574 
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Продовження табл. Г.2 

№ 

з.п. 
d1,3, см h, м vук., м

3 

Об’єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від-

ходів 
15−19   20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60   

321 68 32 5,120 − − − 1,042 1,292 0,809 1,371 0,606 

322 68 33 5,289 − − − 1,138 1,284 0,893 1,333 0,641 

323 68 34 5,458 − − − 0,858 1,744 0,899 1,279 0,678 

324 68 35 5,627 − − − 1,059 1,746 0,879 1,228 0,715 

325 68 36 5,795 − − − 1,045 1,870 0,963 1,163 0,754 

326 72 22 3,803 − − − − 1,047 0,934 1,453 0,369 

327 72 23 3,990 − − − − 1,243 0,863 1,491 0,393 

328 72 24 4,176 − − − − 1,279 0,952 1,529 0,416 

329 72 25 4,363 − − − − 1,422 0,934 1,567 0,440 

330 72 26 4,551 − − − − 1,613 0,887 1,583 0,468 

331 72 27 4,738 − − − − 1,721 0,923 1,599 0,495 

332 72 28 4,925 − − − − 1,904 0,902 1,593 0,526 

333 72 29 5,112 − − − 0,208 1,794 0,966 1,587 0,557 

334 72 30 5,300 − − − 0,440 1,819 0,888 1,561 0,592 

335 72 31 5,487 − − − 0,432 1,855 1,037 1,537 0,626 

336 72 32 5,674 − − − 0,214 2,298 0,988 1,514 0,660 

337 72 33 5,862 − − − 0,375 2,352 0,966 1,472 0,697 

338 72 34 6,050 − − − 0,327 2,513 1,060 1,412 0,738 

339 72 35 6,237 − − − 0,535 2,559 1,009 1,356 0,778 

340 72 36 6,425 − − − 0,741 2,564 1,015 1,284 0,821 

341 76 22 4,184 − − − − 1,246 0,946 1,592 0,400 

342 76 23 4,390 − − − − 1,375 0,956 1,635 0,424 

343 76 24 4,597 − − − − 1,535 0,935 1,677 0,450 

344 76 25 4,803 − − − − 0,852 1,756 1,719 0,476 

345 76 26 5,010 − − − − 0,995 1,772 1,736 0,507 

346 76 27 5,216 − − − − 1,060 1,867 1,754 0,535 

347 76 28 5,423 − − − − 1,171 1,935 1,748 0,569 

348 76 29 5,630 − − − − 1,387 1,898 1,742 0,603 

349 76 30 5,837 − − − − 1,517 1,967 1,714 0,639 

350 76 31 6,044 − − − − 1,753 1,927 1,687 0,677 

351 76 32 6,251 − − − − 2,072 1,803 1,662 0,714 

352 76 33 6,458 − − − − 2,188 1,900 1,616 0,754 

353 76 34 6,665 − − − − 2,404 1,913 1,550 0,798 

354 76 35 6,872 − − − 0,198 2,308 2,037 1,489 0,840 

355 76 36 7,079 − − − 0,433 2,497 1,852 1,410 0,887 

356 80 23 4,806 − − − − 0,670 1,896 1,783 0,457 

357 80 24 5,033 − − − − 0,719 1,999 1,829 0,486 

358 80 25 5,259 − − − − 0,880 1,991 1,876 0,512 

359 80 26 5,486 − − − − 1,009 2,038 1,895 0,544 
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Продовження табл. Г.2 

№ 

з.п. 
d1,3, см h, м vук., м

3 

Об’єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від-

ходів 
15−19   20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60   

360 80 27 5,713 − − − − 1,224 1,999 1,915 0,575 

361 80 28 5,940 − − − − 1,434 1,987 1,908 0,611 

362 80 29 6,168 − − − − 1,526 2,091 1,902 0,649 

363 80 30 6,395 − − − − 0,970 2,865 1,871 0,689 

364 80 31 6,622 − − − − 1,382 2,670 1,842 0,728 

365 80 32 6,850 − − − − 1,548 2,718 1,815 0,769 

366 80 33 7,077 − − − − 1,540 2,960 1,765 0,812 

367 80 34 7,305 − − − − 1,798 2,954 1,693 0,860 

368 80 35 7,532 − − − − 2,054 2,947 1,626 0,905 

369 80 36 7,760 − − − − 2,299 2,966 1,539 0,956 

370 84 23 5,235 − − − − − 2,810 1,935 0,490 

371 84 24 5,483 − − − − 0,521 2,457 1,986 0,519 

372 84 25 5,731 − − − − 0,460 2,685 2,037 0,549 

373 84 26 5,979 − − − − 0,482 2,856 2,058 0,583 

374 84 27 6,227 − − − − 0,617 2,913 2,080 0,617 

375 84 28 6,476 − − − − 0,748 2,998 2,072 0,658 

376 84 29 6,724 − − − − 0,879 3,084 2,066 0,695 

377 84 30 6,972 − − − − 0,639 3,562 2,033 0,738 

378 84 31 7,221 − − − − 0,734 3,704 2,002 0,781 

379 84 32 7,470 − − − − 0,746 3,927 1,972 0,825 

380 84 33 7,718 − − − − 1,107 3,824 1,918 0,869 

381 84 34 7,967 − − − − 1,240 3,966 1,840 0,921 

382 84 35 8,216 − − − − 1,510 3,968 1,767 0,971 

383 84 36 8,465 − − − − 1,572 4,195 1,673 1,025 

384 88 23 5,679 − − − − − 3,064 2,091 0,524 

385 88 24 5,948 − − − − − 3,247 2,147 0,554 

386 88 25 6,218 − − − − − 3,429 2,203 0,586 

387 88 26 6,488 − − − − − 3,640 2,226 0,622 

388 88 27 6,758 − − − − − 3,849 2,249 0,660 

389 88 28 7,029 − − − − − 4,086 2,242 0,701 

390 88 29 7,299 − − − − − 4,321 2,236 0,742 

391 88 30 7,569 − − − − 0,492 4,090 2,199 0,788 

392 88 31 7,840 − − − − 0,711 4,129 2,166 0,834 

393 88 32 8,111 − − − − 0,336 4,761 2,134 0,880 

394 88 33 8,381 − − − − 0,569 4,808 2,075 0,929 

395 88 34 8,652 − − − − 0,525 5,152 1,991 0,984 

396 88 35 8,923 − − − − 0,801 5,173 1,912 1,037 

397 88 36 9,194 − − − − 0,825 5,464 1,810 1,095 

398 92 23 6,135 − − − − − 3,327 2,251 0,557 
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Продовження табл. Г.2 

№ 

з.п. 
d1,3, см h, м vук., м

3 

Об’єм у стовбурі, м3 

ділової деревини за серединним 

діаметром (см) без кори 
дров 

від-

ходів 
15−19   20−29  30−39  40−49  50−59  ≥ 60   

399 92 24 6,427 − − − − − 3,525 2,311 0,591 

400 92 25 6,720 − − − − − 3,724 2,372 0,624 

401 92 26 7,012 − − − − − 3,952 2,397 0,663 

402 92 27 7,305 − − − − − 4,180 2,423 0,702 

403 92 28 7,598 − − − − − 4,437 2,415 0,746 

404 92 29 7,891 − − − − − 4,693 2,409 0,789 

405 92 30 8,184 − − − − − 4,975 2,370 0,839 

406 92 31 8,478 − − − − − 5,256 2,334 0,888 

407 92 32 8,771 − − − − − 5,535 2,300 0,936 

408 92 33 9,065 − − − − − 5,839 2,236 0,990 

409 92 34 9,358 − − − − 0,714 5,450 2,146 1,048 

410 92 35 9,652 − − − − 0,607 5,880 2,060 1,105 

411 92 36 9,946 − − − − 0,668 6,162 1,951 1,165 

412 96 24 6,919 − − − − − 3,813 2,479 0,627 

413 96 25 7,234 − − − − − 4,028 2,545 0,661 

414 96 26 7,551 − − − − − 4,275 2,572 0,704 

415 96 27 7,867 − − − − − 4,522 2,601 0,744 

416 96 28 8,183 − − − − − 4,799 2,593 0,791 

417 96 29 8,500 − − − − − 5,076 2,586 0,838 

418 96 30 8,817 − − − − − 5,382 2,545 0,890 

419 96 31 9,133 − − − − − 5,686 2,506 0,941 

420 96 32 9,450 − − − − − 5,988 2,469 0,993 

421 96 33 9,768 − − − − − 6,316 2,401 1,051 

422 96 34 10,085 − − − − − 6,669 2,304 1,112 

423 96 35 10,402 − − − − − 7,018 2,213 1,171 

424 96 36 10,720 − − − − 0,515 6,873 2,095 1,237 

425 100 24 7,424 − − − − − 4,111 2,651 0,662 

426 100 25 7,764 − − − − − 4,342 2,722 0,700 

427 100 26 8,104 − − − − − 4,609 2,752 0,743 

428 100 27 8,445 − − − − − 4,875 2,782 0,788 

429 100 28 8,785 − − − − − 5,175 2,774 0,836 

430 100 29 9,126 − − − − − 5,473 2,767 0,886 

431 100 30 9,467 − − − − − 5,803 2,723 0,941 

432 100 31 9,808 − − −  − − 6,130 2,682 0,996 

433 100 32 10,150 − − − − − 6,456 2,643 1,051 

434 100 33 10,491 − − − − − 6,810 2,570 1,111 

435 100 34 10,833 − − − − − 7,190 2,466 1,177 

436 100 35 11,174 − − − − − 7,566 2,368 1,240 

437 100 36 11,516 − − − − − 7,965 2,243 1,308 
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Додаток Д 

Розмірно-якісна структура об’єму дерев дуба  

Таблиця Д.1 

Розмірно-якісна структура об’єму ділових дерев дуба  

Діа-

метр, 

см 

Ви-

сота, 

м 

Об'єм 

стов-

бура у 

корі, м3 

Об’єм у діловому стовбурі, м3 
Ліквід 

із кро-

ни, м3 

Сучки, 

м3 
ділової деревини за серединним діаметром (см) без кори 

дров 
від-

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 разом 

Розряд висот Ia 

20 24,9 0,41 0,22 − − − − − 0,22 0,12 0,07 0,02 0,04 

24 27,4 0,69 0,23 0,17 − − − − 0,40 0,18 0,11 0,03 0,05 

28 29,5 0,97 0,08 0,50 − − − − 0,58 0,24 0,15 0,06 0,07 

32 30,9 1,30 0,02 0,72 0,04 − − − 0,78 0,32 0,20 0,10 0,08 

36 31,8 1,69 − 0,54 0,50 − − − 1,04 0,40 0,25 0,15 0,09 

40 32,5 2,14 − 0,31 1,02 0,02 − − 1,35 0,48 0,31 0,20 0,11 

44 33,0 2,38 − 0,13 1,15 0,23 − − 1,51 0,53 0,34 0,27 0,12 

48 33,4 2,85 − 0,05 1,13 0,66 − − 1,84 0,61 0,40 0,34 0,14 

52 33,8 3,34 − 0,02 0,91 1,21 0,06 − 2,20 0,68 0,46 0,43 0,15 

56 34,1 3,83 − 0,01 0,62 1,49 0,44 − 2,56 0,74 0,53 0,52 0,16 

60 34,3 4,32 − − 0,38 1,68 0,87 − 2,93 0,80 0,59 0,62 0,17 

64 34,5 4,81 − − 0,21 1,78 1,30 − 3,29 0,87 0,65 0,73 0,19 

68 34,7 5,54 − − 0,11 1,25 1,80 0,69 3,85 0,95 0,74 0,85 0,20 

72 34,8 6,16 − − 0,05 0,91 2,24 1,13 4,33 1,01 0,82 0,97 0,21 

76 35,0 6,82 − − − 0,59 2,27 2,00 4,86 1,06 0,90 1,10 0,22 

80 35,1 7,50 − − − 0,35 2,04 3,02 5,41 1,11 0,98 1,23 0,23 

84 35,2 8,20 − − − 0,19 1,73 4,07 5,99 1,14 1,07 1,37 0,23 

88 35,3 8,93 − − − 0,09 1,37 5,12 6,58 1,20 1,15 1,52 0,24 

92 35,4 9,69 − − − − 1,08 6,13 7,21 1,24 1,24 1,70 0,24 

96 35,4 10,4 − − − − 0,8 7,0 7,8 1,3 1,3 1,8 0,2 

100 35,5 11,2 − − − − 0,7 7,8 8,5 1,3 1,4 2,0 0,2 
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Продовження табл. Д.1 

Діа-

метр, 

см 

Ви-

сота, 

м 

Об'єм 

стов-

бура у 

корі, м3 

Об’єм у діловому стовбурі, м3 
Ліквід 

із кро-

ни, м3 

Сучки, 

м3 
ділової деревини за серединним діаметром (см) без кори 

дров 
від-

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 разом 

Розряд висот I 

16 20,1 0,22 0,03 − − − − − 0,03 0,18 0,01 0,01 0,03 

20 22,9 0,37 0,18 − − − − − 0,18 0,13 0,06 0,01 0,04 

24 25,2 0,63 0,21 0,15 − − − − 0,36 0,16 0,11 0,03 0,05 

28 27,1 0,88 0,07 0,45 − − − − 0,52 0,22 0,14 0,06 0,06 

32 28,4 1,18 0,02 0,65 0,04 − − − 0,71 0,29 0,18 0,09 0,07 

36 29,2 1,53 − 0,48 0,45 − − − 0,93 0,37 0,23 0,13 0,09 

40 29,9 1,94 − 0,28 0,92 0,01 − − 1,21 0,45 0,28 0,19 0,10 

44 30,4 2,20 − 0,12 1,06 0,21 − − 1,39 0,49 0,32 0,25 0,11 

48 30,8 2,63 − 0,05 1,03 0,61 − − 1,69 0,57 0,37 0,32 0,12 

52 31,1 3,08 − 0,02 0,83 1,10 0,06 − 2,01 0,64 0,43 0,39 0,14 

56 31,3 3,52 − 0,00 0,57 1,36 0,40 − 2,33 0,70 0,49 0,48 0,15 

60 31,5 3,98 − − 0,35 1,53 0,79 − 2,67 0,76 0,55 0,57 0,16 

64 31,7 4,43 − − 0,19 1,63 1,19 − 3,01 0,82 0,60 0,67 0,17 

68 31,9 5,07 − − 0,10 1,13 1,63 0,63 3,49 0,90 0,68 0,78 0,18 

72 32,0 5,63 − − 0,05 0,82 2,03 1,02 3,92 0,96 0,75 0,89 0,19 

76 32,1 6,22 − − − 0,53 2,05 1,81 4,39 1,01 0,82 1,01 0,20 

80 32,3 6,86 − − − 0,31 1,85 2,73 4,89 1,07 0,90 1,13 0,21 

84 32,4 7,51 − − − 0,17 1,56 3,68 5,41 1,12 0,98 1,26 0,21 

88 32,4 8,15 − − − 0,08 1,24 4,62 5,94 1,15 1,06 1,40 0,22 

92 32,5 8,84 − − − − 0,98 5,53 6,51 1,19 1,14 1,54 0,22 

96 32,6 9,55 − − − − 0,73 6,37 7,10 1,22 1,23 1,70 0,22 

100 32,7 10,3 − − − − 0,6 7,1 7,7 1,3 1,3 1,8 0,2 
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Продовження табл. Д.1 

Діа-

метр, 

см 

Ви-

сота, 

м 

Об'єм 

стов-

бура у 

корі, м3 

Об’єм у діловому стовбурі, м3 
Ліквід 

із кро-

ни, м3 

Сучки, 

м3 
ділової деревини за серединним діаметром (см) без кори 

дров 
від-

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 разом 

Розряд висот II 

16 18,3 0,20 0,02 − − − − − 0,02 0,17 0,01 0,01 0,03 

20 20,9 0,34 0,14 − − − − − 0,14 0,15 0,05 0,01 0,04 

24 23,0 0,57 0,19 0,14 − − − − 0,33 0,14 0,10 0,03 0,05 

28 24,8 0,80 0,06 0,40 − − − − 0,46 0,21 0,13 0,05 0,06 

32 25,9 1,06 0,02 0,58 0,03 − − − 0,63 0,26 0,17 0,08 0,07 

36 26,7 1,38 − 0,43 0,40 − − − 0,83 0,34 0,21 0,12 0,08 

40 27,3 1,74 − 0,25 0,82 0,01 − − 1,08 0,40 0,26 0,17 0,09 

44 27,7 2,01 − 0,11 0,96 0,19 − − 1,26 0,46 0,29 0,23 0,10 

48 28,1 2,41 − 0,04 0,93 0,55 − − 1,52 0,55 0,34 0,29 0,11 

52 28,4 2,82 − 0,01 0,75 1,00 0,05 − 1,81 0,61 0,40 0,36 0,12 

56 28,6 3,23 − 0,00 0,52 1,23 0,36 − 2,11 0,67 0,45 0,44 0,14 

60 28,8 3,65 − − 0,31 1,39 0,72 − 2,42 0,73 0,50 0,52 0,15 

64 29,0 4,06 − − 0,17 1,48 1,08 − 2,73 0,77 0,56 0,61 0,16 

68 29,1 4,60 − − 0,09 1,02 1,46 0,56 3,13 0,85 0,62 0,71 0,17 

72 29,2 5,11 − − 0,04 0,74 1,82 0,92 3,52 0,90 0,69 0,81 0,17 

76 29,3 5,64 − − − 0,48 1,84 1,62 3,94 0,95 0,75 0,92 0,18 

80 29,4 6,20 − − − 0,28 1,65 2,44 4,37 1,01 0,82 1,03 0,19 

84 29,5 6,78 − − − 0,15 1,40 3,29 4,84 1,05 0,89 1,15 0,19 

88 29,6 7,39 − − − 0,08 1,11 4,14 5,33 1,09 0,97 1,27 0,20 

92 29,7 8,02 − − − − 0,88 4,95 5,83 1,15 1,04 1,40 0,20 

96 29,7 8,63 − − − − 0,65 5,69 6,34 1,17 1,12 1,53 0,21 

100 29,8 9,30 − − − − 0,54 6,34 6,88 1,22 1,20 1,70 0,21 
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Продовження табл. Д.1 

Діа-

метр, 

см 

Ви-

сота, 

м 

Об'єм 

стов-

бура у 

корі, м3 

Об’єм у діловому стовбурі, м3 
Ліквід 

із кро-

ни, м3 

Сучки, 

м3 
ділової деревини за серединним діаметром (см) без кори 

дров 
від-

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 разом 

Розряд висот III 

16 16,6 0,18 0,01 − − − − − 0,01 0,16 0,01 0,00 0,03 

20 18,9 0,30 0,10 − − − − − 0,10 0,16 0,04 0,01 0,03 

24 20,8 0,50 0,17 0,12 − − − − 0,29 0,12 0,09 0,03 0,04 

28 22,4 0,71 0,06 0,36 − − − − 0,42 0,17 0,12 0,05 0,05 

32 23,4 0,94 0,01 0,51 0,03 − − − 0,55 0,24 0,15 0,07 0,06 

36 24,1 1,22 − 0,38 0,35 − − − 0,73 0,30 0,19 0,11 0,07 

40 24,7 1,55 − 0,22 0,72 0,01 − − 0,95 0,37 0,23 0,15 0,08 

44 25,1 1,82 − 0,10 0,86 0,17 − − 1,13 0,42 0,27 0,20 0,09 

48 25,4 2,18 − 0,04 0,84 0,49 − − 1,37 0,49 0,32 0,26 0,10 

52 25,6 2,55 − 0,01 0,67 0,89 0,05 − 1,62 0,57 0,36 0,33 0,11 

56 25,9 2,93 − 0,00 0,46 1,11 0,32 − 1,89 0,63 0,41 0,40 0,12 

60 26 3,30 − − 0,28 1,24 0,64 − 2,16 0,68 0,46 0,47 0,13 

64 26,2 3,69 − − 0,16 1,33 0,97 − 2,46 0,72 0,51 0,56 0,14 

68 26,3 4,12 − − 0,08 0,90 1,30 0,50 2,78 0,78 0,56 0,64 0,15 

72 26,4 4,58 − − 0,04 0,65 1,61 0,81 3,11 0,85 0,62 0,73 0,16 

76 26,5 5,06 − − − 0,42 1,63 1,44 3,49 0,89 0,68 0,83 0,17 

80 26,6 5,57 − − − 0,25 1,46 2,16 3,87 0,96 0,74 0,93 0,17 

84 26,7 6,09 − − − 0,13 1,24 2,91 4,28 1,00 0,81 1,04 0,18 
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Продовження табл. Д.1 

Діа-

метр, 

см 

Ви-

сота, 

м 

Об'єм 

стов-

бура у 

корі, м3 

Об’єм у діловому стовбурі, м3 
Ліквід 

із кро-

ни, м3 

Сучки, 

м3 
ділової деревини за серединним діаметром (см) без кори 

дров 
від-

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 разом 

Розряд висот IV 

20 16,9 0,27 0,07 − − − − − 0,07 0,17 0,03 0,01 0,03 

24 18,6 0,44 0,15 0,10 − − − − 0,25 0,11 0,08 0,02 0,04 

28 20,0 0,63 0,05 0,31 − − − − 0,36 0,16 0,11 0,04 0,05 

32 20,9 0,82 0,01 0,44 0,03 − − − 0,48 0,21 0,13 0,07 0,05 

36 21,6 1,07 − 0,33 0,31 − − − 0,64 0,26 0,17 0,10 0,06 

40 22,1 1,35 − 0,19 0,62 0,01 − − 0,82 0,33 0,20 0,14 0,07 

44 22,4 1,63 − 0,09 0,76 0,15 − − 1,00 0,39 0,24 0,18 0,08 

48 22,7 1,95 − 0,03 0,74 0,44 − − 1,21 0,45 0,29 0,23 0,09 

52 22,9 2,29 − 0,01 0,60 0,79 0,04 − 1,44 0,52 0,33 0,29 0,10 

56 23,1 2,63 − 0,00 0,41 0,98 0,29 − 1,68 0,58 0,37 0,35 0,11 

60 23,3 2,98 − − 0,25 1,11 0,57 − 1,93 0,63 0,42 0,42 0,12 

64 23,4 3,31 − − 0,14 1,18 0,86 − 2,18 0,67 0,46 0,50 0,13 

68 23,5 3,65 − − 0,07 0,79 1,13 0,43 2,42 0,73 0,50 0,57 0,13 

Розряд висот V 

20 14,9 0,23 0,04 − − − − − 0,04 0,17 0,02 0,01 0,03 

24 16,4 0,38 0,12 0,08 − − − − 0,20 0,12 0,06 0,02 0,03 

28 17,7 0,54 0,04 0,27 − − − − 0,31 0,14 0,09 0,04 0,04 

32 18,5 0,71 0,01 0,38 0,02 − − − 0,41 0,18 0,12 0,06 0,05 

36 19,0 0,91 − 0,28 0,26 − − − 0,54 0,22 0,15 0,09 0,06 

40 19,4 1,15 − 0,16 0,52 0,01 − − 0,69 0,28 0,18 0,12 0,06 

44 19,8 1,45 − 0,07 0,67 0,13 − − 0,87 0,36 0,22 0,16 0,07 

48 20,0 1,73 − 0,03 0,65 0,38 − − 1,06 0,41 0,26 0,21 0,08 

52 20,2 2,03 − 0,01 0,52 0,70 0,04 − 1,27 0,47 0,29 0,26 0,09 

56 20,4 2,33 − 0,00 0,36 0,86 0,25 − 1,47 0,53 0,33 0,31 0,10 
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Таблиця Д.2 

Розмірно-якісна структура об’єму напівділових дерев дуба  

Діа-

метр, 

см 

Ви-

сота, 

м 

Об'єм 

стов-

бура у 

корі, м3 

Об’єм у напівділовому стовбурі, м3 
Ліквід 

із кро-

ни, м3 

Сучки, 

м3 
ділової деревини за серединним діаметром (см) без кори 

дров 
від-

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 разом 

Розряд висот Ia 

20 24,9 0,41 0,14 0,02 − − − − 0,16 0,20 0,05 0,02 0,04 

24 27,4 0,69 0,11 0,17 − − − − 0,28 0,33 0,08 0,03 0,05 

28 29,5 0,97 − 0,42 − − − − 0,42 0,44 0,11 0,06 0,07 

32 30,9 1,30 − 0,53 0,06 − − − 0,59 0,56 0,15 0,10 0,08 

36 31,8 1,69 − 0,41 0,39 − − − 0,80 0,70 0,19 0,15 0,09 

40 32,5 2,14 − 0,22 0,84 − − − 1,06 0,85 0,23 0,20 0,11 

44 33,0 2,38 − 0,08 0,98 0,14 − − 1,20 0,92 0,26 0,27 0,12 

48 33,4 2,85 − 0,02 0,83 0,63 − − 1,48 1,07 0,30 0,34 0,14 

52 33,8 3,34 − − 0,64 1,14 − − 1,78 1,20 0,36 0,43 0,15 

56 34,1 3,83 − − 0,44 1,35 0,31 − 2,10 1,32 0,41 0,52 0,16 

60 34,3 4,32 − − 0,23 1,09 1,11 − 2,43 1,43 0,46 0,62 0,17 

64 34,5 4,81 − − 0,02 0,82 1,91 − 2,75 1,55 0,51 0,73 0,19 

68 34,7 5,54 − − − 0,58 2,08 0,58 3,24 1,71 0,59 0,85 0,20 

72 34,8 6,16 − − − 0,31 2,10 1,28 3,69 1,82 0,65 0,97 0,21 

76 35,0 6,82 − − − 0,04 1,97 2,15 4,16 1,94 0,72 1,10 0,22 

80 35,1 7,50 − − − − 1,54 3,11 4,65 2,05 0,80 1,23 0,23 

84 35,2 8,20 − − − − 1,06 4,12 5,18 2,14 0,88 1,37 0,23 

88 35,3 8,93 − − − − 0,63 5,10 5,73 2,24 0,96 1,52 0,24 

92 35,4 9,69 − − − − 0,29 6,02 6,31 2,33 1,05 1,70 0,24 

96 35,4 10,4 − − − − 0,1 6,8 6,9 2,4 1,1 1,8 0,2 

100 35,5 11,2 − − − − − 7,5 7,5 2,5 1,2 2,0 0,2 



 

 

1
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Продовження табл. Д.2 

Діа-

метр, 

см 

Ви-

сота, 

м 

Об'єм 

стов-

бура у 

корі, м3 

Об’єм у напівділовому стовбурі, м3 
Ліквід 

із кро-

ни, м3 

Сучки, 

м3 
ділової деревини за серединним діаметром (см) без кори 

дров 
від-

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 разом 

Розряд висот I 

16 20,1 0,22 0,03 − − − − − 0,03 0,18 0,01 0,01 0,03 

20 22,9 0,37 0,12 0,01 − − − − 0,13 0,19 0,05 0,01 0,04 

24 25,2 0,63 0,10 0,16 − − − − 0,26 0,29 0,08 0,03 0,05 

28 27,1 0,88 − 0,38 − − − − 0,38 0,40 0,10 0,06 0,06 

32 28,4 1,18 − 0,48 0,05 − − − 0,53 0,52 0,13 0,09 0,07 

36 29,2 1,53 − 0,37 0,35 − − − 0,72 0,64 0,17 0,13 0,09 

40 29,9 1,94 − 0,20 0,75 − − − 0,95 0,78 0,21 0,19 0,10 

44 30,4 2,20 − 0,07 0,90 0,12 − − 1,09 0,87 0,24 0,25 0,11 

48 30,8 2,63 − 0,02 0,75 0,57 − − 1,34 1,01 0,28 0,32 0,12 

52 31,1 3,08 − − 0,58 1,04 − − 1,62 1,13 0,33 0,39 0,14 

56 31,3 3,52 − − 0,40 1,22 0,28 − 1,90 1,25 0,37 0,48 0,15 

60 31,5 3,98 − − 0,21 0,99 1,00 − 2,20 1,36 0,42 0,57 0,16 

64 31,7 4,43 − − 0,02 0,74 1,73 − 2,49 1,47 0,47 0,67 0,17 

68 31,9 5,07 − − − 0,52 1,88 0,53 2,93 1,60 0,54 0,78 0,18 

72 32,0 5,63 − − − 0,28 1,89 1,15 3,32 1,72 0,59 0,89 0,19 

76 32,1 6,22 − − − 0,04 1,77 1,93 3,74 1,82 0,66 1,01 0,20 

80 32,3 6,86 − − − − 1,39 2,80 4,19 1,94 0,73 1,13 0,21 

84 32,4 7,51 − − − − 0,96 3,70 4,66 2,05 0,80 1,26 0,21 

88 32,4 8,15 − − − − 0,57 4,57 5,14 2,14 0,87 1,40 0,22 

92 32,5 8,84 − − − − 0,26 5,40 5,66 2,23 0,95 1,54 0,22 

96 32,6 9,55 − − − − 0,07 6,14 6,21 2,31 1,03 1,70 0,22 

100 32,7 10,3 − − − − − 6,8 6,8 2,4 1,1 1,8 0,2 
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Продовження табл. Д.2 

Діа-

метр, 

см 

Ви-

сота, 

м 

Об'єм 

стов-

бура у 

корі, м3 

Об’єм у напівділовому стовбурі, м3 
Ліквід 

із кро-

ни, м3 

Сучки, 

м3 
ділової деревини за серединним діаметром (см) без кори 

дров 
від-

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 разом 

Розряд висот II 

16 18,3 0,20 0,02 − − − − − 0,02 0,17 0,01 0,01 0,03 

20 20,9 0,34 0,09 0,01 − − − − 0,10 0,20 0,04 0,01 0,04 

24 23,0 0,57 0,09 0,14 − − − − 0,23 0,27 0,07 0,03 0,05 

28 24,8 0,80 − 0,34 − − − − 0,34 0,37 0,09 0,05 0,06 

32 25,9 1,06 − 0,42 0,05 − − − 0,47 0,47 0,12 0,08 0,07 

36 26,7 1,38 − 0,33 0,31 − − − 0,64 0,59 0,15 0,12 0,08 

40 27,3 1,74 − 0,17 0,66 − − − 0,83 0,72 0,19 0,17 0,09 

44 27,7 2,01 − 0,06 0,80 0,11 − − 0,97 0,82 0,22 0,23 0,10 

48 28,1 2,41 − 0,02 0,68 0,51 − − 1,21 0,94 0,26 0,29 0,11 

52 28,4 2,82 − − 0,53 0,93 − − 1,46 1,06 0,30 0,36 0,12 

56 28,6 3,23 − − 0,36 1,10 0,26 − 1,72 1,17 0,34 0,44 0,14 

60 28,8 3,65 − − 0,19 0,89 0,90 − 1,98 1,28 0,39 0,52 0,15 

64 29,0 4,06 − − 0,01 0,67 1,57 − 2,25 1,38 0,43 0,61 0,16 

68 29,1 4,60 − − − 0,47 1,67 0,47 2,61 1,50 0,49 0,71 0,17 

72 29,2 5,11 − − − 0,25 1,68 1,02 2,95 1,62 0,54 0,81 0,17 

76 29,3 5,64 − − − 0,03 1,58 1,71 3,32 1,72 0,60 0,92 0,18 

80 29,4 6,20 − − − − 1,23 2,49 3,72 1,82 0,66 1,03 0,19 

84 29,5 6,78 − − − − 0,85 3,29 4,14 1,92 0,72 1,15 0,19 

88 29,6 7,39 − − − − 0,50 4,07 4,57 2,03 0,79 1,27 0,20 

92 29,7 8,02 − − − − 0,23 4,81 5,04 2,13 0,85 1,40 0,20 

96 29,7 8,63 − − − − 0,06 5,44 5,50 2,21 0,92 1,53 0,21 

100 29,8 9,30 − − − − − 6,01 6,01 2,29 1,00 1,70 0,21 
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Продовження табл. Д.2 

Діа-

метр, 

см 

Ви-

сота, 

м 

Об'єм 

стов-

бура у 

корі, м3 

Об’єм у напівділовому стовбурі, м3 
Ліквід 

із кро-

ни, м3 

Сучки, 

м3 
ділової деревини за серединним діаметром (см) без кори 

дров 
від-

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 разом 

Розряд висот III 

16 16,6 0,18 0,01 − − − − − 0,01 0,16 0,01 0,00 0,03 

20 18,9 0,30 0,07 0,01 − − − − 0,08 0,19 0,03 0,01 0,03 

24 20,8 0,50 0,08 0,12 − − − − 0,20 0,24 0,06 0,03 0,04 

28 22,4 0,71 − 0,30 − − − − 0,30 0,33 0,08 0,05 0,05 

32 23,4 0,94 − 0,37 0,04 − − − 0,41 0,42 0,11 0,07 0,06 

36 24,1 1,22 − 0,28 0,27 − − − 0,55 0,53 0,14 0,11 0,07 

40 24,7 1,55 − 0,15 0,57 − − − 0,72 0,66 0,17 0,15 0,08 

44 25,1 1,82 − 0,06 0,72 0,10 − − 0,88 0,74 0,20 0,20 0,09 

48 25,4 2,18 − 0,02 0,60 0,46 − − 1,08 0,86 0,24 0,26 0,10 

52 25,6 2,55 − − 0,47 0,83 − − 1,30 0,98 0,27 0,33 0,11 

56 25,9 2,93 − − 0,32 0,98 0,23 − 1,53 1,09 0,31 0,40 0,12 

60 26,0 3,30 − − 0,17 0,79 0,80 − 1,76 1,19 0,35 0,47 0,13 

64 26,2 3,69 − − 0,01 0,60 1,39 − 2,00 1,30 0,39 0,56 0,14 

68 26,3 4,12 − − − 0,41 1,47 0,41 2,29 1,39 0,44 0,64 0,15 

72 26,4 4,58 − − − 0,22 1,48 0,90 2,60 1,50 0,48 0,73 0,16 

76 26,5 5,06 − − − 0,03 1,39 1,51 2,93 1,60 0,53 0,83 0,17 

80 26,6 5,57 − − − − 1,08 2,19 3,27 1,71 0,59 0,93 0,17 

84 26,7 6,09 − − − − 0,75 2,89 3,64 1,81 0,64 1,04 0,18 
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Продовження табл. Д.2 

Діа-

метр, 

см 

Ви-

сота, 

м 

Об'єм 

стов-

бура у 

корі, м3 

Об’єм у напівділовому стовбурі, м3 
Ліквід 

із кро-

ни, м3 

Сучки, 

м3 
ділової деревини за серединним діаметром (см) без кори 

дров 
від-

ходів 15−19 20−29 30−39 40−49 50−59 ≥ 60 разом 

Розряд висот IV 

20 16,9 0,27 0,05 0,01 − − − − 0,06 0,19 0,02 0,01 0,03 

24 18,6 0,44 0,07 0,11 − − − − 0,18 0,20 0,06 0,02 0,04 

28 20,0 0,63 − 0,26 − − − − 0,26 0,29 0,08 0,04 0,05 

32 20,9 0,82 − 0,32 0,03 − − − 0,35 0,37 0,10 0,07 0,05 

36 21,6 1,07 − 0,24 0,23 − − − 0,47 0,48 0,12 0,10 0,06 

40 22,1 1,35 − 0,13 0,49 − − − 0,62 0,58 0,15 0,14 0,07 

44 22,4 1,63 − 0,05 0,63 0,09 − − 0,77 0,68 0,18 0,18 0,08 

48 22,7 1,95 − 0,02 0,53 0,40 − − 0,95 0,79 0,21 0,23 0,09 

52 22,9 2,29 − − 0,41 0,73 − − 1,14 0,90 0,25 0,29 0,10 

56 23,1 2,63 − − 0,28 0,86 0,20 − 1,34 1,01 0,28 0,35 0,11 

60 23,3 2,98 − − 0,15 0,70 0,71 − 1,56 1,10 0,32 0,42 0,12 

64 23,4 3,31 − − 0,01 0,53 1,23 − 1,77 1,19 0,35 0,50 0,13 

68 23,5 3,65 − − − 0,36 1,27 0,36 1,99 1,27 0,39 0,57 0,13 

Розряд висот V 

20 14,9 0,23 0,03 0,00 − − − − 0,03 0,18 0,02 0,01 0,03 

24 16,4 0,38 0,06 0,09 − − − − 0,15 0,18 0,05 0,02 0,03 

28 17,7 0,54 − 0,22 − − − − 0,22 0,25 0,07 0,04 0,04 

32 18,5 0,71 − 0,27 0,03 − − − 0,30 0,33 0,08 0,06 0,05 

36 19,0 0,91 − 0,20 0,19 − − − 0,39 0,41 0,11 0,09 0,06 

40 19,4 1,15 − 0,11 0,41 − − − 0,52 0,50 0,13 0,12 0,06 

44 19,8 1,45 − 0,04 0,55 0,08 − − 0,67 0,62 0,16 0,16 0,07 

48 20,0 1,73 − 0,01 0,46 0,35 − − 0,82 0,72 0,19 0,21 0,08 

52 20,2 2,03 − − 0,36 0,63 − − 0,99 0,82 0,22 0,26 0,09 

56 20,4 2,33 − − 0,24 0,75 0,18 − 1,17 0,91 0,25 0,31 0,10 
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Додаток Е 

Розподіл запасу дуба на тимчасових пробних площах за 

розмірно-якісними категоріями  

Таблиця Е.1 

Розмірно-якісна структура об’єму стовбурової деревини,  

обчислена за програмою ПЕРТА 
 

Номер 

пробної 

площі 

Об’єм стовбурової деревини, м3 

ділової 
дров’яної відходів разом 

грубої середньої дрібної разом 

1 79 5 0 84 211 17 312 

2 155 13 0 168 129 45 342 

10 233 7 0 240 160 99 499 

11 131 15 0 146 287 53 486 

12 417 32 0 449 471 130 1050 

13 232 8 0 240 216 69 525 

14 270 55 0 325 400 108 833 

15 315 49 0 364 389 119 872 

16 143 25 0 168 208 52 428 

17 225 15 0 240 287 76 603 

разом 2200 224 0 2424 2758 768 5950 

 

Таблиця Е.2 

Розмірно-якісна структура об’єму стовбурової деревини,  

обчислена за чинними нормативами [53] 
 

Номер 

пробної 

площі 

Об’єм стовбурової деревини, м3 

ділової 
дров’яної відходів разом 

грубої середньої дрібної разом 

1 56 14 0 70 229 15 314 

2 152 24 0 176 104 37 317 

10 279 7 0 286 125 63 474 

11 139 19 0 158 249 35 442 

12 442 51 0 493 318 110 921 

13 221 29 0 250 160 56 466 

14 226 101 1 328 311 86 725 

15 329 72 0 401 288 90 779 

16 141 30 0 171 153 36 360 

17 223 39 0 262 238 59 559 

разом 2208 386 1 2595 2175 587 5357 
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Таблиця Е.3 

Розмірно-якісна структура об’єму стовбурової деревини  

обчислена за розробленими нормативами 
 

Номер 

проб-

ної 

площі 

Об’єм стовбурової деревини, м3 

ділової за серединним діаметром (см) без кори дров’я- 

ної 

відхо-

дів 
разом 

≥ 60   50-59 40-49 30-39 20-29 15-19 разом 

1 0 3 14 35 25 1 78 246 18 342 

2 5 12 32 85 44 1 179 119 41 339 

10 10 43 110 102 16 0 281 141 62 484 

11 1 5 36 91 39 1 173 253 41 467 

12 5 23 128 255 92 4 507 345 118 970 

13 0 7 55 137 59 1 259 177 61 497 

14 0 1 26 141 169 8 345 345 87 777 

15 1 14 70 195 127 5 412 320 100 832 

16 2 7 30 86 55 1 181 166 43 390 

17 0 7 52 138 71 2 270 263 65 598 

разом 24 122 553 1265 697 24 2685 2375 636 5696 
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Додаток Ж 

Акти впроваджень результатів дисертації 
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