
Un modul suplimentar al Topko, completeaza programul cu ajustarea prin metoda celor mai mici patrate a retelelor orizontale 
si verticale. Acest modul ofera o interfata sofisticata pentru introducerea datelor, un motor de calcul puternic, precum si un 
raport extrem de detaliat al rezultatelor calculului.

Module asociate
Topko Basic:
Topografie
Topko Basic este un software 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. 

Atat in cazul masuratorilor cu o singura drumuire 
inchisa cat si in cazul retelelor complexe de drumuire 
cu diverse combinatii de triangulatie, Topko N poate 
ajusta toate datele masurate si oferi cele mai bune 
rezultate utilizand ajustarea prin metoda celor mai 
mici patrate. La finalul calculelor se pot obtine 
desene ale retelei cu vizualizarea elipselor de eroare 
pentru fiecare punct, astfel incat fiecare punct slab 
din retea poate fi vizualizat grafic foarte usor. Un 
astfel de modul de calcul in interiorul unui software 
topografic cum ar fi Topko va permite sa oferiti o 
solutie completa si integrata unde nu este nevoie sa 
transferati datele dintr-o aplicatie in alta.

Ajustarea retelelor orizontale
Toate datele necesare pentru ajustare pot fi introduse 
in tabele separate in functie de tipul masuratorilor.
Algoritmul de calcul poate analiza urmatoarele tipuri 
de masuratori in acelasi timp: directii, unghiuri, 
azimuturi, distante.
Pentru fiecare masuratoare este posibil sa setati 
eroarea care o poate afecta: aceasta eroare va fi 
utilizata pentru determinarea importantei punctelor. 
Pentru fiecare punct este posibil sa specificati daca 
ambele coordonate ale acestuia (abcisa si ordonata) 
sunt fixe sau nu. 

Fiecare masuratoare poate fi exclusa temporar din 
calcul fara a fi exclusa din tabel, astfel puteti seta o 
relatie intre datele obtinute in diverse conditii de 
calcul.
Tabelele de date pot fi calculate automat de catre 
program conform masuratorilor continute in caietul 
de masuratori, astfel incat utilizatorul nu trebuie sa 
introduca manual datele a doua oara.

Ajustarea retelelor verticale
Un tabel specific permite setarea distantei si 
diferentei de cota masurata intre statii. De asemenea, 
in acest caz programul poate compila aceste date 
utilizand informatiile continute in caietul de 
masuratori.

Calcule si rezultate
Un motor puternic de calcul poate elabora datele si 
produce rezultate foarte precise si detaliate. Pentru 
fiecare punct se calculeaza noi coordonate si o elipsa 
de eroare corespunzatoare; pentru fiecare deviatie se 
calculeaza corectia  efectuata si elipsa de eroare. 
Toate rezultatele pot fi tiparite sau exportate in 
diverse formate de date.
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