
Calculando volumes por seções transversais

Para o cálculo de volumes, serão utilizados dois desenhos;  um chamaremos 
de terreno primitivo e outro de terreno medição.

O terreno primitivo é o terreno original, sem nenhuma movimentação.
Este terreno será o Cascavel. xyz. Importe para a área de desenho do CAD 
este arquivo e salve o dwg como terreno primitivo:

Gere as curvas de nível.
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Trace uma polilinha na maior diagonal do terreno. É importante que esta 
polilinha seja traçada onde há triangulação gerada pois em seguida faremos a 
interpolação do estaqueamento.

Clique em Posição >Alinhamento >Estaquear Polilinha:
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Clique sobre o alinhamento criado:

Pressione Enter

Pressione Enter

Digite 20 – esta será a distância entre as estacas

Digite S, para rotular as estacas

Digite i, para interpolar as cotas

O estaqueamento será gerado:
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Como este estaqueamento será utilizado novamente para o terreno medição, é 
necessário salvá-lo. Execute o seguinte comando:

Selecione o alinhamento e salve.
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Execute Posição >Seções e Volume >Interpolar Seções Transversais:
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Clique fora do desenho:

O programa fará a seleção; configure a tela conforme a seguir:
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Clique em Interpolar.
As seções serão apresentadas:

Pressione as setas para alternar as seções:

Feche esta janela e salve o arquivo:

Feche e salve o dwg do Terreno Primitivo e importe novamente para a área de 
desenho do CAD o Cascavel.xyz.
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Editaremos as cotas do terreno para uma cota plana de forma a gerar a 
terraplenagem da área.
Execute o comando: Posição >Pontos >Editar pontos >Por Seleção.
Selecione todos os pontos do desenho

 

Na tela seguinte, na opção Cota, selecione Vários, e digite 500.
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Pressione OK

Desenhe as curvas de nível e importe o alinhamento gravado anteriormente:
*Obs: O programa não deve desenhar nenhuma curva de nível, pois todas as 
cotas foram alteradas para 500, o terreno está planificado.

Para importar o alinhamento, execute o comando Posição >Alinhamento 
>Importar Alinhamento.
O alinhamento será importado exatamente como na posição do anterior.
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Execute: Posição >Seções e Volume> Interpolar Seções Transversais

Clique fora do desenho.
Na tela de interpolação configure de acordo com a seguir:

Clique em Interpolar:

Salve as alterações da medição 1.
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Configure o cálculo de acordo como segue:

As seções serão apresentadas, navegue pelas estacas utilizando as setas.

Pressione o botão Calcular Volume:

Os cálculos serão efetuados:
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Clique no Botão

 Relatório:
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