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W wersji 2022 zostały wydane funkcjonalności: 

1. Chmury punktów: 

1.1 Poprawa silnika chmury punktów - możliwość importu większych chmur 

punktów, otwarcie kilku chmur jednocześnie, rotacje zoom działa znacznie 

szybciej 

1.2 Możliwość transformacji od razu przy zakładaniu pliku .GPC i imporcie 

pliku(ów) chmury pomiędzy układem np. 1992 (Geoportal sporo danych 

ma w nim, zwłaszcza LiDAR LAZ) do np. układu 2000. To spowalnia 

mocno import, ale wszystko już będziemy mieli w układzie projektu, a tak 

tylko dane końcowe typu trm i geo możemy przetransformować w trakcie 

ekstrakcji lub poza chmurą. 

1.3 Wdrożono dwa nowe narzędzia do generowani powierzchni z chmur punk-

tów – powierzchni TRM oraz NMT.  

1.3.1 Nie musimy już przechodzić przez plik geo eksportowany z chmury, ale od 

razu generujemy plik trm.  

1.3.2 NMT z NMPT generowany automatycznie. Jest to dobra pomoc przy 

chmurach bez klasyfikacji oraz chmurach z dobrą klasyfikacją. Kiedy nie 

mamy klasyfikacji na wejściu, a występują szumy, to program nam je po-

wycina - lepiej lub gorzej - do NMT. 

1.4 Możliwość wygenerowania krawędzi (linii nieciągłości), z których 

można w miarę szybko przygotować obrysy budynków, osie dróg, krawę-

dzie jezdni, wysepek itp. 
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1.5 Nowa metoda  generowania przekrojów z chmur punktów oraz modelach 

tunelowych. 

1.6 Edycja chmury punktów przeniesiony do okna dialogowego, dzięki czemu 

okno pracy nie jest zblokowane, a można w międzyczasie usunąć lub do-

dać składowy plik chmury punktów. 

 

1.7 Możliwość przecięcia chmury bezpośrednio do szybkiego podglądu prze-

kroju. 
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2. Grafika 

2.1 Udoskonalono grafikę 3D, modele terenu czy chmury punktów, są rendero-

wane znacznie szybciej. 

2.2 Modele terenu można wyświetlać z regulowaną przezroczystością w 3D. 
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2.3 Można zdefiniować interwał do wyświetlania w widoku 2D i 3D  

 

3. Modele 

 

3.1 Zaktualizowano metodę triangulacji podczas tworzenia modeli terenu z 

punktów i linii. 

3.2 Usprawnione tworzenie modeli terenu z wielu plików składowych. Automa-

tycznie odznaczane są pliki geo otwarte w jednym oknie, które były wyga-

szone przed wywołaniem tworzenia modelu terenu. 
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4. Przekroje poprzeczne 

Znaczące zmiany zw. z zarządzaniem plikami .SEC.  

 

Pliki przekrojów sec zawierają teraz oprócz punktów i linii przekrojów, ich 

współrzędnych x,y i pól przekrojów poprzecznych z modeli MBS, także: 

▪ Możliwe do zarządzania powierzchnie przekrojów do zaszrafowania (ich na-

zwy, kolor, definicje i widoczność) 

▪ Pola powierzchni przekrojów obliczone automatycznie, a zdefiniowane przez 

nas ręcznie (od jednej warstwy do drugiej) – nie wymagany moduł MBS 
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▪ Listy, kody materiałów i kolorystyka warstw na zestawieniach przekrojów po-

przecznych do PDF/DWG/DXF/wydruku 

 
 

 

5. Tunele 

5.1 Dla modelu tunelu (tbs) z chmurą punktów zaimplementowano nową me-

todę generowania przekrojów z chmury punktów. 

▪ Porównaj pomiar z projektem — nowe funkcja, dzięki której użytkownik 

może zdefiniować odstępy, które mają być używane podczas generowania 

modelu różnicy tuneli z chmury punktów. 

▪ Chmury punktów (gpc) utworzone w wersji 2021 lub wcześniejszej nie są 

obsługiwane w wersji 2022. Jeśli na komputerze jest zainstalowany stary 

silnik chmury punktów, starsze pliki gpc można przekonwertować na nową 

wersję gpc. 

6. Komunikacja formatowa: Leica – Nowa wersja 1.4 eksportera Leica DBX 

Tools dla iCON office od wersji 2022.1.4  

7. Eksport i import osi w formacie Topcon .RD3. 

 

8. Poprawiono znane błędy 

8.1 Poprawa błędów związanymi z importem 

8.2 Poprawa błędów związanymi z podkładami mapowymi 

8.3 Poprawa wyświetlania raportów 

8.4 Poprawa zapisywania plików sec 
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Pełna lista zmian w jęz. ang. dla każdej wersji (2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022) 

dostępna jest na stronie www.iconoffice.pl w dziale „Do pobrania” 

(http://www.iconoffice.pl/do-pobrania) 

 

Zapraszamy do złożenia zapytania o: 

- ofertę aktualizacji subskrypcji w formularzu pod adresem 3dg.xyz/subskrypcja lub 

drogą e-mail biuro@3dgeosystemy.pl. 

- udostępnienie wersji demo do testu dodatkowego modułu lub nowości pod linkiem: 

3dg.xyz/demo 

http://www.3dgeosystemy.pl/
http://www.iconoffice.pl/
http://www.sklep-leica.pl/
http://www.iconoffice.pl/
http://www.iconoffice.pl/
http://3dg.xyz/subskrypcja
mailto:biuro@3dgeosystemy.pl
http://3dg.xyz/demo

