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Förord 
I denna rapport har jag jobbat med maskinstyrning praktiskt på min VFU (Verksamhets 
förlagd utbildning) och sommarjobb tid ca 4-5 månader på PICAB.  

Jag fick intresse för maskinstyrning på mätkurs 1 där jag fick en snabb genomgång av 
maskinstyrning, jag har valt att göra en Djupare utredningsrapport om maskinstyrningen 
från Topcon som PICAB är återförsäljare av.   

Jag vill tacka Mickael Karlsson på PICAB för att jag fick chansen att utveckla mig inom 
området och att han ställt upp som ”bollplank”, dessutom tackar jag Gustav Eliasson som 
har varit min mentor och medarbetare på maskinstyrnigen från montering till felsökning. 

Vill tacka alla medarbetare på PICAB som har ställt upp för mig i mitt projektarbete och stött 
vid min tid på PICAB. 

Jag vill också tacka Martin Lindmark på LTU (Luleå Tekniska Universitet) för stödet och all 
hjälp. 

2012-02-09 

Mika Suorsa 
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Sammanfattning 
Examensarbete är en del i min utbildning, Bygg och anläggning på Luleå Tekniska 
Universitet. Examensarbetet beskriver arbetsgången för montering av maskinstyrning och 
lite mer information om de olika delarna. Maskinstyrning är inte automatisk styrning av 
maskiner eller styrning på distans i detta sammanhang. Det är ett GPS mätinstrument för 
arbetsmaskiner som till exempel grävmaskin, hjullastare och hyvel. Det krävs en del 
montering och inställningar i datorn med programvaran 3D-MC. Site Link™ är det nya 
tillskottet i maskinstyrningsdelen som gör det lättare och snabbare att räkna ut massor i 
realtid. Har man ett stort arbetsområde med många maskiner kan man göra större vinster på 
grund av att man tidseffektiviserar arbetetsgången. 
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1. Inledning 
Min utbildning på LTU (Luleå Tekinska Universitet) är linjen Bygg och anläggning med 
inriktning mätteknik. Jag har gjort mitt examensarbete på PICAB som är återförsäljare av 
Topcon produkter, specifikt på Topcons maskinstyrnings lösningar. PICAB är ett mät-
konsultföretag som har kontor i Luleå, Umeå, Uppsala och har huvudkontoret i Jokkmokk. 
Topcon är ett japanskt multinationellt företag som producerar optiska och elektoniska 
instrument. Deras Europeiska huvudkontor ligger i Capelle a/d IJssel nära Rotterdam i 
Nederländerna. 

1.1 Vad är maskinstyrning? 
I detta sammanhang är maskinstyrning ett avancerat sattelitmätinstrument som fungerar 
med GPS och GLONASS satteliter för att få positionen. Det är ett modernt mätinstrument på 
arbetsmaskiner för att utföra markarbeten på olika byggen, från dammar till tomtplanering. 

Man har en dator i hytten i maskinen som använder dataprogram som räknar ut höjd och 
position på skopan eller hyveln genom sensorer fram till skopan eller hyveln. GPS mottagare 
finns också som i princip fungerar på samma sätt som en navigator som man har till exempel 
i bilen, fast med bättre precision.  

1.2 Maskinstyrningspaket, 3DXi 
Den vanligaste maskinstyrningspaketet som säljs är med dubbel GPS mottagare för grävare 
och hjullastare. Enkel GPS är vanligast för bulldozer och hyvlar. Det finns också de som 
skaffar enkel GPS till grävare men då har man nackdelen att man måste vrida maskinen ett 
helt varv då man ska gräva för att få positionen på skopan. (Man har sin position så länge 
som man inte flyttar på maskinen). 

Från Topcon kan man skaffa olika lösningar beroende vad man har behov av.  

Ett vanligt paket för grävare som ska använda dubbel GPS är  

 4 stycken sensorer (TS-1) med sensorplattor för lättare montering/demontering. Om 
man ska använda sig av en så kallad tiltskopa eller rotortilt behövs en sensor till. 

 2 stycken satellitmottagare (PG-A1) med två master. 
 En dator med touchskärm (GX-60) med programvara (3D-MC) 
 En MC-R3 kontroller med GNSS mottagarteknologi (Global Navigation Satellite 

System) 
 Tillhörande CAN-kablar (controller area network) till sensorer och antennkablar plus 

strömkabel. 
 Extern radiomodem (Satel) med antenn. 
 Eventuellt ravemodem vid tillägget av Site Link™. 
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2. Syfte 
Syftet med denna rapport är för att ge en inblick hur varje del i en maskinstyrning fungerar, 
och att höja kunskapen om detta. 

Jag har valt att fördjupa mig i maskinstyrning på grund av intresse och få bättre kunskaper i 
ämnet, och därmed öka min kompetens på eventuella framtida jobb. 

2.1 Avgränsning 
Examensarbetet omfattar: 

 Beskrivning av de olika delarna på en maskin. 
 Beskrivning av montering och kalibrering. 
 Översiktig beskrivning av Site Link ™. 
 Beskrivningarna och informationen är för grävmaskiner med dubbel GNSS (Global 

Navigation Satellite System) mottagare. 

3. Detaljbeskrivning 

3.1 Datorn(GX-60) 
GX-60 är datorn och skärmen man jobbar med inne i hytten av arbetsmaskinen. Den har en 6 
¼” LCD touchskärm en USB port och Bluetooth. Kompakt dator med Intel 1 GHz processor, 
1 Gigabyte RAM och hårddisk på en SSD 2 Gig. Operativsystemet är Windows XP som 
autostartar 3D-MC när man startat upp skärmen.  

3.2 3D-MC 
Programmet som används i dator heter 3D-MC och har en lätt steg för steg användning var 
man ställer in kalibrering och får sin visuella vy av de man ska schakta eller fylla. För att 
programmet ska veta var skopspetsen är har man programmerat 3D-MC att räkna 
sinuskurvor för bom, sticka och skopa. När man kalibrerar sensorerna ska man ha detta i 
åtanke. 

3D-MC är huvuddelen i maskinstyrningen och där har man sitt projekt (arbetsplats) med 
informationen för maskinisten där han/hon ser var och hur djupt eller brett han/hon ska 
schakta eller fylla. 

3.3 Sensor(TS-1) 
TS-1 heter sensorn med ett hölje av aluminium. Den fungerar på 3 axlar(x, y och z) med 360 
graders omfång. Man får alltid ut vinkeln hur man än vrider och vänder. Den använder sig 
av accelerometrar som mäter på accelerationskraft och gravitationskraft som är designat för 
rörliga fordon. Den har inga rörliga delar och har skydd för mekanisk resonans plus 2 
stycken CAN uttag. 
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3.4 GNSS antenn (PG-A1) 
PG-A1 antennen är designad för att tåla yttre påfrestningar som att vara monterad på ett 
maskinblad. PG-A1 är en hög precisionsantenn bestående av två frekvensantenner med två 
konstellationer vilket innebär att den tar emot signaler från GPS och GLONASS satelliter och 
kontrollerar positionen mot varandra. Den har också en grundplatta som hjälper att ta bort 
felsignaler som kommer av reflektioner av satellitsignaler. 

3.5 Mottagarlåda (MC-R3) 
MC-R3 kontroller, Denna låda är tillverkad för maskinkontrollsanvändning med ett hölje av 
tåligt aluminium. Lådan innehåller en avancerad RTK (Real-Time Kinematic) satellit som 
spårar system som med hjälp av korrektionsdata från en känd punkt får 
centimetersnoggrannhet.  

AMR (Advance Multipath Reduction) som är en firmware inställning och hjälper till att ta 
bort dubbla signaler från samma satellit.  

Tillägg som man kan beställa till MC-R3 lådan är:  

 IBIR (In-band Interference Rejection) är ett system för att inte bli störd av andra 
signaler som kan störa utrustning och precisionen. Detta är ett tillägg som sällan 
behövs. 

 Internt Satel modem för att få radiolänk med referenspunkten eller internet 
uppkoppling via mobil nätverk (3G-nätet). 

3.6 Radiomodem 
Satel heter företaget som tillverkar de olika modemen som Topcon använder sig av i dagens 
läge. ”Satel modemet” är ett radiokommunikationsmodem som används för att få 
korrektioner av referenspunkten (”basen”). Satel tillverkar olika modem som är kopplat 
internt i MC-R3 lådan eller externt för radio, men fungerar också som intern anslutning för 
internet uppkoppling åt Topcon. 

3.7 Raven modem 
Raven-modemet är ett externt modem för att få internetuppkoppling via mobila nätverk så 
som 3G, den är tillverkad av Sierra wireless. 

Man måste beställa ett separat SIM-kort (Subscriber Identity Module) med tillhörande 
abonnemang för att få tillgång till internet. Detta externa modem används då man inte 
använder sig av internt modem till MC-R3 lådan eller om man har en MC-2.5 Rover box som 
är den äldre GNSS mottagaren. 

Det ger då tillgång till Site Link som är ett kommunikationsprogram från Topcon. 
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4. Maskinstyrning 

4.1 Montering 
Monteringen ser olika ut beroende på typ av maskin. Masterna som ska hålla PG-A1: or 
monteras med ”puckar” som gängas eller svetsas fast i bakvikten, En så kallad puck är en 
distans så att man kan skruva fast själva masten i fall det skulle uppstå en skada på den. 
Masterna placeras på varsin sida av maskinen för att få bästa precision, vanligtvis är det 
lämpligt att placera dem på bakvikten. Om masterna inte får plats kan man placera dessa på 
valfri ledig plats, dock bakom bominfästningen. 

För att fästa sensorerna kan man göra gängor direkt på bommen eller stickan där de ska 
placeras eller ta en distansplåt som kan svetsas fast och sedan skruva fast sensorn. 
Placeringen på sensorerna är inte så viktig på bom och sticka för att de inte blir någon 
skillnad i precision eller prestanda däremot vill man att det ska se snyggt ut när man drar 
CAN-kabeln. En sensor för skopan måste man sätta på en sådan plats att man får hela 
vinkeln och inte klämmer sönder sensorn eller kabel. Man kan montera sensorn för skopan 
på ”hundbenet” men där är den oskyddad när man gräver. 

MC-R3 lådan vill man helst placera inne i hytten till exempel bakom förarstolen, det till- 
kommer fästen för att skruva fast lådan på en platta som man limmar fast i plasten bakom 
stolen, om inte detta går kan man använda sig av magnetfötter som ett alternativ. När man 
använder sig av magnetfötter för att fästa lådan är ett bra alternativ att placera lådan på 
väggen mot hytten i utrymmet där renluftfiltret brukar finnas. 

GX-60 skärmen ska sitta i hytten framför föraren där han/hon har lätt för att använda sig av 
pekskärmen och hela tiden se vad som ska göras. Vanligtvis görs ett fäste för GX-60 skärmen 
som man kan gänga fast i höger balk, fästet är en platta med gångjärn och med en knopp på 
slutet för att göra det möjligt att använda sig av RAM® mount, detta finns till för att kunna 
justera och ta ner GX-60 skärmen enkelt. 

Kablarna som dras från skopsensorn till GX-60 skärmen är CAN-kablar och ska seriekopplas 
fram till MIL-C-5015 ”militärkontakt” som går in i själva skärmen. Genom samma kontakt 
går el-kabeln och en kabel till MC-R3 lådan. El-kabeln kopplas in på säkringslådan eller 
direkt till batteriet och kontakten till MC-R3 lådan kopplas in på högra DRC23-40P 
kontakten sett framifrån. Antennkablarna från PG-A1: or ska kopplas in i MC-R3 lådan och 
se till att inte förväxla Main med AUX då detta skulle innebära att du får en 180 graders 
vridning på maskinen i GX-60 skärmen. 

Radio får man genom internt modem på MC-R3 lådan eller via ett externt modem, till 
exempel märket Satel. Det externa radiomodemet kopplas in på MC-R3s vänstra DRC23-40P 
kontakt och från modemet till magnetfotsantennen som rekommenderats ställs på hytt taket. 
Interna modemet är det bara att koppla in antennen i och ställa på taket. 



 

Maskinstyrning version 1.2 
Mika Suorsa 
2012-02-16 

5 

 

4.2 Kalibrering och inställningar 
När monteringen är slutförd ska man mäta in maskinen. För att få så bra precision så möjligt 
ska man vara noggrann i detta steg. I 3D-MC får man upp en enkel steg för steg bild på vilka 
mått som systemet vill att man ska sätta in och hur man ska kalibrera. 

Med hjälp av en totalstation göra man en baslinje. Man gör detta med att man mäter en 
punkt på mitten av maskinstickan brädd och en punkt på mitten av bommens brädd 
(längden är från infästning till infästning). Sen mäter man mitten av bominfästningen så man 
får veta måttet till baslinjen.  

När man vet måttet från bominfästningen till baslinjen utgår man från bominfästningens 
punkt för att mäta hur långt bakom och vilket sidomått masterna har till bominfästningen. 
När man sedan ska lägga in måtten i 3D-MC ska man lägga till eller ta bort måttet man fick 
från bominfästningen till baslinjen. Om man har ställt Totalstationen på höger sida av 
maskinen så ska man ta bort måttet från bominfästningen till baslinjen på den högra masten 
och lägga till på den vänstra.  

Mät bommen från bominfästningen till stickans infästning och därifrån till skopans 
infästning, till sist från skopans infästning till skopspetsen. Ta måttet på skopans bredd och 
skriv ner alla måtten, skriv även ner de två sista serienumren på sensorerna och deras 
placering. Vanligtvis placeras de med pil framåt och beteckning vänster. Sedan för in all 
information till 3D-MC. 

Efter måtten och sensorerna är inskrivna i 3D-MC på rätt plats ska man kalibrera. Till hjälp 
används en planlaser och ett vattenpass. Börja med att bläddra fram till sidan om bommen i 
maskininställningar på 3D-MC och ställ bommen vågrätt, sikta med planlasern så att 
bominfästningen och stickinfästningen är i vågrätt linje, tryck på skiftnyckeln för att 
kalibrera med noll grader i pitch och roll på bommen när bommen är i vågrätt läge. 

Placera sedan stickan lodrätt, så att stickinfästningen och skopinfästningen är lodrätt i 
förhållande till varandra. Kalibrera i skiftnyckeln på stickan i 3D-MC pitch minus 90 grader 
och roll 0 grader. 

Skopan placeras med skopans infästning lodrätt med skopans spets. kalibrera där också 
minus 90 grader. Sedan ska man vinkla skopan så att man har botten av skopan vågrätt, 
tryck kalibrera. 

För att få höjden rätt är det enklast att kolla mot en fixpunkt eller en utsatt punkt med 
skopan. Justera höjden tills den blir rätt mot fix: en eller punkten. Det är också bra att kolla 
koordinaterna så att de stämmer och att allt ska fungerar som de ska. Tänk på att det är svårt 
att placera skopan exakt mot en fix eller inmätt punkt då någon cm kan avvika. 
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5. Site Link™ 
Site Link är en helhetslösning där man har maskiner och manburna GPS mätinstrument 
uppkopplade mot en datorserver. Den är uppdelad på två olika uppsättningar som Site Link 
Basic och Site Link Advanced. 

I Site Link Advanced hanteras informationen man får av Site Link Basic, det är en kraftfull 
kalkylator för volymer med rapportplattform. Site Link Basic ger en ”chat” och fil- 
överföring och synlighet av vad som händer på arbetsplatsen, som schakt eller fyllning. I Site 
Link Basic ingår också fjärrhjälp och fjärråtkomst.  

Med Site Link ser man i realtid informationen på kontoret. Det man ser är vad som blir gjort 
på arbetsplatsen. Med hjälp av att alla maskiner och manburna GPS: er är uppkopplade på 
en server så kan förändringar av ritningar ändras utan större tidsförlust och har man frågor 
eller problem så kan man ”chatta” med kontoret eller med utsättaren för att utreda fel eller 
problem i ritningen, samt problem med utrustningen. Man kan också i realtid uppskatta 
volymer som grävs eller planerats ut. 

Har man problem med utrustningen kan man felsöka utrustningen när maskinen är 
uppkopplad mot servern där man kan ”chatta” med maskinföraren och felsöka utrustningen 
och programvaran, precis som fjärrhjälp till Windows. 

Detta besparar mycket tid och pengar på att inte behöva rycka ut i fält då det kan vara långa 
avstånd till arbetsområdet. 

5.1 komma igång 
För att sätta igång Site Link behövs en kod-fil för att låsa upp Site Linken i 3D-MC, sedan 
behövs ett SIM-kort som stödjer 3G nät och ett raven modem med tillbehör och en pc med 
nätverkskabel. 

Installera Ace manager (modemhanteringsprogram) på din pc för att kunna förbereda raven 
modemet. Koppla in dig på modemet genom att använda dig av din PC:s default gateways 
nr och använd lösenordet 12345. 

När du har loggat in ska man skriva in APN (Access Point Name) och den finns på länken 
cellular i vänster kolumn. Beroende på vilken operatör man har ser de olika ut, men Telia 
har: online.telia.se.  Spara med att gå till fliken modem och klicka write configurations.  

Klicka på länken common sen misc i vänster kolumn där ska man skriva in användarnamn 
och lösenord som man har fått för att logga in på Site Link server, NETUID är användar- 
namnet och NETPW är till lösenordet. Spara det med att klicka på write configurations. 

Under common länken finns port forwarding. Klicka på den och skriv in 1 på number of PF 
entries och att host IP 1 ska använda IP: t 192.168.0.10. Gå därefter in på länken 
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PPP/Ethernet och välj 1-all hosts use private… och skriv sedan in 192.168.0.200 på DHCP 
Starting och på DHCP Ending 192.168.0.1 och till sist Modem local IP ska värdet vara 
192.168.0.1. 

På GX-60 skärmen: avsluta 3D-MC och klicka på nätverksikonen i högra hörnet, klicka sedan 
på support fliken och sedan knappen details, skriv ner DNS Servers vilket är 2 rader med 10 
siffror. Gå in på kontrollpanelen och sedan in på internet protokoll och klicka i use the 
following DNS server address och sedan skriv in siffrorna man fick tidigare. 

6. Slutsats 
Maskinsyringen är tidsbesparande i många aspekter men en större investering för 
maskinägaren. Som det ser ut i framtiden tror jag att maskin styrning kommer att bli en ny 
standard på arbetsmarknaden. Site Link är ett program där man kan räkna massor i realtid 
och programmet har dessutom andra smarta funktioner, men man kan ju fråga sig om hur 
chefer kommer använda sig av detta program. 

Med fler satelliter som blir uppskjutna och teknologin går framåt kommer man nog att få en 
ännu bättre precision, maskinstyrning är ännu ganska nytt och utvecklas i snabb takt. 
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