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Извод: У раду је анализирана могућност примене ласерског даљиномера Laser 
Technology TruPulse 360B при пројектовању шумских путева. Ласерским даљиномером 
извршена су мерења хоризонталних растојања, азимута и уздужних нагиба, а доби-
јене вредности упоређене су са вредностима добијеним током мерења падомером са 
бусолом Suunto Tandem и мерном траком (пантљиком). Анализом резултата уочена су 
мања одступања при мерењу хоризонталних растојања и уздужних нагиба и значајна 
одступања при мерењу азимута праваца, што је утицало и на сам положај шумског 
пута. 
Кључне речи: шумски путеви, пројектовање, ласерски даљиномер, падомер, бусола

THE APPLICATION OF `LASER TECHNOLOGY TRUPULSE 360B` LASER 
RANGEFINDER IN THE DESIGN OF FOREST ROADS

    Suunto Tandem

1. УВОД
Због сложености услова рада током пројектовања шумских путева, по-

себно у брдско-планинским подручјима, мерења се најчешће изводе употре-
бом опреме која је једноставна за коришћење, а која кориснику омогућава да 
на брз начин прикупи релативно тачне податке. Прикупљени подаци уносе 
се у записнике (мануале), а прерачунавање елемената трасе обавља се ручно, 
уз помоћ калкулатора. Опрему, која се и данас најчешће користи при про-
јектовању шумских путева, чине бусола – за одређивање азимута праваца, 
падомер – за мерење нагиба и мерна трака (пантљика) – за мерење дужина. 
Наведени мерни уређаји, уз мање модификације током времена, у употреби 
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су деценијама уназад, односно од момента када се јавила потреба за изра-
дом пројеката шумских путева. 

Технолошки развој допринео је да се на тржишту могу наћи различи-
ти типови ручних електронских мерних уређаја, који могу представљати 
адекватну замену за конвенцијалне уређаје, који су до сада коришћени за 
потребе пројектовања шумских путева. Већина уређаја ове врсте има мо-
гућност ласерског или ултразвучног мерења дужина и електронског мерења 
нагиба, из чега даље произилазе и друге могућности попут мерења косих 
дужина, висина, висинских разлика и сл. 

У раду је представљена могућност примене ласерског даљиномера са 
електронском бусолом марке Laser Technology Inc. (LTI), тип TruPulse 360B 
при пројектовању шумских путава. Истраживање је спроведено при из-
ради пројекта реконструкције шумског пута „Појана Лунга – Пустинац“ у 
Газдинској јединици „Црна река“ у Наставној бази Шумарског факултета 
„Мајданпечка домена“. Ради поређења измерених вредности, на истом пут-
ном правцу извршено је прикупљање података помоћу падомера са бусолом 
Suunto Tandem и пантљике. Сви прикупљени подаци унети су у записник, а 
затим обрађени у софтверу Survey Trasa 2018. Ради утврђивања просторног 
положаја на сервису Google Earth, оса шумског пута извезена је у виду KML 
датотеке.

2. ПРОБЛЕМАТИКА ИСТРАЖИВАЊА
Без обзира која се мерна опрема користи и у каквим условима, познато 

је да ниједно мерење није сасвим тачно, већ да увек даје приближно тачан 
резултат. Грешке, које се јављају при мерењу неке физичке величине, мо-
гу настати из различитих разлога, а најчешће настају због несавршености 
мерне опреме, поступка мерења, објекта мерења и знања и вештине особе 
која врши мерење. У складу са изнетим, грешке се деле на грубе (настају 
непажњом особе која врши мерење, избором неодговарајуће методе мерења 
или због неуочавања узрока грешке), систематске (настају због несаврше-
ности мерне опреме, процедуре мерења, утицаја околине и личних утицаја 
особе која врши мерење) и случајне (настају услед необухватљивих промена, 
које настају у мерним инструментима, услед ефеката старења компоненти 
и услед необухватљивих утицаја околине и особе која врши мерења). Грубе 
грешке се најлакше уочавају и одстрањују. Систематске грешке имају одре-
ђену вредност и предзнак, па их је могуће кориговати, док случајне грешке 
доводе до расипања резултата и несигурности у одређивању стварне вред-
ности мерења.

Пројектовање шумских путева најчешће се изводи директном (упро-
шћеном) методом пројектовања, која подразумева обележавање нулте ли-
није, њено исправљање, установљавање темена и стационарење трасе ди-
ректно на терену. Мерење азимута и нагиба терена углавном се изводи бусо-
лом и падомером, при чему је Suunto Tandem, који представља комбинацију 
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ова два мерна уређаја у једном кућишту, један од најчешће коришћених.  
Применом савремених софтвера за обраду прикупљених података, као и 
могућност приказа хоризонталне пројекције трасе шумског пута у просто-
ру у неком од ГИС софтвера или online сервиса, уочена је појава одређених 
грешака при коришћењу уређаја Suunto Tandem, које су посебно изражене 
при одређивању азимута праваца. Ради утврђивања узрока појаве грешака, 
њихових величина и предзнака, као и ради проналажења адекватног реше-
ња проблема, спроведено је ово истраживање и постављене су две полазне 
хипотезе:
1. азимути праваца снимљени падомером са бусолом Suunto Tandem 

360PC/360R значајно одступају од реалних вредности, без обзира на 
немогућност подешавања магнетне деклинације;

2. вредности снимљене ласерским даљиномером LTI TruPulse 360B имају 
задовољавајућу тачност за пројектовање шумских путева.
Прикупљaње података за израду пројекта реконструкције шумског пу-

та извршено је применом уређаја Suunto Tandem 360PC/360R, при чему су 
растојања мерена мерном траком (пантљиком) марке BМI серије Ergoline са 
челичном пластифицираном траком дужине 30 m. Поред тога, иста мере-
ња обављена су и уређајем LTI TruPulse 360B, који има могућност мерења 
свих наведених физичких вредности. Треба напоменути да уређај Suunto 
Tandem, модел 360PC/360R, за разлику од сличног модела 360PC/360R DG, 
нема могућност подешавања магнетне деклинације. 

Ласерски даљиномер марке LTI тип TruPulse 360B је оптички уређај, који 
растојања мери помоћу ласерског снопа. Уређај има могућност мерења косе 
дистанце, висинске разлике, хоризонталне дистанце, нагиба, азимута, виси-
на и хоризонталног одстојања. Ласерски сензор за мерење дужина емитује 
невидљиве, за око нешкодљиве, инфрацрвене импулсе. Мерење дистанци 
одређује се индиректно, рачунајући време које је потребно да сноп пређе 
пут од уређаја до мете и назад. За мерење вертикалних углова заслужан је 
сензор нагиба, који је интегрисан у овај уређај. На основу вертикалних угло-
ва, уређај прерачунава висине, нагибе и дистанце редуковане на хоризонт. 
Мерење азимута омогућено је захваљујући технологији електронског ком-
паса, што овај уређај издваја у односу на сличне уређаје. Мерење азимута и 
нагиба уређајем TruPulse 360B омогућено је без обзира на његову физичку 
оријентисаност у простору, што значи да се уређај може нагињати, окрета-
ти или чак наопако поставити, а он ће и даље мерити исправан азимут или 
нагиб у правцу у ком је постављен.

Уређај TruPulse 360B поседује интегрисан bluetooth којим је омогућено 
повезивање са ГПС уређајем, преко софтвера ESRI ArcPad. Упоредо са при-
казом на дисплеју даљиномера, измерене вредности приказују се и на ди-
сплеју ГПС уређаја, након чега је омогућено њихово чување у табели атри-
бута просторно позициониране тачке.
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Табела 1.  Спецификације ласерског даљиномера и падомера са бусолом
Table 1   Specification of laser rangefinder and clinometer with compas

Модел Laser Technology Inc. 
TruPulse 360B

Suunto Tandem 
360PC/360R

Тачност мерења дистанце ка типичним метама  +/- 30 cm -
Тачност мерења дистанце ка веома удаљеним 
метама 

+/- 0,3 до 1 m -

Тачност мерења нагиба +/- 0,25° +/- 0,25°
Тачност мерења азимута +/- 1° +/- 0,33°
Максимални домет ка рефлектујућим метама 2.000 m -
Максимални домет ка нерефлектујућим метама 1.000 m -
RS232 Serial Com Port Да -
Bluetooth® Com Port Да -
Увећање / Тип дисплеја 7X / LCD -
Тип батерије (2) AA или (1) CRV3 -
Водоотпорност / Утицај околине  Не / ИП54 -
Калибрација Да Не
Опсег температура -20° до 60° C -30° C до +60° C
Димензије  12 x 5 x 9 cm 12,6 x 7,6 x 1,5 cm
Тежина  285 g 177 g

Слика 1. Приказ ЛЦД дисплеја и могућности које пружа TruPulse 360B 
Figure 1 LCD display and the possibilities of TruPulse 360B

3. МЕТОД РАДА
Истраживање могућности примене ласерског даљиномера са електро-

нском бусолом, спроведено је при изради пројекта реконструкције шумског 



ЈАНУАР-ЈУН 2019. 211

пута „Појана Лунга – Пустинац“ у Газдинској јединици „Црна река“ у На-
ставној бази Шумарског факултета „Мајданпечка домена“. Наведени шу-
мски пут у тренутку мерења није имао довољну ширину планума, систем за 
одвођење вода, као ни израђену коловозну конструкцију, што је указивало 
на потребу за његовом реконструкцијом. За потребе истраживања одређена 
је деоница шумског пута дужине од око 1,0 km, мерено од почетка пута. Пре 
него што се приступило поступку мерења, извршено је исколчавање темена 
шумског пута и појединих карактеристичних тачака на правцима, на који-
ма су уочени уздужни преломи. У раду су представљени резултати мерења 
хоризонталних растојања између обележених тачака и темена, азимута пра-
ваца и уздужних нагиба.                                            

Да би при изради пројекта траса шумског пута била просторно позици-
онирана, ручним ГПС уређајем, узете су координате почетне тачке шумског 
пута. У првој фази, сва наведена мерења извршена су ласерским даљиноме-
ром LTI TruPulse 360B (слика 2). Пре почетка мерења ласерским даљиноме-
ром, извршена је калибрација уређаја према упутствима произвођача, као и 
подешавање магнетне деклинације. У периоду када је вршено истраживање, 
на подручју Дебелог Луга, магнетна деклинација износила је +4°57’ (www.
magnetic-declination.com). Ради веће прецизности мерења, али и свођења 
случајних грешака на најмању могућу меру, ласерски даљиномер постављен 
је на статив (троножац) са главом која омогућава поцизионирање уређаја у 
свим смеровима. Висина флуоресцентне табле, до које су вршена мерења, 
усклађена је са висином даљиномера.

Слика 2. Мерење уређајем Laser Technology TruPulse 360B 
Figure 2 Measuring by using Laser Technology Inc. TruPulse 360B
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У другој фази, мерење хоризонталних растојања извршено је мерном 
траком (пантљиком), а мерење уздужних нагиба и азимута извршено је па-
домером са бусолом типа Suunto Tandem 360PC/360R (слика 3). Као и у прет-
ходном случају, мерни инструмент (падомер са бусолом) постављен је на 
статив (троножац), а висина флуоресцентне табле усклађена је са висином 
падомера.

Слика 3. Мерење нагиба (лево) и азимута (десно) уређајем Suunto Tandem 
Figure 3 Inclination measurement (left) and azimuth measurement (right) 

using Suunto Tandem

Подаци, до којих се дошло током снимања, унети су у унапред припре-
мљен теренски записник у мобилни рачунар марке Pidion, модел BIP-6000, а 
након тога обрађени су у софтверу за пројектовање путева Survey Trasa 2018. 
Израђене трасе шумских путева извезене су у KML формат и приказане у 
апликацији Google Earth, како би се утврдило да ли постоје одступања од 
реалног стања.

Поред визуелног приказа снимљених траса, извршена је и анализа доби-
јених вредности мерења. Код мерења хоризонталних растојања утврђене су 
укупне дужине измерене ласерским даљиномером и мерном траком, као и 
разлике сваког појединачног мерења. 

Разлика измерених вредности (ΔX) добијена је по формули:

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
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Табела 2.  Резултати мерења хоризонталних растојања између тачака
Table 2   Results of the measurements of horizontal distance between points

Xld Xmt 

- -

Резултати мерења азимута и нагиба терена помоћу уређаја Suunto 
Tandem и даљиномера TruPulse 360B, као и разлике у мерењима, приказани 
су у табелама 3 и 4.

Разлике измерених вредности приказане су и на графиконима 1а, 1b и 
1c.
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Графикон 1. а – разлике при мерењу хоризонталних растојања, b – разлике при 
мерењу азимута, c – разлике при мерењу азимута 

Graph 1a - differences in the measurement of horizontal distances, b - differences in the 
measurement of azimuths, c - differences in the measurement of azimuths

На основу извршених мерења, у модулу за пројектовање путева Survey 
Trasa 2018 израђене су трасе шумских путева. Извозом уцртаних траса у 
KML формат и приказом на порталу Google Earth, уочава се значајно одсту-
пање трасе чији су азимути снимљени бусолом Suunto Tandem у односну на 
стварни положај шумског пута. 

Слика 4. Приказ траса на Google Earth – мерење бусолом и мерном траком (црве-
на) и ласерским даљиномером (зелена) 

Figure 4 View of the route in Google Earth - Compass and measuring tape measurement 
(red) and laser rangefinder measurement (green)
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Без обзира на могућност појаве грешака током мерења ласерским даљи-
номером, они заузимају важно место у шумском инжењерству, а пре свега 
у инвентури шума. Поједини истраживачи анализирали су више различи-
тих даљиномера и поредили их са другим инструментима исте намене, а за-
кључци до којих су дошли су разнолики. M ichael ,  G.W.,  et al. (2004) поре-
дили су пет даљиномера: KVH DataScope, Leica Disto Clasic, Laser Technology 
Impuls 200, Opti-Logic 400LH и Haglof Vertex III, и закључили да су сви да-
љиномери дали задовољавајуће тачне резултате, али да се Laser Technology 
Impuls 200 истиче као најбољи. Toma št i k ,  J . ,  Tu ná k,  D. ,  (2015) тестирали 
су више даљиномера и наводе да је тачност мерења растојања даљиноме-
ром TruPulse 360B у границама које наводи произвођач у спецификацији 
производа, али да су грешке при мерењу азимута биле знатно веће, преко 
3°. Ba z só,  T.  (2017) у својој дисертацији је испитивао тачност даљиномера 
LTI TruPulse 360B установио да се при мерењу азимута јавља грешка која је 
у просеку износила ±2.38°. Potočni k ,  I .  (2010) извршио је поређење чети-
ри инструмента при пројектовању шумских путева - падомер са бусолом 
Suunto Tandem, тахиметар Wild RDS, ручни ГПС уређај Garmin V и геодет-
ски ГПС Thales Z-MAX и закључио да је падомер са бусолом најбоље решење, 
да је тахиметар условно добро решење (јер зависи од стручности оператера), 
док ручни, а посебно геодетски ГПС уређаји нису погодни за примену у шу-
марству због честих проблема са пријемом сигнала. Brach,  M.  et al. (2013) 
поредили су TruPulse 360B и ForestPro са интегрисанoм MapStar бусолом и 
закључили да су ForestPro и MapStar знатно прецизнији од TruPulse 360B.

Примена ласерског даљиномера може значајно да олакша и убрза процес 
прикупљања података при пројектовању шумских путева, али због неоп-
ходне оптичке видљивости између самог уређаја и објекта који се снима, 
захтева нешто повољније услове рада. Повољни услови рада за примену ла-
серског даљиномера подразумевају извођење мерења у периоду мировања 
вегетације, мерења у шумама без развијеног или са слабо развијеним спра-
том жбуња, мерења у повољним временским условима, мерења за потребе 
израде пројеката реконструкције шумских путева када нова траса претежно 
прати постојећу трасу, и сл. У условима слабе видљивости, која поред посто-
јања природних препрека (гране, лишће, висока приземна вегетација и др.) 
подразумева и присуство магле, мерење растојања је отежано, а некада и 
потпуно онемогућено. У таквим условима рада постоји велика могућност за 
појаву грешака при мерењу. Са друге стране, на мерење нагиба и азимута не 
утичу препреке између уређаја и објекта који се снима, али је због тачности 
мерења пожељна добра оптичка видљивост. 

Током свих мерења јавиле су се извесне разлике које су у већој или мањој 
мери утицале на положај трасе у хоризонталној и вертикалној пројекци-
ји. При мерењу растојања, разлика је у просеку износила 0,57 m по мерењу. 
Хоризонтална растојања мерена ласерским даљиномером у већини мерења 
била су већа од растојања мерених мерном траком. Прерачунато на један 
километар шумског пута, збир хоризонталних растојања између тачака 
снимљених ласерским даљиномером је за 2,93 m већи од збира растојања 
измерених мерном траком, што чини 0,293%. Постојање разлике у мерењу 
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последица је више фактора, почевши од техничких карактеристика уређаја 
LTI TruPulse 360B, код кога, по наводима произвођача, грешка при мерењу 
растојања може бити ±30 cm. Остали фактори су услови средине у којима је 
вршено мерење (присуство вегетације и неравнинa по путу), а који су ути-
цали на мерну траку и људски фактор.

Слика 5. Повољни и неповољни услови за рад са ласерским даљиномером 
Figure 5 Favorable and unfavorable conditions for working with a laser rangefinder

Највеће разлике јавиле су се при мерењу азимута праваца, при чему 
су вредности азимута измерене ласерским даљиномером значајно веће од 
вредности измерених бусолом. Хоризонтална пројекција шумског пута и 
њен приказ на Google Earth-у (слика 4) указују да су мерења азимута ласер-
ским даљиномером много прецизнија од мерења бусолом Suunto Tandem. 
Ова одступања у одређеној мери последица су немогућности подешавања 
магнетне деклинације на бусоли, али и поред тога евидентно је присуство 
систематских и случајних грешака.

Разлике при мерењу уздужних нагиба углавном су резултат несигурно-
сти при мерењу, која се јавља због специфичне поделе на скали падомера, 
где су обележени само цели бројеви, па се и само очитавање врши на целе 
вредности или њихове половине. Ласерским даљиномером нагиби се очи-
тавју на десети део процента или степена, чиме се остварује већа тачност 
мерења.

5. ЗАКЉУЧЦИ
Резултати мерења добијени су тестирањем два инструмента – једног 

ласерског даљиномера и једног падомера са бусолом, приликом снимања 
елемената једног километра шумског пута. Ова иницијална истраживања 
треба проширити на више истих уређаја у различитим условима како би се 
извели коначни закључци. Такође, добијене резултате треба упоредити са 
резултатим до којих се дође применом других инструмената исте намене. 
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Ипак, на основу спроведених иницијалних истраживања и анализе добије-
них резултата, могу се извести одређени привремени закључци:

• резултати мерења хоризонталних растојања показују да се применом 
ласерског даљиномера добијају нешто већа растојања, што је у кон-
кретном случају износило 2,93 m по километру шумског пута;

• приликом мерења уздужних нагиба уочавају се одређена мања одсту-
пања, која су углавном последица немогућности прецизног очита-
вања измерених вредности на скали падомера;

• код мерења азимута праваца уочавају се значајна одступања у за-
висности од инструмента који се користи, а приказом хоризонталне 
пројекције на сателитском снимку уочава се да су одступања неупо-
редиво виша када се азимути мере бусолом на уређају Suunto Tandem. 
Овом констатацијом потврђена је прва хипотеза;

• ласерским даљиномером LTI TruPulse 360B добијају се резултати ме-
рења задовољавајуће тачности када је у питању пројектовање шум-
ских путева, с тим да примена овог уређаја захтева знатно повољније 
услове рада, због неопходне добре оптичке видљивости између ин-
струмента и објекта до кога се снимање обавља. Овом констатацијом 
потврђена је друга хипотеза;

• истраживања треба наставити на већем узорку и са већим бројем ин-
струмената исте врсте и исте или сличне намене, посебно са геодет-
ским инструментима, за које сматрмо да дају најтачније резултате.
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Summary

Complex work conditions in forest road designing, especially in mountainous areas, are the 
reason to implement the equipment that is easy to use and provides a fast collection of relatively ac-
curate data. The equipment that is still most commonly used nowadays consists of a compass used to 
determine the route azimuth, a clinometer for inclination measuring and a tape used to measure the 
distance. Owing to the development of technology, various types of handheld electronic measuring 
devices can be found on the market. These devices can adequately replace the conventional devices 
that are still being used in the forest road design. The possibility of using the laser rangefinder with 
an electronic compass (Laser Technology Inc. (LTI) TruPulse 360B) for the purpose of forest road 
designing is presented in this paper. The research was conducted during the collection of data for 
the project of the `Pojana Lunga – Pustinac` forest road reconstruction in the `Crna Reka` forest 
management unit within the `Majdanpečka Domena` teaching base that is managed by the Faculty 
of Forestry in Belgrade. In the first phase, the measurements were conducted by using LTI TruPulse 
360B laser rangefinder, and during the second phase, the measurement of horizontal distances was 
conducted using a tape, while the longitudinal slopes and azimuths were recorded by using a clinom-
eter with a compass (Suunto Tandem 360PC/360R). All the measurements showed certain differences 
that had higher or lower effects on the horizontal and vertical alignment of the route. Within the 
distance measurement, the average difference was 0.57 m per measurement. In most measurements, 
the horizontal distances measured by using the laser rangefinder were greater than the horizontal 
distances measured by using the tape. Calculated for one kilometer of forest road, the total sum 
of horizontal distances measured by the laser rangefinder was 2.93 m greater than the total sum of 
horizontal distances measured with the tape, which was 0.293%. The greatest differences occurred in 
the azimuth measurements. The azimuths measured by using the laser rangefinder had significantly 
higher values than the azimuths measured by using the compass. The results showed that the data 
collected by using LTI TruPulse 360B laser rangefinder have satisfactory accuracy for the purpose of 
forest road designing. 




