
Topko Premium extinde Topko Standard cu comenzi pentru planificarea 3D a santurilor, 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.

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 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. 

Topko: Hidrografie si hidrologie
Topko H este un modul suplimentar al Topko si este 
solutia ideala pentru analiza hidrografica si 
hidrologica a unui teritoriu; prin acest modul este 
posibil sa analizati problemele hidrologice ale unui 
teritoriu si sa simplificati procesul de decizie privind 
noi proiecte (drumuri, baraje, lacuri artificiale, etc).

Datorita Topko Premium metoda traditionala de 
planificare prin sectiuni este depasita, deoarece este 
posibil sa lucrati in intregime dintr-un punct de 
vedere planimetric/tridimensional, creand pante, 
maluri, terase, drumuri, etc. cu un set de comenzi 
simple dar foarte puternice.
Cu Topko Premium puteti obtine rapid modele foarte 
precise ale proiectului pana la crearea pantelor si 
intersectiilor cu modelul terenului existent.
Este posibil sa creati mai multe modele ale unui 
proiect, cate unul pentru fiecare situatie ceruta de 
proiect: modelul principal, drumul de acces, etc.
De asemenea este posibil sa creati automat modelul 
final integrand modelul proiectului cu situatia 
existenta.
De la modelele terenului este posibil sa obtineti 
sectiunile care devin unul din rezultatele finale  ale 
proiectului efectuat de Topko Premium; este de 
asemenea posibil sa calculati volume de sapatura si 
umplutura foarte precis, multumita preciziei 
modelelor create.

Setarea cotelor poliliniilor
Proiectarea incepe de la definirea unei polilinii care 
initial poate fi si bidimensionala, deoarece de 
exemplu se cunoaste numai forma excavatiei, 
marimea zonei, etc, dar cota precisa a fiecarui nod 
este necunoscuta.

Cu Topko Premium este posibil sa atribuiti rapid 
cotele poliliniilor prin setarea unei cote fixe pentru 
fiecare nod, sau prin setarea unui plan cu pante 
predefinite unde trebuie sa se afle polilinia sau 
plasand polilinia pe modelul matematic al situatiei 
existente.
Crearea pantelor laterale si inaltarilor
Incepand de la polilinia 3D care a fost definita, este 
posibil sa construiti pante si inaltari automat prin 
diverse metode conform informatiilor disponibile 
pentru proiect: este posibil sa specificati cota finala 
pe care panta trebuie sa o atinga.
Un alt mod de a crea pante laterale si inaltari permite 
specificarea offsetului orizontal si vertical pentru 
punctul de start si de final al poliliniei principale; 
este deci posibil sa creati planuri care variaza in 
latime si inaltime conform poliliniei de start.

Cum sa creati pante laterale pentru un model 
existent
Utilizand o polilinie de start este posibil sa obtineti 
automat pantele laterale care ating modelul care 
reprezinta situatia existenta. 
Programul calculeaza cu mare precizie punctele de 
capat ale pantelor si pe modele de teren ne-uniforme.
Este posibil sa setati o panta pentru segmentele de 
sapatura si alta pentru umplutura; este de asemenea 
posibil sa specificati panta fiecarui segment al 
poliliniei de start.
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Pe limitele poliliniei programul poate calcula pante 
laterale rotunjite.

Alipirea modelelor
Alipirea permite obtinerea automata a unui model 
definitiv in care modelul proiectului este introdus in 
spatele unui model al terenului; cea ce obtineti este 
astfel modelul situatiei finale.

Utilitare de modelare
Exista utilitare care permit completarea modelelor de 
masuratori si de proiect cu elemente suplimentare 
cum ar fi cladiri, balustrade, semne rutiere; alte 
proceduri permit pozitionarea blocurilor pe model 
precum si extruderea si pozitionarea blocurilor in 
lungul liniilor si poliliniilor.

Alte comenzi
Alte functii disponibile in Topko Premium care 
integreaza comenzile principale descrise anterior:
- triangulatie intre doua polilinii: incepand de la doua 
polilinii 3D se construiesc triunghiuri intre nodurile 
celor doua polilinii;
- extragerea modelelor din elaborare: este posibil sa 
obtineti modele matematice conform calculelor de 
volum efectuate; de exemplu este posibil sa generati 
un model matematic unde cotele nodurilor reprezinta 
diferentele de cote intre modelul terenului si modelul 
proiectului;
- extragerea unei masuratori din secituni: daca un 
proiect este efectuat in sectiuni, se poate obtine o 
masuratoare reprezentand punctele proiectului in 
sectiuni'
- triangulatia pe polilinie: incepand de la o polilinie 
3D inchisa, programul poate construi modelul digital 
de triunghiuri utilizand nodurile poliliniilor;
- stergerea automata a punctelor si triunghiurilor: 
avand o polilinie inchisa, Topko Premium va permite 
sa stergeti automat triunghiurile si punctele in 
interiorul sau in afara unei polilinii.
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