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De inhoud van een stam hangt onder meer af van den
diameter (of cirkelvlakte ) op borsthoogte en van de lengte.
Doch tevens weten we. dat deze beide grootheden niet geheel van elkander onafhankelijk zijn. De praktijk heeft voldoende aangetoond. dat in een opstand tusschen diameter

(of cirkelvlakte) op borsthoogte en de lengte geen strenge
functioneele betrekking bestaat. maar dat we van een stochas--

tischen samenhang moeten spreken. De kromme. die het hier
genoemde verband zoo goed mogelijk weergeéft, noemt men
de hoogtekromme. Zij is voor een juiste beoordeeling van de
ontwikkeling van een opstand bij wetenschappelijke onderzoekingen onmisbaar. Ook bij de inhoudsbepaling van proefvlakten is het gebruik van een hoogtekromme zeer algemeen.
Langsaeter (8,9) wenscht, dat bij een hoogteanalyse deze betrekking tusschen diameter en hoogte nader
zal worden bepaald door middel van een correlatiecoëfficiënt.
Ook B e r k hou t (I) heeft zich reeds eerder met de berekening van deze grootheid bezig gehouden.
Men kan niet ontkennen, dat deze correlatiecoëfficiënt een

belangrijk gegeven is, maar men mag niet vergeten, dat tusschen ,diameter en hoogte geen rechtlijnige correlatie optreedt,
maar dat hier van een scheef stochastisch verband moet
worden gesproken. De scheeve correlatie is uitvoerig onder-

zocht (7, 15, 16), zoodat de berekening van een correlatiecoëfficiënt eigenlijk geen moeilijkheden behoeft op te leveren,
doch het wil mij voorkomen, dat de berekening .zooveel tijd
,in beslag neemt, dat men er in de meeste gevallen van moet
afzien. Een berekening volgens de methode van de recht.
lijnige correlatie moet van de hand gewezen worden, aangezien men dan onjuiste (te lage) cijfers krijgt, die nimmer
met elkander vergeleken kunnen worden.

Meestal geschiedt de vervaardiging van ~en hoogtekromme
door bij verschillende diameters de aan proefboomen bepaalde
hoogten grafisch voor te stellen en door deze reeks punten
op het oog zoo goed mogelijk een lijn te leggen. Ti s c h e ndo rf (13, 14) en N ä s I u n d (10, 11) wijzen op de beteekenis van een wiskundige vereffening van de hoog te-
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kromme; zij stellen derhalve een bepaalde functie met enkele
constanten vooraf vast. welke constanten dan uit het meetmateriaal moeten worden verkregen.

Ook G eh r har d t (5) doet in wezen hetzelfde, wanneer hij aaneemt, dat tusschen het product van grondvlak
(= cirkelvlakte op borsthoogte) en hoogte eenerzijds en de
grondvlakte anderszijds een rechtlijnige betrekking zou bestaan. Het ligt evenwel niet in het voornemen deze verschil-

lende methoden hier uitvoerig te bespreken. We willen ons
bezig houden met de nauwkeurigheid van een dergelijke
hoogtekromme in verband met de nauwkeurigheid van den
hoogtemeter, waarmede we werken, onafhankelijk of een
wiskundige bewerking al dan niet wordt toegepast.
Sommige schrijvers zooals G run d n er - S c h w a ppa c h (6) wenschen, dat men ,de hoogten van de proefboomen van elke diameterklasse allereerst middelt en deze

gemiddelden dan grafisch vereffent. Bij deze laatste methode
mag men niet vergeten zich rekenschap te geven van de aan-

tallen proefboomen, waaruit deze gemiddelden zijn berekend,
Wordt niet in elke diameterklasse een gelijk aantal hoogten
gemeten, dan hebben de gemiddelden niet dezelfde nauwkeurigheid. In wezen komt het wel op deze gemiddelden aan,
daar we onze hoogtekromme midden door de puntenreeks

trachten te leggen.
De handelwijze met de hoogten is geheel verschillend met
die van de diameters. Bij de hoogtekromme trachten we het

geval te benaderen van een oneindig groote proefvlakte. Ook
al zou de opstelling juist zijn, dan geeft onze proefvlakte
met een eindig aantal stammen al naar haar grootte kleinere

of grootere afwijkingen van de vloeiende hoogtekromme, die
op het asymptotische geval is toegespitst.
Laten we ons een oneindig groote proefvlakte voorstellen,

waarbij we een beoaaIde diameterklasse zullen beschouwen.
Alle boomen, die behooren tot deze diameterklasse, zullen
niet dezelfde hoogte hebben. Noemen we de verschillende
hoogten hl ' h 2 , h 3 , ............ en stellen we het gemiddelde
van dit oneindige aantal hoogtecijfcrs h Wc kunnen hier
dus spreken van een asymptotisch gemiddelde en het is juist
deze waarde, die we bij de hoogtekromme trachten te benaderen, ook al is dan het aantal stammen niet oneindig groot.
De afwijkingen van de verschillende boomhoogten met dit
asymptotisch gemiddelde zullen we aanduiden met tI' t2'
t3 ' ............. waarbij dus:
tI =h l - h, t2 = h 2 - h , ' . , tk = hk - h , ...
De middelbare afwijking ten opzichte van dit asymptotische
gemiddelde f kunnen we nu vinden uit de betrekking:
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Het is deze afwijking, die ons een indruk geeft van de
schommeling van de boomhoogten in de gekozen diameterklasse rond hun gemiddelde. We zullen thans in de eerste
plaats de factoren bespreken, die de grootte van deze middel.
bare afwijking bepale n.
den
van
opbouw
den
we
kunnen
digheid
a) Als eerste omstan
opstan d noemen. In een ongelijkjarig bosch is deze afwijking
over het algemeen grooter dan bij gelijkjarige opstan den.
Ook de behandeling en met name de dunnin g kan natuurlijk
invloed uitoefenen.
b) Als tweede omstandig heid kan de hoogteontwikkeling van
den opstan d genoemd worden . In een jong bosch, waar we
slechts met geringe hoogten te doen hebben, zal deze afwijking in absolu te maat in den regel kleiner zijn dan bij een

e
oudere n opstan d. waar veel grooter e hoogte n en ook grooter
men.
voorko
hoogte versch illen zullen

c) In een bepaal den opstan d zal deze middelbare afwijking

nog afhang en van de diamet erklass e. De onderz oeking en van
La n g s a e ter en N ä s I u n d toonen aan, dat deze mid-

delbare afwijkingen van de allerkleinste diameterklassen vrij
klein zijn om vervolgens op te loopen en dan spoedig vrijwel
een constante waarde aan te nemen.
d) Tenslo tte hangt de grootte van de middelbare afwijking
nog af van de grootte van de gekozen diameterklasse. Kiest
e
men b.v. een klassen interva l van 5 cm. dan zal men grooter

afwijkingen aantref fen dan bij 1 cm-klassen. In het bijzonder
geldt dit, wanne er de hoogtekromme vrij steil verloo pt; bij
de sterke afvlakking zullen deze verschillen zeer gering
worden .
Zooals we reeds zagen, komt de nauwk eurighe id van de
hoogtekromme neer op de nauwkeurigheid, waarm ede de
gemiddelden van de diameterklassen worde n bepaal d. Stel
dat we in een bepaal de diamet erklass e van n proefb oomen

de hoogte meten en dat het resulta at ons de volgen de hoogtecijfers geeft hl ' h 2 , • , •• , h n met als gemiddelde h:
h = hl + h 2 + .... + hn
n
elde fil wordt gevongemidd
dit
van
fout
De middelbare
den uit de betrek king:
f
fj;"=
'waari n f wederom de hierboven besproken middelbare afwijking voorstelt. Deze fout voor de gemiddelde hoogte van
een bepaal de diameterklasse wordt ten deele bepaal d door
den opbouw van den opstan d en voorts door het aantal
hoogtemetingen, dat wordt verricht.
Het gebruik van de hier genoemde formule voor de mid-

v-;;-

101

delbare fout van de gemiddelde hoogte ïi onderstelt in de
eerste plaats het bekend zijn van de middelbare afwijking
f. de spreiding van de hoogtecijfers rond het asymptotisch
gemiddelde. Deze middelbare afwijking kan inderdaad eenigszins wisselen, doch in het algemeen loopen de cijfers niet zoo
sterk uiteen. als men op het eerste oogenblik zou verwachten.
Uit de onderzoekingen van La n 9 5 a e ter en N ä s I u n cl
blijkt. dat b.v. algemeen€: cIjfers voor een den kaprijpen

leeftijd naderenden grovedennen- en fijnsparopstand achtereenvolgens ligt in de buurt van 1.0 m en 1.4 m.
Bepaalt men de hoogten van de proefboomen na velling.
dan blijft de hier besproken fout de eenige oorzaak van onjUistheden. Anders wordt het. wanneer men de hoogtecijfers
bepaalt aan staande boom en door middel van een hoogtemeter; de fouten van deze hoogtemetingen moeten we thans
eveneens in rekening brengen. Stellen we wederom in een

bepaalde diameterklasse de met een hoogtemeter gemeten
hoogten der proefboomen voor door hi. hi ..... h k..... h~
en de juiste doch onbekende hoogten weder door
hl. h2 ....• hk •.... hn en vervolgens de afwijking van
de gevonden hoogte hk met het asymptotische gemiddelde
h door T k dan is:
Tk

=

hk -

h=

hk -

hk

+

hk -

h

In deze betrekking is hk-hk de fout bij de hoogtemeting.
welke fouten we eenvoudigheidshalve zullen aanduiden met
s[ . s2' .••• sk •...• sn' Voorts is het verschil h k - h = tk'
de afwijking van het asymptotische gemiddelde. Derhalve
is thans:
T k = Sk + tk
of na kwadrateering van beide leden:
T k T k = SkSk + 2S k tk + tktk'
Beschouwen we niet één enkele waarneming maar een

oneindig aantal waarnemingen en middelen we deze gegevens, dan is :

< TT > = < ss > + 2 < st > + < tt >.
waarbij de teekens
< >. zooals gebruikelijk. duiden op
een asym'ptotische middeling.
In de bovenstaande betrekking is < st> = O. aangezien
de positieve en negatieve waarden elkander zullen opheffen.
Voorts is <ss > = e2 het kwadraat van de middelbare
fout van de hoogtemetingen en <tt > = f2 het kwadraat
van de middelbare afwijking. Derhalve is:
<TT> = e2 + 12.

PH
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De middelbare fout van de berekende gemiddelde hoogte
h is thans als gevolg van de schommeling van de hoogten
in een bepaalde diameterklasse en tevens als gevolg van
fouten bij de hoogtemetingen als volgt aan te geven:

fh

= y<TnT> =

Ve2 ~ f2.

Deze formule onderstelt buiten de. bekendheid van de
waarde f ook die van de middelbare fout van de hoogtemetingen. Vaak zijn dergelijke cijfers moeilijk te geven. omdat persoonlijke invloeden hier een rol spelen. In het bijzonder
wordt het geval ingewikkeld. wanneer de nauwkeurigheid
van den hoogtemeter met het toenemen van de hoogte nog
sterk afneemt, %00a15 onder meer met den hoogtemeter van
C h ris ten het geval is. Gelukkig staan ons echter hier,...
omtrent een -aantal algemeene cijfers ter beschikking (3. 12).

De hier afgeleide formule stelt ons echter nog tot iets
anders instaat. namelijk tot een onderzoek omtrent de doelmatigheid van het werken met een bepaalden hoogtemeter.
Het spreekt voor zich. dat men de beste gegevens krijgt voor
het samenstellen van een hoogtekromme door het meten van
een zoo groot mogelijk aantal proefboomen met een zeer
nauwkeurigen hoogtemeter. Doch meestal zal men den tijd
niet hebben om van een opstand vrijwel alle stammen met
een dergelijk instrument te meten. Men komt dan voor het

vraagstuk te staan of het doelmatiger is om een klein aantal
boomen te meten met een zeer nauwkeurigen hoogtemeter

of een grooter aantal met een minder nauwkeurig instrument.
Het voorgaande kan misschien allereerst met een eenvoudig
voorbeeld worden toegelicht. Stel dat een hoogtemeting met
een instrument A tweemaal zooveel tijd in beslag neemt als
een meting met een instrument B. Hier staat echter tegenover,

dat de middelbare fout met het instrument B ongeveer 0.6 m
bedraagt tegen 0.3 m als fout van het instrument A. We
zullen daarbij werken in een grovedennenopstand. waarin

we de spreiding van de hoogten in een diameterklasse op
I m stellen. In denzelfden tijd kunnen we nu 2a metingen
met het minder nauwkeurige instrument B doen tegen a met

het instrument A. De vraag is nu. wat het doeltreffendst is.
Met de hierboven aangegeven cijfers vinden we voor het
kwadraat van de middelbare fout van de berekende gemiddelde hoogte ii in een diameterklasse achtereenvolgens:
.
A 0.09 + 1.00 =.
I 09 X I voor instru ...
VOOr mstrument
a
a
+
1.00
_
072
1
0.36
ment B
2
-.
X-.
, a
a
Hieruit blijkt. dat in het onderstelde geval het werken met
den hoogtemeter B doelmatiger is dan met het op zich zelf
nauwkeurigere instrument A.
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We zullen tenslotte het vraagstuk meer algemeen beschouwen en wenschen een hoogtemeter A met een instrument B

te vergelijken. De middelbare fouten van waarnemingen met
deze instrumenten zullen worden voorgesteld door ca en eb.

terwijl we vervolgens stellen:
ka =

e;

en de aantallen stammen, die in een gelijken tijd gemeten

kunnen worden achtereenvolgens na en nb Willen nu de
instrumenten even doeltreffend genoemd worden. dan moet:

e; + f2

e~

+

f2

of

1

+
+

ka2

---

1

k~

-

na

nb

In de onderstaande tabel is de waarde van het eerste lid
van deze gelijkheid becijferd. Lezen we in deze tabel b.v. de
waarde 1.25 af. dan beteekent dit. dat indien men in gelijken
tijd 5 metingen met instrument A tegen -1 metingen met instrument B kan verrichten, beide hoogtemeters even doelmatig zjjn. Kunnen evenwel 6 metingen met het instrument

A gedaan worden tegen -4 met den hoogtemeter H, dan is
het eerste instrument doelmatiger.
Bij een opstand, waarin we de middelbare afwijking van
de hoogten f gelijk aan 1 m stellen, kunnen we ter verkrijging
van een hoogtekromme werken met een hoogtemeter van

L i I jen s t r ö m of met een hoogtemeter van C h ris ten.

kb/kaIO.OO 0.05 0.10 0'.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.25 1.50 2.00
I

0.00 1.00 1.00 1.01 1.04 1.09 l.16 1.25 1.36 1.19 1.64 1.81 2.00 2.56 3.25 5.00
1.00 l.01 1.04 1.09 1.16 1.25 1.36 1.19 1.64 1.Bl 2.00 2.55 3.24 4.99
0.05
UlO 1.03 1.08 l.l5 1.24 1.35 lAB 1.62 1.79 1.98 2.53 3.22 4.95
0.10
0.20
1.00 1.05 l.l2 1.20 1.31 1.43 1.58 1.74 1.92 2.16 3.13 4.81
0.30
1.00 1.06 1.15 1.25 1.37 1.50 1.66 1.83 2.35 2.98 4.59
1.00 1.08 1.17 1.28 1.41 1.56 1.72 2.21 2.80 4.31
0.10
0.50
1.00 1.09 1.19 1.31 1.45 1.60 2.05 2.60 4.00
0.60
1.00 1.10 1.21 1.33 l.17 1.88 2.39 3.68
1.00 1.10 1.21 1.34 1.72 2.18 3.36
0.70
1.00 1.10 1.22 1.56 1.98 3.05
0.80
1.00 1.10 lAl 1.80 2.76
0.90
1.00
1.00 1.28 1.63 2.50
1.25
1.00 1.27 1.95
1.00 1.54
1.50
2.00
- 1.00
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Laat ons verder onderstellen .dat de middelbare fouten met
deze instrumenten achtereenvolgens 0.05 m en 0.70 m zijn.
We vinden nu :

0.05 = 0.05 en kb = 0.70 = 0.70.
1.00
1.00
In de tabel lezen we nu een waarde 1.49 af. hetgeen dus
k

a

=

beteekent, dat inqien men 3 waarnemingen met den hoogte...
meter van eh ris ten kan verrichten tegen 2 waarnemin ...

gen met het instrument van L i I jen s t r ö m. beide hoogtemeters even doelmatig zijn.
In dit artikel werd getracht langs theoretischen weg een
mogelijkheid te vinden ter beoordee1ing van de doelmatigheid van hoogtemeters bij het opstellen van een hoogtekromme van proefvlakten. De beste resultaten verkrijgt men
ongetwijfeld door het meten van een zeer groot aantal proefboomen met een zeer nauwkeurigen hoogtemeter. Maar
neemt men den tijd. welke met een meting gemoeid is. tevens

in de berekening op. dan zal men vaak tot de gevolgtrekking moeten komen, dat het doeltreffender is een groot aan~
tal boornen te meten met een eenvoudig instrument dan een
klein aantal met een zeer nauwkeurig. Naar mijn meening

mag men derhalve ook bij wetenschappelijk werk niet steeds
op de eenvoudige instrumenten neerzien. Zooals we hier
aantoonden. kunnen ze vaak doelmatiger zijn dan nauwkeurige instrumenten.
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