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X-PAD Office Fusion



Ogólne

X-PAD Office Fusion jest stale ulepszany i aktualizowany. 

Drobne ulepszenia i poprawki błędów nie są wymienione 

w tej prezentacji, ale można je znaleźć w informacjach 

o wydaniu tego wydania.



CAD



CAD - wyspy w wielokątach 

Wielokąty wypełniają region powszechnie używane w 

programie Fusion to reprezentują działki lub obszary 

ogólne. Teraz jest to możliwe mieć wielokąty .

z wewnętrznymi wyspami.



CAD - wybór nakładających się obiektów 

Złożone rysunki mogą nakładać się na siebie zakrywając wiele obiektów. 

Wybór zakrytych obiektów jest możliwy przy użyciu Klawisza CTRL 

wciśniętego podczas zaznaczania pojedynczych obiektów.



CAD - Kolejność rysowania obiektów

W przypadku skomplikowanych rysunków z wieloma 

nakładającymi się obiektami, istnieje możliwość zmiany 

kolejności wizualizacji rysunku. 

Dwa nowe polecenia pozwalają na zaznaczenie wybranych 

obiektów by widoczny był  wszystkimi innymi przed

lub  wszystkimi innymi obiektami.za



CAD - Kolejność wizualizacji podprojektów

Manager projektów zawiera listę wszystkich 

podprojektów przechowywanych w zadaniu. 

Rysunki, pomiary, obliczenia, można 

wyświetlać i zarządzać nimi dowolnie. 

Kolejność wizualizacji wśród Podprojekty 

tego samego typu mogą być zdefiniowane 

przez przeciągnięcie go do żądanego 

miejsca.



CAD - paleta kolorów AutoCAD

Paleta kolorów używana w X-PAD Office Fusion -

odpowiada kolorom Używanym w AutoCAD. 

Ponadto istnieje możliwość wyboru i zastosowania 

innych kolorów.



CAD - Rysowanie polilinii

Polilinie można tworzyć za pomocą dwóch dodatkowych opcji:

• Styczna do linii:pozwala na dodanie nowego odcinka, używając 

tego samego kierunku, co poprzedni element; pozwala to 

na utworzenie nowej linii stycznej do poprzedniego łuku.

• Łuk bez styczności:umożliwia dodanie łuku bez wiązania 

styczności z poprzednim elementem.



CAD - Eksport zgodnie z paletą kolorów AutoCAD

Nowa opcja w eksporcie DXF / DWG umożliwia 

konwersję kolorów używanych w X-PAD Fusion 

do palety kolorów AutoCAD.



CAD - Projekt na zadanej płaszczyźnie odniesienia

Nowe polecenie umożliwia rzutowanie wybranych obiektów na płaszczyznę odniesienia. 

Jeśli chodzi o płaszczyznę XY, w określonych sytuacjach przydatne jest posiadanie 

wszystkich elementów na tych samych wysokościach. 

Jeśli zdefiniowano określoną płaszczyznę odniesienia, wybrane obiekty są rzutowane 

na nią. Rozważmy przypadek, w którym niektóre elementy kartowania (na przykład 

elewacja) została utworzona z chmury punktów; Za pomocą tego polecenia mogą 

być na nią rzutowane.



POMIARY



POMIARY – Korekty danych

W niektórych przypadkach pierwotny pomiar musi zostać dostosowany, 

rozszerzony o dodatkowe dane, pomiary skorygowane, zmienione stanowisko. 

W takich przypadkach nowa funkcja umożliwia aktywowanie połączenia między 

poszczególnymi pomiarami i punktami. Gdy ta opcja jest aktywna, wszelkie zmiany 

rekalkulacje i modyfikacje w projekcie są możliwe. Pomiary TPS i GNSS są 

automatycznie aktualizowane w celu odzwierciedlenia nowych pozycji punktów.



POMIARY - Importuj obrazy z Leica DBX

X-PAD Office Fusion umożliwia importowanie danych z wielu 

plików różnych typów i formatów plików geodezyjnych od 

różnych dostawców. Jeden z nich to format Leica DBX 

wygenerowany przez Leica Viva i Leica Captivate.

X-PAD Office Fusion obsługuje możliwość importu obrazów 

zebranych w terenie przez te rozwiązania programowe Leica.



POMIARY - Kody i skrót opisowy atrybutów

Kody pomiarowe można zdefiniować w sposób parametryczny, który zastępuje 
długi opis.

Na przykład:

Kod definicji: „D#”
Opis: „odległość # cm od mierzonego punktu” 

Kod użytkowania: „D25”  
Opis: „odległość 25 cm od mierzonego punktu”: 

Użycie z wieloma kodami:
Kod: „LP.D25” 
Opis: „Odległość słupa lampy 25 cm od mierzonego punktu”: 



POMIAR - Wysokość względem punktów odniesienia

Nowe polecenie umożliwia  ustawienie rzędnych wybranych punktów

topograficznych używając wysokości z obiektu odniesienia lub z punktów 

Wysokości wybranych punktów topograficznych można obliczyć na podstawie 

poniższych danych:

• 2 punkty

• Linia

• 3 punkty

• Model trójkątowy

odniesienia.



POWIERZCHNIE



POWIERZCHNIA - dostosowanie 

Powierzchnie można generować na wiele sposobów 

i z wielu źródeł. Wynikiem jest czasami ogromna ilość 

wyznaczonych w modelu  co spowalnia trójkątów

obliczenia.

Polecenie dziesiątkowania trójkątów ma na celu uprościć 

model, ponownie przeliczając obszary, w których -

nachylenie, powierzchnia jest regularna.

Polecenie można zastosować do całej powierzchni lub 

do jej części.

trójkątowania w modelu DTM



POWIERZCHNIA - Eksportuj powierzchnie w kolorze 

Powierzchnie można wyświetlać 

z  rozróżnieniem gamy kolorów

zgodnie z poszczególnymi 

wysokościami.

Wizualizacja jest zachowywana, 

DXF-gdy powierzchnie są 

eksportowane w formacie 

Format DXF-DWG zgodnym z CAD.

zgodnym z wysokością



SURFACE - Optymalizacja powierzchni

Powierzchnie można generować na wiele sposobów 

i z plików wielu źródeł. Polecenie optymalizacji powierzchni 

analizuje powierzchnię i usuwa powielone elementy 

i zduplikowane trójkąty.



RASTER MAP



RASTER - Przytnij obraz

W X-PAD Office Fusion istnieje teraz możliwość załadowania 

i zarządzania mapami rastrowymi wszystkich rozmiarów. 

To nowe polecenie pozwala zdefiniować prostokątny obszar 

i . Może to być niezwykle przydatne przyciąć wybrany obraz

w przygotowaniu danych dla X-PAD Ultimate.-



RASTER - różnicowe pliki TIFF

Obrazy rastrowe zawierające te same dane w różnych 

rozdzielczościach w tym samym pliku są teraz 

obsługiwane w X-PAD Office Fusion.

Istnieje możliwość zapisania i wyboru z listy różnych 

obrazów i wyboru z jaką rozdzielczością obraz ma być zapisany..



CHMURY 
PUNKTÓW



CHMURY PUNKTÓW - Importuj dane z Autodesk RECAP

Kolejny format zewnętrznej chmury został 

dodany do X-PAD Office Fusion:

Dane chmury punktów mogą być przechowywane 

jako RCS lub RCP, oraz bezpośrednio 

importowane z zachowaniem kolorów 

Autodesk RECAP.

i parametrów wpasowania.



CHMURY PUNKTOWE - Widok przekroju 

Inteligentna lupa, używana do tworzenia rysunków 

z punktów danych w chmurze, została rozszerzona 

o dodatkowe tryb wizualizacji: .widok przekroju.

Widok przekroju przedstawia wycinek wybranego 

obszaru biorąc pod uwagę .prostopadły widok kursora

Podczas rysowania elementu liniowego (na przykład 

góry ściany) dobrze jest mieć widok prostopadły 

by kontrolować co rysujesz, tak aby wybrać 

w inteligentnej lupie

najlepszy punkt.



X-PHOTO



X-PHOTO  – Obliczenia w jednym kroku

Faza processingu generuje gęstą 

chmurę punktów, a tym samym 

ortofoto, siatkę 3D i cyfrowy 

model powierzchni. 

Wszystkie te produkty można 

uruchomić i wykonać jednym 

poleceniem, aby uzyskać ostateczny 

wynik.

Jeśli obliczenia trwają dłuższy czas 

można dla wygody zaprogramować 

automatyczny zapis oraz 

wyłączenie komputera.



X-PHOTO  – Łączenie chmur

Dostępna jest nowa komenda dla wszystkich 

użytkowników X-PHOTO, umożliwiająca 

scalanie różnych chmur punktów. To polecenie 

staje się przydatne, gdy masz różne chmury 

punktów z różnych sesji i musisz połączyć je 

w jedną całość.



X-PHOTO –Szybsze, wydajniejsze obliczenia

Wraz z tym dodatkiem Service Pack X-PAD Office Fusion 

wprowadza nowy mechanizm obliczeniowy orientacji obrazu. 

Nowy silnik jest szybszy, ponieważ wykorzystuje 

procesor GPU i umożliwia użytkownikowi rozwiązywanie 

Ulepszono również silnik rekalkulacji, który już korzysta 

z , a teraz jest w stanie korzystać z wielu procesorów GPU

graficznych w tym samym czasie; dzięki temu proces 

będzie jeszcze szybszy niż wcześniej.

skomplikowanych obszernych projektów. 



X-PHOTO – RTK Click & Go

Drony RTK stają się coraz bardziej 

popularne. Oprogramowanie X-PHOTO 

dostosowane jest do pracy zarówno 

z dronami RTK jak również z dronami 

analogowymi bez RTK gdzie koniecznym 

do wpasowania w układ są fotopunkty. 

Wykrywanie fotopunktów w X-PHOTO 

odbywa się automatycznie, dzięki 

czemu nie ma potrzeby wykonywania 

żadnej operacji w sposób klasyczny: -

wystarczy załadować dane i nacisnąć GO: 

X-PHOTO zidentyfikuje punkty i dokona 

dokładnych obliczeń.



X-PHOTO – Zmiana wysokości punktów

Nowe przydatne narzędzie które umożliwia edycję gęstych chmur punktów 

i wprowadzanie korekt. Typowym i częstym przypadkiem użycia jest przesunięcie 

w górę lub w dół chmury lub pojedynczych punktów, aby uzyskać 

„rzeczywistą powierzchnię”.



X-PHOTO – Zapisywanie parametrów aparatu

X-PHOTO zawiera bazę różnych modeli 

kamer i ich parametrów. W przypadku 

korzystania z „nieznanej” kamery 

można dokończyć obliczenia i zapisać 

parametry obliczone dla tej kamery 

na koniec procesu w celu 

wykorzystania ich w kolejnych 

zadaniach. Kiedy znamy parametry 

kamery, obliczenia czy processing

zdjęć są łatwiejsze i szybsze.



X-PHOTO – Raport

Wyniki i obliczenia X-PHOTO są dostępne 

w spersonalizowanym raporcie. 

Raport składa się z różnych sekcji:

• Okładka

• Informacje o kamerze

• Dane nawigacyjne i naziemne punkty 

kontrolne z dokładnością

• Rzadka i gęsta chmura punktów

• Ortofoto

• Mesh3D

• Cyfrowy model powierzchni



X-PHOTO – Ortofotoplan

Ortofotomapę można 

generować przy użyciu 

płaszczyzny rzutowania, 

która może być pionowa 

lub nachylona, a nie tylko 

pozioma. W przypadku 

sesji zdjęciowych 

naziemnych ta nowa 

opcja pozwala na 

uzyskanie bardzo 

dokładnych ortofotoplanów 

elewacji lub innych 
powierzchni.


