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1  INSTALLATION 

1.1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 

CPT-LOG startas med CPTLOG.EXE och består av fyra moduler som utgår från samma 
startmeny. Dessa moduler är: 

1. [PENETRATION] (Sondering) Loggning av CPT-sonderingar och registrering av data 
med Geotechs CPT-system. 

2. [PRESENTATION] används för att skapa grafiska presentationer och för utskrift av CPT-
sonderingar från filer genererade av både Geotechs och andra tillverkares system. Modulen 
aktiveras av CPTGL.EXE. Filerna kan konverteras till standardiserade digitala format. 
Modulen aktiveras med bildsökningsprogrammet THUMB.EXE.  

3. Den tredje modulen är ett back-up-minne[Back-up Memory] avsett för att tömma 
sonderingsdata från sonder med inbyggt minne (tilläggsfunktion) under upp till åtta timmars 
sondering. Denna dataserie synkroniseras med djupinformationen och en ny CPT-fil skapas. 

4. Den fjärde modulen är en sonddatabas [Cone Database] för lagring av karaktäristik hos 
användarens sonder. Det sammantagna antalet sonderade meter sedan den senaste 
kalibreringen beräknas automatiskt, och antalet kvarvarande meter till nästa kalibrering 
visas.  

Mjukvaran är uppbyggd som en databas med hjälp av Borland BDE. I det fall att Borland BDE 
redan är installerat på aktuell dator, så bör minst version 5.0 användas för att undvika 
kompabilitetsproblem.  
 
1.1.1 Hårdvara och systemkrav 

Minimikravet på hårdvaran som krävs för detta program är en PentiumTM PC-dator med minst 
16MB RAM. Programmet körs under Windows 95/98/2000/NTTM/XPTM/7TM och är ett 32-bitars 
program. 

1.2 PROGRAMINSTALLATION 

OBS! Mjukvaran ska alltid installerats direkt i aktuell dator, och inte via en server. 
Annars kan servern låsa sig. 

1. Sätt in CD-skivan med CPT-LOG installationsfiler i CD-enheten. 
2. Autorun-funktionen bör starta installationen automatiskt. Det kan hända att vissa 

inställningar på datorn blockerar Autorun. Kör då INSTALL.EXE manuellt från 
START/RUN-menyn, efter att ha lokaliserat filen i CD-enheten. 
Installationsmenyn visas (Fig 1-6). 

3. Kör Install CPT-log software. Följ instruktionerna och gör lämpliga inställningar. 
4. Kör Install HASP drivers, och följ instruktionerna.  

(HASP – Hardware Against Software Piracy) 
5. Kör USBcone drivers. Detta tar endast några sekunder och kräver inga vidare åtgärder. 
6. I de fall där drivrutiner för HASP redan är installerade, finns möjligheten att välja 

Repair(Reparera) eller Uninstall(avinstallation). 
7. De förinställda standardinställningarna rekommenderas, särskilt om programvaran 

installeras för första gången. 
8. Starta om datorn när installationen är genomförd. 
9. Om drivrutiner för HASP inte blivit korrekt installerade, gör det manuellt genom att klicka 

på Hdd32.exe i CD-enheten. Alternativt kan senaste versionen av HASP laddas ner från: 
http://www3.safenet-inc.com/support/hasp-srm/enduser.aspx 
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Fig. 1-6: Installationsmenyn 

 

 

OBS! Installation på en dator med WINDOWS NT/2000/XP/7 bör utföras av en 
användare med administratörsbehörighet. 

Start av programmet 
CPT-LOG skyddas av ett hårdvarulås. Tillgängliga hårdvarulås är 1.) Geotechs data-
interface(för sondering). 2.) USB-anslutet hårdvarulås(för presentation). Innan CPT-LOG 
startas måste skyddsnyckel; data-interface eller HASP vara korrekt installerade, se ovan. 

OBS! När man använder Windows NT/2000/XP/7, bör man innan avlägsnande av 
hårdvarulåset genomföra [Säker borttagning av maskinvara] genom att trycka på ikonen 
med en grön pil i nedre högra hörnet av skärmen. 

OBS! Sonderingsmodulen [PENETRATION] använder sondparametrar som är lagrade i 
sonddatabasen [CONE DATABASE]. Därför är det nödvändigt att ha minst en sond 
sparad i databasen innan man kör [PENETRATION]. 
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1.3 TILLÄGGSINFORMATION 

Om det uppstår kommunikationsproblem med CPT-utrustningen, kontrollera att definitionerna 
av COM-portarna överenstämmer i BIOS Setup och i Den här datorn/Visa systeminformation/ 
Maskinvara/Enhetshanteraren/Portar(COM&LPT). Gå in på Egenskaper, därefter Resurser 
för respektive COM-port. Generellt gäller 3F8 för COM1, och 2F8 för COM2.  
Under Portinställningar ska följande parametrar vara inställda: 
Databitar=8 
Paritet=Ingen 
Flödeskontroll=Ingen   
Vid installation av programmet på datorer utan COM-portar, men med USB-portar: Anslut en 
COM/USB-adapter och gå in på  
Den här datorn/Visa systeminformation/Maskinvara/Enhetshanteraren och kontrollera 
Resurser för USB-portarna. Ändra Indata&Utdata/Intervallinställningar på den USB-port 
som ska användas, genom att inaktivera Ändra automatiska inställningar och gör följande 
inställning: 03F8-03FF. Porten kommer att omdefinieras till COM1 när datorn startas om. 
 
2 SONDDATABASEN – CONE DATABASE 

Detta är ett verktyg för att förenkla sonderingsproceduren. Nya, eller nykalibrerade sonder 
behöver registreras eller uppdateras i databasen, med avseende på mätområde, geometriska 
specifikationer, skalfaktorer etc (Fig. 2-1). När man sedan ska påbörja en CPT-sondering, väljs 
en lämplig sond som sparats i sondlistan, och aktuell data laddas automatiskt. 

Man kan göra inställningar för två olika sondtyper beroende på vilken sorts sond och vilken 
överföringsmetod man använder. De två typerna är: Nova-sond och Classic-sond, med eller 
utan minne. 

För att registrera en ny sond av Classic-typ, klicka på Add new probe och därefter skriv in 
serienummer och ett sondnamn i New Cone-fönstret (Fig. 2-2). Serienumret är instansat i 
sondens ändstycke. 

För att registrera en ny sond av Nova-typ kan man antingen göra på samma sätt som med en 
Classic-sond, eller genom att ansluta sonden till datorn med hjälp av USB-kabel (art.nr.10661) 
och klicka på Add new probe. Då kan serienumret avläsas från sonden genom att klicka på Read 
from cone. För båda sondtyperna ska sedan specifikationerna fyllas i, dessa hämtas från 
kalibreringscertifikatet som medföljer sonden. Det är viktigt att man inte blandar sonder av 
Classic och Nova-typ i databasen, eftersom det kan störa databasens funktion. 

Utöver detta, så registrerar databasen även det totala antalet meter sondering som varje sond 
utfört, samt det återstående antalet meter till nästa rekommenderade kalibrering. 

Om man vill installera en Nova-sond med minne, måste sonden anslutas till datorn med hjälp av 
USB-kabel (art.nr. 10661). 

I sonddatabasen är det möjligt att lägga till ytterligare nya sonder, redigera en tidigare 
registrerad sond (t ex när man behöver ändra skalfaktor efter en kalibrering), samt att skapa 
sondrapporter eller för att visa serviceschema. 
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Notera: 

1. Information om sonderna hämtas från databasen (de viktigaste uppgifterna är serienummer och skalfaktorer). 
Det är därför nödvändigt att sonden först registreras i sonddatabasen, innan man kör Sonderings- och 
Presentationsmodulerna. 

2. Samma databas bör användas på kontorsdatorn – för Presentationsmodulen, som på fältdatorn – för 
Sonderingsmodulen. Det räcker att man skapar databasfilerna en gång, de skapas i DATA-mappen, och sedan 
kopiera dem till DATA-mappen på andra aktuella datorer. 

3. Sonderingsdata läggs automatiskt till databasen efter varje försök. För full kontroll över sonderna 
rekommenderar vi att databasfilerna uppdateras efter varje CPT-projekt, genom att de kopieras från fältdator 
till kontorsdator. 

4. Om en tidigare version av CPT-LOG varit installerad på datorn, behöver sonderna i databasen uppdateras med 
avseende på sondtyp, överföringsmetod och minne. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  2-1: Sonddatabas med 
specifikationer för vald sond 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Fig.  2-2: Fönstret Add new cone, där 
nya sonder kan läggas till. 
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2.1 KONTROLL AV NOLLVÄRDESNIVÅ 

För att kontrollera hur de inlästa nollvärdena förändras över tid: Välj [Cone Database] i 
Startmenyn. Öppna Database→Zero test adjustment check. Välj sond i menyn Cone name. 
Nollvärden visas för spetstryck, friktion och portryck. Det är möjligt att kontrollera alla 
registrerade sonder vid samma tillfälle. Om man kan se en eskalerande, eller markant, 
förändring i nollvärdet för någon parameter, bör sonden lämnas in för kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  2-3: I fönstret 
Adjustment check kan 
nollvärdesnivåer för sonden 
kontrolleras. 

 

Alla nollinläsningar som är gjorda med sonden markeras i diagrammet med en datumangivelse. 
Notera att kalibrering av sonden kan ge upphov till en markant ändring av sondens nollvärde. 
Det är helt normalt och föranleder ingen åtgärd.  

I fliken Print Preview finns möjlighet att förhandsgranska diagrammet före utskrift. 
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3 SONDERING – PENETRATION 

För att utföra en CPT-sondering, kör CPT-LOG.EXE och välj Penetration på startmenyn (Fig. 
1-1). Efter att programmet startats visas applikationsfönstret (Fig.  3-1). Ett flödesschema för en 
CPT-sondering beskrivs i avsnitt 3.1. 

 

 

Fig.  3-1: Applikationsfönster i CPT-LOG (Penetration). Fältet till höger om CPT Status blinkar grönt när programmet 
kommunicerar med sonden, annars blinkar det rött med ett felmeddelande 
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3.1 SNABBSTART   

Längre fram i detta kapitel görs en komplett genomgång av hur sondering med CPT-LOG går 

till. För att enkelt komma igång med sonderingen rekommenderas följande gång: 

1. Starta CPT-LOG och välj sondering [Penetration] i Startmenyn. 
 
2. Tryck View(F5) – Välj 4 fönster i Graph-rutan, Välj tilt angle i window D. Tryck OK. 
 
3. Gå till Options→Units. Ställ in enheter för spetstryck – MPa, friktion – kPa, portryck – 

kPa , utjämning (dissipation) – kPa. 
 
4. Tryck New(F1) – Kontrollera att skal- och areafaktorer är korrekta. 
 
5. Välj sond i Probe name. 
 
6. Välj överföringsmetod i Transmission. Tryck OK. 
 
7. Om totalkraft ska användas, tryck Advanced och kryssa i rutan Enable total force 

loging. Kontrollera/Ställ in skalfaktorn för kraftgivaren. Tryck OK 
 
8. Tryck OK. 
 
9. Fyll i aktuella värden i Test info-rutan. Under Alarms, ange värdet för Tilt angle derivate 

till 50.00, Tryck OK. 
 
10. Första gången man kör programmet bör man skapa en mapp t ex med namnet 

”Borrdata” att spara *.cpt filerna i. Ange ett filnamn, tryck på Spara. 
 
11. När Confirm-rutan öppnas, skruva i sonden i ljudsändaren, tryck OK.                        

Obs! För Classic-sonder gäller att nollinläsning måste påbörjas inom 30s efter att 
ljudsändaren startats. 

 
12. Sätt ljudsändaren obelastad mot mikrofonen och genomför nollinläsning. Om alla valda 

kanaler fungerar korrekt, tryck OK. 
 
13. Tryck Start(F2) 
 
14. Genomför sonderingen. 

15. För att avsluta eller för att göra en paus, tryck Pause(F3) 

16. Tryck antingen Start(F2) för att fortsätta sonderingen, eller ta upp stänger och sond och 

tryck Stop(F4). 

17. Tryck Ja på frågan: Do you confirm? 

18. Välj aktuell stoppkod. Stoppkod 96-99 ger ospecifiserade orsaker. Tryck OK. 

19. Avlasta sonden, tryck OK för att genomföra nollinläsning. 

20. När nollinläsningen är klar, tryck OK. 
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3.2 FÖRE SONDERING 

Radmenyn (Fig. 3-2) består av [Files], [Options], [Notes] och [About]. Under [Files], kan 
användaren avsluta(Ctrl+X), under [Options], görs alla inställningar för sondering, [Notes] är 
för närvarande inaktiverad eftersom den nya flaggfunktionen introduceras med denna version 
av CPT-LOG (Fig. 3-8). Under [About], får användaren tillgång till manualen som PDF-fil. 
Filen kan uppdateras med mer aktuella filer från Geotech, det är dock ytterst viktigt att den 
sparas i samma mapp: C:\Program\Geotech\Cpt-log\Manual 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.  3-2: Options-menyn 

 

1. Ställ in serieport genom att välja meny Options→Interface options - Shift+Ctrl+F1 (Fig. 3-
3), COM1 är lämpligast i de flesta fall. 

Fig.  3-3: Vanliga portinställningar, Tryck Shift+Ctrl+F1 

2. Kontrollera sondens karaktäristik– under Options-menyn, välj Probe characteristics – F7 
(Fig. 3-4). Faktor “a” ligger generellt på 0.58 – 0.62 och faktor “b” runt 0.014. Denna 
karakteristik sparas i sonddatabasen. 

 
3. Ställ in visningsparametrar för valda kanaler från menyn Options – View – F5 (Fig. 3-5). En 

till fyra kanaler kan visas samtidigt. Parametrarna är: 
• Spetstryck (Qc, MPa): Ej korrigerad för portryck 
• Lokal friktion (fs, MPa): Ej korrigerad för portryck 
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• Dynamiskt portryck (u, MPa) 
• Friktionsförhållande (Rf = fs/qc, %) 
• Friktionsförhållande (Rf   = fT/QT, %) 
• Lutningsvinkel (TA, grader) 
• Elektrisk konduktivitet (Ec, mS) 
• Temperatur (t, oC) 
• Matningshastighet (Vp, cm/s) 
• Batterireglerad spänning i sonden (Endast Nova-sonder) 

 

Fig.  3-4: Sondkaraktäristik, Tryck F7 

Det är möjligt välja mellan fot och meter som djupenhet. 

 
Fig.  3-5: Visningsalternativ, Nummer och typ av visad graf ; Djupintervall,  

Autoskalning, djupenhet i meter eller fot, Tryck F5 
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4. Anpassa kanalområde vid behov från meny Options – Ranges – F6 (Fig. 3-6). Det lägre 
värdet, level 1 (förinställt), det andra större, level 2 – ställs in automatiskt om värden från 
range 1 överskrids. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  3-6: Mätområden, Tryck F6 

5. Om utjämningstest planeras, gå till Options – Registration of dissipation – 
Shift+Control+F3 (Fig. 3-7) och ställ in registreringsparametrarna. Om längre försök ska 
genomföras, så kommer längre registreringsintervall efter de första minuterna att dramatiskt 
minska filstorleken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  3-7: Utjämningstest, 
Registreringsparametrar, Tryck Shift+Ctrl+F3 

6. En annan funktion i CPT-LOG är Flags Options (Fig. 3-8) som upplyser den som 
analyserar CPT-data om olika händelser under försöket, såsom lutningslarm (lutning kan ha 
orsakat sidobelastningar och felaktiga värden på spetstrycket), spetstrycklarm, 
signalbortfall, oförändrat djup som orsakar ”spikar” i data (utjämning av portrycket eller 
lågt spetstryck och friktionsvärden) beroende på stångförlängning eller avbrott i 
sonderingen. Det är möjligt att definiera sina egna flaggor och använda dessa under 
sonderingen. 
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Fig.  3-8: Flaggor, Tryck Shift+Ctrl+F5 

 
 

 
I Options-menyn, under Units, är det möjligt att ställa in 
önskad enhet, och i några fall även storleksordning, för varje 
kanal. Både metriska och andra enheter finns tillgängliga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beroende på egenskaperna hos djupgivaren, kan man under Options → Pulse value settings, 
ställa in CPT-interfacet så att rätt djup erhålls. Detta bör göras först efter kontakt med Geotechs 
tekniska support. 
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7. Färginställningar (Fig. 3-9) 

 
Fig.  3-9: Color Options, Press Shift+Ctrl+F4 

8. Under Show Test Options - F8 (Fig. 3-1), kan all sonderingsinformation fyllas i, antingen före 
sonderingen eller genom att trycka New F1, se avsnitt 3.2. Loggningsinställningar görs efter 
internationell standard för 20 mm:s mätintervall eller mindre (det teoretiskt minsta intervallet 
med trådlös överföring och fyra kanaler är 14 mm). 
Försöksplatsen kan definieras med X och Y-koordinater, som en vägsektion, och som 
geografiska koordinater. Lokalisering med vägsektion används bl a av Trafikverket, där 
platsen definieras av ett sektionsnummer med höger-/vänsteravvikelser från en central linje.  
En larmfunktion kan utnyttjas, som triggas av ett maxvärde på spetstrycket(Qc) och/eller en 
maximal lutningsökning i grader per meter. Ett värde runt 50°/m, uttryckt som 0.50°/cm, 
bör väljas, men beror på förhållanden på platsen. Tryck sedan OK. 

 
Notera: Lutningsökningen varierar väldigt lätt innan sonden stabiliserats i marken. Det 
utlöser inte larmet, som aktiveras först på ett djup av 0.5m, men kräver uppmärksamhet på 
att sonden kan böjas i markens ytskikt om tillräckligt stor kraft anbringas. 
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3.3 SONDERING – PENETRATION 

1. Tryck New – F1. 
2. Fönstret Probe characteristics öppnas (Fig. 3-4). Fyll i uppgifter enligt 3.1. Tryck OK. 
3. Fönstret Test info öppnas (Fig. 3-10). Fyll i uppgifter enligt 3.1. Tryck OK. (Före 
sondering, tryck F8 - under Show Test Options.) 

Fig.  3-10: Show test options, tryck F8 

4.   Ange filnamn, max 8 tecken.  Borrhålsnumret, som angetts i Test info, föreslås automatiskt i 
filnamnet. Tryck OK. 

5.   Vid användning av Nova eller Classic-sond utan minne går programmet direkt till 
nollinläsning (Zero Test) (Fig. 3-14), se nedan.  

5a Vid användning av en Classic-sond med minne startar CPT-systemet med handskakning 
mellan sonden, CPT-interfacet och programmet (Fig. 3-11) samt en synkronisering av sonden, 
CPT-interfacet och programmet (Fig. 3-12). När detta avslutats efter 30 sekunder (Fig. 3-13), 
öppnas nollinläsningsfönstret (Zero Test)(Fig.3-14). 

5b Vid användning av en Nova-sond med minne, går programmet direkt till nollinläsning 
(Zero Test)(Fig. 3.14). Om det kommer upp en varning om att synkronisering skedde för länge 
sedan: Anslut sonden till datorn med Tömningsenhet-Nova (art.no 10661) och gå till 
[Penetration] →Options→Cone synchronization (Fig. 3.2) Synkronisering sker automatiskt 
vid registrering av en sond i sonddatabasen, vid avläsning av minnet, samt vid radering 
av minnet. För att säkerställa korrekt funktion, bör synkronisering göras enligt ovan, 
varje dag före användning av sonden.  

4. I nollinläsningsfönstret (Zero Test) (Fig. 3-14), bör de tre värdena i första raden ligga 
runt 400 digitala enheter för Classic-sonder, och ca 12800 digitala enheter för Nova-sonder. 
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Fig.  3-11: Handskakning mellan sond, CPT Interface och 
CPT-LOG mjukvara 

  

Fig.  3-12: När denna skylt visas har 
synkroniseringen genomförts framgångsrikt. 

 Visas endast på Classic-sonder 
 

 

 

 
 

Fig.  3-13: Synkronisering av Back-up-sond 

  

Fig.  3-14: Nollinläsning 

5. För att växla mellan att visa/dölja momentanvärden, tryck F9. 
6. Tryck Start för att påbörja sondering. Vänta tills CPT status-fältet(Fig. 3-1) blir grönt 

med texten ” CPT Sounding” blinkande. 
 
Ifall sondens lutningsökning eller spetstrycket överskrider förinställda värden, triggas ett 
larm (Fig. 3-15). Detta avbryter inte datainsamlingen. Såvida inte ett overload control card 
(art. nr. 41450) monteras i CPT-interfacet (art. nr. 08871) och kopplas till en elstyrd ventil 
som kontrollerar matningen av stängerna (se User Manual CPT Sounding, Kapitel 6, del D), 
kommer matningen inte att avbrytas.  
Det är normalt att lutningslarmet utlöses i början av sonderingen, innan sonden stabiliserats 
i marken. Se kommentarer under Show Test Options. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.  3-15: Varning!: Lutningsökning eller 
spetstryck överskrider tillåtna värden 
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7. För att utföra utjämningstest, tryck Dissipation Start för att starta testet (Fig. 3-16). 
 

 
Fig.  3-16: Dissipation test 

 
8. Tryck Stop för att avsluta utjämningstestet och Start för att fortsätta sonderingen. 
9. Vid slutet av testet, innan stänger och sond tas upp, tryck Pause. Annars kommer 

testfönstret att fyllas med överflödig djupinformation från okets eller borrhuvudets 
nedåtriktade rörelser när stänger och sond dras upp. 

10. När stänger och sond är upptagna, tryck End för att avsluta testet. 
11. Fönstret Test end description öppnas. Där finns möjlighet att ange en stoppkod för att 

förklara orsaken till varför testet avslutats. Koden kommer att visas som ”K” i 
presentationen. Välj stoppkod och tryck OK. Om ingen särskild orsak ska anges väljs en 
stoppkod med texten No description.  
Vid behov kan stoppkoderna redigeras, och 
tilldelas nya eller andra betydelser. Tryck på 
Edit descriptions i nedre vänstra hörnet och 
markera den kod som ska redigeras. 
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Därefter initieras en andra nollinläsning(Fig. Fig.3-17) som är viktig att genomföra. I annat fall 
kommer inte dataformatet att bli korrekt och resultatet kommer inte att visas i 
presentationsmenyn. Den andra raden med data i denna nollinläsning visar den absoluta 
skillnaden mellan nollinläsningarna före och efter testet, och visar om någon givare har drivit 
eller om någon del skadats. Avvikelser i lokal friktion och portryck kan ha mekaniska orsaker (i 
det typiska fallet förslitning av X-ringen eller tömning av portryckskammaren) eller ha orsakats 
av drivande givare. Absoluta toleranser kan därför inte ges,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utan endast att man i varje fall noga observerar de skillnader som uppstått. Operatören bör vara 
uppmärksam på om dessa har mekaniska orsaker. Variationer i spetstrycket har däremot 
huvudsakligen sin orsak i drivande givare. Tryck Exit för att avsluta programmet. 

11. Mätdata sparas i en *.cpt-fil som är ASCII komma-separerad. Det innebär att den kan 
importeras till valfritt kalkylblad(Excel, Lotus-1-2-3, etc) eller ordbehandlingsprogram(För 
mer information, se kapitel 6). Data från respektive kanal registreras som de kommer från 
sonden, dvs spetstryck och lokal friktion har inte kompenserats för portrycket.  

 
Djupkorrektion tillämpas inte på den lokala friktionen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.3-17: 
Nollinläsning efter 
sondering 
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3.3.1 Totalkraft 

För att kunna registrera matningskraft vid sondering: 
Tryck New F1, tryck på Advanced i fönstret Probe characteristics (se Fig. 3-4). 

  
Kryssa i rutan Enable total force loging. Ange aktuell skalfaktor. Tryck OK. 
Obs! Denna åtgärd måste genomföras varje gång programmet startas. 
 
När totalkraft är aktiverad läggs parametern Total force(A) till i nollinläsningsfönstret, både 
före och efter test. 

 
 

3.4 VANLIGA HANDHAVANDEFEL 

Symptom Åtgärd 

Uppenbart felaktiga mätdata under sonderingen, 
eller inga mätdata alls. T ex spetstrycket är noll 
medan andra parametrar visar förväntade värden. 

Kontrollera enhetsinställningar. Gå till 
Options→Units och ställ in rätt enheter. 

Inga värden från givare vid nollinläsning Kontrollera att rätt överföringsmetod valts 
under Transmission i Probe 
characteristics-fönstret.  

Det går inte att tömma minnet på en Classic-sond Radera alla Nova-sonder från databasen. 

Lutningslarmet utlöses utan synbar orsak Ställ in tilt angle derivate till 50.00 under 
Alarms i Test info-fönstret. 

Classic-sond synkroniserar inte med programmet Starta om sonden genom att skruva loss 
den från ljudsändaren, skruva sedan dit 
den igen och sätt ljudsändaren mot 
mikrofonen inom 30 sekunder. 
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4 PRESENTATION 

4.1 BILDSÖKNING 

Åtkomst till presentationsprogrammet sker antingen genom att köra CPTGL.EXE eller via det 
bildsökningsprogram Thumbnails som öppnas genom att man klickar på Presentation i CPT-
LOG:s startmeny(Fig. 1-1), eller genom att köra THUMB.EXE. 

 
Fig. 4-1: Bildsökningsprogrammet kan visa de flesta CPT-format. Det övre högra fältet visar rubrikinformationen i 

den markerade filen (i grönt) 

Ikonerna i den översta menyraden är inkluderade i View → Options - menyn (Fig. 4-2) som 
kontrollerar visningsalternativen, CPT format (de flesta tillverkare inklusive CPT-pro, det 
nederländska digitala formatet GEF och brittiska AGS-formatet), se avsnitt 4.3.3, grafikformat, 
mätområden, bildstorlek etc. 
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Fig. 4-2: Optionsmenyn 

Genom att dubbelklicka på filerna kan dessa öppnas med antingen CPT-LOG eller CPT-pro. 
 

4.2 ÖPPNA EN FIL 

Fönstret Graph Settings öppnas (Fig. 4-3) genom att dubbelklicka på en CPT-graf i Thumbnails 
(denna manual berör endast Geotechs filformat, dvs *.cpt-filer). Vid start av presentationsmodulen 
direct med CPTG.EXE, aktiveras Graph Settings genom att klicka  
File → Load (Fig.  4-5). 
 
Utöver CPT-LOG-filer, kan även CPT-filer skapade i DOS-programmet CPTGL visas. Det kan 
dock förekomma att ett felmeddelande visas, som orsakas av att det första värdet för 
lutningsvinkel(TA) saknas, se kapitel 6. Lägg till det saknade värdet (en godtycklig vinkel) med 
hjälp av valfri texteditor, spara och kör presentationsprogrammet. Filer skapade med DOS-
programmet CPTE (före 1995) har ett annat format. 

Samma fönster Graph Settings aktiveras genom att klicka Graph ΓInternational Standard (Fig. 4-
12). Utöver parametern, uppmätt eller beräknad, som kan visas i sonderings-läge, och beskrivs i 
avsnitt 3.1.2, har presentationsmodulen följande tilläggsparametrar: 

� Spetstryck med portryckskompensering (qt, MPa) 
� Lokal friktion med portryckskompensering (ft, MPa) 
� Rf (NEN) (%), I enlighet med den nederländska normen NEN 5140, för CPT-sonder utan 

portrycksmätning. %100⋅=

avqc

fs
Rf , där qcav = det beräknade medelvärdet av spetstrycket 

över friktionshylsans längd, på samma djup som friktionsmätningen. 
� Hydrostatiskt Tryck (HP, MPa) 
� Differentiellt portrycksförhållande (DPPR, %) 
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Fig.  4-3: Presentationsmodulen – Graph Settings (vänster om parametern visas tilldelad kanal) 

 

Fig.  4-4: Visning av valda kanaler i en CPT-fil 

2. Välj visning för upp till fyra kanaler, djupenhet (meter eller fot), djupreferens och om 
vattentabell ska visas. Graferna visas när man tryckt OK (Fig. 4-4).  
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4.3 FILMENY – FILE  

Filmenyn består av fil, sida och funktioner för hantering 
av utskrifter. 
 
1. Load beskrivs i avsnitt 4.2 Öppna en fil.  
 
2. Save-funktionerna tillåter användaren att spara 

ändringar i rubriken, men inte i mätdata, med 
samma ursprungliga filnamn. 

 
3. Med Save As, kan användaren konvertera en fil till 

*.cpd-format (CPT-Pro), det nederländska digitala 
formatet GEF (Geotechnical Exchange Format), 
(information är tillgänglig på www.geonet.nl, sök på: ”GEF-format”, eller på AGS – 
Association of Geotechnical and Geoenvironmental Specialists, 
www.ags.org.uk/site/home/index.cfm). För användare av SGI:s analysprogram Conrad, kan 
rådatafiler konverteras till det äldre Geotech-formatet *.cpt, med u = u + 0.1 MPa. 

4.4 REDIGERINGSMENY – EDIT 

Rubrikinformationen i *.cpt-filen (ASCII 
kommaseparerad, se kapitel 6), som visas på botten 
av graf-bilden (Fig. 4-4) kan redigeras i 
Edit→Header (Fig. 4-6) eller i Graph→Test 

Description (Fig.4-18). Fönstret (Fig. 4-7) läser in 
nödvändig information före testet från sonddatabasen 
(Fig. 2-1) och Test Options (Fig. 3-1) 
 
Att spara med Save fungerar endast för *.cpd, *.gef 
eller *.ags filer, inte Geotech *.cpt filer. Dessa måste 
först sparas i något av de andra formaten för att inte 
modifiera ursprungsfilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4-7: Header-
fönstret 

 

 
Fig.  4-5: File Menu 

 
Fig.  4-6: Filmenyn 
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4.5 FORMATMENY – FORMAT 

1. Färger och graf-stilar kan redigeras i 
formatmenyn (Fig. 4-8 och 4-9). För att 
ändra graf-stilar , avaktivera först Use 
Color och aktivera därefter Use line style. 

2. Definitioner av tillgängliga parametrar (Fig. 
4-10) nås i Parameters and units. 
Mätparametrar i de gröna fälten, beräknade 
i de turkosa. Namn, förkortning, definition 
och upplösning kan ändras för alla 
parametrar och deras tilldelade kanaler. Nya 
parametrar kan läggas till. 

 
Fig. 4-9: Colour and Curve Style Editing 

3. Range of Values (Fig. 4-11), är en sammanställning av min och maxvärden för alla kanaler. 
Vissa kanaler är djupkorrigerade med avseende på djupvärden relaterade till spetstrycket för 
att skapa en djupreferens. 

 
Fig.  4-8: Graph Menu 
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Fig. 4-10: Definitioner av Parametrar 

 

Fig.  4-11: Mätvärdesintervall 

 

4.6 GRAFMENY – GRAPH 

1. Presentation och utskrift av CPT-grafer i 
enlighet med internationell Standard som 
väljs från Graph-menyn (Fig. 4-12) och 
beskrivs i avsnitt 4.2.1 Öppna en fil/Graph 
Settings. 

2. Alternativt kan graferna visas och skrivas ut 
enligt nederländsk standard [Dutch standard] 
(Figs. 4-13 och 4-14), med spetstryck och 
friktion till vänster, och friktionsförhållandet 
(Rf) till höger. Vilken kombination av 
tillgängliga kanaler som helst är dock möjlig. 

 
Fig. 4-12: Grafmeny 
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Fig. 4-13: Kanalinställningar för grafisk 
visning i nederländsk standard 

 

 
Fig. 4-14: CPT-graf enligt nederländsk standard, Spetstryck och lokal friktion till vänster, Rf till höger [Rf (NEN)] 

 

 

3. Utjämningstest [Dissipation test] är tillgängligt 
under Grafmenyn (Fig. 4-15) och ett exempel 
visas i Fig. 4-16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4-15: Lista på de utjämningstest som kan visas 
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Fig. 4-16: Visning av utjämningstest 

4. Skalinställningar [Scale] kan ställas in efter önskemål. Normalt används skalan 1:100. 
 
5. Testbeskrivning [Test Description] som den syns i grafens rubrik (Fig.4-18) kan ändras om 

den sparas som en *.cpd, *gef eller *.ags-fil.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4-18: 
Testbeskrivning 

Logotypen på grafen kan ändras genom att filen logo.bmp byts ut mot en annan fil med samma 
namn i programmappen. 

6. S k spikar i spetstrycks- och friktionskanalerna kan hanteras i CPT-LOG av funtionen Zero 

Spike Reduction (Fig.4-19).  
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Fig. 4-19: Zero Spikes Reduction  

 

4.7 VISNINGSMENY – VIEW  

Med undtantag av Flags, är funktionerna i View 
standard för Windows (Fig. 4-20). Flaggor, som 
beskrivs  avsnitt 3.1.6, kan visas i CPT-grafen (Fig. 4-
21) eller i tabellform (Fig. 4-22). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4-21: CPT-test med visning av flaggor, som beskrivs i Fig. 3-8 

 

 
Fig. 4-20: Visningsmenyn 
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Fug. 4-22: Lista med flaggor från ett CPT-test, visad i tabell form 

 
 

5. BACK-UP-MINNE  

5.1 SOND AV CLASSIC-TYP 

Denna procedur är utvecklad för att vara så lätt och 
automatisk som möjligt.  
 
Data i back-up-minnet måste synkroniseras med de CPT-filer 
som registrerats på ytan, anledningen är att djupet registreras 
endast på ytan. Synkronisering görs mot den registrerade tid 
som förflutit sedan sonden var ansluten till ljudsändaren 
(trådlös CPT) eller till kabeladaptern(kabel-CPT). 
 
1. Anslut din Classic-sond till en tömningsenhet Classic 

(art.nr 10561) som i sin tur ansluts till kontakten för 
minnestömning på interfacet. Koppla sedan interfacets 
serieutgång till din dator. 

  
2. Slå på interfacet och starta Back-up memory-modulen i 

CPT-LOG (Fig. 1-1). Select mode of read-fönstret öppnas 
(Fig. 5-1) i vilket man kan välja två avläsningsalternativ. 

3. Tiden det tar att läsa från back-up-minnet beror på mängden sparad data. Man kan välja att 
läsa från hela minnet[Read all of memory] eller senaste sondering[Read only last test] (Fig. 
5-1). 

 

 
Fig.  5-1: Inställningar för att läsa från 

minnet 
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4. När man trycker OK, börjar minnesavläsningen och Idle byts mot Reading. En grön 
indikering börjar blinka bredvid Reading. När avläsningen är klar slutar indikeringen att 
blinka och ett litet meddelandefönster öppnas.  
 
Obs: Man kan hoppa över avläsningsprcessen om man bara vill synkronisera ett tidigare 
nedladdat minne. Tryck [Skip dump] 
 

5. Data från back-up-minnet sparas i filen DUMP.TXT, varje gång med samma namn. När ny 
data läses från minnet skrivs innehållet i filen över. För att spara innehållet, kan man 
antingen byta namn på filen före ny avläsning, eller flytta den till en annan mapp. 

 

 
Fig.  5-2: Synkroniseringsmeny för att ange filmappar 

 
6. När avläsningen är klar öppnas synkroniseringsmenyn [Synchronization menu] (Fig. 5-2). 

Under synkroniseringen av DUMP.TXT med data registrerad på ytan, kommer *_m.CPT-
filer att skapas inom ett par sekunder. Vi rekommenderar att *_m.CPT-filer skapas 
omedelbart efter avläsningen av data från back-up-minnet. 
 

7. När man väljer Sök filer[Search files] i synkroniseringsmenyn hittar programmet alla 
relevanta filer som kan synkroniseras i en i förväg specifiserad sökväg, och visar dem i en 
lista. 

 
8. Parent CPT-file directory är den förinställda mapp där synkroniserade minnes-filer sparas. 

Det går att ange en annan mapp för minnes-filerna genom att avmarkera den ikryssade rutan 
och trycka på mappsymbolen. I den typiska Windows-meny som öppnas kan man välja 
önskad mapp. 
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9. Nu kan [Synchronization] användas och respektive *_m.CPT filer kommer att skapas. 

Obs. Programmet söker inte bara i aktuell mapp efter *.CPT-filer, utan även i alla 
undermappar. Om man inte vet exakt var *.CPT-filerna (referensfiler för *_m.CPT) ligger, 
kan man ange en sökväg högre upp i mappträdet. Det är alltså möjligt att ange c:\ , men i så 
fall kommer sökningen efter *.CPT-filer att ta väldigt lång tid. 

 
Efter synkroniseringen har avslutats kan minnesfilerna behandlas på samma sätt som filerna 
registrerade på ytan. 

 
Om det uppstått störningar i överföringen under sonderingen, eller om CPT-data ska 
presenteras enligt ”Klass 1 CPT” med 18 –bitars upplösning bör man använda minnesfilerna för 
vidare presentation och/eller analys av sonderingarna. 
 

5.2 SOND AV NOVA-TYP 

Denna procedur är utvecklad för att vara så lätt och automatisk som möjligt.  
 
Data i back-up-minnet måste synkroniseras med de CPT-filer som registrerats på ytan, 
anledningen är att djupet registreras endast på ytan. Synkroniseringen görs via USB-kabel 
(Tömningsenhet Nova, art.nr. 10661) 
Synkronisering görs automatiskt när sonden läggs till i sonddatabasen eller när data raderas från 
sonden. Sonden kan också synkroniseras manuellt i sonderingsmodulen[Penetration mode] 
genom att välja Options→Cone synchronization.   
 
1. Anslut sonden direkt till datorn med hjälp av USB-kabeln.  
 
2. Välj Back-up memory i Startmenyn (Fig. 1-1). Rekommendationen är att man gör en 

automatisk sökning efter sonden i det fönster som öppnas. I nästa fönster kan man välja om 
man vill läsa all data i minnet, eller data i ett specifikt tidsintervall. 

3. Därefter, välj en mapp för datasynkroniseringen. 
 
4. I nästa fönster väljs s k dump-fil. Rekommendationen är att välja den förinställda dump-

filen. Dump-filen sparas sedan i mappen DumpBackup i CPT-LOG:s program-mapp. 
 

5. Datan synkroniseras därefter. Klicka Finish när synkroniseringen är genomförd. 
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6. *.CPT-FILER: ASCII KOMMASEPARERAD 

1. Öppnar man en *.cpt-fil med registrerad data i en texteditor eller kalkylblad, visas följande 
innehåll från en standardsond: 
$ 

HA=1,HB=3,HC=CPTLOG-1.00,HD=09/04/99,HG=0.00, 

HJ=KURP,HL=��,HM=07,HN=3218,HO=0,KQ=1325,KF=6236,KU=2673 

# 

D=0.150,QC=0.13,FS=72,U=6,TA=1.4,B=00,NA=11.80,NB=146,NC=457 

D=0.170,QC=0.11,FS=0,U=0,TA=.9,B=19 

D=0.190,QC=1.69,FS=1,U=7,TA=1,B=18 

D=0.210,QC=1.82,FS=2,U=8,TA=.7,B=19 

D=0.230,QC=2.08,FS=13,U=9,TA=.7,B=19 

D=0.250,QC=2.25,FS=17,U=9,TA=.8,B=18 

D=0.370,QC=2.30,FS=22,U=9,TA=.8,B=20 

D=0.390,QC=2.23,FS=30,U=8,TA=1.1,B=19 

 

D=2.000,QC=23.02,FS=129,U=40,TA=1.4,B=18 

D=2.020,QC=23.42,FS=146,U=42,TA=1.4,B=18 

D=2.040,QC=25.03,FS=107,U=41,TA=1.4,B=12 

D=2.060,QC=27.49,FS=93,U=41,TA=1.3,B=08 

D=2.080,QC=25.93,FS=84,U=41,TA=1.3,B=0,NA=0.00,NB=0,NC=100 

 

2. *.cpt-filen för en sond(med minne) där data överförts akustiskt: 
 

$ 

HA=1,HB=1,HC=CPTLOG-2.00,HD=2002-05-

16,HG=0.00,HM=07,HN=1234,HO=0.00,HX=0.00,HY=0.00,HZ=0.00,KQ=2500.00,KF=5000.00,KU=2500.00,MA=1.0

00,MB=0.000,MC=10.0,MD=150.0,MF=0.000 

RN=16422611,CA=0,CB=0 

# 

D=0.000,QC=0.000,FS=0,U=0,TA=5.0,O=0.0,B=0,M=0.0,%74701 ,F=13,NA=4.00,NB=101,NC=391 

D=0.020,QC=0.010,FS=1,U=0,TA=12.2,O=0.0,B=26,M=0.0,%113597 

D=0.040,QC=0.010,FS=2,U=0,TA=12.9,O=0.0,B=27,M=0.0,%114348 

 

D=1.060,QC=0.010,FS=6,U=0,TA=11.1,O=0.0,B=45,M=0.0,%196867 

D=1.080,QC=0.010,FS=6,U=0,TA=8.7,O=0.0,B=39,M=0.0,%197598, F=11 

D=1.100,QC=0.000,FS=6,U=0,TA=7.2,O=0.0,B=47,M=0.0,%197988 

D=1.120,QC=0.000,FS=0,U=0,TA=7.2,O=0.0,B=97,M=0.0,%198389 

D=1.140,QC=0.000,FS=0,U=0,TA=7.2,O=0.0,B=18,M=0.0,%199110 ,F=15,NA=0.00,NB=0,NC=0,F=15 

#$ 

0: 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

8: 

9: 

11:Tilt derivative alarm 

12:Point resistance alarm 

13:Depth unchanged for 5 second 

14:Transmission lost 

15:End of test 

16:Dissipation start 

 
3. Samma sond som ovan men med data genererad från lagrad data i back-up-minnet(med 
filnamnstillägget *_m.cpt): 
$ 

HA=1,HB=1,HC=CPTLOG-2.00,HD=2002-05-

16,HG=0.00,HM=07,HN=1234,HO=0.00,HX=0.00,HY=0.00,HZ=0.00,KQ=2500.00,KF=5000.00,KU=2500.00,MA=1.0

00,MB=0.000,MC=10.0,MD=150.0,MF=0.000 

RN=16422611,CA=0,CB=0 

# 

D=0.000,QC=-0.0003,FS=0.0,U=0.2,TA=5.06,B=0,%74625,NA=4.00,NB=101,NC=391 

D=0.020,QC=0.0101,FS=1.2,U=0.4,TA=13.46,B=26,%113250 

D=0.040,QC=0.0159,FS=1.2,U=0.4,TA=12.20,B=27,%114000 

 

D=1.080,QC=0.0183,FS=6.3,U=0.7,TA=11.15,B=39,%197250 

D=1.100,QC=0.0162,FS=6.3,U=0.7,TA=8.75,B=47,%197625 
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D=1.120,QC=0.0082,FS=6.3,U=0.7,TA=7.25,B=97,%198375 

D=1.140,QC=0.0082,FS=0.1,U=0.7,TA=7.25,B=18,%198750,NA=0.00,NB=0,NC=0,F=15 

 
Den första raden innehåller all rubrikinformation med följande förekommande förkortningar: 
HA = Löpnummer Huvud  
HB = Löpnummer Sondering  
HC = Använd programvara 
HD = Datum för undersökning (Fig. 3-1) 
HG = Grundvattennivå(Fig. 3-1) 
HJ = Objektnummer (Fig. 3-1) 
HM = Metodkod 
HN = Serienummer mätsond (Fig. 3-4) 
HO = Förborrningsdjup (m) (Fig. 3-1) 
HQ = Operatör (Fig. 3-1) 
HX = X-koordinat (Fig. 3-1) 
HY = Y-koordinat (Fig. 3-1) 
HZ = Z-koordinat 
KQ = Skalfaktor, spetstryck (Fig. 3-4) 

KF = Skalfaktor, lokal friktion (Fig. 3-4) 
KU = Skalfaktor, portryck (Fig. 3-4) 
CA = Skalfaktor, elektrisk konduktivitet 
CB = Inverteringsfaktor, konduktivitet 
MA = Spetsareafaktor a (Fig. 3-4) 
MB = Mantelareafaktor b (Fig. 3-4) 
MC = Spetsarea, sond (Fig. 3-4) 
MD = Friktionsarea, sond (Fig. 3-4) 
MF = Jorddensitet (Fig. 3-1) 
ZTE = Tid nollinläsning före sondering 

(Nova –sond)  
EZTE =Tid nollinläsning efter sondering 

(Nova-sond) 
CSN = Serienummer CPT-sond 

Sonderingsvärdena kommer som: 
D = Djup (m) 
QC = Spetstryck (MPa) 
FS = Lokal friktion (kPa) 
U = Portryck (kPa) 
TA = Lutning (Grader) 
B = Matningshastighet (cm/s) 
A = Matningskraft(kN) 
O = Temperatur (grader Celsius) 

M = Konduktivitet (mS/m) 
F = Flagga 
RN =  Slumptal som genereras för 

synkronisering mellan sond och 
elektronik på ytan (endast Classic-sond) 

% =Tidsangivelse för lagrad mätdata(endast 
Nova-sond

 

I slutet av den första sonderingsraden anges nollvärden i digitala enheter.Dessa ska vara ca 
12800 digitala enheter före test (För sond av Classic-typ: 400 d.e.): 
NA = Nollvärde spetstryck 
NB = Nollvärde lokal friktion 
NC = Nollvärde portryck 

I slutet av sista sonderingsraden anges skillnaden mellan första och andra nollinläsningen för 
parametrarna ovan. 

  

6.1 UPPLÖSNING 

6.1.1 Classic-sond 

Upplösningen vid trådlös dataöverföring är 212, vilket ger:  

Spetstryck (50 MPa-området): 18 kPa 

Lokal friktion (500 kPa-området): 0.2 kPa 

Portryck (2.5 MPa-området):  1 kPa 

Av historiska orsaker har lokal friktion endast registrerats med en upplösning på 1kPa, men 
har nu ändrats till 0.1 kPa. De andra kanalerna registreras med 1 kPa upplösning. 
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6.1.2 Nova-sond 

Upplösningen vid trådlös dataöverföring är 217, vilket ger:  

Spetstryck (50 MPa-området): 0.5 kPa 

Lokal friktion (500 kPa-området): 0.01 kPa  

Portryck (2.5 MPa-området):  0.02 kPa 

 
6.1.3 Back-up-minne och kabel 

Back-up-data samt data överförd i kabel har en upplösning på 217. Geotech har valt att 
begränsa upplösningen, vid dataregistrering med en decimal på alla kanaler, till 0.1 kPa.  

 

6.2 BIFOGANDE AV TVÅ CPT-FILER 

Bifogande av två CPT-filer från samma sondering görs enligt nedan: 
 
FÖRSTA SONDERINGEN 
$ 
HA=1,HB=1,HC=CPTLOG-1.00,HD=06/13/2000,HG=0.00,HJ=FS 
Docks,HK=1,HM=07,HN=3234,HO=0.00,HQ=Lorne,HX=0.00,HY=0.00,HZ=11.50,KQ=1320.00,KF=6035.00,
KU=2370.00,MA=0.580,MB=0.014,MC=0.5,MD=0.2,ME=cpt1,MF=0.000 
# 
D=0.000,QC=0.000,FS=0,U=2,TA=0.5,B=0,NA=7.30,NB=90,NC=508 
D=0.020,QC=0.000,FS=0,U=2,TA=0.3,B=8 
D=0.040,QC=0.000,FS=-0,U=2,TA=0.4,B=14 
D=0.060,QC=0.000,FS=0,U=2,TA=0.3,B=20 
...... 
D=15.800,QC=16.507,FS=18,U=236,TA=8.7,B=21 
D=15.820,QC=17.209,FS=16,U=219,TA=8.7,B=21 
 
 
ANDRA SONDERINGEN 
$ 
HA=1,HB=1,HC=CPTLOG-1.00,HD=06/13/2000,HG=0.00,HJ=fs 
docks,HM=07,HN=3234,HO=15.82,HQ=lorne,HX=0.00,HY=0.00,HZ=0.00,KQ=1320.00,KF=6035.00,KU=237
0.00,MA=0.580,MB=0.014,MC=0.5,MD=0.2,ME=cpt2,MF=0.000 
# 
D=15.820,QC=0.000,FS=0,U=1,TA=9.0,B=0,NA=17.70,NB=87,NC=669 
D=15.840,QC=0.166,FS=0,U=6,TA=9.0,B=20 
D=15.860,QC=1.941,FS=60,U=2,TA=9.0,B=20 
D=15.880,QC=4.215,FS=78,U=19,TA=9.0,B=21 
D=15.900,QC=8.614,FS=60,U=-5,TA=9.1,B=22 
...... 
D=30.720,QC=1.775,FS=162,U=128,TA=20.7,B=21 
D=30.740,QC=1.386,FS=156,U=127,TA=20.6,B=21 
D=30.760,QC=0.850,FS=154,U=126,TA=20.6,B=21 
D=30.780,QC=-0.444,FS=151,U=123,TA=20.5,B=21,NA=-4.80,NB=153,NC=146 
 
Nollvärdena(NA, NB och NC) vid första nollinläsningen motsvarar inläst digitalt värde. Vid 
den andra nollinläsningen redovisas skillnaden mot den första. 

Första nollinläsningen 

Andra nollinläsningen 


