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Historia programu Leica iCON Office
• Szwedzka firma SBG tworzy i rozwija program GEO

• W Polsce GEO staje się podstawą do modelowania 3D: od 2003 r. na budowach A2 (Poznań –

Nowy Tomyśl, NCC Polska), następnie 2005 r. na A1 (Gdańsk – Toruń, Skanska S.A. - NDI)

dystrybuowane przez firmę Scanlaser

• W 2006/2007 r. przejęcia przez Hexagon m. in. firmy SBG, Leica Geosystems i Scanlaser.

Coraz więcej firm drogowych i kubaturowych zaczyna modelować 3D pod systemy sterowania

• W 2012 r. rozpoczęcie dystrybucji europejskiego GEO przez Leicę Geosystems jako Leica iCON

Office, SBG Geo nadal dystrybuowane w identycznej postaci, ale tylko w Skandynawii.

• W 2015 r. firma 3D Geosystemy rozpoczyna dystrybucję iCON Office oraz wsparcie i szkolenia

dotychczasowych i nowych klientów
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Program Leica iCON Office – szybki program do modelowania 3D
Zalety programu:

 Wydajny nawet na słabszych komputerach

 Łatwy i intuicyjny

 Edycja graficzna i numeryczna

 Jego domeną są drogi oraz kubaturowe powierzchnie 3D

 Silnie związany z instrumentami Leica Geosystems, choć wydaje dane 3D w uniwersalnych XML lub 

DWG dla innych sprzętów



Przydatny między innymi w branżach:

 Kolej

Program Leica iCON Office – szybki program do modelowania 3D

 Hydrotechnika

 Nasuwy mostów Drogi

 Tunele  Systemy 
sterowania maszyn

 Naloty i skany (hałdy/kopalnie)

 Kubaturowe



Moduły programu iCON Office

Budowane zestawy z modułów wg potrzeb, możliwe dokompletowywanie z czasem.

• Moduł (Zestaw) Podstawowy

• Drogowy

• Terenowy

• Przekrojów normalnych (MBS)

• Przekrojów Tunelowych (TBS)

• Wyrównania sieci geodezyjnych

• Chmur punktów



Moduł (Zestaw) Podstawowy
Podstawa do rozbudowy. Podstawowe operacje obliczeniowe, konwersje plików itp.

• Otwieranie, podgląd, „odchudzanie” i pobranie danych wektorowych z rysunków AutoCAD 
DWG, DXF. Konwersja DGN – DWG oraz import danych wektorowych do własnych obróbek.

• Eksport danych 3D dla instrumentów Leica (DBX) oraz import danych pomiarowych DBX

• Transformacje współrzędnych pomiędzy dowolnymi układami odniesienia, import Trimble
DC, eksport HeXML dla instrumentów Leica Geosystems

• Eksport modeli i/lub punktów i linii do Google Earth i wizualizacja na mapach satelitarnych

• Automatyczne łączenie linii w polilinię wg definiowanych kryteriów

• Tworzenie arkuszy wydruku złożonych z dowolnej konfiguracji własnych plików i ich 
kolorystyki. Wydruk, eksport do DWG, PDF 

• Podgląd utworzonych modeli (w rozbudowanym zestawie iCON Office) w 2D lub 3D

• Doskonałe narzędzie CAD dla firm potrzebujących podglądu danych 2D/3D

• Doskonałe narzędzie do eksportu modeli do systemów 3D podwykonawców w formacie 
systemu Leica iCON 3D



Moduł Drogowy
Narzędzie do modelowania 3D dróg metodami parametrycznymi.

• Tworzenie Modeli Liniowych Drogi – prostych, parametrycznych modeli 3D z danych 
papierowych lub cyfrowych w formie 2D. W bardzo prosty i intuicyjny sposób każdy może 
przygotować proste powierzchnie na koronę drogi pod tyczenie i systemy 3D

• Generowanie punktów wzdłuż osi lub na podegranych krawędziach o dowolnym przebiegu

• Generowanie raportu z pomierzonych punktów (inwentaryzacji) po koronie drogi

• Odczyt wysokości dla podanego punktu 2D (x,y) lub chmury punktów w pliku

• Generowanie współrzędnych punktów (2D lub 3D) na podstawie podanych pikietaży i 
domiarów względem osi – „przepisanie” przekrojów poprzecznych 2D do 3D (x,y,z)

• Tworzenie Modeli Konturowych (ang. Stringline) – drogowych modeli warstw 
konstrukcyjnych z plików linii 3D

• Tworzenie profili rur z wykreśleniem elementów jak studzienki, poziom wód i inne szczegóły



Moduł Terenowy
Narzędzie do modelowania 3D powierzchni trójkątowych DTM.

• Tworzenie i Edycja Modeli Terenu - powierzchni DTM w zakresie:

• zmian połączeń trójkątowych, tworzenia trójkątów ręcznie, 

• łączenia dwóch modeli w jeden (z różnymi kryteriami łączenia)

• modyfikacji modelu (przesunięcia) w trzech osiach

• Tworzenie warstwic terenowych

• Podgląd dowolnej liczby modeli w 3D z „zalewaniem wodą”, rozpiętym rastrem w 3D,  
kolorystyką H itp.

• Tworzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych przez dowolne osie i interwały

• Obliczenia objętości pomiędzy dwoma Modelami Terenu lub jednym modelem i powierzchnią 
o podanej rzędnej

• Tworzenie Modeli Różnicowych – modeli wektorów wykopów i nasypów

• Tworzenie mapy wykopów i nasypów do wydruku i eksportu DWG

• Inwentaryzacja pomierzonych punktów na modelu DTM z raportem dokładności



Moduł Przekrojów Normalnych MBS
Narzędzie do modelowania 3D korytarzy dróg metodą przekrojów standardowych.

• Tworzenie modeli MBS (Przekrojów Normalnych) definiując przekroje standardowe  po 
niwelecie z przebiegiem sytuacyjnym oraz podczytanego modelu istniejącego terenu. 

• Kopiując budowę przekroju wzdłuż niwelety program automatycznie tworzy korytarz 
drogowy (linie 3D i model DTM) docięty do istniejącego modelu terenu. Możliwe jest stałe 
aktualizowanie modelu Terenu istniejącego, dzięki czemu program automatycznie 
zmodyfikuje docięcia (np. zakres skarp lub spadki jeśli zakres jest ustawiony sztywno).

• Generowanie raportów

• powierzchni i objętości mas na wybranym odcinku i w wybranym segmencie  (np. cały przekrój nasypu lub tylko 
w pasie rozdziału, czy poboczu).

• Generowanie raportów o powierzchniach pola przekroju wykopu/nasypu w wybranych interwałach 
(wymagania nadzoru lub ośrodków dokumentacji).



Moduł chmur punktów
Narzędzie do importu chmur punktów i ich filtracji.

• Zarządzanie ogromnymi chmurami pomierzonych punktów za pomocą skanerów, lidarów, 
tachimetrów skanujących, dronów, echosond itp.

• Import danych pomiarowych w obecnie obiegowych formatach LAS, PTS, TXT, XYZ, E57 i 
innych. Szczególnie zoptymalizowane pod Leicę MS50.

• Indeksowanie punktów dla optymalnego zarządzania danymi o pomierzonych obiektach;

• Renderowanie 3D chmur do 8 milionów pikseli na ekranie;

• Odcinanie do dowolnej rzędnej oraz dowolnej obwiedni;

• Cięcie modelu dowolną powierzchnią pionową do uzyskania pożądanego przekroju;

• Ekstraktowanie siatki punktów w dowolnej rozdzielczości (dla przerzedzenia i zmniejszenia 
wielkości plików);

• Tworzenie przekrojów poprzecznych wprost z chmury punktów



Moduł Przekrojów Tunelowych TBS
Narzędzie do modelowania 3D tuneli metodą przekrojów standardowych.

• Tworzenie modeli Tunelowych (Przekrojów Normalnych Tuneli) definiując przekroje 
standardowe  po niwelecie z przebiegiem sytuacyjnym. Dzięki zebranym informacjom 
globalnym program automatycznie tworzy teoretyczny korytarz tunelowy.

• Podczytywanie aktualnych modeli istniejącego tunelu, dzięki czemu program:

• automatycznie obliczy objętości, 

• wyświetli graficznie lub tabelarycznie odchyłki od projektowanego przebiegu.

• Można również rozważyć kupno polowego programu SBG GeoPad z licencją na pomiary 
tunelowe zrobotyzowanymi tachimetrami, która umożliwi zautomatyzowane pseudo-
skanowanie zdefiniowanych przekrojów poprzecznych podstawowymi instrumentami TPS z 
serwomotorami, np. Leica TPS1200, Viva TS15, TS30 itp. 



Moduł wyrównania sieci geodezyjnych
Narzędzie do obliczania sieci poziomych i pionowych. 

• Łatwe obliczenia sieci poziomej lub pionowej dowolnej wielkości. Wielkość sieci jest 
ograniczana jedynie przez pojemność samego komputera roboczego.

• Praca za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI), z obrazem w tle,  co ułatwia 
planowanie w zakresie projektowania sieci - bezpośrednio na mapie. 

• GUI umożliwia także analizę oczekiwanej dokładności i niezawodności jeszcze przed 
pierwszym pomiarem

• Automatyczne kodowanie kolorystyczne obliczonych wartości kontrolnych

• Graficzne włączanie i wyłączanie pomiarów - aby znaleźć najlepsze, precyzyjne rozwiązanie;

• Obliczenia sieci realizowane metodą najmniejszych kwadratów.

• Generowanie szczegółowych raportów zawierających wartości pomierzone i obliczone, 
statystyki oraz dokładności wykonywanych obliczeń.



Szkielet 3D
Plik *.GEO

• Łatwe wprowadzanie rzędnych dla punktów 
lub węzłów polilinii

• Łatwe przeliczanie punktów lub całych linii 
po zadanym spadku lub różnicy rzędnych

• Szybkie nadanie rzędnych całym warstwicom
3D i utworzenie z nich modelu 3D



Szkielet 3D
Przekroje poprzeczne 2D > siatka punktów 3D

• Dzięki Modułowi Drogowemu i funkcji Pikietaż i 
Domiar na współrzędne możemy wygenerować 
siatkę X,Y,Z dla podawanych ręcznie domiarów i 
rzędnych projektu z przekrojów poprzecznych 
(wydruk, PDF itp.)

obliczone



Model Terenu (DTM)
Plik *.TRM

• Model powierzchni trójkątowych DTM

• Umożliwia wytyczenie rzędnych 
projektowanych w terenie, w dowolnym 
miejscu na modelu

• Umożliwia analizę spływu wody po 
narzuceniu powierzchni o zadanej rzędnej

• Umożliwia obliczanie objętości między
modelami lub jednego jako hałda

• Umożliwia tworzenie przekrojów 
poprzecznych, podłużnych oraz w dowolnym 
kierunku



Model Terenu (DTM)
Plik *.TRM

• Umożliwia rozpięcie skalibrowanego rastra na modelu 
3D jednym przyciskiem



Model Terenu (DTM)
Plik *.TRM

• Umożliwia obliczenie objętości z 1 modelu jako 
hałdy materiału, pomiędzy dwoma modelami lub 
modelem i rzędną odniesienia



Model Terenu (DTM)
Plik *.TRM

• Umożliwia zobrazowanie i analizę zlewni wody –
przydatne dla placów o licznych przełamaniach i 
studzienkach



Model Terenu (DTM)
Plik *.TRM

• Umożliwia inwentaryzację – po wczytaniu 
chmury punktów program wygeneruje raport:

• o uzyskanych dokładnościach ogólnych

• procentowe rozłożenie się pomiarów powyżej, poniżej i 
w tolerancji

• generalnym zakwalifikowaniu jako udane lub nieudane

• spełnieniu lub nie rygorów w każdym punkcie



Model Terenu (DTM)
Plik *.TRM

• Umożliwia wygenerowanie mapy wykopu i 
nasypu z legendą kolorystyczną

• Umożliwia znalezienie obszarów oraz granic 
wykopów i nasypów – np. docięcie modelu 
projektu (np. skarpy) do istniejącego terenu

• Umożliwia wygenerowanie warstwic terenowych 
(projektowanych lub istniejących) i wydruk lub 
eksport do DWG/DXF



Model Terenu (DTM)
Plik *.TRM

• Umożliwia wygenerowanie przekrojów 
poprzecznych i podłużnych przez dowolne osie

• Możliwe jest nakładanie wielu przekrojów, np. warstw 
lub etapów robót i ustawienie dowolnych kolorów 
każdych z nich

• Możliwe jest wygenerowanie zestawu szeregu 
przekrojów o ostatecznym interwale do wydruków, w 
tym eksport do DWG/DXF lub PDF

• Umożliwia obliczenie powierzchni 2D i 3D z przekrojów 
poprzecznych, z dowolnych segmentów drogi (jeśli 
pokodowano źródłowe linie przełamania)



Eksport do
Plik *.KMZ/KML

• Po dwóch kliknięciach uzyskamy wyeksportowany 
plan sytuacyjny lub model 3D otwarty w 3D Google 
Earth możliwy do udostępnienia darmowego dla 
smartfonów i tabletów

• Zlokalizuj osnowę w terenie

• Zwizualizuj swój projekt, inwentaryzacje, mapy itp.



Eksport do XML
Plik *.XML

• Program umożliwia eksport wielu danych w jednym 
pliku XML:

• Punkty 2D/3D

• Linie 2D/3D

• Osie (docelowo linie trasowania w Civil 3D/Inroads)

• Modele 3D DTM oraz drogowe

• Układ odniesienia dla instrumentów pomiarowych Leica 
Geosystems 1200, Viva, Captivate (niezbędny import XML w 
instrumencie)



Modele Drogowe
Rodzaje i podstawa tworzenia



Modele Drogowe
Możliwe jest parametryczne stworzenie kompleksowych modeli dróg:

• Modele Liniowe Drogi – proste, dwuspadkowe powierzchnie z 
dokładną geometrią pionową i poziomą (Moduł Drogowy)

• Modele Konturowe (ang. Stringline) – modele warstw 
konstrukcyjnych budowane z korony drogi w postaci przygotowanych 
wcześniej linii 3D i osi drogi (Moduł Drogowy)

• Modele Przekrojów Normalnych (MBS) – modele drogowe 
budowane wg definicji standardowych przekrojów kopiowanych na 
zdefiniowanych odcinkach wg osi i niwelety drogi, dodatkowo służy 
do budowy modeli warstw konstrukcyjnych rozliczonych od korony 
drogi (Moduł MBS)



Model Liniowy Drogi
Przygotowuje się dane:

• Przebieg sytuacyjny i pionowy (*.l3d) 
tabelarycznie lub graficznie

• Tabela spadków poprzecznych (tylko 2 
spadki) (*.cfm)

• Dopinamy pliki do siebie, potem już 
program oblicza dane z jednego pliku *.CFM

• Generujemy automatycznie rzędne dla 
linii krawędzi o dowolnym przebiegu z 
pliku DWG lub na stałych domiarach



Model Liniowy Drogi
Plik *.L3D

• Przebieg sytuacyjny tabelarycznie lub 
graficznie 

• Przebieg pionowy tabelarycznie lub graficznie 
(rzadziej)

• Łuki, klotoidy i hiperbole na podstawie 
punktów charakterystycznych, nie 
wierzchołków

• Punkty charakterystyczne z wierzchołków 
łatwo wyznacza się graficznie

• Możliwe wyrównanie pikietażu (1000m ≈ 1+000) 
dla projektów kolejowych

Geometria sytuacyjna

Geometria pionowa



Model Liniowy Drogi
Plik *.L3D

Geometria sytuacyjna

Tabelaryczne wstawienie wartości
Możliwe metody kopiowania Ctrl+C / Ctrl+V
Wybierany typ geometrii, program prosi tylko 
o niezbędne dane

Graficzne zobrazowanie 2D
Możliwe wkopiowanie osi z pliku DWG/DXF/DGN
Możliwe metody kopiowania Ctrl+C / Ctrl+V
Na bieżąco podawany jest pikietaż i domiar kursora
Możliwe nałożenie osi na DWG/DXF



Model Liniowy Drogi
Plik *.L3D

Geometria pionowa

Tabelaryczne wstawienie wartości
Możliwe metody kopiowania Ctrl+C / Ctrl+V
Wybierany typ geometrii, program prosi tylko 
o niezbędne dane

Graficzne zobrazowanie niwelety
Możliwe nałożenie wielu niwelet na jedno okno
Na bieżąco podawany jest pikietaż i rzędna kursora



Model Liniowy Drogi
Plik *.CFM

• Tabela spadków poprzecznych (tylko 2 spadki) 
(*.cfm)

• Definicja odbicia niwelety od osi (jeśli tak 
zaprojektowano, zazwyczaj gdzie są pasy 
rozdziału)

• Pomiędzy zmiennymi parametrami (pikietażami) 
odbywa się interpolacja powierzchni 3D



Model Liniowy Drogi
Przekroje poprzeczne 2D > siatka punktów 3D

• Dzięki funkcji Pikietaż i Domiar na współrzędne 
możemy wygenerować siatkę X,Y,Z dla 
podawanych ręcznie domiarów i rzędnych 
projektu z przekrojów poprzecznych (wydruk, 
PDF itp.)

• Korona samej drogi będzie zamodelowana bardzo 
dokładnie, a reszta projektu (skarpy, rowy itp.) z 
dokładnością interpolacji pomiędzy podawanymi 
przekrojami poprzecznymi



Program Leica iCON Office we współpracy z systemem Viva
Program w bardzo przystępny sposób pozwala na przygotowanie modeli 3D do prac kameralnych, jak 

również dla instrumentów pomiarowych, zwłaszcza Leica Geosystems (1200/Viva/Captivate).



Model Liniowy Drogi
Model Drogowy do tyczenia w instrumentach Leica Geosystems

• Umożliwia eksport do Leica Smartworks/Viva jako drogowy obiekt DBX (apl. Drogi/RoadRunner)

• Tylko 2 krawędzie i oś



Model Konturowy
Model warstw podbudowy

• Umożliwia zamodelowanie warstw podbudowy schodząc z korony drogi zbudowanej na liniach 3D

• Linie 3D muszą zostać wcześniej obliczone (z przekrojów poprzecznych lub modelem MBS)



Model Konturowy
Model warstw podbudowy

• Umożliwia zamodelowanie odsadzki warstw podbudowy i obliczenie np. objętości warstw, 
wypełnienia humusem itp.



Model Konturowy
Model Drogowy do tyczenia w instrumentach Leica Geosystems

• Umożliwia eksport do Leica Smartworx/Viva jako obiekt drogowy (apl. Drogi/RoadRunner)

• Wiele krawędzi i oś



Model MBS
Model drogi 3D z przekrojów standardowych (normalnych) 
dla korony i warstw podbudowy

• Umożliwia otrzymanie linii 3D przełamań wynikających z 
połączeń pomiędzy przekrojami standardowymi 
(normalnymi) – np. do tyczenia Drogi (RoadRunner)

• Odbudowuje łuki pionowe równolegle do niwelety lub 
niezależnie od niej

• Umożliwia zamodelowanie warstw podbudowy schodząc 
grubościami z korony drogi

• Można aktualizować model istniejącej powierzchni do 
domykania przekroju wg nowych warunków, stale 
aktualny korytarz w pasie drogowym



Model MBS
Model drogi 3D z przekrojów standardowych (normalnych) dla korony i warstw podbudowy

• Otrzymujemy obliczenie powierzchni i długości wykopu i nasypu na każdym przekroju w 
dowolnym interwale

• Otrzymujemy obliczenie objętości i powierzchni poszczególnych warstw, na zdefiniowanym 
odcinku i ewentualnie w wybranych segmentach, np. pobocze



Model Drogowy do tyczenia w instrumentach Leica Geosystems

• Umożliwia eksport korytarza do Leica Smartworx/Viva jako obiekt drogowy (apl. Drogi/RoadRunner)

• Wiele krawędzi i oś

Model MBS



Leica DBX – podsumowanie eksportu
Dane wsadowe z programu Leica iCON Office

Plik iCON Office

Aplikacja Viva
GEO TRM

CFM/
L3D/
LIN

LMD

Tyczenie    

Tyczenie osi    

Tyczenie osi + DTM    

Tyczenie DTM    

Tyczenie DTM i punktów    

Drogi    



Leica DBX – import danych
Obiekty pomiarowe pochodzące z instrumentów Leica Geosystems

• Umożliwia import z Leica Smartworx/Viva Obiektów (Robót) jako plik punktów i linii (GEO) oraz 
surowych pomiarów 

• Program pokazuje paczkę plików Viva jako jeden dbx, co ułatwia czytelność

• Automatyczne łączenie w linie pokodowanych w terenie punktów



Import wpasowania Trimble DC
Plik *.DC

• Program umożliwia import całego wpasowania 
pochodzącego z kontrolerów Trimble do rodzimego 
formatu iCON Office lub iCON 3D (systemy sterowania 
Leica Geosystems lub instrumenty pomiarowe Leica 
Geosystems)

• Za pomocą eksportu do XML (HeXML) można je 
następnie  wyeksportować dla instrumentów 
pomiarowych Leica Geosystems (1200, Viva, Captivate)



Import pomiarów Topcon
Plik *.TC i *.TCN

• Program umożliwia import plików pomiarowych z 
niwelatorów cyfrowych Topcon i Sokkia w formacie 
*.CS1 oraz *.TCN



Wsparcie techniczne i subskrypcje
Zapewnione przez firmę 3D Geosystemy.

• Wraz z zakupem programu przysługuje prawo do aktualizacji programu przez rok oraz 
rocznego wsparcia technicznego: 

• telefonicznego, 

• e-mail,

• web-prezentacji rozwiązań problemów na żywo

• Co rok takie prawa wygasają, zaś program działa dożywotnio. 

• Możliwość zakupu od razu 2-letniego prawa do obu przywilejów lub aktualizacji co rok

• Kontakty do obsługi wsparcia iCON Office:

• Telefon: 721 609 109

• E-mail: wsparcie@iconoffice.pl



Strona www poświęcona programowi

Prowadzona przez firmę 3D Geosystemy

www.iconoffice.pl

• Opisy modułów i funkcji

• Do pobrania:
• Program instalacyjny

• Instrukcje obsługi PL pdf i video

• Dodatki

http://www.iconoffice.pl/


Szkolenia poświęcone programowi

Prowadzone przez firmę 3D Geosystemy zgodnie z dorocznym harmonogramem

www.szkolenia.iconoffice.pl

• Gdańsk, Toruń i Łódź

• Rabaty na oprogramowanie przy 
uczestnictwie

• Okazja do spotkań z innymi 
specjalistami różnych branż

• Oddelegowana kadra z dala od 
budowlanego zgiełku i 
codziennych obowiązków

http://www.szkolenia.iconoffice.pl/
http://www.szkolenia.iconoffice.pl/


Blog/Vblog/FB poświęcone programowi

Prowadzone przez firmę 3D Geosystemy

www.blog.iconoffice.pl

• Opis mniej znanych funkcji programu

• Instrukcje i pokazy video

/iconofficepolska

/3dgeosystemy

http://www.blog.iconoffice.pl/
http://www.fb.com/iconofficepolska
http://www.fb.com/3dgeosystemy
http://www.fb.com/iconofficepolska
http://www.fb.com/3dgeosystemy

