
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.
Module asociate
Topko Premium
Topografie, modelare matematica si 
tridimensionala si planificare 3D
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 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 H: 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).

Modelarea terenului
Generarea unui model digital al terenului (DTM) 
poate fi obtinuta manual, semi-automat sau automat, 
prin definirea unei limite de includere si excludere, 
linii de frangere (ziduri, pante, etc). Triangulatia 
automata poate lucra cu toate elementele, numai pe 
cele selectate, sau numai pe cele aflate in perimetrul 
unei polilinii pentru a putea actualiza numai unele 
parti ale modelului. In afara de modelul digital al 
terenului, este creat si un model digital liniar, care 
opereaza in acelasi mod dar este mai usor de 
controlat si mai util pentru anumite aplicatii (de 
exemplu drumuri). Generarea modelelor de patrate si 
triunghiuri pornind de la modelul digital triunghiular.

Linii de contur
Pe un model digital, Topko creaza linii de contur 
conform unei echidistante selectate.
Liniile de contur pot fi calculate cu doua metode: 
liniar si B-Spline. Este posibil sa setati atat 
coeficientul de rotunjure si metoda de calcul. Liniile 
de contur B-spline pot fi calculate cu o tensiune care 
este proportionala cu panta suprafetei triunghiului pe 
care sunt situate: linii drepte de contur sunt desenate 
pe triunghiuri inclinate, si linii rotunjite sunt 

desenate in zonele plane;
prin aceasta optiune este posibil sa rezolvati automat 
acele situatii unde liniile de contur se suprapun 
datorita rotunjirii. Desenarea liniilor principale de 
contur este efectuata cu o grosime diferita si cu 
indicarea cotei atat pe extremitatile curbelor si in 
interiorul acestora; textele de cota pot fi introduse, 
deplasate si sterse.

Afisarea modelului 3D
Modelul digital din triunghiuri si liniile de contur pot 
fi reprezentate cu o alta cuolare in functie de cota; 
culorile si intervalul de cota caruia i se aplica sunt in 
totalitate cutomizabile.

Calculul volumelor
Este posibil sa calculati volulmul diferentei intre 
doua modele digitale diferite (pentru a estima de 
exemplu marimea unei excavatii, sau rata de curgere 
a unui lac) prin intersectia modelelor; calculul 
prismelor intre triunghiurile a doua modele, aceasta 
metoda ofera o precizie mai mare a rezultatelor 
finale.
Cand se efectueaza nivelment, este posibil sa 
calculati cantitatile de sapatura si umplutura cu o 
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posibila ajustare a celor doua volume,  in comparatie 
cu o suprafata inclinata care poate fi definita in alte 
moduri. Este de asemenea posibil sa determinati 
volumul unui model digital fata de o cota de 
referinta. Orice metoda de calcula a volumului poate 
fi aplicata intregului model sau unor parti ale 
acestuia; in afara volumelor si liniile de sapatura si 
umplutura sunt calculate si pentru fiecare punct 
programul determina cota pe planul definit.
O lista specifica de rapoarte in detaliile partiale 
calculate pentru fiecare prismoidm justificand 
analitic rezultatele obtinute.

Sectiuni transversale
Sectiunile terenului pot fi extrase automat atat in 
lungul unei directii si in lungul unei polilinii cu o 
posibila proiectie a punctelor pe directia principala.
In fereastra Sectiuni Dinamice, este posibil sa 
verificati forma transversala a sectiunii din fereastra 
grafica de planimetrie in timpul operatiilor de 
introducere si modificare. Topko Standard extrage 
cotele corespunzatoare elementelor care pot fi 
intalnite: triunghiuri, linii de contur, linii de frangere, 
puncte masurate. In plus, se pot extrage descrierile si 
simbolurile punctelor masurate, care sunt raportate 
cand se afiseaza sectiunea. Adnotarea sectiunilor este 
complet automata si poate fi personalizata, inclusiv 
cotarea distantelor partiale (plane si inclinate), 
progresive (plane si inclinate), cote, diferente de 
cota, pante, nume si coordonate de noduri. 
Elementele transversale ale sectiunilor pot fi 
introduse manual in fereastra grafica sau introducand 
distanta si cota fiecarui punct; este posibil sa 
integrati sectiunile cu alte lucrari cum ar fi sapaturi, 
refacerea terenului, etc.
Managementul grafic permite lucrul pe sectiunile 
care au rezultatele interventiilor afisate in timp real 
pe ecran.
Calculul volumelor poate fi efectuat utilizand 
suprafete mediate sau egalizate; rezultatul calcului 
volumului poate fi transferat direct in programul 
Opera, SierraSoft pentru contabilizare si estimare.

Profilul Longitudinal
Profilul poate fi introdus din fereastra grafica ca o 
polilinie; profile topografice diferite pot fi introduse 
intr-un singur proiect.
In profilul topografic este posibil sa pozitionati 
sectiunile transversale fie manual sau automat cu un 
pas fix.
In fereastra grafica a profilului, profilul poate fi 
afisat dintr-un punct de vedere longitudinal; profilul 
terenului poate fi calculat din modelul digital al 
terenului sau direct din punctele masurate. Datele 
profilului (statie, cota terenului, cota proiectului, 
descriere) pot fi introduse si modificate printr-un 
tabel. In afara profilului principal, programul poate 
lucra cu inca patru profile suplientare, fiecare cu un 
set de puncte cu o statie si o cota.
Adnotarile profilelor sunt complet customizabile si 
permit introducerea tuturor valorilor necesare: cote, 
statii, partiale, pante, diferenta de cote, etc.

Generarea hartilor
Topko poate genera harti pentru altimetrie, expunere,
pante, sapatura si umplutura, etc. Toate hartile sunt 
georeferentiate, personalizate prin selectarea 
culorilor, titlurilor si legendei. Este de asemenea 
posibil sa salvati hartile pe calculator in cele mai 
raspandite formate grafice.

Managementul DEM (Modelul Digital al Cotelor)
DEM sunt reprezentari tridimensionale ale suprafetei 
terenului, raportand cotele unei anumite zona listata 
intr-un grid regulat. DEM acopera de obicei zone 
medii sau mari si pot contine milioane de puncte. 
Datorita marimii lor DEM sunt reprezentate prin 
imagini raster, si fiecare pixel reprezinta o cota 
corespunzatoare.
Fiecare DEM poate fi reprezentat ca o imagine raster 
prin unul din urmatoarele moduri:
- harta cotelor
- harta expunerilor
- harta cotelor/expunerilor
Scarile de culoare utilizate pentru a reprezenta 
diferenta de cota pot fi modificate in totalitate. Este 
posibi lsa vizualizati si gridul de puncte. Chiar si 
pentru DEM cu milioane de puncte calculul 
profilelor si sectiunilor este efectuat instantaneu. 
Pornind de la DEM este posibil sa extrageti puncte 
topografice si modelul matematic. In acest mod, este 
posibil sa utilizati datele DEM cu comenzi ale Topko 
Standard pentru a calcula volume de exemplu.
Din modelul matematic cu triunghiuri este posibil sa 
creati un DEM prin definirea pasului gridului; 
modelul matematic poate fi de asemenea utilizat 
pentru a actualiza cotele unui alt DEM prezent in 
aceeasi zona. Este posibil sa importati/exportati 
DEM din cele mai utilizate formate cum ar fi Arc 
grid si Ascii xyz. Programul permite crearea unui 
DEM pornind de la un fisier ASCII care contine un 
grup neregulat de puncte, obtinute de exemplu cu un 
sistem Laser Scanner.


