
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CHƯƠNG TRÌNH SUMAC 
Bước 1: Chuẩn bị số liệu hiện trạng 

- Để thuận tiện trong quá trình làm việc, chúng ta sẽ làm việc trên cùng một bản vẽ hiện 
trạng. Vì vậy, bạn hãy tải về bản vẽ hiện trạng theo đường dẫn 
sau: http://pmxd.cic.com.vn/download/Sannen/HienTrangXMCamThuy.zip (4.04M
b) 

- Mở bản vẽ bạn vừa tải về trên AutoCAD. Trên bản vẽ này, chúng ta thấy có đầy đủ 
các yếu tố địa hình như: đường đồng mức tự nhiên, điểm đo cao trình, các ghi 
chú,… 

 
- Tuy nhiên, để phục vụ cho công việc tính toán san nền, chúng ta chỉ cần giữ lại các 

điểm đo địa hình tự nhiên mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta sẽ xoá toàn bộ các đối 
tượng không cần thiết trên bản vẽ hiện trạng để không làm ảnh hưởng đến tốc độ 
tính toán của chương trình. 



 
- Sau khi “làm sạch” bản vẽ hiện trạng, chúng ta xác định biên giới hạn các lô đất trên 

bản vẽ bằng cách vẽ các đường Polyline khép kín. Bạn có thể tham khảo bản vẽ đã 
được chỉnh sửa lại bằng cách tải file về theo đường dẫn 
sau:http://pmxd.cic.com.vn/download/Sannen/HienTrangOK.zip 



 
- Dùng chức năng Save As của AutoCAD để ghi lại file hiện trạng ở định dạng 

AutoCAD 2000. 

 



 
Bước 2: Nhập dữ liệu vào Sumac 

- Vào menu Tệp tin -> Nhập số liệu… 



 
- Chọn file hiện trạng mà chúng ta đã chuẩn bị từ Bước 1, bấm nút Nhập dữ liệu 

 
Bước 3: Khai báo địa hình tự nhiên (địa hình trước san lấp) 

- Vào menu Địa hình TN -> Chuyển Text thành cọc tự nhiên 



 
- Trên cửa sổ Chuyển Text thành cọc: bấm nút Chọn đối tượng -> chọn các đối tượng 

điểm đo dạng text trên màn hình đồ hoạ (cách chọn giống như thao tác trong 
AutoCAD) -> Bấm nút Đồng ý. 

 
- Sau khi thực hiện các thao tác trên, chương trình sẽ chuyển toàn bộ các Text thành 

dạng điểm đo (mầu vàng – xanh) 



 
Bước 4: Khai báo thông số thiết kế 

- Vào menu Thông số TK -> Khai báo thông số nội suy 

 
- Trên cửa sổ Thông số tính toán chọn Nội suy theo lưới tam giác, khai báo cạnh ô 

vuông Tính toán đào đắp 50 



 
- Vào menu Thông số TK -> Khai báo biên giới hạn 
- Trên cửa sổ Khai bái biên giới hạn, bấm nút Nhập -> chọn 2 đối tượng Polyline là 

đường biên giới hạn mà chúng ta đã vẽ sẵn trên AutoCAD ở bước 1 

 
Bước 5: Khai báo địa hình thiết kế (địa hình sau san lấp) 



- Vào menu Thông số TK -> Chêm điểm khống chế 

 
- Trên cửa sổ Chêm điểm khống chế -> bấm nút Chọn điểm -> chọn 1 điểm trên màn 

hình đồ hoạ hoặc gõ trực tiếp toạ độ điểm bạn muốn khai báo điểm khống chế -> 
khai báo cao độ điểm khống chế này -> bấm nút Vẽ>> 

 
- Trong ví dụ này chúng ta sẽ khai báo các điểm khống chế theo bảng sau: 

STT X Y H 
1 551787 2237124 35 

2 551974 2237126 65 

3 552184 2237123 95 

4 551785 2236847 55 
5 551971 2236849 85 
6 552185 2236852 115 
7 551783 2236643 35 
8 551975 2236641 65 
9 552185 2236641 95 



 
- Vào menu Thông số TK -> Xây dựng đường đồng mức TK 
- Trên cửa sổ Nhập đường đồng mức TK khai báo Bước ĐĐM=1, cao độ BĐ=30, 

bấm nút Tính toán 

 
- Sau khi thực hiện các thao tác trên ta được kết quả như sau 



 
Bước 6: Kết quả Mô hình hoá địa hình 

- Vào menu Bình đồ -> Mô hình hoá bề mặt 
- Trên cửa sổ Mô hình hoá bề mặt địa hình chỉ chọn Vẽ bề mặt địa hình theo điểm 

cao trình, bấm nút Đồng ý 



 
- Đợi chương trình thực hiện tính toán, chọn hiển thị bản vẽ theo kiểu 3D ta được kết 

quả như hình dưới 

 
- Ta cũng có thể tạo bề mặt địa hình bằng chức năng mô hình hoá bằng lưới tam giác 

hoặc tạo mặt cắt địa hình 



Bước 7: Kết quả tính toán san nền 
- Vào menu San lấp -> Kết xuất kết quả ra bản vẽ 
- Trên cửa sổ Tính toán đào đắp – kết xuất kết quả ra bản vẽ, chọn Dữ liệu đường 

đồng mức TK, bấm nút Đồng ý 

 
- Sau khi chương trình tính toán, ta có kết quả như hình vẽ dưới 



 



 
Bước 7: Kết xuất kết quả ra AutoCAD 

- Vào menu Tệp tin -> Xuất ra định dạng khác 



 

  
 


