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TCP – MDT 

Modelo Digital de Terreno - V 6.5 

Módulo de Topografia 

Esta versão incorpora novas funções para o trabalho com diferentes sistemas de 

coordenadas, incluindo suporte de múltiplos elipsoides, transformações de datums, 

projeções e geoides, incluindo os específicos de comunidades autônomas. 

Integração de base de dados de parâmetros geodésicos do OGP (International 

Association of Oil & Gas Producers. formada em 2005 pela absorção do EPSG - 

European Petroleum Survey Group), que integra centros de sistemas de 

coordenadas e transformações de datums geodésicos e verticais de todas as 

regiões ao redor do mundo. 

 

 

Integração da biblioteca de projeções cartográficas PROJ.4.  

 

Além disso, inclui uma potente calculadora geodésica, muito útil para as 

transformações mais habituais, tais como a conversão de ED-50 a ETRS-89, etc. 

 

Conversão da maioria dos arquivos de estações totais e cadernetas eletrônicas de 

mercado. Distinção configurável entre pontos e estações a partir de seu número, 

código, prefixo ou automático. Editor posterior de conversão para identificar e 

marcar leituras inválidas, repetidas, de círculo inverso, etc. 

Processo, cálculo e desenho de estações e pontos topográficos. Cálculo de estações 

por procedimento de irradiação, bisseção inversa, interseções diretas e inversas e 

nivelamento.  
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Correção automática de desorientações de observações recíprocas e erros 

ângulares de instrumento (azimutal e zenital) em observações círculo direto-

inverso.  

 

 
 

Compensação em cálculo de distâncias e desníveis médios com informação de 

erros, com aplicação destes a leituras a pontos radiados. Correção opcional em 

distância atmosférica, por refração e esfericidade, com redução das distâncias ao 

horizonte, nível do mar e redução ao elipsóide. 

 

Compensação de poligonais (cerradas, abertas e atadas a um ou mais pontos fixos) 

e malhas usando ângulos, distâncias ou ambos, por mínimos quadrados, 

proporcional a X e Y, proporcional a distâncias, regra de Crandall ou giro e 

homotecia.  

 

Entrada de dados manual em modo taquímetro, teodolito-distanciômetro ou 

estação total definido pelo usuário, elegendo distância horizontal ou geométrica, 

ângulo vertical ou desnível, etc. 

Transformações de coordenadas e classificação segundo sua dimensão:  

 2D: Translações XY, Helmert 4 parâmetros, Afin e Projetiva. 

 3D: Translações XYZ y Helmert 7 parâmetros. 
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 2D+1D: Helmert 4 parâmetros + Deslocamento Z y Helmert 4 parâmetros + 

Deslocamento Z y Pendentes em XY. 

Criação de transformações por parâmetros e por pontos, com entrada manual e de 

arquivo. 

 

 
 

Novo formato de informe HTML. 

Integração de calibrações e arquivos de dados com aplicação TcpGPS. 

 

Requisitos 

CAD AutoCAD versões 14 a 2014 e compatíveis 

BricsCAD versões 9 e 14 

ZWCAD versões 2009, 2010, 2011, 2012, 2012+  e 2014+ 

Sistema Operacional Windows XP / Vista / 7 em 32 e 64 bits  

Periféricos  Mouse ou dispositivo apontador 

Leitor CD-ROM  

Placa de vídeo 1024x768 pixels, compatível com OpenGL 

Recomendado chipset Nvidia ou ATI  

Disco 1 Gb espacio libre  

Memória Mínima 1 Gb  

Processador Dual-core 2 Ghz ou superior  

 
Consultar a página da web para mais detalhes 
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