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En av alla fördelar med progeCAD är de bonusprogram och applikationer som följer med på köpet. I 

denna guiden kommer vi göra en enkel genomgång av en av dem, WinTopo för vektorisering av 

rasterfiler som du sedan kan öppna i progeCAD för fortsatt arbete. 

WinTopo har en mängd funktioner men i denna guiden går vi bara igenom det mest grundläggande 

för att kunna vektorisera en rasterfil. Vektoriseringen är ett resultat av hur WinTopo tolkar punkterna 

i din rasterfil så kvaliteten och kontrasterna i bilden kommer alltid ha en inverkan på slutresultatet. 

För att starta WinTopo gå till fliken Tillägg och i gruppen Importera klickar du på Raster till vektor. 

Det är ikonen som ser ut så här: 

 

WinTopo startas i ett nytt programfönster. 

När WinTopo har startas visas först bara en begränsad meny och få verktygsfält tills du har laddat en 

fil. För att öppna en rasterfil klicka på knappen Open Image eller välj från File-menyn. Bläddra till den 

fil du vill öppna för vektorisering och klicka Open. 

De filformat som stöds av WinTopo är: 

 BMP 

 TIF 

 GIF 

 JPG 

 PNG 

När du nu har fått upp din rasterbild så har du fulla menyer och verktygsfält. 

Beroende på hur ”bra” din rasterfil är kan du behöva justera den på olika sätt genom att t.ex. klippa 

bort eller radera oönskade delar, ”laga” linjer som inte hänger ihop o.s.v. Du har också möjlighet att 

justera ljus och kontrast samt rotera och segla bilden. Alla tillgängliga funktioner för justering hittar 

du under menyn Image. 
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När du har justerat din rasterbild så bra du kan så är nästa steg att vektorisera den. Här kan det 

behövas lite exprimenterande för att få till bästa resultat som återigen beror på hur bra ditt raster är 

och hur WinTopo kan tolka det. 

Mitt förslag är att du bara utför en vektorisering utan att ändra några inställningar om du inte redan 

vet saker som du behöver ställa in. Den så kallade ”One-Touch Vectorisation” som du kan prova med 

startar du genom att välja från verktygsfältet eller i menyn Vector. 

Resultatet från din vektorisering visas nu på skärmen tillsammans med din rasterbild. Du kan växla 

dem På/Av genom att använda knapparna  eller från menyn View. 

Du kan nu också zooma och panorera för att granska resultatet och jämföra med originalet. 
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Behöver du göra inställningar för att förbättra resultatet så kan du öppna nedanstående dialogruta 

genom att välja ”Set One-Touch Options” från verktygsfält eller meny. 

 

Vad som är bäst för dig får du helt enkelt prova dig fram till och det kan skilja mycket på 

inställningarna mellan olika typer av rasterfiler så det är svårt att rekommendera något. 

Slutligen när du har ett resultat som du är nöjd med ska du spara dina vektorer som den dwg-fil som 

du sedan kan använda i progeCAD. Välj ”Save Vector As...” från File-menyn eller klicka på knappen 

. Bläddra till den mapp där du vill spara filen i och ge den ett namn innan du klickar på Spara. 

Du kan nu öppna din nya vektorfil i progeCAD och fortsätta ditt arbete. Tänk på att din fil kan ha en 

felaktig skala men du kan enkelt skala om den till 1:1 i progeCAD med det vanliga kommandot Skala 

(Scale). 


