
УНИВЕРЗИТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ВЛАСЕНИЦА 

ДЕНДРОМЕТРИЈА- вежбе 



ДЕНДРОМЕТРИЈА    3+3                (8) 
 
 

Присуствп предаваоима     5 
Присуствп вежбама              5 
Елабпрат 1                            15 
Елабпрат 2                            15 
Испит                                     60 
∑                                           100 



-Дендрпметрија је научна дисциплина кпја се бави пдређиваоем запремине, старпсти и 
прираста стабала и састпјина.  
 

- Премер стабла:  
1. Премер пбпренпг стабла 
2. Премер дубећег стабла 
3. Одређиваое старпсти стабла 
4. Одређиваое прираста стабла 

 
- Премер састпјине:  
1.Инвентура шума 
2. Одређиваое запремине састпјине 
3. Одређиваое старпсти састпјине 
4. Одређиваое прираста састпјине 
5. Одређиваое квалитета састпјине 
6. Одређиваое спртиментне структуре састпјине 
7. Аерпфптптаксација 





ПРЕМЕР ОБОРЕНОГ СТАБЛА 



1.Премер пречника 
- Најчешће мерен таксаципни елемент 

- Оснпв за утврђиваое ппвршине пппречнпг пресека и запремине 
стабла (немпгућнпст утврђиваоа пплупречника) 

- Оснпв за утврђиваое структуре 

-Неппсреднп: пречница (клупа) 

-Ппсреднп: мерна трака (Немачка) 

 

-Принцип да је пречник круга раван нпрмалнпм растпјаоу 
паралелних тангенти на кругу 

 

 



Услпви кпје треба да испуоава пречница:  
 

1. Краци пречнице треба да су у свакпм пплпжају ппкретнпг крака 
међуспбнп паралелни и истпвременп управни на леоир  

2. Дужина кракпва не треба да буде маоа пд пплпвине дужине 
ппделе на леоиру  

3. Ппкретни крак треба да је лакп ппкретљив пп леоиру 

4. Ппдела на леоиру мпра да буде тачна, и јаснп видљива 

5. Маса пречнице не сме да буде велика 

6. Кпнструкција треба да буде једнпставна, а цена приступачна 





1. Дрвена пречница 
2. Алуминијумска пречница 

3. Електрпнска пречница 

4. Кпмпјутеризпвана пречница 



Врсте пречница (пп кпнструкцији) 

1. Пречнице са једним ппкретним кракпм 

2. Пречнице са два ппкретна крака 

3. Оптичке пречнице 



Премер пбима 

• Ппдела на пантљици: 

1. Обим стабла 

2. Пречник кпји пдгпвара 
пдређенпм пбиму  



Извпр грешака при мереоу пречника и 
пбима 

• Систематске и случајне грешке 
• Систематске грешке: ппследица неиспуоенпсти неппхпдних 

услпва п исправнпсти пречница 
• Најчешћи извпр грешака: ппкретни крак није управан на 

леоир  
 



• Други извпр грешака: 
Леоир дптиче 
пдређенп местп на 
стаблу, али кракпви 
пречнице нису 
управни на пспвину 
стабла 

• Оснпвна грешка при 
мереоу пбима: 
мерна пантљика 
ппстављена такп да 
један оен деп буде 
исппд или изнад 
мерне хпризпнтале 

• Грешке настале услед 
прејакпг стискаоа 
или недпдириваоа 
стабла (маоа кпд 
премера пбима) 
 



2. Премер дужине 
• Неппхпдна величина у циљу утврђиваоа запремине стабла и 

делпва стабла 

• Инструменти: летва, пантљика, даљинпмери 



Извпр грешке при мереоу дужине 

• Пптребна је дужина пспвине меренпг дела стабла (у пракси 
није мпгуће пвп мереое) 

• Мери се ппгрешнп пп ппвршини стабла 

• Међутим апсплутна разлика је мала па се мереое пп 
ппвршини стабла мпже сматрати тачним 

 



3. Одређиваое ппвршине пппречнпг пресека 

На пснпву меренпг пречника На пснпву меренпг пбима 

- Ппвршине пппречнпг пресека у дендрпметрији се рачунају кап 
ппвршине правилних кругпва 

Пппречни пресек пблика правилне елипсе 

Кпд изразитп неправилних пресека (близу паоа) 



Облици пппречнпг пресека стабла 

1. Кружни 

2. Елиптични 

3. Неправилан дп изузетнп неправилан 



g= O2 / 4π 

g= (π/ 4) * ab 

g= (π/ 4) * ((d1+d2)/2)2 

Неправилан пблик 

g= (π/ 4) * ((d1+d2+dn)/n)2 

Изузетнп неправилан пблик 



Одређиваое пппречнпг пресека стабла ппмпћу таблица 

Tablica 1 - Izračunavanje površine kružnog preseka i zapremine jednog ili više stabala, 7 

 

Tablica 1.1 - Izračunavanje površine kružnog preseka i zapremine jednog ili više stabala 

po 5-centimetarskim debljinskim stepenima, 17 

 

Tablica 2 - Izračunavanje površine kružnog preseka, 21 



Грешке при пдређиваоу ппвршине пппречнпг 
пресека 

• За ппвећаое прецизнпсти предлаже се мереое два унакрсна 
пречника 

• Одређиваое ппвршине пппречнпг пресека је значајнп и за 
премер стабла и састпјине 

• Грешке настају најчешће услед нетачнпг мереоа пречника 
или услед неправилнпсти пблика пппречнпг пресека 

• Међутим, и ппред пвих грешака ппстиже се задпвпљавајућа 
тачнпст у запремини 



4. Одређиваое запремине пбпренпг стабла 

• Један пд најважнијих задатака дендрпметрије 

• Стерепметријски  и физички метпди 

• Ппзнаваое пблика стабла 

• Важна карактеристика стабла је симетрија 

• Утицај сппљних фактпра (уместп правилнпг јавља се стварни 
пблик стабла) 



• Стварни пблик стабла се прпучава на оегпвпм уздужнпм 
пресеку 

• Секципни метпд 

• Прпфил уздужнпг пресека (неправилна линија) 

• Правилна кпнтинуирана крива линија (уппштаваое и 
математичка дефиниција се дпбија применпм различитих 
математичких функција) 

• Функције пмпгућавају израчунаваое запремине 

• Мпрфплпшка крива – крива кпја пграничава стаблп у 
прпстпру, а тепријски кпја свпјпм рптацијпм ствара ппвршину 
пмптача стабла 



Индуктивни метпд 

• Метпд се заснива на директнпм мереоу пречника на 
различитим удаљенпстима пд оегпве пснпве 

 

• Мереоа нам пмпгућавају дпбијаое вреднпсти: 

1. Обличних брпјева 

2. Кпефицијената пблика 

3. Прпфила стабла 

 

 



Прпфил стабла 

• Најлпид 

• Ваљак, превршени парабплпид 

• Парабплпид, купа 



Ппједини сегменти мпрфплпшке криве се мпгу пкарактерисати 
једначинпм (x-удаљенпст пппречнпг пресека пд врха; c-
параметар кпји исказује величину пднпса криве):  

Степенпваоем се дпбија ппшти пблик мпрфплпшке криве: 

Где су: 

p је кпнстанта, а r у границама пд 0 дп 3, и према оегпвпј 
величини се разликују четири пснпвна пблика кривих линија, кпје 
рптацијпм стварају рптаципне ппвршине  



 



 



 



 



Дедуктивни метпд 

• Дефинисаое пблика стабла математичким једначинама 



Мпдификпвана Бринкпва функција 

• i, p, q – параметри функције 
• Мпгућнпст прпцене параметара на пснпву пречника и висине 
• Израда јединственпг мпдела пблика стабла 
• Практична примена (рачунаое пречника дуж вретена стабла; 

рачунаое висине на кпјпј се налазе карактеристични пречници; 
рачунаое укупне запремине вретена; рачунаое запремине 
ппјединих делпва вретена) 



Опште фпрмуле за пдређиваое запремине 
рптаципних тела 

• Запремина се рачуна ппмпћу 

• Телп се представи издељенп на ламеле дебљине 
dx, па је запремина равна збиру запремина 
ламела у границама пд пснпве дп врха тела  

• Запремина ламеле је: 

Запремина тела је: 



Ваљак (r = 0) 

Парабплпид (r = 1) 

Купа (r = 2) 

Најлпид (r = 3) 



Практичне фпрмуле за пдређиваое запремине 

• Немпгућнпст примене фпрмула за пдређиваое запремине 
рптаципних тела за пдређиваое запремине стабла 

• Утврђиваое запремине пбпренпг стабла је заснпванп на 
секципнпм метпду 



Одређиваое запремине делпва стабла прпстим 
фпрмулама 

• Фпрмуле са једним пресекпм (Хуберпва фпрмула, 
фпрмула средоег пресека) 

 



• Фпрмуле са два пресека- Смалијанпва фпрмула 
(Фпрмула крајоих пресека) 

Акп се примени на читавп 
стаблп (груба прпцена) 



Са ппвећаоем брпја пресека, ппвећава се тачнпст прпцене 
запремине 

Акп се примени на читавп 
стаблп (груба прпцена) 

• Фпрмула са три пресека (Рикепва фпрмула) 



Тачнпст прпстих фпрмула 

• Примарни утицај: укпликп стварни пблик стабла више 
пдступа пд правилнпг тиме се ппвећава грешка прпцене 
запремине применпм прпстих фпрмула  

 

• Секундарни утицај: утицај ппгрешнп меренпг пречника и 
дужине на запремину 



Одређиваое запремине пбпренпг стабла 
слпженим фпрмулама 

• Фпрмуле за пдређиваое запремине стабла дају тачније 
резултате укпликп је стаблп правилнијег пблика 

• Запремина ће бити тачнија акп се већим брпјем пресека 
бпље пбухвати пблик стабла 

• У циљу једнпставнпг мереоа и брзпг израчунаваоа 
запремине кпристе се секције једнаких апсплутних и 
релативних дужина (секципни метпд) 

• За израчунаваое секција кпристе се прпсте, а целих стабала 
слпжене фпрмуле 



Фпрмуле са секцијама једнаких апсплутних 
дужина 

• Слпжена Хуберпва фпрмула 



Слпжена Смалијанпва фпрмула 



Слпжена Рикепва фпрмула 



Тачнпст слпжених фпрмула 

• Тачнпст слпжених фпрмула зависи пд дужина 
секција 

 

• Задпвпљавајућа тачнпст: секције 4-5 метара 

• Велика тачнпст: секције 1-2 метра 

• За специфичне научне сврхе: и исппд 1 метра 



Фпрмуле са секцијама једнаких релативних 
дужина 

• Хпенадлпва фпрмула 



• Алтерпва фпрмула  
 

Избегава се утицај прве секције на тачнпст запремине целпг стабла  



• Огревнп дрвп, техничкп и целулпзнп дрвп (Прпстпрнп дрвп) 
• Слпжајеви (суре) 
• Прпстпрни метри (претвараое у кубне метре) 
• Начин слагаоа 
• R – дужина слпжаја пднпснп брпј прпстпрних метара 

ПРЕМЕР СЛОЖЕНОГ ДРВЕТА 



• Квадратнп и трпугапнп слагаое 

• Уппређиваое чепних ппвршина свих кпмада 
са ппвршинпм прпстпрне мере 



Зависнпст величине редукципнпг 
кпефицијента 

1. Дужина кпмада (дужи кпмади се лпшије слажу) 

2. Дебљина ппјединих кпмада (дебљи кпмади имају већу дрвну 
запремину и већи редукципни кпефицијент) 

3. Облик кпмада (кпмади правилнпг пблика се бпље слажу) 

4. Обрађенпст кпмада (пкпрани и пбрађени кпмади имају већи 
RК) 

5. Висина слпжаја и начин слагаоа (слпжајеви веће висине 
имају већи RК) 

6. Брижљивпст слагаоа 

 

• Надмера (губитак дрвне запремине услед сасушиваоа 5 дп 
20%) 

• Техничке цепанице имају већи RК пд пблица) 

 



Премер кпре 

1. Кпра кап сирпвина за даљу прераду и упптребу 

2. Утврђиваое пднпса кпре и дрвета 

 

• Запремина кпре је разлика запремине са кпрпм и 
запремине без кпре (секципни метпд) 

• Мпгућнпст примене ксилпметрије 

• Величина прпцента кпре 

• Врста дрвећа, станиште, старпст, склпп 

• Прпсечнп учешће 6-12%, бпрпви и ариш 15-20% 



ПРЕМЕР ДУБЕЋЕГ СТАБЛА  



1. Премер пснпвнпг (прснпг) пречника 

2. Премер висине 

3. Премер гпроег пречника 

4. Одређиваое вреднпсти пбличних брпјева и 
кпефицијената пблика 



1. Премер прснпг пречника 

• Еврппа, 
Америка (4 
стппе и 6 инча, 
137,16 цм) 

• Инвентура 
(прпцена на 
пснпву висине 
мерача) 

• Огледи 
(мереое са 
летвпм или 
пантљикпм) 

 



2. Премер висине дубећег стабла 

• Висинска разлика врха стабла и оегпве пснпве) 

• Индиректнп мереое (висинпмери) 

• Оснпвни принципи кпнструкције висинпмера (мерне летве, 
тригпнпметријски и гепметријски) 



Мерне летве 

• Телескпп (велика стабла) 

• Летве (мала стабла) 



Висинпмери на тригпнпметријскпм принципу 



 



 



Висинпмери на гепметријскпм принципу 

• Принцип 
сличнпсти 
трпуглпва са 
заједничким 
крацима и 
паралелним 
пснпвама 



Христенпв висинпмер 

• 30 цм 

• 4 метра летва 

 



Крамерпв дендрпметар 

• Универзални 
инструмент (Угапнп 
избрајаое, мереое 
висине, израчунаваое 
удела запремине) 

• ih=1/10 kh 

• Измерити дужину ih на 
стаблу и ппмнпжити са 
10 



 



Блуме-Лајспв висинпмер 



 



Сунтп 



Битерлихпв 
реласкпп 



Правила за мереое висина 

• Грешке 

1. Грубе (услпвљене неисправнпсти ппреме, ппгрешнп 
пчитаваое висинске скале, ппгрешнп утврђиваое 
растпјаоа, замена врха у круни – пве грешке се мпгу 
избећи) 

2. Систематске (исти предзнак, угапна пдступаоа пптичкпг 
мереоа пдстпјаоа, пчна грешка ппсматрача, 
изпстајаое редукције – мпгу се птклпнити) 

3. Случајне (слаба видљивпст, тешка мерљивпст пбјекта, 
несигурнп дефинисаое врхпва и ппднпжја стабла 

• Кпнтрплисаое исправнпсти ппреме 

• Општа правила при мереоу (избпр стајне тачке, 
правила за старе инструменте-хпризпт, редукције, 
мереое ненпрмалнп раслих стабала, мереое лишћара) 

 



 



 



3. Премер гпроих пречника 

• Специјалне пречнице 
• Дендрпметри и Битерлихпв дендрпметар 
• Мпдерни инструменти  
 



 



 



Одређиваое гпроих пречника пп паду пречника 

• Таблице пада пречника 



Одређиваое гпроих пречника 
применпм функција 

 



4. Одређиваое пбличних брпјева 

• Однпс између запремине 
правилнпг рптаципнпг тела и 
запремине ваљка истих димензија 

• Значај пбличнпг брпја је у тпме штп 
кад се ппмнпжи са запреминпм 
ваљка, даје запремину стабла 



Апсплутни, прави и прсни пблични брпј 

• Прсни пблични брпј (неправи 
пблични брпј) или запремински 
кпефицијент – не карактерише 
пблик стабла 

• Хпенадлпв пблични брпј 



Кпефицијент пблика 

• Однпс два пречника измерена 
на различитим висинама  



Хпенадлпви прави 
кпефицијенти пблика 



Одређиваое вреднпсти запреминскпг 
кпефицијента 

• Ппсредни начин: веза између неправпг пбличнпг брпја  и 
неправпг кпефицијента пблика 

• Неппсредни начин: директним мереоем на стаблу 
• Ппсредни начин (пплазиште): Прпста Хуберпва фпрмула  
• Практична истраживаоа пве једнпставне везе ппказала су 

знатна варираоа к2 



• Неппсредни начин (Битерлихпв реласкпп): 
пблични брпј се дпбија ппсреднп депбпм 
пбликпвисине  са укупнпм висинпм стабла 



Одређиваое запремине дубећег стабла 
секципним метпдпм 

• Ретка практична примена 

• Најчешће секције различитих дужина 

• Хуберпва фпрмула 

• Лишћари (деблп) – гране прпцена 

• Четинари (вретенп) 

• Инструмент за мереое гпроих 
пречника и висинпмер 



Одређиваое запремине Битерлихпвим 
реласкпппм 

• Ппмпћу измерене 
релативне пбликпвисине  



Расппдела запремине дуж вретена 



Запреминске таблице 

• Запремина је функција три величине: прсни пречник, укупна 
висина и пблични брпј (запремински кпефицијент) 

• Оснпвни “улази” за запреминске таблице: величине пд кпјиј 
запремина зависи а мпгу се лакп измерити или пдредити 

• Једнпулазне, двпулазне, трпулазне и вишеулазне 
запреминске таблице 

• Израда пп врстама дрвећа (лпкалне, ппште, свеппште) 

• Укупна (тптална) запремина, запремина вретена, запремина 
крупнпг дрвета 

 

 

Општа формула за запремину дубећег стабла 



Метпди израде запреминских 
таблица 

• Премер великпг брпја пбпрених стабала 
секципним метпдпм 

• Премер секција и “улаза”  



Једнпулазне запреминске таблице 

• Примена једнпставне регресипне анализе за утврђиваое 
параметара функције 

• Утврђиваое запремине стабала кпја пдгпвара ппјединим 
прсним пречницима (аналитички израз) 

• Низ запремина пп ппјединачним пречницима 
(једнпулазне запреминске таблице) 



Двпулазне запреминске таблице 

• Директан и индиректан метпд 

• Директан (графички и аналитички) 



 





Уређајне тарифе 

• Ппсебан вид 
једнпулазних таблица 
(прелаз ка двпулазним) 

• Два начина израде 
(ппмпћу бпнитетнпг 
висинскпг графикпна и 
ппмпћу функција) 

• БВГ је изравната 
зависнпст висине пд 
прсних пречника  и 
бпнитетта станишта у 
пблику висинских кривих 

• Бпнитетни висински 
разреди (уједнп чине 
низпве запремина у 
тарифама) 

• Низ запремина у 
тарифама представља 
једнпулазне таблице 



 



Премер крпшое 

• Параметри и индекси крпшое  



• Премер пплупречника круне 

• Премер дужине круне 

• Премер застрте ппвшине 



Одређиваое старпсти пбпренпг стабла 



• Прстенпви прираста (гпдпви) – 
умеренпкпнтинентална зпна 

• Брпј гпдпва на пресеку представља 
старпст дела стаблаизнад тпг пресека 

• Укупна старпст (утврђује се на прелазу 
кпренпвпг врата у деблп) 

• У пракси најчешће на висини паоа 
(пптребнп је дпдати брпј гпдина кпји 
је пптребан да стаблп ппрасте дп 
висине паоа) 

• Припрема узпрака за утврђиваое 
старпсти 

 

 



• Ппјам газдинске старпсти (кпд стабала са стадијумпм 
вегетираоа) – време кпје би стаблу билп пптребнп да ппд 
кпнстантнп ппвпљним услпвима ппстигну садашое 
димензије 

Прпсечнп гпдишое ппвећаое пречника 

Нпрмалним ппрастпм стаблп би 
ппстиглп пречник за време 



Одређиваое старпсти дубећег стабла 



• Брпјаое пршљенпва 
грана 

• Младе четинарске 
културе  

• Плантаже тпппла 

• Дпдаваое пдређенпг 
брпја гпдина пре 
пбразпваоа првпг 
пршљена 



• Бушеое стабла 
прираштајним сврдлпм 

•  Бушеое стабала дп 
центра (у приданку 
стабла или на прснпј 
висини)  


