TCP – MDT
Modelo Digital de Terreno - V7
Módulo de Imagens
Este módulo foi desenvolvido para as necesidades dos projetos de Topografía,
Engenharia Civil, Arquitetura, Arqueologia, etc. Para os que frequentemente
trabalham com diferentes tipos de imagens em combinação com desenhos
vetoriais. Para eles está incorporado dentro de MDT a maior parte das funções de
TcpImagen.

Ortofotos
MDT Imagen insere automáticamente em sua posição real sobre o desenho de uma
série de ortofotos em formatos mais habituais (ver requerimentos).

Fotografias Aéreas e Mapas Escaneados
Existem várias opções para georeferenciar imagens, atribuindo coordenadas reais
do terreno.

A mais simples consiste em desenhar linhas de referência conectando pontos
conhecidos sobre a imagem em pontos sobre o desenho. Para casos mais
complexos podem inserir marcas com nomes, e posteriormente enlaçar a pontos
topográficos.
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Fotografias com Posição
MDT Imagen também permite inserir no desenho fotografias com dados de
localização, tais como as obtidas por smartphones e câmeras equipadas com GPS.
Cada fotografia é vincula automáticamente com um ponto topográfico, e também
pode se inserir em uma escala determinada em sua posição, de forma similar ao
Google Maps. Os dados associados à imagem podem se consultar em qualquer
momento.

Serviços Web de Mapas
É possível capturar e inserir em sua posição real do desenho imagens de serviços
WMS de qualquer provedor (institutos cartográficos regionais, cadastro e outras
entidades públicas e privadas).
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Operações com Imagens
Sem sair do CAD é possível realizar sobre as imagens inseridas no desenho todo
tipo de transformações básicas, tais como girar, virar, ajustar brilho, contraste,
intensidade, saturação, balanço de cores, etc. Também pode-se modificar a
resolução, tamanho e profundidade de cor. Outras ferramentas úteis são: delimitar
imagem a partir de uma polilinha, dividir uma imagem em várias a partir de um
esquema de folhas (mosaico), e buscar várias imagens.

Deformação de Imagens
Mediante a utilização de linhas de referência ou marcas pode-se deformar uma
imagem conhecendo 4 ou mais pares de pontos, aplicando os métodos de vizinho
mais próximo, interpolação bilinear ou bicúbica ou o método de Lagrange. O cálculo
mostra os dados de erros quadráticos médios, resíduos, etc.
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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 o ATI

Disco

1 Gb Espaço livre

Memória

Mínima 1 Gb

Processador

Dual-core 2 Ghz ou superior
Consultar a página de web para mais detalhes

Formatos de Imagens
Formato Imagem

CAD

JPEG

JPEG2000

TIFF

ECW

MrSID

AutoCAD







(1)

(1)

BricsCAD











ZWCAD



(2)



(2)

NOTAS
(1) É necessário instalar Autodesk Raster Design Object Enabler para versões inferiores a
2013
(2) A partir de ZWCAD+ 2012
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Web: www.aplitop.com
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