
Topko este un program de baza pentru managementul masuratorilor topografice si cadastrale. Datele colectate pot fi importate 
direct din instrumentele topografice (statii totale si GPS) si apoi procesate pentru a obtine coordonatele punctelor masurate. 
Functii puternice sunt disponibile pentru editarea datelor, managementul punctelor si solutii pentru toate tipurile de probleme 
topografice. "Proiectarea dinamica" aduce actualizarea tuturor elementelor si datelor proiectului dupa orice modificare.

Module asociate
Topko Standard
Topografie si modelare matematica si 
tridimensionala
Topko Standard este solutia pentru toate situatiile 
care au legatura cu managementul modelului digital 
al terenului, calculul volumelor, nivelment, 
managementul profilelor si sectiunilor transversale. 
Proceduri puternice si rapide va permit sa creati 
modele 3D, sa calculati linii de contur si sa extrageti 
profile si sectiuni; mai multe metode de calcul de 
volume din modele 3D si sectiuni transversale sunt 
incluse. Topko Standard include managementul, 
vizualizarea si analiza DEM.
.
Topko Premium: 
Topografie, modelare matematica si 
tridimensionala si planificare tridimensionala 
Topko Premium extinde Topko Standard cu comenzi 
pentru planificarea 3D a gropilor, inaltarilor, 
teraselor, malurilor, rampelor, si tot ce are legatura 
cu planificarea modelelor. Topko M Premium 
permite proiectarea interactiva a modelelor 3D 
pentru extragerea sectiunilor sau calculul volumelor.

Topko N: Ajustarea retelei
Un modul suplimentar al Topko, permite ajustarea 
retelelor orizontale si verticale prin metoda celor mai 
mici patrate. Modulul ofera o interfata sofisticata 
pentru introducerea datelor, un motor de calcul 
puternic si un raport extrem de detaliat al datelor 
calculate.

Introducerea datelor
Programul permite mai multe moduri de introducere 
a datelor masurate. Datele pot fi introduse de la 
tastatura, din fisiere text (ASCII), din fisiere 
DWG/DXF si grafic.

Instrumente si colectoare de date
Programul permite obtinerea datelor (coordonate, 
masuratori conventionale si GPS) de la o mare 
varietate de aparate GPS si statii totale. Topko este 
echipat atat cu o procedura de interfata directa 
precum si pentru conversia fisierelor in formate 
originale. Topko contine si functii pentru incarcarea 
datelor in colectoarele de date, coordonatele 
punctelor calculate in interiorul programului.

Desenare
Intregul desen este complet sub controlul 
utilizatorului, acesta poate modifica marimi, 
simboluri si ethicete pentru fiecare punct. Textul si 
simbolurile pot fi deplasate manual sau automat.
O procedura automata permite eliminarea 
suprapuneriitextului pentru punctele apropiate.
Comenzi specifice permit completarea desenului cu 
elementele care nu au fost masurate complet pe 
teren: in lungul unor polilinii de referinta este posibil 
sa introduceti obiecte parametrice 3D cum ar fi 

santuri, ziduri, trotuare, etc.

Utilitare si calcule tehnice
Programul cuprinde diverse proceduri topografice 
cum ar fi:
- Intersectie unghi-unghi (2D si 3D)
- Retrointersectie din 3 puncte
- Rezolvarea triunghiurilor
- Retrointersectie cu doua puncte
- Generarea statiilor virtuale si punctelor care se 
refera la acestea;
- Generarea vizelor din coordonate (tahimetrice si 
lanturi si offseturi)

Calcule
Topko proceseaza toate tipurile de masuratori, de 
asemenea prin metode diferite:
- Media mai multor vize si managementul vizelor 
inverse
- Recunoasterea automatica a unei noi orientari
- Calculul drumuirilor inchise si/sau cu circuit inchis 
cu ajustari empirice;
- Calculul statiilor cu ajustari si determinarea 
elipselor de eroare;
- Calculul statiilor libere prin intersectie inversa cu 
doua sau mai multe puncte
- Solutii pentru statii izolate si rototranslatie
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pentru punctele comune cu alte statii;
- Calculul punctelor prin triangulatie si intersectie 
unghi-unghi;
- Corectia masuratorilor efectuate pe teren (curbura 
Pamantului, refractie);
- Rototranslatia automata pe punctele de referinta.

Rezultatele masuratorilor sunt afisate intr-o structura 
arbore care este usor de consultat si permite 
verificarea fiecarui rezultat.
Toate rezultatele pot fi tiparite in rapoarte predefinite 
personalizabile.

Managementul si calculul datelor GPS
Topko Basic permite definirea sistemului de 
coordonate de referinta, cum ar fi de exemplu un 
sistem Gauss Kruger sau un sistem local bazat pe o 
proiectie in plan, tangent la elipsoid in punctul de 
coordonate definite de utilizator.
Proiectia definita poate utiliza fisierele gridului 
national pentu a calcula cota care poate fi 
determinata si utilizand alte modele de geoid.

Coordonatele latitudine/longitudine ale punctelor 
WGS84 pot fi introduse si modificate in interiorul 
unui tabel obtinut din datele instrumentui sau 
importat dintr-un fisier ASCII. In plus liniile de baza 
pot fi create din fereastra grafica indicand statia de 
referinta si punctele de masurat.

In timpul calculului masuratorilor, programul 
transforma initial coordonatele WGS84 intr-un 
sistem plan ales ca o referinta, apoi continua prin 
calculul masuratorilor tahimetrice, astfel 
masuratorile tahimetrice pot utiliza punctele GPS 
calculate ca puncte de coordonate cunoscute. In plus  
Topko permite operatia inversa, pornind de la 
coordonatele masuratorilor se calculeaza 
coordonatele geodezice corespunzatoare WGS84 din 
planul de referinta.

Calculul datumului GPS
De mare importanta este posibilitatea calculului unui 
datum local conform unor puncte ale caror 
coordonate GPS si coordonate in planul de referinta 
sunt cunoscutel datumul local are avantajul ca se afla 
in zona definita de punctele de referinta, mult mai 
precis decat datumul global ai carui parametri au fost 
calculati pentru o zona mult mai intinsa.

Nivelment geometric
Datele de nivelment pot fi introduse intr-un tabel 
specific pentru a calcula cota punctelor

Transformarea coordonatelor intre sisteme
Topko Basic efectueaza toate tipurile de transformari 
de coordonate intre diverse sisteme. Ajustarile pot fi 
aplicate numai coordonatelor sau intregului desen.

Transformarea coordonatelor utilizand puncte de 
control
Transformarea coordonatelor poate fi efectuata 
indicand anumite puncte de control.

Este de asemenea posibil sa setati importanta, care 
poate fi calculata automat in functie de distanta fata 
de centru si precizia punctului. Transformarile 
posibile sunt urmatoarele: barycentric (cu sau fara 
variatia scarii), afina, omografica, Helmert 3D, 
polinomiala, conforma 3D.

COGO
Comenzile COGO permit crearea rapida si cu mare 
precize a noi puncte masurate prin intersectie, offset, 
tangenta, aliniament, proiectie, panta, etc, marind 
viteza operatiilor de desen si introducere a datelor

Coduri de masuratori
Utilizand codurile pe teren este posibil sa generati 
automat desenul liniilor sau liniilor de frangere ale 
modelului digital si sa obtineti automat desenul.
Este posibil sa atribuiti fiecarui cod parametri diferiti 
prin care sa fie reprezentat punctul, cum ar fi simbol, 
marime, layer.

Subdivizarea parcelelor
Prin calculul automat al liniei de subdivizare 
programul permite definirea valorii ariei care va fi 
separata din parcela. Linia de subdivizare poate: 
trece printr-un punct, prin doua puncte, paralela sau 
perpendiculara pe doua puncte (intr-o parte sau in 
orice directie).
Daca doriti, Topko poate introduce puncte pentru 
crearea liniei de subdivizare si creaza automat doua 
parcele rezultante.
O comanda specifica permite managementul usor al 
procedurii de expropiere conform liniilor de 
diviziune si parcelelor care vor fi separate, 
programul determina parcelele rezultate.
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