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Magnet grunder

2013-02-26

• I Magnet lagras all data i Jobbfiler.

• I jobben lagras inmätningsdata, 
utsättningsdata, bakgrundskartor, m.m.

• Observationsdata (rådata) lagras och 
beräknas i realtid om till de lokala 
koordinater som användaren önskar.   

• Rådata från totalstation lagras också i 
jobbet och beräknas till koordinater direkt. 
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Magnet grunder
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• Information som lagras i jobbfilen:

• GNSS: Observationsdata såsom datum 
och klockslag, DOP värden, 
positionslösning, RMS värden samt satellit 
information 

• TS: Rådata såsom Vinklar och längd, även 
information ang. EDM läge, PPM, tryck, 
temp, mättyp (prisma, RL, L-RL)

• I följande avsnitt kommer det att gås 
igenom hur man gör för att skapa ett jobb 
och komma igång med GNSS mätning.
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Starta Magnet
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Magnet startas genom att 
trycka på ikonen på 
startmenyn.
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Magnet start
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Magnet Field startar med 
anslutnings hantering. 
Denna funktion kan också 
väljas från huvudmenyn via 
Anslut.

Välj ”GPS” för GNSS mätning
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Anslutning Start
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Välj ”Anslut” för att koppla 
upp mot internet och logga 
in på NTRIP servern enligt 
inställningar i mätprofilen

Om ingen uppkoppling skall 
göras för tillfället kan detta 
hoppas över genom att 
trycka på ”Backa” symbolen 
uppe till höger. 
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Anslutning mot NTRIP Server
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Efter att ”Anslut” har valts och 
anslutningen är klar ses rutan 
till höger som bekräftar detta.

Första gången måste 
Mountpoint/Anslutningspunkt
väljas på servern beroende på 
vilket format på korrektionsdata 
som önskas.

Välj Mountpoint Och därefter ”Hem”
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Skapa jobb
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Efter en ev. anslutning 
startar Magnet och 
öppnar det senast 
använda jobbet. Vill vi 
välja ett annat eller 
skapa ett nytt väljs 
menyn ”Jobb” och 
sedan ”Nytt Jobb”

Anslutning ligger då 
kvar och behöver inte 
göras på nytt.
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Skapa Jobb

2013-02-26

Klicka en gång i rutan 
du vill skriva i så dyker 
tangentbordet upp. Här 
skriver vi in jobbnamnet

Dessa uppgifter är 
frivilliga. Tryck sedan på 
”Nästa”

Lägg märke till var jobbfilen lagras

Bekräfta 
med  ”OK”
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Skapa Jobb

2013-02-26

Här skall vi välja vilken mätprofil vi skall använda. Normalt 
finns det två stycken för GNSS mätning; en för DGPS- och en 
för RTK-mätning. Samt en profil för mätning med 
Totalstation, T.ex. ”Sokkia SRX”

I mätprofilerna lagras bland annat information om vilken 
hårdvara som används, inmätnings- och 
utsättningsinställningar, samt uppkopplingsuppgifter. 

Mätprofilerna tillhandahålls av Top Position AB

Mätprofil för GNSS

Mätprofil för Totalstation
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Skapa Jobb
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Nu är det dags att välja vilket koordinatsystem vi vill 
använda oss av.  Det vanligaste sättet att beräkna om 
koordinater från WGS84 till ett plant koordinatsystem är 
genom en direktprojektion. De vanligaste 
direktprojektionerna (RT 90 samt SWEREF 99) är inlagda i 
Magnet från början. Parametrar för lokala system kan läggas 
in manuellt annars hanteras detta med en inpassning 
(behandlas i separat kapitel) .

Direktprojektion för SWEREF 
99 projektionszon 18 00

Geoidmodell för höjdangivelse i RH 2000
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Skapa Jobb
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Nu följer ett antal rutor gällande 
bland annat inställningar av hur 
koordinater skall visas, enheter och 
ljudlarm. Dessa ställs in efter 
användarens önskemål.

Värt att notera är att alla inställningar 
som görs när jobbet skapas kan 
ändras när jobbet väl är aktivt. Detta 
görs under menyn:
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Huvudmeny
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Nu har ett jobb skapats, 
uppkopplingen gjorts och vi 
hamnar i huvudmenyn. Från 
huvudmenyn kan man nå alla 
huvudfunktioner, under varje 
huvudfunktion finns 
undermenyer.

Batteristatus

Namn på aktivt jobb

Avsluta Magnet

Anslutning mot 
GNSS mottagaren
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Anslutning mot 
Enterprise

Anslutning mot 
Totalstation



Konfigurera Magnet
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Konfigurera Menyer
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I Magnet går det att konfigurera upp 
utseendet på sitt ”skrivbord”. Några 
möjligheter är :

• Byta namn på ikoner
• Flytta ikoner
• Ta bort (dölja ikoner)
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Konfigurera Menyer
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Ni ser vad som är 
synligt med hjälp av 
bockarna framför 
respektive ikon/meny.

I fönstret nedan ser ni 
de eventuella 
undermenyer som 
finns i markerad 
funktion. Dessa kan 
också ändras 

Klipp ut/Klistra in 
en meny (ikon)

Döp om menyn 
(ikonen)

Lås menyn med 
lösenord

Flytta vald meny 
upp/ner i menyn



Konfigurera Menyer
Döp om funktion
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Markera funktionen som skall 
byta namn och klicka på 
ikonen med penna o papper.

Skriv in ert valfria namn och 
spara via bocken.



Konfigurera Menyer
Flytta funktioner
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Markera vald funktion och 
använd pilikonerna för att flytta 
funktionen till önskat läge.



Konfigurera Menyer
Klipp ut / Klistra in
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Markera funktionen som önskas 
och klicka på saxen för att klippa ut 
den. Markera sedan där du vill ha 
funktionen och välj Klistra in.
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Konfigurera Menyer
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Det går alltid att återställa 
utseendet om man ställer in för 
mycket eller helt enkelt vill göra 
om. 

Välj Save As… för att spara din 
konfiguration för ev. fler 
utrustningar eller om ni är flera 
användare på enheten och ni 
önskar er egen ”look” på 
Magnet.

Load… Laddar en konfiguration



Konfigurera Menyer
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Tänk på att kontrollera 
utseendet i skärmen efter 
konfigurering.

Ikonerna har ju begränsad 
längd på namnet. Lägger man 
ett mellanslag så blir namnet 
på 2 rader istället.



Backup av Magnet Jobb
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Det är rekommenderat att  ställa in 
TopSURV på att göra en 
automatisk Backup av jobben på 
ett SD-kort. 

Inställningen görs under:

Om man önskar 
en lokal backup, 
t.ex. på ett SD-
kort så väljer 
man det här.
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Ställ in hur ofta 
samt hur många 
kopior bakåt ni 
önskar.



Konfigurera Grafik
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Grafikhantering
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För att se data grafiskt i jobbet 
kan man gå in i kartläget via 
menyn: Zoomverktyg

Centrera över punkt

Objekt som visas i 
kartan
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Grafikhantering
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Visa punktinfo

Visa väglinjer

Visa aktuell position
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Visa satellitfoto 

Visa linjer



Konfigurera Grafik
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Bing™ Map funktionen över Top
Positions kontor i Göteborg.

Tänk på att denna funktion kräver 
internet anslutning och 
dessutom tar minnesplats i 
fältdatorn.



Grafikhantering
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Aktuell position visas som en 
pil med nuvarande 
gångriktning eller som en 
rund symbol om man står 
stilla



Grafikhantering
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Objekt i den grafiska vyn kan 
väljas genom att peka på dem. 
Flera punkter kan väljas för t.ex. 
utsättning. För mer funktioner 
håll inne pekpennan.

Om inget objekt är markerat när 
man håller inne pekpennan får 
man möjlighet att skapa en 
punkt på valt ställe.



Grafikhantering
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Fler funktioner finns 
om man markerat en 
linje i kartan. Bl.a. kan 
man skapa en väglinje 
(plan och profil) samt 
byta riktning på linjen.



Grafikhantering
Offset linje
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Grafikhantering
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Om man markerar 2 
punkter i kartan kan 
man få en punkt-
beräkning direkt i 
kart funktionen.



Magnet Datahantering
Exchange  (Import / Export)
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Import av data i Magnet
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Magnet hanterar import och export 
av en mängd olika dataformat. Vid 
import av en fil till ett Magnet jobb 
läggs först filen på hårddisken i 
fältdatorn via t.ex. ActiveSync. 
Därefter läses filen in i jobbet via 
menyn:

Välj typ av data

Välj dataformat
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Import av data i Magnet
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Välj enheter i filen

Välj filnamn
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Import av data i Magnet
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Välj vilket referenssystem 
som koordinaterna i filen 
är angivna i.

Välj vilken data i filen som 
skall importeras
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Import av data i Magnet
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En bekräftelse på importen dyker 
upp. Dialogrutan stängs ned och 
data är nu importerad i det aktuella 
jobbet.
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Export av data i Magnet
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Vid export av data från ett 
Magnet jobb exporteras först 
data till en fil på hårddisken i 
Fältdatorn och hämtas därefter 
via t.ex. ActiveSync. Export av 
data från ett Magnet jobb görs 
via menyn:

Välj typ av data

Välj dataformat
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Export av data i Magnet
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Välj enheter

Välj  data att exportera
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Export av data i Magnet
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Välj namn på filen

Välj  vilka punkter som 
skall exporteras



Export av data i Magnet
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Välj vilket referenssystem 
som koordinaterna i filen 
skall anges i.

En bekräftelse på 
exporten dyker nu upp. 
Dialogrutan stängs ned 
och data är nu exporterad 
till den skapade filen.



Magnet Datahantering
Exchange  (Import / Export)
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Magnet minns senaste 
inställningar i Import samt 
Export funktionerna.

Magnet Enterprise funktioner 
för upp/nedladdning beskrivs 
senare i presentationen.
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Editering
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Editera data
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För att lägga till, ta bort och 
editera data i jobbet går man in 
under menyn ”Edit”. Därefter 
får man upp undermenyer för 
att hantera punkter, linjer, 
koder, mm

Hantera punkter

Hantera koder

Hantera lager

Hantera linjer

Hantera rådata, t.ex. se 
DOP-värden, vinklar(TS)

Hantera bakgrundsbilder
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Knappa in punkter
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För att lära känna 
programmet lite startar vi 
med att knappa in en 
punkt  för hand. Detta 
görs under menyn:

Välj ”Ny”

Knappa in punktnummer

Ange koordinater
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Fotonotering i Magnet
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Kameran i fältdatorn kan användas 
för att  ta foton som kan knytas 
som ett attribut till inmätta 
punkter.

Funktionen kan kommas åt direkt 
från punktlistan eller från mätläget

Välj ”Edit” för att lägga 
till en fotonotering



Fotonotering i Magnet
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Välj ”Ny ” och ”Ta kort”  
för att ta  en ny bild

Tryck för att to foto

Välj storlek på foto
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Tryck här för att ställa 
in ”Geotagging”



Fotonotering i Magnet
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Geotagging inställningar

Fotot lagras automatiskt, 
bekräfta punkten med ”ok”
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Fotonotering från mätläget
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Kameran i fältdatorn kan 
användas för att  ta foton 
som kan knytas som ett 
attribut till inmätta punkter.

Funktionen kan kommas åt 
direkt från punktlistan eller 
från mätläget.
Välj fliken Foto och gör på 
samma sätt som vid 
editering av foto-notering



Unika punktnummer
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Alla punkter måste ha unika 
punktnummer i ett Magnet 
jobb



Linjehantering
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Hantering av linjer i Magnet 
görs under menyn nedan.

Både editering av befintliga 
linjer och skapande av nya.



Skapa Linje med specialkoder
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Det finns möjlighet att skapa 
linjer med t.ex. båge eller 
rektanglar.
Då använder man sig av sk. 
Specialkoder. Dessa finns också 
tillgängliga vid inmätnings till-
fället.



Skapa Linje med specialkoder
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Markera sista (3:e) punkten på
Linjen och lägg på en ”Arc End” 
så har man skapat en båge av 
sin linje.



Punktlistor
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Punktlistor kan användas för 
utsättning av ett antal 
punkter eller för area-
beräkning. Punkter väljs enlig 
någon av metoderna i bilden 
till höger.
Punktlistor kan även skapas i 
kartfunktionen. 



Lagerhantering
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Lagerhantering kan 
användas för att separera 
data i ett jobb. Menyn 
nedan används för att 
tända, släcka och editera 
olika lager.



Kodning
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Kodning
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Skapa nya koder och välja 
befintliga koder kan göras direkt 
i inmätningsläget, 
inknappningsläget eller via:

Välj befintlig kod i listan eller skapa en ny
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Skapa ny kod

2013-02-26

Ange namn

Ange beskrivning (valfritt)

Ange typ; punkt, linje eller area

Ange lager (valfritt)

Ange hur punkten skall visas i kartan (valfritt)
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Olika typer av koder
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Det finns tre olika kodtyper

•Punkter 

•Linjer

•Areor

Ange även om punkten skall 
kunna användas vid skapande 
av terrängmodell under fliken 
”DTM”



Koder i lager
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Varje kod kan knytas till ett 
lager, vilket förenklar 
separering av data.



Koder med attribut
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När mycket information skall lagras om varje mätpunkt kan 
attribut läggas upp till de olika koderna.



Koder med attribut
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Mätningarna kan sedan 
exporteras till t.ex. shape- eller 
dwg-format



Lägga upp globalt kodbibliotek
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För att koderna som skapas skall 
bli tillgängliga i nya jobb måste 
ett Globalt kodbibliotek läggas 
upp.

Börja med att skapa ett nytt 
jobb, som bara används till 
kodhantering.

Skapa ett nytt 
jobb för 
kodhantering



Lägga upp globalt kodbibliotek
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I det nya jobbet (döpt t.ex. ”kodbibliotek”) skapas nu alla koder som användaren 
önskar.

När alla koder är skapade är det dags att göra de inställningar som krävs för att 
detta kodbibliotek skall bli tillgängligt i alla nya jobb.

Detta görs i två steg:

1. Exportera kodbibliotek
2. Ange sökväg till kodbibliotek
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Lägga upp globalt kodbibliotek
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1. Exporten av kodbiblioteket 
görs under menyn:

Ange ”Kodbibliotek”

Ange ”Topcon XML”
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Lägga upp globalt kodbibliotek

2013-02-26

Ange filnamn och tryck 
sedan ”OK”

1. Välj filnamn och notera var 
filen sparas.

Tryck sedan ”Stäng” när 
bekräftelsen dyker upp
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Lägga upp globalt kodbibliotek
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2. När kodlistan är exporterad 
skall sökvägen till denna fil 
anges.

Detta görs under menyn: Bläddra fram och ange 
den exporterade filen 
som innehåller kod-
biblioteket
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Lägga upp globalt kodbibliotek
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2. Det går också att ange att det 
globala kodbiblioteket skall läsas 
in i varje nytt jobb som skapas. 
Detta görs under menyn:

Välj fliken Nya Jobb

Välj Importera alltid och 
tryck sedan ”OK” så är 
alla inställningar 
färdiga.
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Notera att även 
Inpassningar kan väljas i 
denna menyn



Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

En kodlista från exempelvis en 
textfil kan importeras i Magnet, i 
följande kapitel gås detta igenom.
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Importera kodlista i Magnet
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Skapa först en textfil med 
koderna i, detta görs med fördel i 
en PC. Textfilen kan definieras 
efter användarens önskemål, men 
i detta exempel används en 
Tabbavgränsad textfil. I textfilen
kan följande information om
koderna definieras:

Informationspost Förklaring
Code Kodnamn
Description Beskrivning av kod
Code Type Typ av kod; Punkt, Linje eller Area
Layer Name Lagernamn
Layer Color Lagerfärg
Layer Point Symbol Punktsymbol i lagret
Layer Line Style Linjeutseende i lagret
Layer Line Width Linjetjocklek i lagret
Layer Area Style Areautseende i lagret
Layer Area Transparency Transparens på areor i lagret
Code Point Symbol Punktsymbol för koden
Code Point Color Punktfärg för koden
Code Line Style Linjeutseende för koden
Code Line Width Linjetjocklek för koden
Code Line Color Linjefärg för koden
Code Area Style Areautseende för koden
Code Area Color Areautseende för koden
Code Area Transparency Transparens på areor i koden
Code Attribute Prompt Fråga efter attribut i koden
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Skapa en textfil med de informationsposter från tabellen ovan 
enl. önskas. Se exemplet i textfilen nedan. Överskrift i första 
raden av filen är ej nödvändigt, men kan vara bra för att tydligt 
se i vilken ordning de olika informationsposterna kommer.
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Efter att textfilen har skapats i PC'n överförs 
de till fältdatorn och placeras lämpligast i 
mappen: Dator\Pocket_PC\Program
Files\TPS\TopSURV\IEFiles

Därefter väljs menyn nedan i Magnet 

Välj ”Kodbibliotek”

Välj Topcon Text ”Fri”
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Välj sedan den textfil som innehåller de 
koder som skall importeras i jobbet.

Välj  ”OK”
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Ange hur textfilen är uppbyggd Välj hur filen är 
avgränsad (Tab i detta 
fall)

Bocka i om det finns 
överskrift i filen

Välj i vilken ordning 
informationsposterna 
kommer 
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Importera kodlista i Magnet
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Välj  ”OK”

En bekräftelse på 
importen dyker nu 
upp !
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Importera kodlista i Magnet

2013-02-26

Koderna kan nu ses i Magnet under menyn 
enl. nedan.
Kontrollera att allt lästs in korrekt
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Inmätning Magnet
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Inmätning
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Inmätning startas genom ett 
tryck på symbolen för mätning. 
Därefter väljs antingen 
”Inmätning” för konventionell 
inmätning eller ”Automätning” 
för automatisk lagring av 
punkter med olika tids- eller 
avståndsintervall

Vi väljer här ”Inmätning”
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Inmätning GNSS

2013-02-26

Punktnummer

Kod. Om linje/yta väljs, visas fält för ID

Antennhöjd

Lokala koordinater i valt system

Starta mätning. 2 mätlägen är möjliga. 
Alternativt använd Enter för snabbmätning.

Anslutning mot NTRIP servern

Typ av lösning

Antal satelliter samt kvalitetsvärden
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Inmätning i kartvy GNSS
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Zoomverktyg

Inmätning kan även göras i kartvyn. Textfälten i 
grafiken kan väljas själv om man önskar.
Diverse verktyg för zoomning, panorering, 
status finns tillgängliga. Dessa kan döljas för lite 
större grafisk vy.

Aktuell position

Lagra punkt
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Kod



Inmätning av linjer GNSS
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För att mäta in en linje krävs att 
en kod av typ linje väljs. Då 
dyker en ny ruta upp där 
linjenummer skall anges. Alla 
punkter som mäts med samma 
linjenummer kommer att dras 
ihop till en linje. 

OBS. Om inget linjenummer 
väljs skapas ingen linje!

Linjenummer

Kod av linjetyp
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Offsetmätning GNSS
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För mätning av dolda punkter 
kan offsetmätning göras

Ange punkt

Mät punkt

Ange Offsetmått

Ange namn på ny punkt

Lagra ny punkt



Automätning
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Automätning är en funktion för 
automatisk inmätning med tids-
eller avståndsintervall.

Starta automätning

Gör extra 
loggningar
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Inm. Inställningar GNSS
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Inställningar för 
Inmätning görs under 
menyn nedan. 
Inställningar för båda 
mätikonerna görs här

Typ lösning som accepteras 
vid inmätning

Antal medelvärden och / 
eller precision
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Precise –

Quick –



Mätstatus GNSS

2013-02-26

Ett bra sätt att kontrollera status 
på bland annat anslutning mot 
NTRIP server, satellitkonstellation, 
detaljerad batterispänning, mm är 
att använda nedanstående meny: 

PDOP-värde

Avstånd till bas
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Mätstatus

2013-02-26

Anslutning mot NTRIP server

Gemensamma satelliter med 
basstationerna

Satelliter använda i fixlösningen

Batterispänning i GRS-1
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Mätstatus skyplot
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Tryck på ”Lista” 
för numerisk vy
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Mätstatus ”Mission planning”
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Magnet har en 
funktion för planering 
av GNSS tillgänglighet.

Funktionen nås via 
Magnet ikonens meny i 
status.

Välj en plats (eller mät) 
och ange ett intervall.



Mätstatus ”Mission planning”
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Olika vyer kan väljas 
beroende av vilken 
information som önskas.

Satellitvy (Skyplot) med 
tidsintervall 

Eller en enklare vy med 
antal satelliter



Inmätning Totalstation
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Punktnummer

Kod. Om linje/yta väljs, visas fält för ID

Signalhöjd

Koordinater eller vinklar/längd kan visas

Starta mätning. 2 mätlägen är möjliga. 
Alternativt använd Enter för snabbmätning.

Sökverktyg för RC-enhet

Flytta TS, värden, punkt, pilfunktion

Sök prisma, lås/följ prisma
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Inmätning i kartvy TS

2013-02-26

Zoomverktyg

Inmätning kan även göras i kartvyn. Textfälten i 
grafiken kan väljas själv om man önskar.
Diverse verktyg för zoomning, panorering, 
status finns tillgängliga. Dessa kan döljas för lite 
större grafisk vy.

Aktuell position

Lagra punkt
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Kod



OFFSET med Totalstation

Det finns många möjligheter för offset-
mätningar när man mäter med 
totalstation, gemensamt är att alla 
finns under fliken OFFSET i 
inmätningsfunktionen.

Beroende av inställningar i TS-
konfigurationen kan offset läget 
ligga kvar efter varje mätning.

Konfigurations menyns inställning.
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HZ Angle (Horisontalvinkel)

Flytta punkt vinkelrätt i sidled

Mät mot prisma (RL går också bra) 
vinkelrätt mot önskad punkt

Rikta mot det önskade objektet

Punkten registreras när båda 
mätningarna är gjorda.
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Hv-V Vinkel  (Horisontal och vertikal vinkel)

Flytta punkt vinkelrätt i sida och höjd

Mät mot punkt med “rätt” längd 
vinkelrätt mot det önskade objektet

Rikta mot det önskade objektet

Punkten registreras när båda mätningarna 
är gjorda



2013-02-26 www.topposition.se 94

Distans Offset   (ABC- mått)

Lägg till eller dra ifrån avstånd i längd,sida och 
höjd på en punkt

Mät mot punkten du vill räkna från och lagra den.

Ange mått att flytta den inmätta punkten.

Klicka på knapparna för att byta riktning.

Punkten registreras med “bocken”
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Dold Punkt (ABC-Stång)

Bestäm en punkt som är svårtillgänglig

Mät mot det översta prismat på ABC-stången 

Mät mot det undre prismat på ABC-stången

OBS. SH är avståndet från det nedre prismat!
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2 Linjer Skärning  (t.ex. ett hörn)

Räkna skärningspunkt mellan 2 linjer (4 punkter)

1 och 2 är punkterna på den ena linjen, 
mät dem i valfri ordning

3 och 4 är punkterna på den andra 
linjen, mät dem i valfri ordning

Punkten registreras när samtliga 
mätningar gjorts.
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Linje & Hörn (t.ex. hushörn)

Räkna en punkt genom att förlänga en linjes riktning 
till en viss punkt

1 och 2 är punkterna på linjen, mät 
dem i valfri ordning

Rikta mot hönet, registrera det med 
denna knapp

Punkten registreras när samtliga 
mätningar gjorts.
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Linje och Offset 

En kombination av en Linje följt av Distans Offset 
funktionen

Ange Offsetmått från punkt 2

Mät de 2 linje punkterna, tänk på att 
offsetmåtten som följs efter båda är 
lagrade räknas från punkt 2

Punkten registreras efter offset 
måtten angivits via “bocken” 
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Plan & Hörn

Bestäm en punkts skärning mot ett plan

Mät in de 3 punkterna som utgör 
planet

Registrera punkten som skär planet, 
dvs. Den punkt som skall beräknas.

Punkten registreras när samtliga 
registreringar har gjorts.



Stationsetablering
Fri station
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Vid totalstationsmätning måste en 
stationsetablering göras för att 
beräkna koordinater på mätningar 
samt att kunna sätta ut.

Välj ”Setup” och den metod som 
önskas för etablering, t.ex. Fri-
station

Om GNSS 
mätning på bak
objekten skall 
ske aktiveras 
det här.
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Stations ID



Stationsetablering
Fri station

2013-02-26

Ange punkt att mäta mot, 
antingen via lista eller klicka i 
kartan

Mätningar mot bakobjekt kan 
göras i vilken ordning som helst. 
Glöm inte att kontrollera EDM 
samt prisma/mät inställningar 
innan registrering.
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Bakåtobjekt #



Stationsetablering
Fri station
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Efter mätning mot minst 2st 
bakåt- objekt har stationen 
beräknats och man kan 
kontrollera resultatet under 
Resultat fliken.
Det går att fortsätta mäta 
sina bakobjekt tills man är 
nöjd och sedan ”laborera” 
med mätningarna för ett så 
bra resultat som möjligt.
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Acceptera station

Ta bort markerad

Mät om markerad

Använd markerad

Standardavvikelser 
och skalfaktor



Stationsetablering
Fri station
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Använd scroll verktyget för att 
få fram ”check” rutorna. 
Klicka i eller ur de värden som 
skall användas från respektive 
mätning.

Omberäkning sker direkt.

Och stationkoordinaterna
visas, stnID samt Kod kan 
ändras.
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ACCEPTERA



Utsättning Magnet
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Utsättning
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Magnet har ett antal 
utsättningsfunktioner.

Utsättning kan genomföras
av bl.a. punkter, linjer, 
Terrängmodell (DTM) och
vägmodeller i plan och höjd.
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Utsättning punkter
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Punkterna som sätts ut skall 
finnas i jobbfilen och efter att 
de är utsatta kan det utsatta 
läget mätas in och sparas som 
en ny punkt med ett tillägg i 
namnet. Punktutsättning hittas 
under:

Välj punkt i karta

Välj punkt i lista

106www.topposition.se



Utsättning punkter

2013-02-26

Sök upp punkten med hjälp av 
den grafiska vyn och tryck 
”Lagra” för inmätning av utsatt 
punkt.

Välj nästa punkt i listan

Välj föregående punkt i 
listan
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Utsättningsvyer
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Fyra olika utsättningsvyer
kan väljas , dessa nås via 
M-ikonen eller genom att 
hålla ned pennan i 
skärmen.



Utsättningsvyer
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Definierbara fält
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I varje vy kan användaren själv 
definiera vilka mått som skall 
visas



Utsättning linjer
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Det finns flera olika sätt att 
hantera utsättning av linjer. Det 
enklaste sättet är att skapa en 
referenslinje mellan två punkter, 
vilket görs genom menyn 
nedan:

Välj punkt i karta

Välj punkt i lista

Välj hur höjden 
skall beräknas
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Utsättning linjer

2013-02-26

Den grafiska vyn visar nu aktuell 
position i förhållande till linjen. I 
den numeriska vyn syns sidmått 
samt längd längs linjen.

För mer avancerad 
linjeutsättning används 
väglinjeutsättning eller 
utsättning av polyline.
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Utsättning Polyline
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Utsättning av linjer som består 
av fler än två punkter görs med 
nedanstående funktion eller 
vägutsättning.



Utsättning Polyline
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Linjen kan också väljas direkt i 
kartvyn



Terrängmodell (DTM)
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Terrängmodell (DTM)
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Magnet kan hantera 
terrängmodeller samt 
volymberäkning av modeller.

Välj Mätning och sedan YTA



Terrängmodell (DTM)
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Välj namn på modellen

Välj också en ev. yta att beräkna mot. Om ingen väljs 
sker ingen volymberäkning.

Boundary = utbredningen av punkterna
Min Elev = skapar ett plan med lägsta höjden (schakt)
Max Elev = skapar ett plan med högsta höjden (fyll)
Fixed Elev = skapar ett plan från ett fast höjdvärde
Plane = skapar ett lutande plan som yta
Design DTM = välj befintlig modell



Terrängmodell (DTM)
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Välj gärna kartvy vid 
inmätning av punkterna så 
är det enklare att se 
utbredningen av terräng-
modellen.

När mätningarna är klara 
avslutar man bara mätning 
via ”hem” eller ”tillbaka” 
då sker beräkning.



Terrängmodell (DTM)
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Resultatet efter mätning visas.

Volym mot vald yta visas, även omkretsen 
samt lite annan information.

Dessa värden kan sparas till en textfil direkt 
från denna menyn eller räknas senare under 
beräkningsfunktionen (COGO) 



Terrängmodell (DTM)
i Beräkningsfunktionen (COGO)
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För att beräkna ytterligare eller räkna 
om ytan som just skapats (via mätning)
Välj ”Calculate” och sedan DTM.

Välj sedan ”Volumes” i DTM menyn



Terrängmodell (DTM)
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Välj den yta som skall beräknas via 
ikonen. Modellen visas i fönstret.

Välj eventuellt en ny begränsning 
att räkna mot via droplisten.

Klicka på beräkna för resultatet

Spara resultatet om du önskar
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Nivåkurvor till Terrängmodell (DTM)
i Beräkningsfunktionen (COGO)
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För att skapa nivåkurvor till en 
terrängmodell används nedanstående 
funktion.

Välj ”Contour” i DTM menyn.



Terrängmodell (DTM)
i Beräkningsfunktionen (COGO)
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För att skapa nivåkurvor till en terrängmodell används 
nedanstående funktion.



Utsättning av DTM (Yta)
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Utsättning av 
terrängmodell görs 
via ikonerna nedan

Välj DTM att sätta 
ut (kontrollera)



Utsättning av DTM (Yta)
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Modellen syns i 
grafiken och aktuell 
triangel blir markerad.

Lagra mätningar om så 
önskas.

Schakt och fyll 
indikator



Utsättning av DTM (Yta) med Väglinje
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Modellen syns i grafiken och 
aktuell triangel blir 
markerad.

Observera informationen i 
displayen.

Du kan också växla till Kartvy
och istället för DTM:n se din 
väglinje.



Beräkningar (COGO)
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COGO Area med punkt
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Areor beräknas under menyn 
nedan, tre olika varianter finns:



COGO Area Hinge
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Areor beräknas under menyn 
nedan, tre olika varianter finns:



COGO Area  linje
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Areor beräknas under menyn 
nedan, tre olika varianter finns:



COGO Punktberäkning
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Beräkningar av det geografiska 
förhållandet mellan punkter kan 
beräknas under menyn nedan, tre 
varianter finns.



COGO Punktberäkning
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Beräkningar av det geografiska 
förhållandet mellan punkter kan 
beräknas under menyn nedan, tre 
varianter finns.



COGO Skärning linjer
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Beräkna skärning mellan två linjer 
eller cirklar.



COGO Skärning cirklar
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Beräkna skärning mellan två linjer 
eller cirklar.



COGO Vinkel
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Beräkna vinkel mellan tre punkter



Lokal inpassning

• Mät in några kända punkter i anslutning till 
mätområdet

• Beräkna transformationsparametrar (normalt plan 
Helmert transformation)

• Transformera mätningarna

För att göra GNSS mätningar i ett helt lokalt 
koordinatsystem kan en s.k. lokal inpassning göras.

Lokala punkter läses eller knappas in i Magnet jobbet 
OBS var noga med att välja ”inget” i 
koordinatsystemsinställningarna.

Inpassning görs under menyn:



Lokal Inpassning
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De lokala punkterna paras ihop med de mätta. Därefter kan resultatet granskas 
och eventuella fel hittas.



Typer av inpassning
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Det finns två olika varianter av 
lokal inpassning i Magnet WGS84 till Lokal skapar en 

direkt-inpassning mot det 
aktuella systemet. Denna 
metod passar bra för mindre 
ytor. Ca 10x10 km

Grid till Lokal kräver en 
projektion som en 1:a 
transformation, t.ex. någon 
sweref 99 projektion. Från 
detta plan skapas sedan 
inpassningen till de lokala 
koordinaterna
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Magnet Enterprise



Magnet Enterprise
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• Säkrare datalagring i 
molnet 
• Lägg upp projekt och 
samarbeta med andra.
• Utbyt data mellan fält och 
kontor i realtid.
• Ha koll på var alla 
instrument befinner sig.
• Chatta direkt med flera 
användare samtidigt: 
support eller ge instruktioner 
direkt från din PC.
• Titta på inmätta objekt 
direkt i din PC med Google 
Maps® i bakgrunden.



Magnet Enterprise
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Skapa projekt och knyt 
olika användare till 
dem.



Magnet Enterprise
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Lägg upp filer i de 
olika projekten och se 
dem på kartan.



Magnet Enterprise
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Hantera alla företagets 
enheter och se dem 
på en karta



Magnet Enterprise
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Chatta med 
medarbetare i fält från 
kontoret eller mellan 
enheter i fält. 



Magnet Enterprise
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Filer kan laddas upp och 
ner direkt från fältdatorn. 
Anslutning mot 
Enterprise görs under 
anslutningsmenyn. 



Magnet Vägmodell

2013-02-26 146www.topposition.se



Väglinjer
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I Magnet kan du skapa väglinjer på
lite olika sätt, t.ex. från en polylinje.

Det går också att importera väglinjer
eller modeller från en rad olika format.
t.ex. LandXML, SBG:s –LIN/-PRF eller
Topcon´s 3DMC format



Importera väg
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Välj vilken fil som skall 

importeras. 

Ev. kan du behöva bläddra

Fram ”rätt” mapp.

Resultat av import visas.

Tryck Stäng



Väglinje Grafisk visning
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Kontrollera gärna väg-
linjen grafiskt innan du 
går vidare med ev. 
utsättning. 

Tänk på att ställa kart-
egenskaperna



Skapa Väglinje från Polylinje

Markera Polylinje i

Grafiken och håll in

Pennan på fritt ställe.

Välj Skapa väg.

Plan och Profil skapas.

Döp gärna om väglinjen
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Editera väglinje 3D
För att skapa en komplett 3D väg-

modell krävs tvärsektioner

utmed vägsträckningen.

Linjemodell kan också användas.

(Importera från LandXML)

Börja med att skapa tvärsektions

mallar via Editera - Väglinjer

2013-02-26 www.topposition.se 151



Skapa Tvärsektionsmallar
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Klicka på Ny för att

lägga upp en normal-

sektion. T.ex. skevning

Ange namn på normal-

sektionen. Klicka Ny för

att lägga till en bryt-

punkt.

Ange mått från senaste

punkten i normal-

Sektionen , sidomått och

Höjd-diff.



Tvärsektionstilldelning
Tvärsektionsmallar måste kopplas

ihop längs väglinjen för att kunna

användas.

Detta görs under Tilldelning av 

tvärsektioner .  
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Tvärsektionstilldelning
Lägg till en tvärsektionsmall i en längdsektion. Denna tilldelning blir unik för just den väg

som den senare kopplas till.  Lägg på fler mallar i olika längdsektioner, på detta vis

bygger man upp sina ytor över vägen. Magnet interpolerar ytorna.
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Klick på Ny för att
börja skapa en till-
delning.

Döp tilldelningen
till något lämpligt.

Klick på Ny igen för
att lägga till en tvär-
sektion.



Tvärsektionstilldelning
Nu skall man tala om vilken tvärsektion som gäller i en viss längdsektion.

Dessutom väljer man på vilka sidor om Centrumlinjen som tvärsektionen gäller.

Magnet hämtar tvärsektioner från dina mallar. (editeras om man vill via         ikonen)
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Välj längdsektion

Välj sida om CL

Välj vilka ”mallar” som
gäller på sidorna

Klicka ”OK”



Tvärsektionstilldelning
Fortsätt på samma sätt att bygga upp din yta över vägen med hjälp av dina ”mallar”

När du är klar klickar du på ”OK”
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En översiktsvy visas
över vägytan

Klicka på ”pilen” för
att koppla samman
hela vägen.



Koppla samman vägdata

Nästa steg är att koppla samma de 
olika vägdata man har.

Detta gör under Vägmodell
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Koppla samman vägmodell

I det övre fönstret syns vägar

du redan skapat (i jobbet)

Klicka på Ny för att skapa en.

Hz Linje – Plandata

Profil – Vertikalprofil

Yta – Linjemodell eller 
tvärsektionstilldelning
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Koppla samman vägdata

Välj tilldelningsfil eller linje-

modell som höjdreferensyta.

Om Linjemodell används kan en

arbetskorridor ställas in.

När du är klar klickar du ”OK”
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Utsättning Väg (realtid)
Välj utsättning och sedan Vägmodell Realtid

Det går också bra att

markera vägen i grafiken

och välja Real-time Road

Stakeout.
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Välj väg-
modell



Släntlutningar
I följande meny har man möjlighet

att välja slänter. 

(detta måste göras även om man

inte har några…)

Mall Lutning, gäller om man har

definerat slänter i tvärsektions-

mallarna. Annars kan man ange 

Lutningen i formatet x:1

2013-02-26 www.topposition.se 161



Utsättnings Vy RealTids Väg
Resultatet visas kontinuerligt

(real-tid) i displayen.

Några vyer med information

finns att välja på.

Tvärsektions Vy, Kart Vy, 

Data Vy (numerisk)

Håll ner pennan i skärmen

för att växla Vy.
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Information i utsättnings Vyn

Du kan ändra informationen

som visas i displayen. Klicka på

fältet som du vill ändra och välj

vad du vill se.

Det går att öka storlek på text

samt ev. stänga av fältet om

man önskar mindre 

Information i displayen.

2013-02-26 www.topposition.se 163



Lagra mätning

Du kan när som helst registrera 
en mätning.

Ytterligare information om den 
mätta punkten visas. 

Möjlighet att redigera bl.a. 
punktnummer, kod, mm.

Du kan även här välja referenser 
för ytterligare information
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Referenser väg

Klicka på den yta de vill ha 
som referens så 
lagras/visas dess 
information i lagrings 
menyn.

Ytterligare möjligheter med 
referenser finns i 
funktionen Utsättning -
Vägmodell
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Referenser väg

Du kan också sätta 
referenser som du vill se 
direkt i displayen.

Klicka på Magnet-ikonen, välj 
Sätt referenser och välj 
referens(er). 
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Referenser väg

Den referens du klickat på 
först blir :

Reference 1 Type.

Välj vilken information du 
vill visa från denna 
referens.

Tänk på att det endast 
finns 4 visningsfält i 
grafiken…
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