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Modelo Digital do Terreno – V9 
Surveying

O módulo de topografia permite a importação de ficheiros de estações totais e coletores de dados mais habituais do 

mercado, e também a introdução manual de dados.

A partir desta informação, o programa oferece todas as ferramentas necessárias para o processamento, cálculo e 

desenho de estações e pontos topográficos. O cálculo de estações pode ser efetuado por procedimentos de radiação, 

bissecção inversa, interseções diretas e inversas e nivelamento.

O programa compensa as distâncias e desníveis médios no cálculo de pontos e estações. Opcionalmente podem-se 

considerar correções por refração e esfericidade, redução ao elipsoide e fator de escala combinado. 

Inclui igualmente a correção automática de desorientações de observações recíprocas e erros angulares de instrumento 

em observações de círculo direto-inverso. Também se inclui uma tabela configurável, com as precisões e características 

dos instrumentos.

Cálculo de Observações de Estações Totais

Módulo de Topografia e Geodesia
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Poligonais e Redes

Geodesia

O MDT inclui a compensação de redes e poligonais (fechadas, abertas e atadas a um ou mais pontos fixos) por mínimos 

quadrados, proporcional às distâncias, incrementos de coordenadas, regra de Crandall ou rotação e homotetia. 

O programa permite a configuração dos erros admissíveis, e para os métodos de cálculo que utilizam mínimos quadrados, 

podem-se ativar as verificações que verificam a fiabilidade das observações e do ajuste efetuado. 

O programa integra a base de dados EPSG, que inclui centenas de sistemas de coordenadas e transformações de 

referências geodésicas e verticais de todo o mundo. Estes dados são utilizados pela biblioteca de projeções cartográficas 

PROJ para efetuar as conversões de coordenadas entre os diferentes sistemas. Podem-se selecionar os sistemas mais 

habituais de uma lista de favoritos.
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Uma potente calculadora geodésica permite a execução das transformações e/ou conversões mais habituais entre 

sistemas geográficos, geocêntricos e projetados. 

Além disso, este módulo inclui opções para a conversão de ficheiros de coordenadas projetadas em formato genérico 

X,Y,Z e de coordenadas geográficas em formatos KML do Google Earth, GPS eXchange Format (GPX) e TcpGPS, entre 

outros.

Por último, outro comando permite a projeção de desenhos abertos no CAD, aplicando as transformações ao desenho 

completo, uma lista de camadas ou uma seleção de objetos, e podendo-se escolher se as cotas são consideradas nos 

cálculos ou não. A transformação escolhida é aplicada a todas as entidades do desenho (vértices de linhas, arcos e 

polilinhas, pontos de inserção de textos e blocos, etc.).

Também dispõe de opções específicas para transformação de um desenho de coordenadas planas em projetadas e vice-

versa.
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Sistemas de Coordenadas Locais
Este módulo também apresenta opções para a gestão e aplicação de sistemas de coordenadas locais, com os 

métodos disponíveis seguintes:

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

• 3D: Translações XYZ e Helmert 7 parâmetros.

• 2D+1D: Helmert 4 parâmetros + Deslocação Z e Helmert 4 parâmetros + Deslocação Z e Declives em XY.

Para a criação de um sistema de coordenadas local, oferecem-se diversas possibilidades: introduzir diretamente o 

valor dos parâmetros da transformação (rotações, translações, etc.), estabelecer os pares de pontos de origem e 

destino que intervêm nela, ou então importando um ficheiro previamente definido. O programa cria um relatório 

detalhado em que se apresentam os parâmetros calculados, diversas estatísticas e as coordenadas dos pontos de 

controlo que intervêm.

Depois de criado o sistema local, pode-se gravar para, posteriormente, se efetuarem transformações de desenhos e 

ficheiros de coordenadas, e também pode ser utilizado na aplicação TcpGPS para dispositivos móveis em Windows 

ou Android.
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Requisitos (1)

APLITOP S.L.

Sumatra,9 – Urb. El Atabal

E-29190 Málaga (Espanha)

Tlf: +34 95 2439771

e-mail: info@aplitop.com

Web: www.aplitop.com

(1) Consultar a página web para mais detalhes
(2) Em geral não se garante o funcionamento através de ambiente de trabalho remoto e serviços semelhantes, nem em plataformas de virtualização. Enviar um e-mail para 
soporte@aplitop.com para perguntar sobre estes casos especiais.

AutoCAD® é uma marca registrada da Autodesk, Inc.
BricsCAD® é uma marca registrada da Bricsys NV.
GStarCAD® é uma marca registrada da Gstarsoft Co., Ltd.
LusoCAD® é uma marca registada da IGENMAI Lda
ZWCAD® é uma marca registrada da ZWSOFT CO., Ltd.

CAD   AutoCAD® versões 2007 a 2024 e compatíveis

   BricsCAD® Pro/Platinum versões 16 a 23

   GstarCAD® Professional versões 2021 a 2023

   LusoCAD® Professional 2022

   ZWCAD® Professional/Enterprise versões 2012+ a 2023

Sistema Operativo Windows 8/10/11 em arquitetura x64(2)

Periféricos  Rato ou dispositivo apontador

Placa Gráfica  1280x720 píxeis, compatível com OpenGL 3.3

   Recomendado chipset Nvidia ou ATI 

Disco   10 GB espaço livre 

Memória  Mínima 4 GB

 


