
PRESENTASJON
av

XPLOG



1 INSTALLASJON

1.1 Installere XPLOG
Installere XPLOG gjennom å kjøre set-up programmet. Svar JA på alle spørsmål som dukker opp under 
installasjonsprosessen, programmet blir dsa automatisk installert.

1.2 Endre språkinstillinger
Start XPLOG, klikk OK for å stenge start-vinduet som åpnes. 
Klikk på Set-Up og velg språk i rullegardinmenyen. 



2 INNSTILLINGER SONDERINGSDATA

2.1 LagringsDirectory 1
Velg mappe der sonderingsdata skal lagres
•	 Klikk på INFO-knappen
•	 Dobbelklikk i tekstruten ved siden av 

LagringsDirectory1 slik at vinduet SelectLogDir1 
åpnes

•	 Velg en allerede eksisterende mappe eller opprett 
en ny

2.2 LagringsDirectory2
I LagringsDirectory2 lagres automatisk en kopi av 
sonderingsdataen fra LagringsDirectory1. Denne 
funksjonen kan f.eks brukes for å spare data direkte 
til en USB minnepinne eller til et annet sted på 
harddisken.

Gjør slik for å velge hvor kopiene av 
sonderingsdataen skal lagres:
•	 Klikk på INFO-knappen
•	 Dobbelklikk i tekstruten ved siden av 

LagringsDirectory2.SelectLogDir2 åpnes.
•	 Velg en allerede eksisterende mappe eller opprett 

ny der kopien av sonderingsdataen skal lagres. 
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2 Inställningar sonderingsdata 

2.1 LagringsDirectory 1 
Välja mapp där sonderingsdata skall sparas: 

• Klicka på Info- fliken. 
• Dubbelklicka i textrutan intill LagringsDirectory1, så att fönstret SelectLogDir1 

öppnas. 
• Välj en redan existerande mapp eller skapa en ny. 

 

 
 

2.2 Lagrings Directory2 
I LagringsDirectory2 sparas automatiskt en kopia av sonderingsdata från 
LagringsDirectory1. Denna funktion kan till exempel användas för att spara data 
direkt till ett USB-minne eller till annan plats på hårddisken.  
 
Gör så här för att välja var kopian av sonderingsdata skall sparas: 

• Klicka på info-fliken. 
• Dubbelklicka i textrutan intill LagringsDirectory2. SelectLogDir2 öppnas nu. 
• Välj en redan existerande mapp eller skapa en ny där kopian av 

sonderingsdata skall sparas. 
 

2.3 Filnamn 
Namnen på filerna där sonderingsdata sparas är uppbyggda enligt följande: 
[borrhålsnummer datum löpnummer.metodextension] 
 
Exempel: 2 20110216 826617.vim 



3 INNSTILLINGER INNENFOR SONDERING/
LOGGING

Start XPLOG og åpne INFO-fanen. Her mates all informasjon 
om sonderingen inn. 
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3 Inställningar inför sondering/loggning  
Starta XPLOG och öppna Info-fliken. Här matas all information om sonderingen in. 
 

 
 

3.1 Metod 
Välj önskad metod i rullgardinsmenyn.  
Om andra metoder önskas, vänligen kontakta Geotech AB. 
 

3.2 Objektnummer 
Ange objektnummer eller namn på platsen. 
 

3.3 FörborrningsDjup 
Anges i meter. Om inget annat anges sätter XPLOG djupet till 0 m. 
 

3.4 BorrhålsNummer 
Ange borrhålets nummer. 
 
OBS!  
När sektion är ifylld kommer en grön OK-knapp att tändas i övre högra hörnet. Detta 
betyder att sondering kan påbörjas. 
Läs mer i kapitel 4: Starta sondering/loggning. 
 

3.1 Metode
Velg ønsket metode i rullegardinmenyen

3.2 Objektnummer
Angi objektnr eller navn på plassen

3.3 Forrboringsdyp
Angis i meter. Om ikke annet oppgis setter XPLOG dypet til 0 
meter

3.4 Borehullnummer
Angi borehullnummer

OBS!
Når seksjonene er fylt kommer en grønn OK-knapp 
i øvre høyre hjørne. Dette betyr at sonderingen kan 
starte.



3.5 Dato
Fylles i automatisk av XPLOG i formatet 20YYMMDD

3.6 Operatør
Velg operatør i rullegardinmenyen

3.6.1 Legge til nye operatører
Slik legger du til en ny operatør:
•	 Om et navn allerde står i ruten, marker navnet og skriv 

inn ønsket nytt navn.
•	 Dobbelklikk i tekstruten, svar JA på spørsmålet AddLine?
•	 Ny operatør er nå lagt til i rullegardinsmenyen

3.6.2 Slette operatører
Slik sletter du en operatør fra listen:
•	 Marker navnet som skal slettes
•	 Dobbelklikk i tekstruten, svar NEI på spørsmålet AddLine?
•	 Svar JA på spørsmålet Delete?
•	 Operatøren er nå fjernet fra rullegardinsmenyen

3.7 Dypsynk
Type dypsynk styres automatisk av hvilken Metode som er 
valgt. (se 3.1)

3.7.1 Velge annen dypsynk
Ved behov finnes det muligheter for å velge annen dypsynk 
i rullegardinmenyen enn den som automatisk angis.

•	 DFL0:  Dypsynk ikke aktiv
•	 DFL1:  Øker alltid nedenfra
•	 DFL2:  Relativ økning TOT (anvendes ved norsk   

  totalsondering)
•	 DFL3:  Relativ økning
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4 Starta Sondering/Loggning 
Gör så här för att starta sondering/loggning i XPLOG: 

• Klicka på Info-fliken. 
• Välj metod (se kapitel 3.1). 
• Ange sektion (se avsnitt 3.4 och 3.7 – 3.9). 
• En grön OK!-knapp tänds i övre högra hörnet, klicka på knappen eller tryck 

[ENTER] 
 

 
 
Efter ett par sekunder kommer ett meddelande om NollKraft, följ instruktionerna och 
klicka på Klart! 
 

 
 
Efter ytterligare ett par sekunder kommer rutan Starta Sondering upp, klicka på 
Starta! 
 

 
 
När Graph1-fliken öppnas startar sonderingen. 
 

4 STARTE SONDERING/LOGGING

Gjør slik for å starte sondering/logging i XPLOG:
•	 Klikk på INFO-fanen
•	 Velg metode (se kap.3.1)
•	 Angi seksjon
•	 En grønn OK!-knapp tennes i øvre, høyre hjørene, klikk på 

knappen eller trykk ENTER.
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4 Starta Sondering/Loggning 
Gör så här för att starta sondering/loggning i XPLOG: 

• Klicka på Info-fliken. 
• Välj metod (se kapitel 3.1). 
• Ange sektion (se avsnitt 3.4 och 3.7 – 3.9). 
• En grön OK!-knapp tänds i övre högra hörnet, klicka på knappen eller tryck 

[ENTER] 
 

 
 
Efter ett par sekunder kommer ett meddelande om NollKraft, följ instruktionerna och 
klicka på Klart! 
 

 
 
Efter ytterligare ett par sekunder kommer rutan Starta Sondering upp, klicka på 
Starta! 
 

 
 
När Graph1-fliken öppnas startar sonderingen. 
 

Etter et par sekunder kommer en beskjed om NollKraft, 
følg instruksjonene og klikk på Klart!
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Efter ett par sekunder kommer ett meddelande om NollKraft, följ instruktionerna och 
klicka på Klart! 
 

 
 
Efter ytterligare ett par sekunder kommer rutan Starta Sondering upp, klicka på 
Starta! 
 

 
 
När Graph1-fliken öppnas startar sonderingen. 
 

Etter ytterligere et par sekunder kommer ruten Starta 
Sondering opp, klikk på Klart!

Når Graph1-fanen åpnes starter sonderingen.



5 GRAPH1

I AnpassaGraf-vinduet kan man gjøre endringer 
på utseende i Graph-fanen. Her er det mulig å 
f.eks velge skala og hvordan de ulike grafene skal 
vises. 
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5 Graph1 
I AnpassaGraf-fönstret kan man göra ändringar på utseendet i Graph-fliken. Här går 
det till exempel att välja skala och hur de olika graferna skall visas. 
 

 
 

5.1 LedText 
Val av vilka parametrar som skall visas görs i den gula LedText-rutan i övre högra 
hörnet av Graph1-fönstret.  
 
Obs! 
All data från alla kanaler sparas i logg-filen, oavsett om de visas i Graph1-fönstret 
eller ej.  
 

5.1.1 Visa/dölj LedText 
Man kan dölja respektive visa LedText-rutan genom att klicka på LedText-rutan i 
nedre högra hörnet av Graph1-fönstret. 
Vilka parametrar som visas beror på vilken Metod som valts (se avsnitt 3.1), samt 
vilka inställningar som gjorts vid tidigare sonderingar.   

5.1.2 Spara ändringar i LedText 
Ändringar i LedText sparas i AnpassaGraf-fönstret (se avsnitt 5.2.5) 
 
Obs! 
De sparade inställningarna gäller endast för vald metod. 
 

5.1 LedText
Valg av hvilke parameter som skal vises gjøres i 
den gule LedText-ruten i øvre, høyre hjørne av 
Graph1-fanen. 

OBS! 
All datat fra alle kanaler lagres i logg-filen, uansett 
om de vises i Graph1-vinduet eller ikke. 
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 5.2 Anpassa Graf 
I AnpassaGraf-fönstret kan man göra ändringar på utseendet i Graph-fliken. Det 
finns till exempel möjlighet att välja skala och hur de olika graferna skall visas. Det är 
även här man sparar ändringar gjorda i LedText (se avsnitt 5.1) 
 

 
 

5.2.1 Öppna/stäng AnpassaGraf-fönstret 
Öppna och stäng AnpassaGraf-fönstret genom att klicka på Anpassa i nedre högra 
hörnet. 
 

5.2.2 Anpassa linjernas utseende 
För att ändra utseende på en linje: 

• Öppna AnpassaGraf. 
• Markera den parameter som skall ändras i det gula LedText-fönstret i övre 

högra hörnet. 
Utseendet på vald parameter kan nu ändras genom att välja linjefärg, bredd på 
linjen, punkttyp och punktstorlek. Förändringarna syns hela tiden i LedText-fönstret. 
För att spara ändringarna, se avsnitt 5.2.5. 
 

5.2.3 Anpassa skalor 
Gör så här för att anpassa skalorna: 

• För att ändra den vertikala skalan används  och  -knapparna. 
• För att ändra den horisontella skalan används  och -knapparna. 
• För att spara inställningarna, se avsnitt 5.2.5. 

5.1 Tilpasse graf
I AnpassaGraf-vinduet kan man gjøre endringer på 
utseende i Graph-fanen. Det finnes f.eks muligheter for å 
velge skala og hvordan de ulike grafene skal vises. Det er 
også her man lagrer endringene gjort i LedText.

5.2.1 Åpne/lukke AnpassGraf-vinduet
Åpne og lukke AnpassaGraf-vinduet gjennom å klikke på 
Anpassa i nedre høyre hjørne. 

5.2.2 Tilpasse linjenes utseende
For å endre på utseende til en linje:
•	 Åpne AnpassaGraf
•	 Marker parameteren som skal endres i det gule 

LedText-vinduet i øvre høyre hjørne. 

Utseende på valgt parameter kan nå endres gjennom å 
velge linjefarge, bredde på linje, punkttype og størrelse 
på punkter. Endringene synes hele tiden i LedText-
vinduet.

5.2.3 Tilpasse graf
•	 For å endre den vertikale grafen brukes       og      
•	 For å endre på den horisontale grafen brukes      og 
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5.2.4 Logaritmisk graf
For å veksle mellom vanlig og logaritmisk graf, klikk på 
Logarithmic.

5.2.5 Lagre/tilbakestille instillinger i AnpassaGraf
For å lagre nye innstillinger:
•	 Klikk på SparaInst
•	 Svar så Yes på spørsmål: SparaLinje+Vert.Skala info?

Dersom du ikke ønsker å lagre instillingene, klikk på 
LåsSetUp, de gamle instillingene låses da og deretter 
stenges AnpassaGraf. 

Om AnpassaGraf manuelt stenges av gjennom å klikke 
på Anpassa-knappen, uten at endringene er lagret, så 
kommer de nye instillingene til å forsvinne når en ny 
sondering starter eller når XPLOG slås av.

5.3 Hjelpemiddel for avlesning i Graph
Zoome inn
•	 Plasser muspekeren på ønsket plass i grafvinduet
•	 Hold venstre museknapp nedtrykt og dra samtidig 

musepekeren til høyre over det området som skal 
zoomes inn.

•	 Slipp museknappen; valgt område vises nå som en 
forstørring. 

Zoome ut
•	 Plasser muspekeren på ønsket plass i grafvinduet
•	 Hold venstre museknapp nedtrykt og dra samtidig 

musepekeren til venstre.
•	 Slipp museknappen; inzoomingen er nå avsluttet. 
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5.3.3 Tillfälligt anpassa skalan 
Under sondering kan skalan på graffönstret anpassas genom att klicka på  / - 
och  / -knapparna i nedre högra hörnet av Graph1-fönstret.  
 

AvläsningslinjeAvläsningslinje

 
 
Efter avslutad sondering fungerar  / -knapparna fortfarande på samma sätt.  
 / -knapparna används däremot nu för att styra den röda streckprickade 
avläsningslinjen.   
 

5.3.3 Tilfeldig tilpasse grafen
Under sondering kan grafen på grafvinduet 
tilpasses gjennom å klikke på          /           
og      /        - knappene i nedre høyre hjørnet 
av Graph1-vinduet. 
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Etter avsluttet sondering fungerer           /                                                   
knappene fortsatt på samme måte. 
     og       anvendes derimot nå for å styre den 
røde strekprikkede avlesningslinjen.
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6 Graph2-fönstret 
Graph2-fönstret fungerar på exakt samma sätt som Graph1, men här visas två 
graffönster bredvid varandra. Man kan på så vis till exempel välja att dela upp 
parametrarna i varsitt fönster, med olika skalor, för att få en tydligare bild.   
 

 
 

6.1 Graph2 inställningar 
Alla inställningar i Graph2 görs på samma sätt som i Graph1 (se kapitel 5), enda 
skillnaden är att man kan använda olika inställningar i respektive fönster.  
 

6 GRAPH2-VINDUET

Graph2-vinduet fungerer på samme måte som 
Graph1, men her vises to graf-vinduer ved siden 
av hverandre. Man kan som vist på eksempelet 
under, dele opp parametrene i hvert sitt vindu, 
med ulike grafer for å få et tydeligere bilde. 

6.1 Graph2-innstillinger
Alle innstillingene i Graph2 gjøres på samme 
måte som ved Graph1.
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7 SNABBKODER 

7.1 KodPanel 
Gör så här för att lägga in snabbkoder (koder utan mätpaus) i loggdatan: 

• Klicka på önskad snabbkodsknapp i KodPanel-fönstret så att knappen blir 
grön. 

• Klicka sedan ytterligare en gång så läggs snabbkoden in i loggdatan. 
 

 
 
Snabbkoderna kan användas för att markera start och stop såväl som 
uppskattningar av grundförhållanden. 
 

 
 

7 HURTIGKODER

Slik legger du inn kurtigkoder (koder uten 
matepause) i loggdataen:

•	 Klikk på ønsket hurtigkode-tast i KodPanel-
vinduet slik at den blir grønn. 

•	 Klikk så ytterligere en gang så legger 
hurtigkoden seg inn i loggdataen. 
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7 SNABBKODER 

7.1 KodPanel 
Gör så här för att lägga in snabbkoder (koder utan mätpaus) i loggdatan: 

• Klicka på önskad snabbkodsknapp i KodPanel-fönstret så att knappen blir 
grön. 

• Klicka sedan ytterligare en gång så läggs snabbkoden in i loggdatan. 
 

 
 
Snabbkoderna kan användas för att markera start och stop såväl som 
uppskattningar av grundförhållanden. 
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7.2 Ändra SnabbKod 
I ÄndraSnabbKod-fönstret kan du välja vilka snabbkoder som skall synas i 
KodPanel. Man kan även skapa nya snabbkoder. ÄndraSnabbKod-fönstret öppnas 
och stängs med ett klick på AnpassaKodPanel-knappen. 
 

 
 

7.2.1 Byta SnabbKod i KodPanel 
Gör så här för att byta snabbkoder: 

• Klicka på AnpassaKodPanel längst ner till höger i fönstret. 
• Nu öppnas ÄndraSnabbKod-fönstret, precis ovanför KodPanel. 
• Klicka på önskad snabbkod i rullgardinsmenyn. 
• Vald snabbkod syns nu i KodPanel. 

 

7.2.2 Lägga till nya snabbkoder i KodPanel 
Gör så här för att lägga till nya snabbkoder: 

• Klicka på AnpassaKodPanel längst ner till höger i fönstret. 
• Nu öppnas ÄndraSnabbKod-fönstret, precis ovanför KodPanel. 
• Klicka i önskad rullgardinsmeny och skriv in önskad snabbkod. 
• Dubbelklicka på texten du skrivit. 
• Svara Yes på frågan AddLine? 
• Den nya snabbkoden syns nu i KodPanel. 

 

7.2.3 Radera snabbkoder 
Gör så här för att radera en snabbkod:   

• Dubbelklicka på snabbkoden som skall tas bort. 
• Svara No på frågan AddLine? 
• Svara Yes på frågan Delete? 
• Snabbkoden är nu raderad från rullgardinsmenyn. 

 
För att även ta bort snabbkoden från KodPanel måste en ny väljas, se 7.2.1. 
 

Hurtigkodene kan benyttes for å markere start og stopp såvel som 
estimater av grunnforholdene. 

7.2 Endre Hurtigkode
I “EndreSnabbKod”-vinduet kan man velge hvilke hurtigkoder som skal 
vises i KodPanel. Man kan også lage nye hurtigkoder. “EndreSnabbKod”-
vinduet kan åpnes og lukkes med ett klikk på AnpassaKodPanel-knappen. 
 



7.2.1 Bytte Hurtigkode i KodPanel
Slik endrer du hurtigkoder:

•	 Klikk på AnpassaKodPanel lengst nede til høyre i bildet
•	 Nå åpnes EndreSnabbKod-vinduet rett ovenfor 

KodPanel
•	 Klikk på ønsket hurtigkode i rullegardinmenyen
•	 Valgt hurtigkode vises nå i KodPanel
 

7.2.2 Legge til nye Hurtigkoder i KodPanel
Slik legger du til nye hurtigkoder:

•	 Klikk på AnpassaKodPanel lengst nede til høyre i bildet
•	 Nå åpnes EndreSnabbKod-vinduet rett ovenfor 

KodPanel
•	 Klikk i ønsket rullegardinmeny og skriv inn ønsket 

hurtigkode
•	 Dobbelklikk på teksten du har skrevet
•	 Svar Yes på spørsmålet AddLine?
•	 Den nye hurtigkoden vises når i KodPanel
 

7.2.3 Slette Hurtigkoder 
Slik sletter du hurtigkoder:

•	 Dobbelklikk på hurtigkoden du ønsker å slette.
•	 Svar No på spørsmålet AddLine?
•	 Svar Yes på spørsmålet Delete?
•	 Hurtigkoden er nå slettet fra rullegardinmenyen.

For å slette hurtigkoden fra KodPanel må en ny velges. 
(se 7.2.1)
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7.2.4 Spara nya snabbkoder 
För att spara nya snabbkoder, gå in under SetUp-fliken och klicka på 
SparaSnabbkodPanel. 
 

 
 

7.2.4 Lagre nye Hurtigkoder 
For å lagre nye hurtigkoder, gå inn på SetUp-fanen og klikk på 
SparaSnabbkodPanel. 
 



 21 

8 RENSPAUS 

8.1 Aktivera och avaktivera RensPaus  
Renspaus aktiveras genom att trycka på mellanslagstangenten på tangentbordet. 
 
Obs! 
Detta gäller inte alla metoder. 
 

8.2 Automatisk renspaus 
Automatisk renspaus aktiveras när borren lyfts mer än 5 cm. 
 

 
 
 

8 RENSEPAUSE

8.1 Aktivere og deaktivere RensePause
Rensepause aktiveres gjennom å trykke på 
mellomromstasten på tastaturet.

OBS!
Dette gjelder ikke alle metoder
 

8.2 Automatisk rensepause
Automatisk rensepause aktiveres når borren løfter mer 
enn 5 cm. 
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9 Mätpaus 

9.1 Aktivera Stopp/Paus (Mätpaus) 
Gör så här för att aktivera stopp eller mätpaus: 

• Klicka på StoppPaus-knappen i övre högra hörnet eller tryck [ENTER] på 
tangentbordet. 

• Välj sedan en StoppKod (90-99) i övre rullgardinsmenyn på Kommentar-
fönstret.  

• Man kan även välja en kommentar i Text-rutan. 
 

 
 

9.2 Avsluta Stopp/Paus (Mätpaus) 
 
Om mätpausen skall avslutas och en annan stoppkod än 90-99 är vald, klicka på 
Avbryt eller Klart i Kommentar-fönstret. Alternativt tryck [ENTER] på tangentbordet. 
 

9.3 Lägga till nya SnabbKoder i KodPanel 
Gör så här för att lägga till nya stoppkoder eller kommentarer: 

• Skriv in önskad text i ett av fälten i Kommentar-fönstret. 
• Dubbelklicka på texten och svara Yes på frågan AddLine? 

9 MATEPAUSE

9.1 Aktivere Stopp/Pause (Matepause)

Slik aktiverer man stopp eller matepause:

•	 Klikk på StoppPaus-knappen i øvre, høyre 
hjørne eller trykk ENTER på tastaturet. 

•	 Velg så en StoppKod (90-99) i øvre 
rullegardinsmeny på Kommentar-vinduet.

•	 Man kan også velge en kommentar i Text-
ruten. 



9.2 Avslutte Stopp/Pause (Matepause)

Om matepausen skal avsluttes og en annen stoppkode enn 90-99 
er valgt, klikk på Avbryt eller Klart i Kommentar-vinduet. Alternativt 
trykk ENTER på tastaturet. 

9.4 Slette StoppKod 
Slik sletter du StoppKod eller en kommentar:

•	 Marker stoppkoden som du ønsker å slette ved å dobbelklikke 
på den.

•	 Svar No på spørsmålet AddLine?
•	 Svar Yes på spørsmålet Delete?
 

9.3 Legge til nye Stoppkoder eller kommentarer

•	 Skriv inn ønsket tekst i et av feltene i Kommentar-vinduet
•	 Dobbelklikk på teksten og svar Yes på spørsmålet AddLine?
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10 SetUpBox 
I SetUpBox under SetUp-fliken kan ytterligare inställningar göras. 
 

 
 

10.1 Invertera VridKraft 
Inverterar signalen från vridtrycksgivaren. 
 

10.2 Extern BorrPaus 
 
Möjliggör för en extern signal att aktivera och avaktivera BorrPaus. 
 
Obs! 
Kontrollera att denna funktion finns på maskinen innan aktivering. 
 

10.3 Vridkalibreringskonstant (VridKalib.Konst) 
Ange kalibreringsfaktor för vridmomentgivare. 
 

10 SETUP-BOX
I SetUpBox under SetUp-fanen kan ytterligere innstillinger gjøres. 



10.1 Kraftkonstant
Kalibreringsfaktor for kraftgiver

OBS!
Skal oppdateres etter hver kalibrering 

10.2 Fjellkode
Fjellkode er den koden som skal benyttes som startnivå for blokk/
fjell. Vanligvis 80. Når denne koden mates inn under jb-sondering 
vil en dypangivelse vises i grafen, som begynner på 0. Denne er til 
for å hjelpe operatøren til å vite hvor dypt man har sondert siden 
siste fjellkode var oppgitt. 

10.3 Trykk- og maxflow
Angir maxverdi på:
•	 Vridtrykksgiver (MPa)
•	 Spoltrykksgiver (MPa)
•	 Hammertrykksgiver (MPa)
•	 Flødesgiver (l/min)
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11 LÄS HISTORIA OCH HISTORIA-TEXT 
Denna funktion används för visning av tidigare sonderingar. För komplett beskrivning 
av koderna som används i logg-filerna, använd kodlistan SGF-dataformat från 
Svenska Geotekniska Föreningen. (Finns att ladda ner på SGF:s hemsida.)    
 

 
 

11.1 Läs Historia 
Gör så här för att titta på en tidigare sondering: 

• Klicka på Läs Historia och välj vilken mätning som skall öppnas.  
• Växla till Graph1 eller Graph2 för att se graferna. 
• Växla till HistoriaText-fliken för att se sonderingen i text. 

 

11.2 Göra ändringar i HistoriaText 
När sonderingsinformationen är inläst i HistoriaText-fönstret finns möjlighet att gå in 
och manuellt göra ändringar i texten. Ändringarna sparas genom att klicka på Spara 
extratillägg. 
 
 

11 LES HISTORIE OG HISTORIE-TEXT
Denne funksjonen anvendes for visning av tidligere sonderinger. For komplett beskrivelse av kodene som anvendes 
i logg-filene, benytt kodelisten SGF-dataformat fra Svenska Geotekniska Foreningen. (kan lastes ned på deres 
hjemmesider)



11.1 Les historie
For å se en tidligere sondering:
•	 Klikk på Les Historie og velg hvilken matning som skal åpnes
•	 Veksle til Graph1 eller Graph2 for å se grafene
•	 Veksle til HistorieText-fanen for å se sonderingene i text.

11.2 Gjøre endringer i HistorieText
Når sonderingsinformasjonen er innlest i HistorieText-fanen finnes muligheten 
for å gå inn og manuelt gjøre endringer i teksten. Endringene lagres gjennom 
å klikke på Lagre extratillegg. 



TUSEN TAKK 
FOR 

OPPMERKSOMHETEN:)


