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TcpScancyr para Túneis 
Geração de Seções de Túneis a partir de 
Escâner 3D 
 
Esta aplicação informática tem como objetivo a geração de seções transversais de tuneis 
para rodovias e ferrovias, a partir dos dados do laser escâner. 
 

Dados do Projeto 

O programa solicita inicialmente 
os dados do projeto, tais como 
alinhamento em planta, 
projeção vertical e 
superelevação, através de 
entrada numérica ou mediante 
conversão de formatos 
comerciais (LandXML, Inroads, 
etc.) 
 
Opcionalmente pode se 
introduzir as coordenadas das 
bases, ou seja, introduzir as 
localizações onde foi situado o 
escâner nas diferentes 
passadas. 
 
A entrada de dados é interativa e supervisada, controlando sobreposições e outros 
possíveis erros. A apresentação é dinâmica, podendo visualizar simultaneamente a 
informação analítica e gráfica, incluindo sua cotação. 
 

Definição de Seção Tipo 

É possível definir também a seção teórica 
do túnel, que pode constar de várias 
capas, mediante introdução numérica ou 
importando um arquivo DXF com as 
polilinhas que definem a geometria. Os 
vetores da seção tipo podem ser fixos, 
variáveis ou superelevados.  
 
Além do mais pode se indicar a posição 
relativa da seção com respeito ao eixo 
em planta e projeção vertical, a 
espessura do pavimento, os critérios de 
aplicação da superelevação, o corte, etc.  
 
 

As seções podem ser aplicadas a diferentes posições de P.K. Para cada camada podem se 
definir pontos de controle, que se usaram para calcular os desvios do eixo. 
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Gestão de Pontos Escâneados 

Uma vez definidos estes dados, se adiciona as informações dos pontos tomados pelo 
escâner, mediante a um conjunto de arquivos ASCII de coordenadas com a possibilidade de 
incorporar a cor RGB de cada ponto. Também admite formatos de Cyclone (*.pts, *.ptx), 
Leica HDS 4500/6000 (*.fzs), FARO (*.fls) e o novo estandar E57 (*.e57). A aplicação pode 
manejar qualquer número de arquivos sempre que se tenha espaço disponível em disco. 
Também é possível importar e exportar uma porcentagem dos pontos do projeto ativo. 

 
Todos os pontos se analisam 
com respeito ao eixo e se 
classificam automaticamente, 
podendo visualizar-se por partes 
ou todo o conjunto. 
 
A simbologia dos pontos pode 
ser configurada por diferentes 
métodos, tais como por base, 
P.K., deslocamento com respeito 
ao eixo, diferença de cota com 
respeito ao greide, ângulo, 
interior/exterior, distância a 
base, intensidade ou pela cor 
natural. As gamas de cores a 
utilizar são definidas pelo 
usuário. 
 

Visualização 

Os pontos podem ser examinados em um visor tridimensional, com a possibilidade de 
modificar a uma vista ortogonal ou em perspectiva clicando nos ícones correspondentes. Se 
altivamos a projeção com perspectiva, pode controlar-se a posição da câmara diretamente 
sobre o eixo ou em uma posição relativa, permitindo modificar o PK e a altura.  
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Outros controles são zoom ampliar ou reduzir, zoom janela, enquadre, órbita 3D, ativar ou 
desativar camadas, grade, etc. Também dispõe de ferramentas como informação de pontos, 
medida de distâncias 3D, etc. 

Ferramentas de Filtro 

A aplicação incorpora uma serie de ferramentas interativas de filtro de pontos por diferentes 
critérios: 
 

 Distância a seção teórica 
 Deslocamento a partir do eixo 
 Diferença de cota 
 Ângulo a partir a origem da seção teórica 
 Intensidade 

 
Todos os filtros têm como parâmetro a localização do P.K. a usar, assim como os valores 
mínimo e máximo. O volume que define o filtro a aplicar no espaço se visualiza de forma 
interativa. 
 

 
 

Os pontos filtrados efetivamente se marcam sobre a nuvem de pontos e são desativados, 
não levando em conta para o posterior cálculo de perfis. Ademais os filtros se podem 
combinar entre si, restaurar-se e inverter a seleção. 
 
Também é possível a seleção gráfica manual de pontos por retângulo, círculo ou polígono. 

 

Cálculo e Edição de Perfis 

Com toda a informação recorrida nos passos anteriores já é possível calcular as seções 
transversais, sem necessidade de introduzir a seção teórica do túnel como exigem a maioria 
das aplicações comerciais.  
 
Para especificamos a posição do P.K., o intervalo de geração e a largura da banda utilizada 
para selecionar os pontos próximos ao plano de cada perfil. Também se pode considerar 
pontos singulares em planta ou projeção vertical ou em outros indicados pelo usuário.  
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Os perfis podem ser calculados perpendiculares ao eixo em projeção vertical, ou 
perpendiculares ao plano XY. Também pode calcular-se por regressão. 
 

Opcionalmente pode ativar-
se o filtro dos perfis para 
eliminar picos. Somente 
vão interferir no cálculo os 
pontos que não foram 
desativados com os 
diferentes filtros.  
 
O programa incorpora um 
potente editor de perfis, 
com opções para adicionar, 
mover ou apagar vértices, 
aplicar novos filtros, etc.  
 
 
Também oferece a 
possibilidade de desativar 
pontos inválidos por 
retângulo, círculo ou 

polígono e recalcular o perfil interativamente. Os perfis podem ser abertos ou fechados, e 
podem ser descartados aqueles que não têm informação suficiente para que não interfiram 
no cálculo de volumes. Cada projeto pode ter associados vários arquivos de perfis.  
 
Uma vez calculados, estes 
podem ser representados em 
3D ou com vista frontal, 
ativando ou desativando os 
seguintes elementos: nuvem de 
pontos, cotas, etc.  
 
Se já definida a seção teórica, 
se mostram com cores 
diferentes as zonas infra e 
sobescavadas, e os valores 
numéricos destas, as 
superelevações, etc. 
 
Os perfis podem ser exportados 
a DXF em 2D ou 3D, de forma 
individual ou conjunta, e com 
múltiplas opções sobre os 
elementos a incluir. 
 
Outras opções permitem unir e separar ficheiros de perfis, calcular uma paralela a uma 
distância determinada, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TcpScancyr para Túneis – © APLITOP 5

Relatório de Superfícies e Volumes 

Se foram definidas as seções, o programa calcula automaticamente as superfícies e 
volumes dentro e fora da seção e a que falta para executar, separando os resultados de 
corte e aterro. Estes dados se podem representar sobre o perfil ou gerar um informe para 
imprimir, exporta-lo ao Excel ou HTML. 
 

 
 
O programa pode também exportar o desenho para um arquivo DXF, podendo configurar o 
formato de papel, escalas, opções de representação, etc. 
 
Mediante o comparativo de perfis calculam-se a superfície e o volume entre dois ficheros de 
perfis, ou de uma camada indicando sua espessura. 
 

Desvio do Eixo 

Outra utilidade adicional consiste em calcular o eixo real da obra mediante regressão 
usando os pontos de controle definidos na seção, pontos extremos de cada perfil ou 
dividindo a seção em partes iguais. 

 
Além de gerar um relatório com 
diferenças na horizontal e 
vertical para cada camada, que 
podem ser utilizadas para 
controlar as normas de 
dimensões, etc.  
 
O resultado também se 
representa em planta e projeção 
vertical, podendo comparar 
facilmente o eixo real e o de 
projeto. 
 
Também se podem exportar os 
eixos real e teórico a uma 
polilinha 3D em formato DXF. 
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Mapa de Inspeção 

Mediante ao mapa de inspeção gera-se uma imagem na qual a cor de cada pixel indica a 
distância à partir da seção teórica. 
 

 

Ortoimagens 

Pode-se gerar ortoprojeções desenvolvidas com a cor natural do escâner, ou com a 
intensidade dos pixels. 
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Percurso pelo Túnel 

Outra possibilidade que oferece a aplicação é a simulação do recorrido pelo túnel, situando 
o usuário dentro do mesmo a uma altura determinada e podendo controlar a posição, 
velocidade, sentido e alcance da vista.  
 

 
 

Mediante a um painel se pode controlar a posição sobre o eixo podendo avançar, 
retroceder, parar, ir ao primeiro ou ao último PK, ou introduzi-lo diretamente. 
 
Também podem ser ativadas como camadas opcionais as seções teóricas ou calculadas, o 
eixo, as superfícies, etc. Por último, pode gerar-se um vídeo em formato AVI com esta 
animação. 
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Requisitos Mínimos 

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

Periféricos Mouse ou dispositivo indicador, Leitor CD-ROM  

Placa Gráfica Resolução mínima 1024x768 pixels, compatível com OpenGL 

Disco 10 Gb espaço livre 

Memória Mínima 2 Gb  

Processador Intel Dual Core 2 Ghz ou superior  

Formatos de arquivos 
suportados 

Texto (*.txt) 
Cyclone (*.pts, *.ptx) 
Leica HDS 4500/6000 (*.fzs) 
FARO (*.fls)  
E57 (*.e57) 
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