TCP – MDT
Modelo Digital de Terreno - V7

Módulo de Topografia y Geodésica
O módulo de topografia permite a importação de arquivos de estações totais e
coletores de dados mais habituais do mercado. Além de, pode-se realizar a entrada
de dados manual em modo taquímetro, teodolito-distanciómetro ou estação totais
definível pelo usuário, e pode-se escolher a distancia horizontal ou geométrica,
ângulo vertical ou desnível.
A partir de esta informação, o programa oferece todas as ferramentas necessárias
para o processo, cálculo e desenho de estações e pontos topográficos. O cálculo de
estações pode-se realizar por procedimento de irradiação, bisseção inversa,
interseções diretas e inversas e nivelamento.

O programa compensa as distancias e desníveis meios no cálculo de pontos e
estações. Opcionalmente podem-se considerar correções por refração e esfericidade,
com redução ao elipsóide e fator de escala combinado.
Além de, inclui a correção automatica de desorientações de observações recíprocas e
erros angulares de instrumento em observações círculo direto-inverso. Para que os
cálculos sejam mais exatos, inclui-se uma tábua com as precisões e características
dos instrumentos mais habituais.
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Poligonais e Redes
MDT inclui a compensação de
redes e poligonais fechadas,
(cerradas, abertas e atadas a um
ou mais pontos fixos) por
mínimos quadrados, proporcional
ás distâncias, incrementos de
coordenadas, regra de Crandall
ou giro e homotecia.
O programa permite configurar os
erros admissíveis, e para os
métodos de calculo que utilizam
mínimos quadrados, podem-se
ativar os tests que comprovam a
fiabilidade das observações e do
ajuste realizado.

Geodésica
O programa integra a base de dados EPSG, que inclui centos de sistemas de
coordenadas e transformções de datums geodésicos e verticais de todo o mundo,
incluindo uma adaptação ao Sistema de Referencia Geocéntrico para as Américas
(SIRGAS). Estos dados são utilizados pela biblioteca de projeções cartograficas
PROJ.4 para realizar as converções de coordenadas entre os distintos sistemas. As
unidades das coordenadas podem sêr metros, milhas, pés americanos, etc. Podemse selecionar os sistemas mais habituais duma lista de favoritos.

Uma potente calculadora geodésica permite realizar as transformções e/ou
converções mais habituais entre sistemas geográficos, geocéntricos e projetados.
Além de, este modulo inclui opções para converter arquivos de coordenadas
projetadas em formato genérico X, Y, Z e de coordenadas geográficas em formatos
KML de Google Earth, GPS eXchange Format (GPX) e W84 de TcpGPS.
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Outro comando permite projetar desenhos abertos
no CAD, aplicando as transformações ao desenho
completo, uma lista de camadas ou uma seleç4ao
de objetos, e que pode-se escolher se são
considerados ou não as cotas nos cálculos.
A transformação escolhida aplica-se para todas as
entidades do desenho ( vertices de linhas, arcos e
polilinhas, pontos de inserção de textos e blocos,
etc.).
Também dispõe de opções especificas para
transformar um desenho de coordenadas planas
para projetadas e vice-versa.

Sistemas de Coordenadas Locais
Este módulo também apresenta para a gestão e aplicação de sistemas de
coordenadas locais, com os siguentes métodos disponíveis:
•

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

•

3D: Translações XYZ y Helmert 7 parâmetros.

•

2D+1D: Helmert 4 parâmetros + Deslocamento Z y Helmert 4 parâmetros +
Deslocamento Z y Pendentes em XY.

Para criar um sistema de coordenadas local oferecem-se diversas possibilidades:
adicionar diretamente o valor dos parâmetros da transformaçã0 (rotações,
translações, etc), estabelecer os pares de pontos origem e destino que intervierem
em ela, ou bem importando um arquivo previamente definido. O programa gera um
informe detalhado no que se apresentam os parâmetros calculados, diversos
estadísticos e as coordenadas dos pontos de controle que intervierem.

MDT V7 – Módulo de Topografia - © Aplitop 2015

3

Uma vez criado o sistema local pode-se gravar para, posteriormente, realizar
transformações de desenhos e arquivos de coordenadas, e também pode ser
utilizado no aplicativo TcpGPS para dispositivos movíeis.

Requisitos
CAD

AutoCAD versões 2004 a 2015 e compatíveis
BricsCAD versões 12 e 15
ZWCAD versões 2012+, 2014+ e 2015+

Sistema Operacional

Windows XP / Vista / 7 / 8/ 8.1 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

APLITOP S.L.
Sumatra,9 – Urb. El Atabal
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Tel: +34 95 2439771
Fax: +34 95 2431371
e-mail: info@aplitop.com
Web: www.aplitop.com
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