
 



 
 

 
 
CONTACT SERVICII CLIENŢI 
Servicii clienţi global   +358 2 284 1160 
Telefon Suunto SUA   +1 (800) 543-9124 
Telefon Canada        +1 (800) 776-7770 
Website Suunto        www.suunto.com 
 
Drept de autor 
Aceasta publicaţie şi conţinutul sunt proprietatea Suunto Oy. 

Suunto, Wrislop Computer, Suunto PM-5, PM5/1250 şi logourile 
lor sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Suunto Oy. Toate 
drepturile rezervate. 
În vreme ce aven mare grijă să ne asigurăm că informaţia 

conţinută în acest document este atât înţeleasă cât şi corectă, nu 
se exprima şi nici nu este implicită nici o garanţie a acurateţei. 
Conţinutul sau este supus schimbării în orice moment fără 
notificare.  
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PM-5/1520  
INDICATOR COTA OPTIC 
Indicatorul de cota Suunto PM-5/1520 este un instrument pentru măsurarea înălţimii, în 
special înălţimea copacilor, cu o mare acurateţe şi viteză. Corpul instrumentului este făcut 
dintr-un aliaj de aluminiu anodizat rezistent la coroziune. Diagrama de gradaţie rulează pe 
un rulment special într-un recipient închis ermetic umplut cu un lichid care garantează 
rularea liberă şi oprirea rapidă. Lichidul nu va îngheţa, reţinând proprietăţile complete de 
amortizare în condiţii de lucru şi elimina vibraţiile care irita gradaţia.    

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE  
La măsurarea distanţelor de 15 m şi 20 m, trei înălţimi pot fi citite direct pe gradaţia 
instrumentului. Citirile ar trebui dublate la măsurarea distanţelor de 30 m şi 40 m. 
Indicatorul de cota  Suunto mai poate fi utilizat pentru determinarea unghiului de înclinare. 
Acest lucru se face prin luarea unui reper de-a lungul liniei unei pante utilizând gradaţia de 
20 m  la stânga instrumentului. Citirea obţinută poate fi verificată în tabelul de conversie de 
pa spatele instrumentului pentru a obţine unghiul. 
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MĂSURAREA ÎNĂLŢIMII  
Măsurarea reală a înălţimii ar trebui 
făcută de la distanţa măsurată în 
următorul mod: observatorul ia ca reper 
vârful copacului cu ambii ochi deschişi. 
Obiectul reperat, firul de vizare şi 
gradaţia vor fi toate simultan vizibile în 
câmpul de vizionare a instrumentului.   
Imediat ce firul de vizare coincide cu 
vârful copacului, se poate citi înălţimea 
copacului (în acest exemplu de la 20  m  
gradaţie la stânga instrumentului).     
Citirea obţinută este cota copacului 
măsurată de la nivelul ochiului de către 
observator.  Baza copacului rămâne 
de reperat. Dacă aceasta se află sub 
nivelul ochiului observatorului, atunci 
înălţimea reală a copacului se va 
obtine prin adaugarea celor două citiri. 
De fapt, în acest caz distanţa nu poate 
fi măsurată orizontal. 
Astfel, pentru a obţine un rezultat 
corect, 
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trebuie să procedaţi conform celor de mai jos. La nivelul solului, citirile vârfului copacului de 
regulă sunt suficiente, trebuie doar adăugată înălţimea nivelului ochiului observatorului (1.60 
m în acest caz), care se cunoaşte deja  

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
NOMOGRAMA 
Dacă distanţa,  din cauza terenului accidentat, 
nu poate fi determinată orizontal conform 
celor de mai sus, ar trebui utilizată 
nomograma de la pagina 7.  

 
 
 
 

 

STABILIREA DISTAN ŢEI DE BAZĂ 
Deoarece acest instrument nu încorporează un ghidaj prismatic, distanţă de baza de ex. 15m 
trebuie determinată utilizând o ruletă de-a lungul terenului. Se iau citirile vârfului şi bazei şi se 
adăugă sau se scad pentru a obţine înălţimea aparentă.Pe nomograma de la pagina 7, se 
localizează înălţimea aparenta pe gradaţia de pe dreapta. Pe gradaţia dublă de la stânga, se 
localizează citirea obţinută prin reperarea bazei copacului. Se va nota că citirile pentru pantele 
ascendente şi descendente ar trebui luate de pe laturi diferite ale gradaţiei. Conectaţi aceste 
două puncte ale nomogramei cu o linie dreaptă. Gradaţia centrală a nomogramei indică 

acum adevărata înălţime a copacului. 
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Notificare importantă 

Axele ochilor anumitor oameni nu sunt 
paralele,o condiţie numită heteroforia. 
Aceasta poate varia în timp şi poate de 
asemenea să depindă de anumiţi factori. 
De aceea, pentru a fi siguri că acest 
fenomen nu afectează acurateţea citirii, se 
sugerează ca utilizatorul să verifice această 
posibilitate inainte de a face citirile după 
cum urmează: luaţi o citire cu ambii ochi 
deschişi si apoi închideţi un ochi. Dacă 
citirea nu se schimbă apreciabil nu există o 
deviaţie a axelor ochilor, şi ambii ochi pot fi 
ţinuţi deschisi. Dacă există o diferenţă între 
citiri, tineţi celălat ochi inchis şi luaţi reperul la 
jumătatea distanţei pe partea corpului 
instrumentului. Aceasta va crea o iluzie 
optică prin care firul de vizare continuă peste 
corpul instrumentului şi se vede contra ţintei.  

L-20 

m 

Downhill m 
2 0 20 
4 1 19 
5 2 18 
6 3 17 
7 Uphill 

4 16 
8 15 

9 5 14 

6 
10 13 

11 7 12 

12 8 11 

13 10 
9 

9 
14 10 

15 8 

11 

16 7 

17 12 6 

18 13 

19 5 

14 

20 

15 4 
21 Corrected height 

16 

m 

20  

19  

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6  

Base reading 
Apparent height 

7 



 
PM-5  
CLINOMETRU CU CITIRE OPTICĂ  
Construcţia  robustă de mărimea unui buzunar  face ca  
CLINOMETRUL SUUNTO sa fie cel mai potrivit pentru 
orice tip de lucrare. Uşor pentru citiri rapide prin lentilele 
fără paralaxă este încorporat în proiect. 
Reperarea şi citirea gradaţiei se face simultan.  Nu există 
şuruburi care trebuie întoarse, nu exista bule de centrare şi 
nimic care să necesite reglaj.  
Unde spaţiul este limitat,   cum ar fi cazul lucrărilor 
geologice şi  mineralogice, înclinaţia stratului şi altor 
formaţiuni poate fi citită prin plasarea instrumentului 
de-a lungul conturului suprafeţei formaţiunii şi citirea 
unghiului direct prin fereastra laterală. 
Caracteristici de construc ţie 
Cadrul este facut dintr-un aluminiu uşor rezistent la 
corosiune.  
Diagrama de gradaţie este susţinută de un ansamblu 
cu rulment   şi toate părţile mobile sunt scufundate 
într-un lichid de amortizare în interiorul unui recipient 
din plastic închis ermetic şi cu rezistentă mare.  Lichidul 
amortizează orice vibraţii nedorite ale gradaţiei şi 
permite o mişcare lină lipsită de şocuri ale diagramei pe 
gradaţie.  

+ si - 
Gradatie in feet  

+ si - 
Gradatie pentru grade 

Reticular 
Extins prin  
iluzie optica 

Scala in grade 
suprimentara  
in interiorul 
ferestrei 

Materialul recipientului nu este atacat de lumina soarelui sau apei. Lichidul nu îngheaţă în 
regiunea polară şi nici nu se evapora la tropice.  
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Specifica ţii 
Greutate: 120 g / 4.2 oz. Dimensiuni: 74 x 52 x 15 mm / 2 3/4" x 2" x 5/8". Gradaţiile 
optice sunt împărţite în grade de la 0° la ±90°, şi 0 % la ±150 %.  
Un tabel de cosinusuri este imprimat pe partea din spate a instrumentului.  
Rezolu ţie 
Poate fi citită direct la un grad sau unul la sută.  Poate fi estimată la 10 minute sau  
1/5 din 1 procent, ultima variantă aplicându-se în mod normal la citiri în jur de nivelul 
zero.   
 

VERSIUNI PM-5 DISPONIBILE 
PM-5/360  PC de bază a fost modificat prin potrivirea acestuia la diferite combinaţii 
de măsurare pentru utilizări speciale. Astfel că, exista o versiune valabilă cu ”grad 
nou” sau scara gradată.  Aici, în loc de diviziunea   normală de  360-grade,  întregul cerc 
este împărţit în 400 grade (g). Măsurarea în procente este normală. Modelul  
este PM-5/400 PC.  
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Citirile se fac de regulă cu ochiul drept. Datorită diferenţelor de acuitate ale vederii 
ochilor şi din cauza preferinţelor personale utilizarea ochiului stâng este câteodată mai 
uşoară.  Este foarte important ca ambii ochi să fie deschişi. Mână de sprijin nu trebuie să 
obstrucţioneze vederea celuilalt ochi.  
Instrument se ţine înaintea ochiului cu care se face citirea astfel încât gradaţia să poată fi 
citita prin lentile optice, şi fereastra rotundă să fie îndreptată spre stânga. Instrumentul 
este îndreptat spre obiect prin ridicarea sau coborârea lui până ce linia de vizare se afla 
pe punctul care trebuie măsurat. În acelaşi timp poziţia liniei de vizare pe scara da 
citirea. Datorită unei iluzii optice linia de vizare (reticulara) pare să continue în afara 
cadrului şi este astfel uşor de observat pe teren sau obiect.  
Gradaţia din stânga da unghiul pantei în grade din plan orizontal la nivelul ochiului. 
Gradaţia din dreapta da înălţimea punctului reperat de la acelaşi nivel orizontal al 
ochiului, şi este exprimat în procente din distanţa orizontală. Următorul exemplu 
ilustrează procedura: 
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Sarcina este măsurarea înălţimea 
copacului la o distanta de 25 m  /  82 
ft.  la nivelul terenului. Instrumentul stă 
înclinat astfel încât linia de vizare să 
fie vizibilă contra vârfului copacului 
(coamă).  Citirea obţinută va fi 48 
procente (că 25.5°). Deoarece 
distanta este 25 m / 82 ft. înălţimea 
copacului este 48 / 100  x  25  m  =  că.  
12 m  sau egal 48 / 100 x 25 m = că. 12  
m sau egal 48 / 100 x 82 ft. = că. 39 ft. 
La aceasta trebuie adăugată înălţimea 
ochiului de la pământ ex. 1.6 m  sau  5  
½  ft. Suma lor este 13.6 m sau 44 ½ 
ft, înălţimea copaculu. În  măsurătorile 
 foarte exacte, şi în special pe teren în 
pantă  se vor face două măsurători, 
una sus, şi cealaltă la baza trunchiului. 
Când baza trunchiului este sub nivelul 
ochiului  se adăugă  procentul obţinut. 
 
Înălţimea totală este suma procentuală a distanţei orizontale. De exemplu dacă citirea 
coamei este 41 % şi citirea a nivelul terenului este 13 %, înălţimea totală a copacului 
măsurată de la distant de 25 m / 82 ft. îs (41 + 13) / 100 x 25 m = 54 / 100 x 25 m = că. 
13.5 m sau egal în feet (picioare) (41 + 13) / 100 x 82 ft = 54 / 100 x 82 ft = că. 44 ½ ft. 

.  
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Când baza trunchiului este deasupra nivelului ochiului, citirea bazei se scade din citirea 
coamei, şi înălţimea totală este diferenţa procentuală a distanţei orizontale. 
De exemplu, dacă citirea coamei este 65 % şi citirea bazei este 14 %, înălţimea totală  
este (64 - 14) / 100 x 25 m = 50 / 100 x 25 m = 12.5 m sau egal în feet (64 - 14) / 100  
x 82 ft = 50 / 100 x 82 ft = 41 ft. Când calculele se fac în cap este recomandat să se 
utilizeze distante de 50, 100 sau 200 m / ft. de dragul simplităţii.  
Toate citirile măsurării procentuale se bazează pe distanţă orizontală. Aceasta înseamnă 
că dacă distanţa pe terenul în pantă de-a lungul solului se introduce o eroare şi trebuie 
corectata pentru a obţine rezultate corecte. Eroarea este nesemnificativă în majoritatea 
scopurilor la unghiuri de pante mici dar creşte progresiv o dată cu creşterea unghiului. 

12 



 
Corelaţia trigonometrică este 

H = h x coş  α  
Unde H este înălţimea adevărată sau corectată, h este înălţimea observată şi α 
(alpha) este unghiului pantei terenului. Cu ajutorul ecuaţiei de mai sus se poate face 
corecţia şi de la distanţă. În acest caz h este distanţa măsurată de-a lungul terenului 
şi H este distanţa orizontală căutată. Dacă se utilizează distanta corectata nu este 
necesară corectarea înălţimii observate. Când se calculează distanta orizontală prin 
utilizarea distanţei terenului şi pantei, trebuie evidenţiat că se va introduce o eroare 
dacă panta este măsurată de la baza trunchiului.  Măsurarea pantei de-a lungul 
trenului ar fi greoaie şi incomodă. Nu se introduce nici o eroare, totuşi, când unghiul 
pantei se măsoară de la nivelul ochiului la marcajul reper făcut sau plasat pe trunchi 
la nivelul ochiului prin care cele două linii de măsurare devin paralele. 

    
Adevăratul unghi al pantei este 9 grade.  
Exemplul arătat  în figură următoare 
ilustrează ambele metode  de calcul. 
Metoda  1.  Măsurarea distanţei faţă 
de teren. Se dovedeşte a fi  
25 m  /  82 ft.  Apoi se măsoară 
unghiul pantei. Acesta este  9  grade.  
Se citesc procentele punctelor 
superioare şi la nivelul solului. 
Acestea sunt 29 şi 23 la sută. 
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Calculaţi: 

 23

100
�

29

100
�

52

100

Luaţi 52 la sută din 25 m / 82 ft. Egal 13 m / 42.6 ft. Înmulţiţi aceasta la cosinus de 9 
grade.  
0.987 x 13 m = 12.8 m sau egal în feet 0.987 x 42.6 ft. = 42 ft.  
 
Metoda 2.  Înmulţiţi distanta terenului cu cosinusul unghiului  pantei.  
0.987 x 25 m = 24.6 m sau egal în feet 0.987 x 82 ft. = 80.9 ft.  
Adăugaţi citirile procentuale la fel ca mai sus şi luaţi suma procentuală a distanţei 
corectate.  
 
 

 

52

100
� 24,6 	 12,8 �

 

Sau egal în (picioare) feet 
 52

100
� 80,9 	 42 ��

 
Acest exemplu arata că unghiul pantei de  9 grade cauzează o corecţie de doar 2.3 
procente dar când unghiul pantei este 35 de grade corecţia înseamnă o reducere de 
aproximativ 18 procente în înălţimea observată.   
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CORECŢIA ÎNĂLŢIMII NOMOGRAFICE 
Când se utilizează nomograma, orice calcul al corecţiei devine inutil. Doar un liniar 
sau alt obiect util cu o margine dreaptă este necesar pentru a obţine soluţie 
nomografică. Nomograma este utilizată prin plasarea liniarului astfel încât marginea 
să să intersecteze gradaţia unghiului pe stânga la punctual unghiului pantei iar 
măsurarea înălţimii observată (la dreapta) în punctual pertinent. Înălţimea corectată 
(sau distanţă) se citeşte în punctual unde marginea intersectează gradaţia înălţimii 
corectate la mijloc. 
Când se utilizează o distantă de măsurare de100 m / ft. de-a lungul solului procedura 
de corecţie devine foarte simplă. Nu este necesară măsurarea unghiului pantei.  
Trebuie doar citit punctual de sus şi de la nivelul solului. În funcţie de situaţie sumă 
sau diferenţa lor da înălţimea aparenta direct în picioare (feet). Aceasta este apoi 
corectata după cum urmează;  întâi pe gradaţia din dreapta în nomograma punctul 
care indică înălţimea aparentă. Apoi se găseşte pe partea stângă a gradaţiei duble 
punctul care indică citirea punctului la nivelul solului. Trei, se conectează aceste 
puncte. Citirea corectă se ba găsi în mijlocul gradaţiei la punctul de intersecţie. În 
această procedură unghiul pantei poate fi neglijat deoarece măsurarea dublă a 
nivelului solului poate fi interpretată că unghiul pantei şi înălţimea medie la nivelul 
ochiului de 1.6 m / 5.5 ft. au fost luate în considerare.  
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CARCASA CORPULUI  INSTRUMENTULUI PENTRU SUUNTO KB-1 4 SI PM-5  
Carcasa corpului instrumentului se potriveşte următoarelor modele KB şi 
PM: KB-14 (toate modelele) şi PM-5.  
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