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Modelo Digital do Terreno – V9 
Images

Módulo de Imagens

Este módulo foi concebido para as necessidades dos projetos de Topografia, Engenharia Civil, Arquitetura, Arqueologia, 

etc. em que frequentemente se trabalha com diferentes tipos de imagens em combinação com desenhos vetoriais. Para 

tal, incorporou-se no MDT a maior parte das funções de TcpImagem.

Ortofotos

O MDT Imagens insere automaticamente na sua posição real sobre o desenho uma série de ortofotos nos formatos mais 

habituais (veja requisitos).

Fotografias Aéreas e Mapas Digitalizados
Existem várias opções para georreferenciação de imagens, atribuindo-lhe coordenadas reais de terreno. 

A mais simples consiste em desenhar linhas de referência ligando pontos conhecidos sobre a imagem a pontos sobre 

o desenho. Para casos mais complexos, podem-se inserir marcas com nome, e posteriormente ligá-las a pontos 

topográficos.
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Fotografias com Posição

O MDT Imagens também permite a inserção no desenho de fotografias com dados de localização, tais como as recolhidas 

por smartphones e câmaras equipadas com GPS. Cada fotografia é vinculada automaticamente a um ponto topográfico 

e, além disso, podem-se inserir a uma escala determinada na sua posição, de forma semelhante ao Google Maps. Além 

disso, no caso das imagens captadas com drones, permite a orientação das mesmas de acordo com o ângulo de voo, e 

na sua escala real a partir da largura e altura do sensor e da distância focal. Os dados associados à imagem podem ser 

consultados em qualquer momento.
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Serviços Web de Mapas
É possível capturar e inserir na sua posição real no desenho imagens de serviços WMS (Web Map Services) e WMTS (Web 

Map Tile Services) compatíveis de qualquer fornecedor (institutos cartográficos regionais, cadastro e outras entidades 

públicas e privadas).
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Deformação de Imagens

Mediante a utilização de linhas de referência ou marcas, pode-se deformar uma imagem por dois métodos: 

transformação projetiva ou Rubber-Sheeting. A transformação projetiva ajustará no máximo quatro pontos, 

independentemente do número de pontos usados para o cálculo. A técnica de Rubber-Sheeting consiste numa 

transformação bilinear de cada uma das células da grelha gerada a partir dos pares de pontos e com a qual se obterá 

um ajuste de todos os pontos que intervenham no cálculo. 

As imagens obtidas serão criadas aplicando os métodos de vizinhos próximos, interpolação bilinear ou bicúbica ou o 

método de Lagrange. O cálculo mostra os dados de erro quadrático médio, resíduos, etc.

Operações com Imagens
Sem sair do CAD, é possível efetuar nas imagens inseridas no desenho todo o tipo de transformações básicas, tais 

como rodar, virar, ajustar brilho, contraste, intensidade, saturação, equilíbrio de cores, etc. Também se pode alterar 

a resolução, tamanho e profundidade da cor. Outras ferramentas úteis são: delimitar imagem a partir de uma 

polilinha, dividir uma imagem em várias a partir de um esquema de folhas, e colar várias imagens.
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Requisitos (1)

(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
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e-mail: info@aplitop.com

Web: www.aplitop.com

(3) Para poder visualizar imagens ECW, JPEG2000 e MrSID em AutoCAD® para versões inferiores a 2012, será necessário instalar o plug-in AutoCAD® Raster Design, que 
poderá ser obtido na ligação seguinte: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads

(4) Suportados a partir de ZWCAD®+ 2012

Formatos de Imagens

   Formato Imagem

CAD  JPEG JPEG2000 TIFF ECW MrSID

AutoCAD®            (3)       (3)    (3)

BricsCAD®                           

GstarCAD®                                         

LusoCAD®                             

ZWCAD®            (4)       (4) 


