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3D Modelácie
3D modelovanie je proces vytvárania matematického trojdimenzionálneho objektu pomocou pecializovaných

softwarových technológii. Produkt 3D modelácie je nazývaný 3D model. Napojenie databázy na 3D model umo
mno stvo rôznych výpo tov ako napr. objem, toná , optimaliza né výpo ty.

Najvä ie výhody 3D modelovania nad 2D modeláciou sú:
Flexibilita mo nosť meniť uhly pohľadov a tak získavať plastický obraz o sledovanom jave
Zjednodu enie interpretácie, rýchle a jednoduché výpo ty
Minimalizácia chýb spôsobených ľudským faktorom pri vkladaní 3D objektov do 2D zobrazovacieho priestoru,
pri výpo toch a iné.
Výpo tové mo nosti; pridaním 3 dimenzie do 2D systému sa otvárajú nové mo nosti výpo tov (priestorové
výpo ty ako objem, grafický výpo et vzdialenosti a iné).
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Medzi naše základné produkty patria:
?

?

?

Blokový model
Solid (objemový) model
Komplexný systém priestorových modelov

KORAL, s.r.o. poskytuje komplexný servis v oblasti 3D modelácii, tvorby a správy 3D modelov,
výpočtov ložiskových zásob, optimalizačných výpočtov, zapracovania 3D modelov do GIS systémov.

Príklad blokového modelu ako mo nosti zobrazenia
variability javu v priestore. Pre vybraný blok je
zobrazená informa ná tabuľka s hodnotami pre
jednotlivé atribúty ( ltá farba).
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Komplexný systém priestorových modelov predstavuje
kombináciu viacerých zobrazených prvkov v 3D
priestore. Je to komplexný systém zobrazenia javu a
prislúchajúcich prvkov. Tento systém umožňuje
najrôznejšie formy výstupov a výpočtov.
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¬Ťa obná jama a vybraná vrstva (zelená farba)  Solid modelž

prístupová trasa

solid model ako

podmienka pre

blokový model

tektonická porucha

blokový model

dolné ohraničenie

farebné zobrazenie

variability javu v priestore
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