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Model teoretycznego tunelu (TBS)

Model TBS definiujemy:

▪ Osią tunelu z niweletą

▪ Przekrojami standardowymi .tun

▪ Użyciem przekrojów w KM osi

▪ Interwałem obliczeń 

(gęstość i zakres)

▪ W trakcie robót inwentaryzowany 

tunel podgrywamy całościową 

chmurą powierzchni lub punktami 

zmierzonymi na pojedynczych 

poprzeczkach tunelu



Model teoretycznego tunelu (TBS)

oraz teoretycznej nawierzchni (MBS) 

Model korytarza MBS

Model tunelu TBS

Modele MBS w budownictwie tunelowym posłużą do zamodelowania nawierzchni z jej 

konstrukcją. 

Poza tunelami są tworzone dla całych dróg z rowami, chodnikami, zatoczkami, pasami 

rozdziału itp. Jak również dla kolei i budowli hydrotechnicznych i in. liniowych.



Model teoretyczny i wykonany

Widok przekroju poprzecznego

Pomierzony tunel wprowadzony jako 
chmura punktów GPC (z LAS/E57 itp.)

Teoretyczny model tunelu (TBS)



Model teoretyczny i wykonany

Widok 3D

Pomierzony tunel wprowadzony jako chmura punktów

Teoretyczny model tunelu (TBS)



Model wykonany

Wprowadzenie pomierzonego tunelu

Formaty pomierzonych tuneli:

DWG, DXF

Chmury LAS, E57, XYZ (TXT), PTS

Leica GPC, TDM, TRM, SEC



Model wykonany

Przekroje lub chmury ze skanu



Model wykonany

Przekroje lub chmury ze skanu



Model różnicowy wykonanego tunelu

Mapa generowana w formacie DWG

▪ 2D (płaszcz łącznie z podłogą rozłożony na płasko)

▪ Kolorowy model 3D różnic

▪ Kolorowa chmura punktów

▪ z legendą

▪ z osią i hektometrami

▪ definiowane zakresy kolorystyki

Kolorowa 
chmura punktów

Kolorowy 
model różnicowy 3D

Kolorowa 
mapa różnicowa 2D



Model iniekcji tunelu

Model 3D iniekcji

▪ Graficzne linie 3D każdej iniekcji



Model projektowanego 

oraz wykonanego tunelu

Arkusze wydruków

▪ dowolny interwał

▪ dowolny format

▪ do PDF lub DWG (mierzalnego)



Tyczenie i inwentaryzacja w terenie

SBG GeoPad z Modułem tunelowym



Program iCON Office w różnych branżach

▪ Kolej

▪ Hydrotechnika ▪ Nasuwy mostów

▪ Drogi

▪ Tunele

▪ Kubaturowe

▪ Rurociągi (SUT)

▪ Naloty i skany (chmury)



Program iCON Office w różnych branżach

▪ Systemy sterowania maszyn wszystkich marek



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.

Kontakty do obsługi wsparcia iCON Office:

Telefon: 721 609 109, 575 709 109

E-mail: wsparcie@iconoffice.pl

Wsparcie techniczne i subskrypcje



Prowadzona przez firmę 3D Geosystemy

www.iconoffice.pl

Opisy modułów i funkcji

Do pobrania:

• Program instalacyjny

• Instrukcje obsługi PL pdf i video

• Prezentacje

• Dodatki

Strona www poświęcona programowi

http://www.iconoffice.pl/


Prowadzone przez firmę 3D Geosystemy w 
dowolnym miejscu w Polsce oraz online

Strona poświęcona szkoleniom:

www.szkolenia.iconoffice.pl

Rabaty na oprogramowanie przy 

zamówieniu szkoleń.

Szkolenia popołudniowo - wieczorne
Kadra z dala od budowlanego zgiełku 

Szkolenia poświęcone programowi

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


Prowadzone przez firmę 3D Geosystemy

www.blog.iconoffice.pl

Opis mniej znanych funkcji programu

Instrukcje i pokazy video

/iconofficepolska

/3dgeosystemy 

/3dgeosystemy 

Blog/VLOG poświęcony programowi

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