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Mục lục 

Phần 1: Quy hoạch chiều cao, tính toán san nền 

Xây dựng bề mặt tự nhiên 

Nội suy cao độ, thể hiện L-i cho đường 

Xây dựng bề mặt thiết kế 

Tạo bề mặt thi công, tính khối lượng 

Thể hiện vòng tròn khối lượng san nền bằng VBA 

Phần 2: Thiết kế đường  

Tổng quan các bước thiết kế đường trong Civil3D 

Mặt bằng tuyến 

Trắc dọc tuyến 

Trắc ngang và áp trắc ngang 

Xuất trắc ngang, tính toán khối lượng 

Thiết kế nút giao thông 

Phần 3: Mạng lưới thoát nước 

Khai báo thuộc tính mạng lưới 

Thiết kế mạng lưới 

Xuất thông số mạng lưới ( D-L-I, cao độ, hướng nước chảy…) 

Xuất trắc dọc mạng lưới 

Phần 4: Giới các tính năng mở rộng 

Thiết kế mô hình cầu 
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Phần 1: Quy hoạch chiều cao, tính toán san nền 

Xây dựng bề mặt tự nhiên 

Tạo bề mặt tự nhiên 

Hình 1.1:  

Menu tạo bề mặt. 

Ngoài cách này, có thể vào Home 
Tab/Toolspace/Surfaces/Right 
Click/Create Surface 

 

Hình 1.2:  

Khai báo loại và các thuộc tính 
bề mặt. 

Các kiểu thể hiện bề mặt giúp 
cho việc quan sát bề mặt, loại 
vật liệu cho bề mặt giúp sau 
này render xuất hoạt cảnh tốt 
hơn. 

 

 

Tên bề mặt tạo ra ở bước này, mới chỉ là tên bề mặt, mà chưa có dữ liệu cho bề mặt, để có thể 
khai thác bề mặt phải thêm dữ liệu cho bề mặt 

Chọn Toolspace/Surface/Surface1/Definition/ 

Dữ liệu bề mặt có nhiều loại: 
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Hình 1.3 

Chọn loại dữ liệu từ các đối tượng AutoCAD, 
chọn đối tượng Text. 

 

 

Các đối tượng của AutoCAD phải có cao độ Z, thông thường các bản vẽ nhận được chưa có cao 
độ Z, Trong Surface menu cung cấp tiện ích chuyển các thuộc tính của đối tượng AutoCAD lên 
cao độ. 

Surface menu/Utilities/Move Text to Elevation 

 

Sau khi có add dữ liệu text vào, một đường biên màu xanh của bề mặt được hiện lên, điều này 
chứng tỏ bề mặt đã được tạo. Trong cùng một bề mặt có thể được xây dựng từ nhiều loại dữ liệu 
khác nhau. 

Với bề mặt mới tạo ra, sẽ xuất hiện một đường biên tự động do chương trình tạo ra, để hiệu đường 
biên khu đất về đúng như ranh giới quy hoạch. Sử dụng Surfaces/Surface1/Boundaries/Right-
click/Add… chọn đường biên cần add vào. 
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Hình 1.4 

Hộp thoại khai báo thuộc tính Boundaries, 
Boundaries có 4 loại: Outer, Hide, Show, Data 
Clip. 

Chọn OK và chọn vào đường cần chọn làm 
đường Boudaries trên bản, đường này phải là 
đường Polyline kín. 

 

Hình 1.5 

Bề mặt sau khi đã thêm Boundaries, 
kiểu bề mặt là dạng đường đồng mức. 

 

 

 

 

Hình 1.6 

Hiệu chỉnh bề mặt. Chọn bề mặt/ Right-Click/ 
Edit Surface Style.. 
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Muốn thể hiện bề mặt ở dạng nào thì trong Display Tab, mở layer dạng đó lên. Và vào Tab chứ nội 
dung đó để chỉnh sửa các thông số. Ví dụ ở đây chọn kiểu thể hiện là đường đồng mức. Sau khi mở 
Major Contour, Minor Contour. Chọn vào Contours Tab/Contour Intervals để khai báo khoảng 
chênh nhau giữa các đường đồng mức. 

 

Hình 1.7 

Khai báo các thuộc tính của Contours, chọn 
khoảng cách giữa các đường đồng mức con là 
0.5m, đường đồng mức cái 2.5m 

 

Hình 1.8 

Bề mặt đã được thể hiện với đường 
đồng mức dày hơn. 
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Để dễ hình dung về bề mặt, thể hiện giá trị của đường đồng mức là một trong các cách phổ biến. 

 

Hình 1.9 

Có nhiều cách ghi giá trị cho 
đường đồng mức, ở đây chọn 
Contour – Multiple. 

 

Hình 1.10 

Giá trị đường đồng mức đã 
được ghi. 

 

 


