
Rekomendācijas mizas parametru noteikšanai harvesteros

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri mizas parametru aprēķiniem harvesteros izmantot Skogforsk 2004 vienādojumus:

PRIEDE

dbh_b=min(dbh,590) /* DBH maximum 590 mm. */ 

htg=-ln(0.12/(72.1814+0.0789*dbh_b-0.9868*lat))/(0.0078557- 0.0000132*dbh_b) /* Break point in cm calculated */ 

db=3.5808+0.0109*dbh_b+(72.1814+0.0789*dbh_b-0.9868*lat)* exp(-(0.0078557-0.0000132*dbh_b)*h) /* Double bark thickness below break

point calculated, mm */ 

if h>htg then db=3.5808+0.0109*dbh_b+0.12-0.005*(h-htg) /* Double barkthickness above break point calculated, mm */ db=max(db, 2) /* Bark

thickness minimum 2 mm */

• lat = 65

EGLE, MELNALKSNIS, BALTALKSNIS, OSIS, LIEPA, LAPEGLE, MĪKSTIE LK, BĒRZS, APSE, OZOLS, CIETIE LK, CITI SK

db=0.46146+0.01386*dbh+0.03571*dia /* Double bark thickness calculated, mm */ 

db=max(db, 2) /* Bark thickness minimum 2 mm */

Apzīmējumi:

Db = double bark thickness (mm) - mizas dubultiezums (mm)

H = height from butt end of stem where bark thickness is to be calculated (cm) - augstums no stumbra resgaļa vietai, kur veicams mizas 

biezuma aprēķins (cm)

Dbh = breast height diameter (mm) - krūšu augstuma caurmērs (mm)

Dia = diameter on bark where bark thickness is to be calculated (mm) - caurmērs ar mizu vietā, kur veicams mizas biezuma aprēķins

Lat = latitude (decimal degrees) - platuma grādi (decimālie grādi)



Bērza mizas parametru noteikšanas izmaiņu ieviešana 
automātiskajās uzmērīšanas ierīcēs un dastmēros -

darba plāns

Uzdevums
Īstenošanas 

termiņš

Vienošanās par koeficientu tabulas (AUI) un tievgaļa algoritma (rokas dastmēri) piemērošanu – dubultā

mizas poga pēc šī brīža metodikas
15.02.2022.

Mizas pogu skaita (3-4) vienādošana un esošais mizas atskaitījuma procentuālais apjoms

- saziņa ar AUI ražotāju (VMF LATVIA)
01.03.2022.

Manuāla pirmā nogriežņa atpazīšana, kā arī 125% un 150% mizas vairuma iestatīšana ierīcēs (nospiestie

“200%” anulē automātiski atpazīto nogriezni), jaunās dubultās mizas pogas praktiskās pielietošanas

apmācības

- noskaidrot KpDC datu virkni un nepieciešamās izmaiņas (LKUUV)

01.03.2022.

Mizas atskaitījuma procentuālā apjoma izmaiņu projekts (LKUUV:VMF LATVIA) 01.07.2022.

Automātiska pirmā nogriežņa atpazīšana (LKUUV sagatavo uzdevumu) 01.07.2022.

“Tievgaļa cilindru” caurmēra bez mizas aprēķins izmantojot mizas redukcijas algoritmu 01.07.2022.

Mizas redukcijas metodes priekšlikumu apstiprināšana (priekš VMF LATVIA) 01.07.2022.


