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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).



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



Program Leica iCON Office – źródło danych 3D instrumentów

iCON Office umożliwia zapis danych 3D jako:

 Obiektu DBX – transfer na serwer ftp i bezprzewodowe pobranie do 
kontrolera lub poprzez kartę/pendrive kontrolera/instrumentu

 Pliku XML (jeden plik z całą zawartością) – wymaga importu w 
kontrolerze/instrumencie, transfer ftp lub tradycyjny

XML

DBX



Niezbędne moduły programu iCON Office

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

• Moduł Podstawowy

• Drogowy

• Terenowy

• Opcjonalnie Przekrojów normalnych (MBS)

(do łatwiejszego uzyskania szeregu linii 3D)



Program iCON Office i generowane dane 3D
Umożliwia eksport do Leica Smartworx 1200/Viva/Captivate danych dla uzyskania:

 Obiektu podstawowego z punktami 3D (z plików *.GEO)

 Obiektu podstawowego z poliliniami 3D (z plików *.GEO)

 Obiektu podstawowego z punktami i poliliniami 3D (z plików *.GEO)

 Obiektu podstawowego z modelem/modelami DTM (z plików *.TRM)

 Obiektu drogowego (tylko dla aplikacji RoadRunner) –niewidoczne dla apl. Worksite+
Uzyskany z Modelu Liniowego Drogi *.CFM lub konturo-
wego *.LMD. Wymaga aplikacji opcjonalnej drogowej RoadRunner.
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Viva – aplikacje pakietu Worksite+
Uwagi

• Smartworx Viva nie użyje punktów należących do linii, muszą one być również w postaci
wolnych punktów, dlatego zaleca się użyć funkcji „rozbij linię” w iCON Office aby uzyskać
punkty charakterystyczne linii

• Nazwy punktów i linii i modeli oraz kody z programu iCON Office wprost „przechodzą” do
oprogramowania pomiarowego dla tyczenia; ograniczeniem jest tylko liczba znaków

• W jednym obiekcie podstawowym możemy zawrzeć kilka modeli DTM traktowanych
później jako warstwy w aplikacjach z DTM



Viva – aplikacje pakietu Worksite+
Aplikacje standardowo dostarczane w instrumentach/kontrolerach Leica Geosystems

• Tyczenie

• Tyczenie+

• Tyczenie osi (linii)

• Tyczenie DTM

• Tyczenie DTM i punktów



Program Leica iCON Office – źródło danych 3D instrumentów
Dane wsadowe z programu Leica iCON Office

• Pliki współrzędnych z punktami i/lub liniami (*.GEO)

• Numeracja, kodowanie, łuki przechodzą wprost do 
instrumentów

• Pliki z modelami DTM (*.TRM)

• Wiele plików *.TRM wyeksportowanych do jednego obiektu DBX będą 
traktowane jako warstwy do wyboru (nie trzeba przełączać obiektów, tylko 
warstwę spod jednego obiektu)

• Pliki z modelami drogowymi (LIN/CFM lub LMD) – tylko dla aplikacji 
Drogi (Road Runner)



Program Leica iCON Office – źródło danych 3D instrumentów
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    



Program Leica iCON Office – źródło danych 3D instrumentów
Dane wsadowe z programu Leica iCON Office (użyte dalej w prezentacji)

• Pliki współrzędnych z punktami i/lub liniami (*.GEO)

• Pliki z modelami DTM (*.TRM)

Punkty i linie w pliku *.GEO2 modele warstw DTM *.TRM



Program Leica iCON Office – źródło danych 3D instrumentów

DBX

Zapis modeli do DBX/XML
Linie 3D + oś >> model konturowy >> Leica DBX/XML

XML



Program Leica iCON Office – źródło danych 3D instrumentów

Transfer modeli DBX/XML przez FTP



Viva – aplikacje pakietu Worksite+
Aplikacje standardowo dostarczane w 
instrumentach/kontrolerach Leica Geosystems

Tyczenie (Mierz -> Tyczenie)

• Służy do wytyczenia pojedynczych punktów z bazy w 
postaci dowolnego obiektu z wolnymi punktami

• Punkty do wyboru graficznego lub z tabeli

• Linie i ich numery linii są też widoczne

PUNKTY

LINIE



Viva – aplikacje pakietu Worksite+
Aplikacje standardowo dostarczane w instrumentach/kontrolerach 
Leica Geosystems

Tyczenie osi (Mierz -> Tyczenie+ ->Tyczenie osi)

• Służy do wytyczenia linii normalnie lub drogowo (z użyciem 
ustawianego pikietażu)

• Linie do wyboru graficznego lub z tabeli

PUNKTY

LINIE



Viva – aplikacje pakietu Worksite+
Aplikacje standardowo dostarczane w instrumentach/kontrolerach Leica Geosystems

Tyczenie osi (Mierz -> Tyczenie+ ->Tyczenie osi)

• Metody tyczenia osi: 

• linia (3D) –

• Linia ze spadkiem – powierzchnia 3D od linii 3D ze zdefiniowanym spadkiem

• Siatka – punktów na liniach ze zdefiniowanym odbiciem podłużnym i poprzecznym



Viva – aplikacje pakietu Worksite+
Aplikacje standardowo dostarczane w instrumentach/kontrolerach Leica Geosystems

Tyczenie osi (Mierz -> Tyczenie+ ->Tyczenie osi)

• Metody tyczenia osi (C.D): 

• szybka linia (3D) – oparta na dwóch punktach wybranych z obiektu

• Segment – wybrany/przełączany segment linii z odsunięciem wzdł./poprz.

• Segment ze spadkiem – odbicie + definiowany spadek, np. skarpy



Viva – aplikacje pakietu Worksite+
Aplikacje standardowo dostarczane w instrumentach/kontrolerach Leica Geosystems

Tyczenie osi z użyciem pikietażu (Mierz -> Tyczenie+ ->Tyczenie osi)

• Każda linia w zwykłych obiektach pomiarowych nie posiada dowiązanego 
innego pikietażu niż 0+000

• Dla każdej linii wystarczy jednorazowo przypisać pikietaż startowy 
(edytując linię z listy), względem którego będziemy uzyskiwali przeliczoną 
bieżącą na właściwy pikietaż







Viva – aplikacje pakietu Worksite+
Aplikacje standardowo dostarczane w instrumentach/kontrolerach Leica Geosystems

Tyczenie osi + DTM (Mierz -> Tyczenie+ ->Tyczenie osi)

• Przy uruchamianiu aplikacji Tyczenie osi wybiera się opcję dołączenia DTM,
który będzie mógł dawać odniesienie wysokości (dH) zamiast domyślnego 
odniesienia wysokości z linii

• Linia tyczona jest sytuacyjnie, a dH z DTM (wybranej warstwy)

• Jeśli obiekt zawiera wiele modeli DTM, to 
wybieramy odpowiedni model z listy 
poniżej jako „warstwę”.











Viva – aplikacje pakietu Worksite+
Aplikacje standardowo dostarczane w instrumentach/kontrolerach Leica Geosystems

Tyczenie DTM (Mierz -> Tyczenie+ ->Tyczenie DTM)

• Służy do podłączenia odniesienia wysokości dla podania odchyłek dH w 
dowolnym miejscu w granicach modelu (nad lub pod nim)

• Możliwe jest wybranie jednego z wielu modeli jednego obiektu (warstwy)

• Może służyć do inwentaryzacji już w terenie w dowolnym miejscu, np. dla 
oznaczenia robót do poprawek budowlańcom

• Budowlańcy coraz częściej korzystają z urzą-
dzeń GPS/TPS do pomiarów za maszynami 
i niwelacji pod właściwy wymiar „tu i teraz”. 







Viva – aplikacje pakietu Worksite+
Aplikacje standardowo dostarczane w instrumentach/kontrolerach Leica Geosystems

Tyczenie DTM i punktów (Mierz -> Tyczenie+ ->Tyczenie DTM i pkt.)

• Służy do wytyczenia punktów sytuacyjnie i uzyskania odległości do odniesienia 
wysokości (odchyłek dH) w dowolnym miejscu, np. tyczenie palików bez 
wyliczonych rzędnych projektowanych w ich pozycjach

• Możliwe jest wybranie jednego z wielu modeli jednego obiektu (warstwy) 
zależnie od realizowanego etapu

• Wybiera się osobny obiekt z punktami i odrębny z DTM





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)



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/


Blog/Vblog/FB poświęcone programowi

Prowadzone przez firmę 3D Geosystemy

www.blog.iconoffice.pl

• Opis mniej znanych funkcji programu

• Instrukcje i pokazy video

www.fb.com/iconofficepolska

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

