Lista zmian w programie TAKSATOR 6 (6.0.109):

1. Obsługa Leśnego Materiału Podstawowego
•
•

•

Import danych z SILP,
Obsługa w programie TAKSATOR:
o
Przeglądanie i wprowadzenie danych,
o
Porządkowanie przyporządkowania danych do adresów leśnych,
Eksport do SILP.

2. Analiza obliczeń miąższości dla nadleśnictwa Głęboki Bród, w tym:
•
•
•
•

porównanie obliczeń miąższości drzew wzorami prof. Bruchwalda i wzorami IBL,
porównanie obliczeń dla krzywych wysokości przy różnym sposobie wyliczania przeciętnej
pierśnicy,
analiza prawidłowości wyboru drzew do pomiaru wysokości,
analiza odchylenia przeciętnej pierśnicy drzew wybranych do pomiaru wysokości
i przeciętnej pierśnicy na pow. próbnej.

3. Obsługa drewna martwego:
•

•
•
•
•

10 % z każdej z każdej warstwy stratyfikacyjnej (bez wyrównywania do całości) – zawsze
zaokrąglamy w górę, aby było więcej niż 10%. Podczas wykonywania obliczeń najpierw
liczymy dla warstwy stratyfikacyjnej. Wartości dla siedlisk wynikają z podziału wartości dla
warstwy na siedliska występujące w tej warstwie.
Powierzchni próbnej wylosowanej przez program nie można wyłączyć do pomiary drzew
martwych.
Ręczne włączenie i wyłączanie powierzchni z pomiaru drzew martwych – innych
powierzchni niż te wylosowane przez program.
Kontrola 10 % dla każdej warstwy stratyfikacyjnej.
W bazach podczas konwersji i dodawania pola zaznaczenie do pomiary drzew martwych.

4. Kontrola na powierzchni próbnej pomiaru wysokości:
•

Kontrola, czy pomiar wysokości został wykonany dla właściwych drzew.

5. Eksport danych do SILP:
•
•

•

Eksport zgodny ze strukturami i słownikami wersji 5 programu TAKSATOR,
Eksport do wersji 6:
o
Dodanie powierzchni próbnych,
o
Dodanie danych geometrycznych,
Eksport uzupełniający.

6. Zmiany w wydrukach opisu taksacyjnego:
•
•

Dodanie sekcji związanej z LMP w karcie drzewostanowej wg stanu SILP,
Dodanie sekcji związanej z LMP w wydruku opisu taksacyjnego.

7. Raporty :
•
•
•

Nowy wzór nr 2,
Nowy raport – wzór nr 8,
Nowy raport – wzór nr 9.

8. Obsługa geometrii:
•

Import i eksport danych geometrycznych do plików w formacie shapefile z bazy programu
TAKSATORA.

9. Kontrola kompletności i spójności danych geometrycznych.
10. Zmiana metod ustalania wartości majątku Skarbu Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych.

TAKSATOR 6 (6.0.117):
1.
2.
3.
4.

Zmiana w raporcie XVIII.
Dołożony parametr średnia cena gruntu.
Zmiany w obliczeniach tabeli XXI.
Dodana obsługa "Daty wpisu do księgi wieczystej" podczas pobierania danych
z SILP.
5. Usunięte błędu w eksporcie i imporcie danych opisu taksacyjnego i powierzchni
próbnych.

TAKSATOR 6 (6.0.124):
1. Zmiany w algorytmie liczenia masy dla drzew martwych typu ZŁOM.
2. Poprawki w formatce LMP.
3. Zmiany w kontroli WAR34.

