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Optimizacija spravila lesa po tleh 

1 UVOD 

Osnovna ideja predstavljene metodologije optimizacije spravila lesa po tleh (animalno spravilo, 
traktorsko spravilo, izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem, …) je, da delovišče, kjer poteka sečnja 
razdelimo na spravilna polja in sicer tako, da transporta lesa iz poljubne točke na delovišču do rampe 
/ kaminske ceste najenostavnejši.  

 

 

Slika 1: Omrežje gozdnih vlak na severnem pobočju Nanosa (foto: Milan Kobal). 

Razdelitev delovišča na spravilna polja temelji na analiz dveh prostorskih slojev in sicer a) natančnega 
digitalnega model reliefa ter b) sloja gozdnih prometnic. Na podlagi natančnega DMRja izdelamo 
vzdolžne profile vseh gozdnih prometnic (vlake, sečne poti, ...) kateri služijo za izračun uteži (m, min, 
€) za posamezen segment gozdne prometnice. Uteži izračunamo torej za vsak segment gozdne 
prometnice in sicer na podlagi a) dolžine in b) vzdolžnega naklona terena in sicer preko regresijskega 
modela uteži v odvisnosti od omenjenih dveh parametrov.  

Ker opisana metodologija predstavlja popolnoma nov pristop optimizacije spravila lesa po tleh, in 
podatkov o odvisnosti velikosti uteži glede na naklon in dolžino gozdne prometnice nimamo, smo za 
demonstracijo optimizacije uporabili izmišljeno funkcijo izračuna uteži in je predstavljena v 
nadaljevanju. 

2 OPIS METODOLOGIJE 

2.1 Kratek uvod v teorijo grafov 

Graf je množica objektov, ki se imenujejo točke (vozlišča), in so povezane s povezavami (robovi, 
vejami). Pri optimizaciji spravila lesa po tleh nam točke predstavljajo križišča gozdnih vlak in / ali  
gozdnih cest (ter tudi mesta zbiranja oz. nakladanja lesa) in seveda rampe / skladišča, povezave pa 
gozdne ceste oz. gozdne vlake (Slika 1). 
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Slika 2: Neusmerjen graf. Rdeči krogi predstavlja točke, črne linije pa povezave. 

Grafe lahko razširimo z vpeljavo uteži povezav. To so pozitivna števila prirejena vsaki povezavi. Pri 
optimizaciji spravila lesa po tleh nam lahko uteži predstavljajo: 

a) evklidska razdalja (v m),  
b) čas potovanja (v min),  
c) strošek potovanja (v €). 

Povezave so v usmerjenih grafih (oziroma digrafih) usmerjene in lahko povezujejo točke le v eno smer. 
Digraf z uteženimi povezavami (uteženi digraf) se imenuje mreža. Lastnosti povezav tako predstavljajo 
uteži povezav ter usmerjenost povezav. Pri neusmerjeni povezavi sta običajno (ni pa nujno, npr. dolžina 
enosmerne ceste) uteži w iz točke A v točko B in iz točke B v točko A enaki, torej velja w(1,5) = w(5,1). 
Pri usmerjena povezavi pa sta praviloma uteži iz točke A v točko B in iz točke B v točko A različni, torej 
velja w(1,5) ≠ w(5,1).  

 

Slika 3: Usmerjen graf. Rdeči krogi predstavlja točke, črne linije pa povezave. 
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Slika 4: Najkrajša pot v neusmerjenem grafu iz točke 1 v točko 5, označena s črno linijo. 

Če so uteži povezav nenegativne, je med sprehodi iz točke u v točko v najmanjša vrednost dosežena 
na neki poti. Tem potem pravimo najkrajše poti.  

 

Slika 5: Usmerjen graf. Z črno barvo je označena najkrajša pot iz točke 1 v točko 5. 
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Slika 6: Usmerjen graf. Z črno barvo je označena najkrajša pot iz točke 5 v točko 1. 

2.2 Izračun uteži 

 

Najenostavnejši način izračuna uteži povezav je evklidska razdalja (v m), vendar pa za optimizacijo 
spravila lesa po tleh ne daje dovolj dobre osnovo, na kateri bi lahko temeljilo delitev delovišča na 
spravilna polja. V primeru evklidskih razdalj povezave v graf imajo uteži, povezave pa niso usmerjene. 
Zato smo dodatno razvili metodologijo vrednotenja uteži povezav v grafu in sicer tako, da preko 
vzdolžnega profila in dolžine vlake izračunamo stroške, ki pri prehodu transportnega sredstva preko te 
povezave (vlake) nastanejo (Slika 7). Pri tem je potrebno poudariti, da podatkov ki nam bi omogočili 
realen izračun stroškov, ni na voljo, zato smo si za ponazoritev metodologije funkcijo izračuna uteži / 
stroškov izmislili. 

 

V splošnem lahko funkcijo izračuna uteži 
povezave izračunamo preko naslednje 
matematične zveze: 

 

𝑤 = 𝑓(𝑣, 𝑑𝑖𝑠𝑡, 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒) 

 

kjer je v volumen bremena, dist dolžina vlake, 
slope pa naklon vlake. Glede na to, da je v 
spremenljivka, ki ni odvisna od naravnih razmer v 
delovišču, jo pri nadaljnjem izračunu ne 
upoštevamo. Pri tem predpostavljamo, da 
upravitelja transportnega sredstva (traktorist, 
voznik zgibnega polprikoličaraja) upravlja 
transportno sredstvo v sladu z njegovimi 
karakteristikami.  Natančneje lahko utež 
povezave izračunamo preko naslednjem 
matematične zveze: 

Slika 7: Primer funkcije stroškov glede na naklon. 
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𝑤 =∑(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖 × (𝜑 ∙ 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑖))

𝑛

𝑖=1

 

 

kjer je disti dolžina i-tega segmenta vlake, slopei naklon i-tega segmenta vlake, 𝜑 pa funkcija odvisnosti 
uteži (stroškov) od naklona in ima praviloma naslednjo obliko y =a∙x2 + b∙x + c! 

 

 Slika 8: Ponazoritev izračuna uteži (stroškov) povezave (vlake). 

 

 

 Slika 9: Ponazoritev izračuna uteži (stroškov) povezave (vlake) za izbrane tipe vlak. 
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2.3 Variante optimizacije spravila lesa po tleh 

Med seboj je potrebno razlikovati tri osnovne optimizacije: 

 Optimizacija št. 1: Najkrajša pot (sečišče Sj - rampa Ri) 
o ‘‘problem najkrajše poti‘‘, neusmerjena povezava v grafu  
o utež povezave je = razdalja vlačenja Sj - Ri 

 Optimizacija št. 2a: Najcenejša pot (sečišče Sj - rampa Ri) 
o ‘‘problem najcenejše poti‘‘, usmerjena povezava v grafu  
o utež povezave je = stroški vlačenja Sj → Ri 

 Optimizacija št. 2b: Najcenejša pot (sečišče Sj - rampa Ri - sečišče Sj) 
o ‘‘problem najcenejše poti‘‘, usmerjena povezava v grafu  
o utež povezave je = stroški vlačenja Sj → Ri → Sj 

3 REZULTATI 

Vhodni podatki, potrebni za optimizacijo spravila lesa 
po tleh so: 

 Digitalni model reliefa 

 Karta gozdnih cest 

 Karta gozdnih vlak 

 Karta skladišč / ramp 

Pri tem je seveda nujen natančen digitalni model 
reliefa, ki ga je mogoče izdelati zgolj iz lidarskih 
podatkov, ki bodo predvidimo za celotno državo na 
voljo sredi leta 2015. Alternativna rešitev je snemanje 
vzdolžnega profila vlak z natančnim GPS sprejemnikom. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Primerjava optimizacij 

Med seboj smo primerjali rezultate dveh variant optimizacije spravila lesa po tleh: 

 Optimizacija št. 1: Najkrajša pot (sečišče Sj - rampa Ri) 

 Optimizacija št. 2a: Najcenejša pot (sečišče Sj - rampa Ri) 

Medtem, ko je upoštevanje zgolj razdalje v optimizacijskem postopku smiselno v enotnih in enostavnih 
spravilnih pogojih (npr. izvoz lesa v plantažnih nasadih), pa kompleksne in neenotne spravilne razmere 
v hribovitih in gorskih območjih zahtevajo globljo analizo, ki jo omogoča optimizacija, ki upošteva 
stroške transporta, upošteva pa se lahko tako polna vožnja (iznos / izvlek / izvoz lesa) kot tudi prazna 
vožnja (vračanje spravilnega sredstva nazaj v delovišče). Rezultati se pri upoštevanju zgolj razdalje v 
optimizacijskem postopku (Optimizacija št. 1) razlikujejo od rezultatov, če v postopku optimizacije 
upoštevamo tudi stroške gibanja transportnega sredstva v smeri spravila lesa (Optimizacija št. 2a). 

Slika 10: Vhodni podatki optimizacije. 
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Zlasti prihaja do razlike na območjih, kjer so spravilne razdalje daljše, ter je prisotno vlačenje navzgor. 
Še večje bi bile razlike, če bi v optimizacijskem postopku upoštevali tudi stroške vračanja transportnega 
sredstva nazaj v delovišče (Optimizacija št. 2b). 

  

Slika 11: Primerja dveh postopkov optimizacije spravila lesa po tleh. 

 

4 ZAKLJUČKI 

Poleg karte spravilnih polja, je rezultat optimizacije spravila lesa lahko tudi: 

 Dolžina posamezne vlake 

 Naklon posamezne vlake 

 Profil posamezne vlake 

 Karta spravilnih polj 

 Karta razdalj vlačenja 

 Količina lesa v spravilnem polju 

 ‘‘Obremenjenost‘‘ gozdnih vlak 

 ‘‘Obremenjenost‘‘ ramp 

Tudi v širšem pogledu gre za nov pristop optimizacije spravila lesa po tleh. Želja je, da se v 
razvoj metodologije vključijo končni uporabniki. Predvsem je želja, da se podrobneje razišče 
oz. razvije funkcije stroškov v odvisnosti od naklona in dolžine vlake ter spravilnega sredstva. 
Trenutno te aktivnosti potekajo v sodelovanju s kolegi iz tujine, ki razpolagajo s vhodnimi 
podatki, potrebnimi za razvoj omenjenih funkcij. 
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Pomemben vhodni parameter je poleg natančnega digitalnega modela reliefa tudi natančna 
karta gozdnih vlak in cest na podlagi katere izračunamo profile vlak in cest ter v nadaljevanju  
stroške gibanja. Sicer se lahko profile vlake izmeri tudi na terenu, bodisi z natančnim GSP 
sprejemnikom ali s klasično izmero s tahimetrom oz. teodolitom.  

 

V bodoče je smiselno razvijati zlasti funkcije stroškov, ki bodo osnova za pravilnejše izračune 
optimizacije. Ideja je, da se na transportno sredstvo, ki je opremljeno s t.i. CAN bus vodilom 
(http://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus) preko OBD priklopa 
(http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics) namesti hranilnike podatkov, ki bodo 
beležili delovanja pogonskega agregata delovnega stroja (traktor, zgibni polprikoličar) v 
vsakem trenutku, preko natančnih GPS sprejemnikov (RTK antena; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Kinematic) ba nam bo omogočeno natančno 
spremljanje položaja traktorja oz. zgibnega polpikoličarja.  Na podlagi teh podatkov bo 
mogoče s precej veliko natančnostjo z ekonomskega vidika smiselno razdelitev delovišča oz 
sečišča na spravilna polja. 

 

 

 


