
Nyheter i Topocad 17 

Mätdata 

Nya beräkningsfunktioner 

Beräkningsfunktion 3D Svep 

Funktionen använder inmätt linje och sveper 

en symbol längs med linjen.  

 

På samtliga 3D-funktioner kan man nu ange 

Produktkod.  

 

På ett antal beräkningsfunktioner går det nu 

att använda offset från mätt punkt för att 

kunna använda prismor som ligger vid sidan 

av mätt objekt. 

 

Mätdataprotokollet 

Flytta mätordning 

Nu finns möjlighet att justera ordningen på en eller flera punkter i mätdataprotokollet. Markera 

en eller flera rader – klicka höger mus  – och flytta upp eller ner dessa rader i protokollet. 

 

 

Ny kolumn – reducerade längder 

Ny kolumn för reducerade längder i förhållande till prismakonstanten. Om en prismakonstant är 

angiven och längder ska justeras för prismakonstanten (anges ovanför med rullgardin) så ser 

man vilka de reducerade längderna är. Det blir lättare att få en förståelse för vilka längder som 

används och det går enkelt att justera längderna när man ser att dessa är fel. 

Exportera till Nätutjämning 

Nu går det att direkt exportera data till Nätutjämning från Mätdataprotokollet, 

så slipper man spara och importera ett mätdatadokument (.sur-fil).   
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Geometrier 

Väglinjeeditorn har fått nya funktioner. Det går nu att 

lägga till och redigera en väg på samma sätt som en profil 

redigeras i profilformuläret.   

Lägg in en linje och redigera genom att ange radie och 

eventuell längd för klotoid. Allting justeras.  

Det går att lägga in kontrollpunkter där man anger en 

tolerans för avstånd ifrån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilformulär 

Mall 

Profilformulär – nu kan man hämta ett befintligt profilformulär och använda dess inställningar 

som en mall.  

Default dokument 

När man har angivit ett dokument i profilformuläret följer detta med till 

andra komponenter i profilformuläret.  

 

Solider 

Kollisionskontroll 

Med hjälp av kommandot så hittar man solider som skär varandra.  

Kommandot letar reda på skärningar mellan solida element och markerar 

dem i en lista och i grafiken. Det går att skapa unika objekt för de 

kollisioner som upptäcks.  

 

Parametriska solider 

Solider som skapas enligt vissa metoder blir parametriska, det vill säga 

de vet från vilka ursprungsdata de skapades från, och kan direkt 

redigeras via egenskaper.  

 

Skapa anslut med radie och avfasning på solider 

Med kommandot Anslut 3D och Avfasning 3D går det att skapa radier 

och avfasningar på solider.  
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Systeminställningar 

Spara systemfiler 

Ny funktion för att spara Systemfiler (utan att behöva stänga 

av och starta om Topocad). Kommandot finns under Hem – 

System.  

 

 

Systeminställningar – Skärm 

Ny grafikhanterare DirectX. Ställs in i 

Systeminställningar – Skärm.  

Koder och kontrollkoder 

Både punktkoder och kontrollkoder kan nu anges med gemener eller versaler, vilket ändå skapar 

samma kod eller kontrollkod. Det finns en inställning för detta i Redigera kodtabell.  

 

 

Spara dokument vid avstängning 

Möjlighet att spara eller inte spara alla öppna dokument när man stänger Topocad.  

Sökbarhet av systemfilsdata 

Möjligt att söka på symboler, linjetyper, attribut, punktkoder, materialkoder, produktkoder, 

planbestämmelser, projekt och måttsättningsstilar. 
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CAD 

Ny legend/förklaringshantering 

 

Ny hantering i förklaring med funktion att ta med fyllda ytor utan att det är symboler, samt att 

enbart aktiva symboler och linjetyper i ritningsvyerna är tillgängliga för användning. Bättre 

redigering av färger i linjer och ytor.  

Trimma och förläng mot terrängmodell 

Det går nu att använda en terrängmodell för att förlänga och trimma mot/till. Genom att markera 

en eller flera terrängmodeller kan dessa användas för att förlänga till och trimma mot. Det går 

även att rita linjer längs med två skärande terrängmodeller.  

Plan 

Det går att ange plan, antingen genom att peka ut en yta eller peka ut tre punkter. Planet anges 

med en storlek. Därefter kan man använda planet för att göra beräkningar och för att exempelvis 

rita en linje ifrån, men även för att mäta avstånd emot.  
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Texter 

Bakgrund till texter kan nu anges med en kant för att kunna markera texten bättre. 

 

Raderade ritningsvyer 

När man raderar en ritningsvy så försvinner även rutan som indikerar vyn i ritningen och inte 

bara i ritningsbladet. 

 



Topocad 17 – nyheter  6 

3D ritningsvy 

Nu hanterar Topocad 3D-ritningsvyer så att det alltså 

går att skriva ut vyer i tre dimensioner. Använd 

kommandot Blad|Modifiera|Modellvy. Välj där en vy 

från ett kartblad och en tredimensionell vy. Enklast är 

att använda aktuell vy. 

WMS, ritningsvy och stöd 

Nu kan man ange att en ritningsvy ska använda WMS direkt i ritningsvyn. Även förbättrat stöd 

för att tolka egenskaper i WMS:er.  

Utskriftshantering 

Nu används en annan typ av utskriftshantering för att utskrifterna lättare ska kunna hantera 

raster i utskriften. Även stöd för transparens i bilder.  

Bladmallar 

Ny inbyggd sök/filtreringsfunktion i bladmallar.  
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Transformation 

Vid Helmert och Affin transformation kan man nu ange koordinatfiler (Geo, PXY, PP) istället 

för att peka ut punkter i ritningen.  

 

Förbättrad rasterhantering 

Vid import av stora rasterbilder till ritningen så delas de upp i mindre delar och visas/laddas in i 

ritningen dynamiskt allt efter zoomning och panorering.  

Externa referenser med raster 

Möjligt att använda rasterbilder som externa referenser.  

Skapa symboler globalt 

När man skapar symboler så finns det nu en funktion att lägga in dem i det globala biblioteket 

direkt.  

Kontrollera objekt 

Funktionen kontrollera objekt har byggts ut med att hitta dubbletter (punkter) i linjer.  

Linjetypsgenerering 

Möjlighet att på lager ange om linjetypsgenerering ska vara av eller på. För nya lager används 

ritnings/systeminställningen. 

Riktning på texter i måttsättning 

Möjlighet att ange textriktning på måttsättning för vinkel, cirkelbåge, diameter samt radie. 

Visa handtag – mitten på radier 

Handtag på objekt visar mittpunkt på cirkelbåge med triangel. 

 



Topocad 17 – nyheter  8 

Visning och kamera 

Funktion för att hantera kameran med hjälp av shift och ctrl tillsammans med höger mus med 

förfinad hantering av visningen. Kameraläget sparas i ritningen.  

Anslutkommando 

Anslutkommandot är förbättrat avseende höjder på anslutande linjer.  

Makro 

I makrofunktionen kan man välja att snappa mot ett eller flera lager.  

Materialtabell utbyggd 

I material kan man nu ange Omgivande färg, Speglande 

färg och Speglande effekt som i kombination med att 

man i Systeminställningar – Skärm anger att man ska 

använda Ljus får reflektioner i material.  

 

 

 

Import/Export 

3D printformat 

Funktion för att exportera till stl-format. Solider kan exporteras till stl-format för utskrift på 3D-

skrivare.  

DWG export 

Förbättrad DWG-export.  

Nätutjämning 

Markering 

Modifierade observationer blåmarkeras i observationsprotokollet.  

Databasadaptrar 

Linjetypsgenerering 

På samtliga tre databasadaptrar, FDO, ISM och ArcGIS, finns möjligheten att slå av eller på 

automatisk linjetypsgenerering.  


