NETCAD GIS – 3D+

Farklı ölçeklerdeki mühendislik ve planlama projelerini üç boyutlu görüntüleme, sayısallaştırma, modelleme, düzenlenme, simülasyon, doku ve uydu görüntüsü kaplama, video ve resim çekebilme gibi pratik araçlar sunan ve tüm Netcad
ürünleri ile etkileşimli çalışabilen Netcad çözümüdür.
3D+ güçlü sunum arayüzü ile projelerinizde birden çok veri katmanını görüntülemek, sorgulamak ve etkileşimli olarak
düzenlemek için esnek bir görselleştirme ortamı sunar.

Ön Koşullar
NETCAD GIS, tüm NETCAD modülleri için zorunludur.

ANA ÖZELLİKLER
2D/3D etkileşimli veri aktarımı
Gelişmiş ölçme ve sorgulama araçları
Farklı navigasyon kullanım seçenekleri
Farklı mouse seçeneklerini kullanabilme esnekliği
Çizimi döndür özelliği ile 3D ekranını otomatik olarak
döndürme yeteneği
3D sayısallaştırma imkanı
Perspektif ve ortogonal görüntüleme seçenekleri
Kesit, çoklu kesit alma imkanı ve kesitler arası dinamik
geçiş
3D karelaj ekleme ve yönetilebilir karelaj özellikleri
Doku kütüphanesini kullanarak veya dışarıdan görsel
ekleyerek seçilen yüzeylere veya katmanlara doku
kaplayabilme yeteneği
Stereo görüntüleme seçenekleri
Yüzey yumuşatma seçenekleri
Işık ve kamera ayarlarına müdahale edebilme

3D+

Arazi modeline uydu görüntüsü giydirebilme kolaylığı
Yükseklik görselleştirmesi
Seçilen bir güzergahı kullanarak 3D gezinme yeteneği ile
simülasyon
Program
içerisinde
yapılan
çalışmaları
kaydedebileceğiniz video kayıt yeteneği
Ekran kilitleme özelliği ile 2D/3D kullanım kolaylığı
Panel böl özelliği ile proje ekranını istenilen sayıda
pencerelere bölebilme esnekliği
Bölünmüş pencereleri kamera link özelliği ile birbirine
bağlayabilme ve tek pencereden tüm pencereleri
yönetebilme
Tematik, stil, saydamlık ve etiket ekleme yetenekleri
Görüntü kaydetme ve kaydedilen görüntüler arasında
otomatik gezinme yeteneği
3D sembol kütüphanesini kullanarak veya dışarıdan 3D
formatta dosya kullanarak sembol ekleyebilme yeteneği
İki renk geçişli, ayarlanabilir arka plan renk seçenekleri
*.dxf, *.dwg ve 3D formatlarda içeri/dışarı veri aktarım
esnekliği

TEMEL AVANTAJLAR
3D ortamda gelişmiş proje/veri yönetimi
Kullanımı kolay arayüz
Görüntüleme ve simülasyon yetenekleri
2D/3D etkileşimli aktarım ile üç boyutlu proje
kontrolü
Gelişmiş stereo görüntüleme araçları
İnteraktif kesit araçları ile kolay proje kontrolü
Tüm mühendislik ürünleri ile entegre çalışabilme
esnekliği
3D sayısallaştırma
Ölçme ve sorgulama araçlarına kolay erişim
Hazır doku ve sembol kütüphanelerini kullanarak
3D modelleme
İçe ve dışa veri aktarım seçenekleri
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