
Program
Leica iCON Office

w obsłudze chmur punktów



Import wielu formatów

.LAS

.E57

.HSPC

.HeXML

.Leica DBX

.TXT, PTS, XYZ, YXZ



Chmury z nalotów



Chmury z echosondażu



Chmury ze skaningu



Chmury LiDAR (NMPT) i NMT z Geoportalu

NMT .ASCII lub NMPT LiDAR .LAZ (.LAS)



Chmury LiDAR (NMPT) z Geoportalu

• Pobranie wielu kafelków w formacie .laz

Zobacz film

http://3dg.live/geoportal


Chmury LiDAR (NMPT) z Geoportalu

• Konwersja (dekompresja) .laz -> .las



Chmury LiDAR (NMPT) z Geoportalu

Import chmury .LAS

• Możliwa transformacja w locie między układami

• Łączenie wielu „kafelków”



Chmury LiDAR (NMPT) z Geoportalu

Statystyka pobrania i importu 7 kafelków

• Lokalizacja, wybranie kafelków, pobranie plików: 3min

• Konwersja formatów plików .LAZ-.LAS:  8min 

• Import w iCON Office bez transformacji układów: 1min

• Import z transformacją: 19 min

• Razem: 12 min / 30 min



Klasyfikacja chmur – wycięcie obiektów



Klasyfikacja chmur – wycięcie obiektów



Przycinanie poligonami 2D



Przycinanie poligonami 2D



Przycinanie powierzchnią 3D



Kwestie tworzenia NMT z NMPT:

• Program iCON Office czyta klasyfikacje wykonane w źródłowych 
programach fotogrametrycznych (przeliczących zdjęcia na chmury 
punktów xyz); powyższy schemat 1- 3

• iCON Office umożliwia wyłączenie wybiórcze treści, aby uzyskać NMT
(bez drzew, budynków i innych sklasyfikowanych szumów); 1-3

• Nie zawsze zewnętrzne programy wykonują satysfakcjonująco 
klasyfikację, czy od razu czyszczenie i taką chmurę otrzymujemy (2)

• Program iCON Office umożliwia automatyczne wycięcie szumów, 
które pozostały po nienajlepszej klasyfikacji lub gdy jej w ogóle nie 
było (nie wyłączyliśmy drzew, budynków i in.); 1 – 3 lub 1 - 2 lub 1 – 2 - 3

NMPT - NMT

1 2 3



Wycięte skalsyfikowane szumy:

• Roślinności niskie, wyższe

• Zabudowania

• Linie energetyczne i in.

• Uzyskany sam model terenu

NMT po wycięciu sklasyfikowanych szumów

Chmura przed usunięciem 
sklasyfikowanych obiektów (szumów)

Chmura po usunięciu (wyłączeniu) 
sklasyfikowanych obiektów (szumów)

Model NMT po usunięciu (wyłączeniu) 
sklasyfikowanych obiektów (szumów)

Klasyfikacja przeprowadzona w źródłowym programie fotogrametrycznym



Usuwa szumy:

• Roślinności niskie, wyższe

• Zabudowania

• Linie energetyczne i in.

• Uzyskany sam model terenu

NMPT – NMT

Automatyczne wycięcie szumów

Bez auto - wycięcia szumów

Auto - wycięcie szumów (NMPT > NMT)
w programie iCON Office

Chmura po nieudanej w pełni klasyfikacji 
w jakimś programie fotogrametrycznym

Brak klasyfikacji (lub niezadowalająca) w źródłowym programie fotogrametrycznym



• Kontrola nad rozdzielczością trójkątów, wypełnienia dziur po szumach

• Kontrola automatyzacji wycięcia szumów – przekroje poprzeczne

NMT



Przekroje poprzeczne z chmury

• Definiowane interwały

• Zestawienia do DWG

• Do korytarzy 3D



Pasy punktów przekrojów poprzecznych

• Zapis do pliku współrzędnych (.geo)

• „Imitacja” punktów pomierzonych tradycyjnie w przekrojach



Krawędzie przełamania rzeźby – np. do mdcp

• Program sam znajduje linie grzbietów i dolin

zobacz film

https://youtu.be/S07j9Eokwhw


Program iCON Office w różnych branżach

▪ Kolej

▪ Hydrotechnika ▪ Nasuwy mostów

▪ Drogi

▪ Tunele

▪ Kubaturowe

▪ Rurociągi (SUT)

▪ Naloty i skany (chmury)

http://www.3dgeosystemy.pl/Download/Leica/iCON_Office/Prezentacje/iCON%20Office%20w%20budownictwie%20kolejowym.pdf
http://www.3dgeosystemy.pl/Download/Leica/iCON_Office/Prezentacje/iCON%20Office%20w%20budownictwie%20tunelowym.pdf
http://www.3dgeosystemy.pl/Download/Leica/iCON_Office/Prezentacje/3.%20Prezentacja%20iCON%20Office%20-%20Modele%20drogowe.pdf


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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