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Inledning
Envi logger G1 är ett PC-baserat loggersystem där all mätdata sparas i en databas på PC:n. Mätdata
sparas i ”råformat” så som det mäts vid givaren men efter sampling/digitalisering. Data sparas för
samtliga givare som finns på riggen. Detta gör att man när som helst efter sonderingen kan komma
åt komplett och korrekt data från alla givare.
Data överförs digitalt från givarna till loggern över en CAN-bus. Detta medför att systemet är
betydligt mindre känsligt för störningar under överföringen av data från givarna till loggern än ett
traditionellt analogt system. Inget brus adderas under överföringen vilket ger mer exakta värden.
Man kan själv bestämma vilka parametrar man vill titta på under borrning/sondering och vilka
parametrar man vill ha ut i filen. Man kan alltså själv bestämma vilken metod man ska använda i sin
rapport. Eftersom mätning sker kontinuerligt på alla givare är det bara antalet givare och deras
placering som sätter begränsningar för vilken metod man kan rapportera för. Givetvis förutsatt att
man genomfört sonderingen på ett sådant sätt att det svarar mot kraven i metoden.
Filer kan skapas i SGF/STD-format eller i ett enkelt tab-separerat format.
Inställningar som användaren gör sparas så att systemet kommer ihåg dem och ställer in de senast
valda vid nästa sondering och nästa gång systemet används.
Systemet består av tre olika programmoduler:
EnviPackage
Ett basprogram som hanterar avläsning av givare och kommunikation med
databasen. Inget du som användare behöver bry dig om egentligen.
CptApplication
Startas/Används om man vill arbeta med CPT eller vingsondering, men kan
också användas för registrering av SPT
MWDapplication
Startas/Används om man vill arbeta med MWD/borrdataregistrering
Man startar systemet genom att först slå på spänningen och därefter dubbelklicka på den applikation
man vill köra. Systemet kör då en självdiagnostik där det bl.a. kontrolleras att alla CAN-enheter
(givare, CAN omvandlare mm) fungerar som de ska samt att PC:n har kontakt med huvudboxen via
USB.

Starta systemet

Vid installationen hamnar ikonerna på skrivbordet och programmen startas genom att man
dubbelklickar på respektive ikon. Man kan bara ha igång en applikation åt gången. Eftersom man
ska dra igång alla processer och synkronisera systemet tar det en liten stund att starta. Man får då
upp en väntedialog av typen nedan:

Så snart systemet är startat släcks denna väntedialog och du kommer in till applikationens
huvudfönster.
Om något inte fungerar får du reda på det genom att ett pop-up-fönster med felinformation visas.
Om du startar applikationen utan att vara ansluten till huvudboxen så meddelar systemet i en pop-up
att så är fallet:

Denna dialogruta visar bara att du inte är ansluten till systemet. Du kan trots det köra applikationen
i ”offline-mode” och titta på gamla sonderingar och skapa filer mm.
Knappen NY kommer inte att vara valbar så inga nya sonderingar kan skapas.
Om du är ansluten kommer systemet att startas normalt och huvudfönstret visas och knappen NY
kommer att vara valbar så att du kan registrera nya sonderingar (se nästa sida). När applikationen
startar visas inga graffönster och systemet loggar/registrerar ännu ingen data.

Starta ny
sondering

Välj vilka parametrar
som ska visas under
sonderingen

Ändra inställningar
För grafritning

Hämta data för
Sparade sonderingar

Systemhantering:
- Backup
- Importera kalibreringsdata
- Hämta nya versioner
- Konfigurera knappsats

Notera att knappen längst upp i vänstra hörnet (NY) har en blå ram. Det beror på att det är den
knapp som f.n. är vald. För att byta vald knapp mha tangentbordet använder du TAB-tangenten.

När du trycker på den kommer fokus att flyttas mellan de olika objekten på skärmen för att till sist
komma tillbaka till den knapp där man startade.För att trycka in den knapp som har fokus trycker
du på mellanslagstangenten på ditt tangentbord.
Det finns också kortkommandon till nästan alla knappar i programmet. En bokstav i knappens text
är understruken används för att styra knappen. Kortkommandot för en knapp är att du trycker in
ALT+<Den bokstav som är understruken>. För t.ex. NY-knappen innebär det att du trycker in
ALT+N. När det görs är det samma sak som att trycka på knappen NY.
Här är en lista över de kortkommandon som f.n. finns på startsidan:
NY

ALT+N

START

ALT+S

PAUS

ALT+P

STOPP

ALT+T

ÅTERTA

ALT+R

KOMMENTAR

ALT+O

INSTÄLLNINGAR

ALT+I

VISA

ALT+V

DATA

ALT+D

FIL

ALT+F

De tangenter som är grå är ej valbara för tillfället. Detta ändrar sig under tiden man arbetar
beroende på i vilket läge man är. Till att börja med är tangenterna för START, STOP, PAUS grå
eftersom det ännu inte finns någon definierad sondering. Dessutom är knappen FIL också grå
eftersom det finns någon inladdad komplett sondering att skapa fil ifrån.

Det finns nu två grundläggande valmöjligheter:
1. Initiera en ny sondering och spela in data
2. Hämta data från databasen på redan utförda sonderingar
Utöver de ovan nämnda valen kan man också använda INSTÄLLNINGAR för att ställa in diverse
parametrar (mer beskrivningar av dessa inställningar hittar du längre fram i dokumentet).
Även knappen KOMMENTAR är grå eftersom den i detta läge inte har någon funktion.
Man kan också styra systemet med hjälp av en knappsats. Denna knappsats beskrivs i detalj i
Appendix-2.

Förbered ny sondering
Om man väljer ”NY” får man en pop-up där man anger administrativ data för sonderingen. Man
måste ange både ett projektnamn, ett borrhåls-ID, samt en borrmetod för att kunna komma vidare.
Komplett lista
borrmetoder

Lista med de borrmetoder
operatören använt

Övriga fält är valfria att fylla i. F.n. måste man mata in GPS-koordinaterna manuellt om man vill ha
med sådana.
Fälten fylls automatiskt i med de data man senast matade in nästa gång man öppnar NY-dialogen.
När man ändrat de data man vill ändra trycker man ”SPARA” och man kommer vidare och systemet
är redo att starta mätningen. En ny datainsamling har nu förberetts.
För att rensa ut all data i dialogen välj RENSA. Om du ångrar dig hoppa ur med AVBRYT och
öppna NY igen då återkommer senaste lagrade data.
AVBRYT tar dig tillbaka till första fönstret som ser ut på samma sätt som tidigare.
Det finns två menyer med metoder. Den övre Alla innehåller alla metoder i SGF standard medan
den undre Mina metoder innehåller de metoder du hittills använt. Efter ett tag ligger antagligen alla
de metoder du använder i den undre menyn. Anledningen till uppdelningen är att man får en mycket
kortare lista att välja ur om man bara har de metoder man brukar använda i en lista istället för att ha
alla metoder att bläddra bland. Man kan givetvis om man vill alltid välja metoder ur Alla menyn.
Man kan bara välja metod ur en av meny åt gången, så om något annat än menyvalet Ej Vald är valt
i någon meny så kommer man inte att kunna välja något ur den andra menyn. Så för att t.ex. välja
metod ur menyn Alla så måste man ha valt menyalternativet Ej Vald i menyn Mina metoder och
tvärtom.
Systemet tillåter i versioner före 2.80 att man skapar egna metoder.
OBS! Skapa aldrig egna metoder för SGF standardmetoder. De finns med i listan över alla metoder
och varje metod i den listan är knuten till ett metodnummer som sedan kommer med i std-filen.
Fr.o.m. version 2.80 är detta dock ej längre möjligt.

Planera borrhålen innan du är ute i fält
Uppe i högra hörnet finns en knapp som heter IMPORTERA. Mha den kan man importera sin
borrplansfil med data som man fyllt i innan man gått ut i fält, för de planerade borrhålen. Du väljer
din borrplansfil genom en vanlig fildialog.

De planerade borrhålen kommer sedan att finnas i den drop-down-meny som finns under knappen.
Där kan man välja det borrhål man nu ska borra och då fylls alla uppgifter i automatiskt. Om man
markerar checkboxen ”ANVÄND” så kommer systemet att automatisk stega sig igenom borrplanen
uppifrån och ner. Vill du kan du givetvis byta och själv ange vilket borrhål du ska köra.
Borrplanen är ett Excelark som skapas på ett sätt som måste kommas överens om mellan dig och
Envi. Envi planerar att ge ut ett Excel standarddokument för detta ändamål som ska vara tillgängligt
om några månader men tills dess måste detta alltså definieras enligt överenskommelse.

Starta sonderingen
Systemet laddar nu grafer för de mätparametrar som senast angetts att man vill se under tiden man
sonderar för den valda borrmetoden. Första gången man använder en metod så får man ett pop-upfönster där man kan ange de parametrar man vill ha grafer för.

Tryck på START för att
starta en sondering
Tryck på PAUS för att
göra uppehåll i en
sondering
Tryck på STOPP för att
avsluta en sondering

Om man vill ändra parametrar att se grafer för så trycker man på ”VISA”(se röd ellips i bilden
ovan) och väljer nya parametrar. Man kan bara titta på parametrar till vilka det finns en givare
knuten, systemet filtrerar bort andra parametrar. Välj de grafer som ska vara synliga genom att
bocka för de givare du vill ha grafer för. Notera att detta inte styr vilka parametrar du sedan får ut i
filen utan endast vilka parametrar du vill titta på under sonderingen.

Sonderings-ID är uppbyggt av de tre fälten projekt-ID + Borrhåls-ID + Borrmetod och finns
utskrivet i det tre fälten som markerats med den blå ellipsen ovan.
För system som mäter kraften från hydraultryck så kan man i tillägg till krfaten även se
matningstryck och holdbacktryck som grafer.

Om du har ett system med två rotationsenheter så kommer RPM1, RPM2, Rotationsräkning1 och
Rotationsräkning2 att vara valbara. Om du väljer att bocka för parametrar för både rotationsenhet1
och -2 så kommer systemet att addera rotationsräkning och RPM för de två enheterna och
presentera det som ett resultat.

Genomför sonderingen
För att påbörja sonderingen tryck på ”START”. En dialog för att ange startdjup öppnas.
Liten skala → Djupet ställs in i steg om m, dm, cm, mm
Stor skala → Djupet ställs in i steg om 100 m, 10 m, m och cm

Man kan välja vilken enhet
som ska användas för
presentation av djup

Man kan sätta startdjupet
genom att välja värden med
pilarna upp och ner

För att spara valt startdjup trycker man på SPARA (kortkommando ALT+S). Om man väljer
AVBRYT startas ingen sondering och man går tillbaka till huvudfönstret igen. Djupet anges genom
att trycka uppåt och nedåt på pilarna.
När du tryckt in SPARA-knappen så startas registreringen och när djupet ökar plottas grafer. Du kan
se siffervärden i övre delen av varje graffönster liksom i textfälten ovanför graferna.

Om man vill ändra inställningar
trycker man på INSTÄLLN.

Markering som
anger
hammare på/av

Om man vill återuppta en sondering som
Avbrutits trycker man på ÅTERTA
För att lägga till kommentarer
under sonderingen
Röda kvadrater
markerar kommentar
För att manuellt registrera hammare av/på resp. spolning av/på så trycker man in knapparna för
detta (Inringat med rött i bilden ovan). Knappen ska vara markerad/ifylld när hammare/spolning är
på och omarkerad när detsamma är avstängt. Kommentarer ”20: Slag börjar” resp ”21: Slag slutar”
läggs automatsikt in när man markerar och avmarkerar hammare av/på. Dessutom finns
kommentarer för spolning av/på där vi valt att använda de av SGF odefinierade koderna ”22:
Spolning börjar” och ”23: Spolning slutar”. Man kan välja att inte skapa kommentarer för
hammare- respektive spolning av/på. Detta kan vara användbart t.ex. om man har automatisk
registrering av hammare- eller spolning av/på och man får väldigt många registreringar. Systemet
tål bara 100 kommentarer per sondering.

Öppna fönster med stora siffror

För att tydligare kunna se mätvärdenas siffror kan man öppna ett nytt fönster där siffrorna är mycket
större och därmed mer lättlästa. Du kan själv välja vilka parametrar du vill titta på för varje metod.
Om du inte väljer någon metod gäller valet för alla metoder som inte har någon egen inställning för
detta. Systemet kommer ihåg vad du ställt in för respektive metod och vad som gäller generellt.

Lägga till Kommentarer
Under sonderingen kan man lägga in kommentarer. Dels de kommentarer som finns i SGF:s
standard men även kommentarer man skapat själv och sparat och fritextkommentarer som är av
engångstyp.

OBS: Kommentarer syns ej i grafen innan man fått en första djupregistrering!

I menyn Kod finns alla SGF kommentarkoder. Rutan Djup kommer att vara förifylld med det djup
som var aktuellt då KOMMENTAR-knappen trycktes in.
Du kan skapa egna koder genom att använda de nummer som ej är upptagna av SGF-koder och
skapa egna koder & kommentarer som systemet kommer ihåg så att du kan återanvända dem vid
kommande borrningar. Du kan också skriva in fritextkommentarer i den stora textrutan under
”Kommentar”. De kommentarer du lägger in som fritext kommer att sparas med kommentarskod
”0” och kommer med i filen.
För att spara kommentaren trycker du på SPARA (kortkommando ALT+S). Om du ångrar dig och
inte vill lägga in någon kommentar trycker du på AVBRYT. Kommentarsdialogen stängs oavsett
vilken av de här två knapparna du trycker på.

Kommentarerna kan enkelt flyttas eller raderas genom att man drar- eller klickar på den röda
kvadrat som hör till kommentaren.
Du kan ange moment för hejare mha kommentar. Om du väljer kommentarkod 68 tillåter systemet
att du skriver in en kommentarkod för moment i fritextfältet. Ange det moment [kNm] som du vill
ska komma ut i standardfilen i fältet "V=".

Ändra inställningar
För att ändra inställningar så trycker du på knappen INSTÄLLN. Man får då upp ett fönster med
många olika valmöjligheter:
Här kan du ange linjeDu kan välja om du vill
Här kan man ange att
tjocklekar och storlek på
se sjunkhastigheten i
stångvikten ska läggas
de kommentarsrutor som
mm/sek eller cm/min
till kraften. Du får då en
samt om kraften ska visas
pop-up för varje ny stång systemet ritar när du
lägger in en kommentar
i ton eller kN
där vikten anges

Ange om du vill ha automatisk eller manuell
detektering av hammare av/på. OBS! För att
ha automatik krävs att givare installeras

Ange om du vill ha dina mätvärden
av typen per 20-cm-staplar
presenterade som antal slag sedan
senaste djup eller stapelvärden som
passar GS
Här kan man välja hur
kommentarerna ska
presenteras. Kommentarerna kommer även
ut i filen i samma format som du valt att se
dem i grafen. Alltså kommer både kod och
text ut om du valt att se detta i graferna

Ange om textfönstret ska
visa aktuellt djup eller
djupaste man varit på

Ange om du vill att systemet
ska generera koder för
hammare av/på eller inte
Av = Ej markerad
På = Markerad

I rutan Nollvärde kraft anger man om borriggen har stabilt nollvärde för kraften eller om det flyter
och kan vara mycket olika mellan sonderingarna.
I rutan registrering finns en checkbox där du kan ange om du vill ha ut moment från
hejarsonderingen direkt från systemet och ut i filen. Om denna är vald tar systemet det värde du
anger när du lägger in momentet som kommentar och fritext (se mera i kapitlet Lägga till
Kommentarer).
För att spara inställningarna trycker man på SPARA (kortkommando ALT+S). Annars kan man
avbryta genom att trycka på AVBRYT (kortkommando ALT+A). Om du trycker på SPARA så
kommer inställningarna att sparas i systemet och användas tills de ändras igen. Nästa gång du
öppnar denna dialog kommer alltså värdena att vara de du senast sparat.
Notera att ändrade inställningar/värden i vissa fall kommer att synas i dina grafer även om du inte
väljer SPARA. De uppdateras direkt när man ändrar värdena, men ändringarna sparas inte i
systemet så att de kommer tillbaka vid nästa användning.

För att ändra skalinställningarna för en parameter trycker du nu istället med musens högerknapp
någonstans till höger om det vertikala skalstrecket (där man kan avläsa djup) i motsvarande graf.
Detta område är markerat med grönaktig ton nedan.

Om du vill ändra skalan för djup så klickar du istället till vänster om den vertikala skalan (markerad
med grå ton) med vänstra musknappen.
Välj den skala du vill använda och tryck på SPARA.
Om man trycker på knappen Fil & Epost så får man upp en dialog där man kan ange om man vill att
systemet ska spara fil automatiskt efter varje sondering och om man vill att den filen även ska
skickas iväg med Epost direkt efter avslutad sondering.

Om man vill att systemet ska skapa en fil direkt efter att man avslutat ett borrhål och tryckt på
STOPP så bockar man i rutan ”Skapa filer automatiskt efter varje borrhål”.
Om du markerar "Använd systemets mappstruktur" så skapar systemet en mappstruktur där
sonderingar sparas automatiskt. En mapp som heter "G1 Logger data" skapas på skrivbordet och i
den mappen skapas sedan en mapp för varje nytt projekt. Filerna läggs sedan i mappen för det
projekt de tillhör.
För att kunna bocka i rutan ”Skicka filer automatsikt” måste man först ha bockat i ”Skapa filer
automatiskt efter varje borrhål” så att det finns fil att skicka. Man måste också ange inställningar
Epost-konto. Man använder samma inställningar som till sitt vanliga Epost-konto och man kan hitta
uppgifterna i sin Epost-klient. Be din PC tekniker om hjälp om du inte vet hur du ska få fram
uppgifterna. Om man väljer att skicka Epost automatiskt så kommer man att bli tillfrågad om
lösenordet första gången man skickar Epost efter att systemet startats. Systemet kommer sedan ihåg
lösenordet tills man stänger av det. Av säkerhetsskäl raderas det då.

Titta på inspelade sonderingar
För att titta på redan inspelad data (tidigare sonderingar) så trycker du på knappen DATA. Då får du
upp ett fönster med flera möjliga val för att sortera fram den sondering du letar efter. Ofta använder
man drop-down-menyn ”SENASTE 20”, där de senaste 20 sonderingarna finns att välja bland.
Annars väljer man att sortera och filtrera sonderingarna utifrån datum och projekt. Då dyker de
sonderingar som passar sökvillkoren/filtret upp under menyn ”HÄMTADE SONDERINGAR”.

Här väljer man mellan
vilka
datum man vill kunna söka
efter sonderingar

Här presenteras de projekt man funnit för ovan
angivet datumspann. Det räcker att en borrning
gjorts
inom spannet för att projektet ska komma med

När du hittat den sondering du vill titta på under antingen HÄMTADE BORRHÅL eller SENASTE
20 BORRHÅLEN väljer du den och trycker på ”Öppna” så hämtas den valda sonderingen och
presenteras på skärmen. Datum då sonderingen utfördes kommer upp i rutan DATUM VALD
SONDERING om man markerat kryssrutan. Detta är valbart då det tar extra tid att hämta datumet
och kan alltså undvika den extra fördröjningen genom att inte markera rutan.
Sonderingens maxdjup skrivs in i rutan Djup (se inringat blått i figuren nedan).

Graferna för de parametrar du valt att systemet ska skapa fil för läggs nu upp i fönstret. Nu kan du
välja att skapa fil eller att radera den presenterade sonderingen. För att skapa fil trycker du på
knappen FIL (se nästa kapitel för mer information om att skapa fil).

Skapa fil
Om du valt att skapa fil så kommer du först att få ange vilka parametrar du vill ha med i filen.
Systemet kommer ihåg de val du gör så nästa gång du skapar en fil för samma borrmetod kommer
de val du gör att vara förvalda:

Sedan får du ange vilken filtyp du vill skapa:

Systemet antar sedan att du vill ha filnamnet ”projektnamn_borrhålsnamn_borrmetod.std”. Dessa
parametrar finns angivna som ID för sonderingen i de med rött inringade fälten i figuren längre upp.

Du får också upp en ”Spara-fil-dialog” där du kan ange namn på filen samt var den ska läggas:

När du valt vad filen ska heta och var du vill ha den så trycker du på ”Spara” och filen sparas. Du
får ett kvitto på att filen sparats genom en dialogruta som kommer upp.

Återuppta en avbruten sondering
Om du har avbrutet en sondering som du vill återuppta så trycker du på knappen ÅTERTA. Detta
fungerar på en pågående sondering som blivit avbruten men även på en sondering som hämtas från
databasen.

När du har den sondering du vill återuppta inläst så trycker du på ÅTERTA. Systemet lägger då den
valda sonderingen som pågående. Tryck sedan på START och välj startdjup så återupptas
sonderingen på angivet djup och ny data adderas till sonderingen. Du kan se att sonderingen är
igång genom att START-knappen ej är valbar längre.

Systemhantering
För att skicka logfiler till Envi trycker du på knappen SYSTEM. Du får då upp dialogen för
systemhantering där flera åtgärder kan vidtas

Hantering av logfiler
Du kan be systemet skapa logfiler genom att trycka på knappen SKAPA ZIP LOGFIL. Om du inte
är ansluten till gatewayboxen och systemet är igång så kommer bara applikationernas logfiler att
sammaställas och läggas i den zippade mappen. Om du är ansluten och systemet är igång kommer
även kalibreringsdata mm att samlas in och bifogas i den zippade mappen. För att det ska fungera
att skicka filer måste man ha angivit korrekta data för sitt mailkonto i dialogen för att skicka
borrdata med Epost under Användarinställningar (se föregående kapitel).

Programversion och kalibrering
I denna dialog finns också funktioner för att uppdatera både programmet och kalibreringen. Om du
trycker på HÄMTA SENASTE VERSION när din dator är uppkopplad mot internet så kontrollerar
systemet om det finns nyare version och hämtar den i så fall. Du kans edan installera den nya
versionen genom att dubbelklicka på den nedladdade msi-filen.
Om du fått en ny kalibreringsfil importerar du den till systemet genom att trycka på knappen
UPPDATERA KALIBRERING och sedan i fildialogen välja den fil som innehåller kalibreringsdata

Radera Data
Tryck på RADERA för att öppna dialogen för borttagning av sonderingsdata.

Du kan nu välja att radera:
1. Ett helt projekt. Välj bara projekt och tryck på RADERA
2. En sondering. Välj ett projekt ur Projekt-menyn och sedan den sondering du vill ta bort ur
sonderingsmenyn. Tryck på RADERA så försvinner den.
3. Alla sonderingar fram till och med ett visst datum. Ange det datum fram till och med vilket
du vill ta bort sonderingarna. Se till att checkboxen är markerad och att du angett rätt datum.
Alla sonderingar från den allra äldsta och fram till angivet datum tas då bort.
Om du väljer att radera något kommer du att ombes bekräfta att du vill radera den innan det tas bort.
OBS! DET GÅR INTE ATT ÅNGRA RADERA EFTER ATT DU BEKRÄFTAT ATT DET SKA
RADERAS.

Konfigurera knappsatsen
KONFIGURERA KNAPPSATS beskrivs i kapitlet om knappsatsen.

Backup och Återställning
Man kan när som helst ta backup på den data man har i databasen. Detta görs genom att man trycker
på knappen SYSTEM i huvudfönstret. I SYSTEM-dialogen trycker man sedan på knappen
BACKUP. Man får då upp en dialog där man anger start- och slutdatum för det data man vill ta
backup på.

Om man vill ta backup för en viss dag eller för vissa dagar så anger man de datum mellan vilka man
vill spara backup-data och trycker på KÖR. Om man vill ta backup bara för en dag så anges datum
för den dagen både som FRÅN-datum och TILL-datum. Om man vill ta en backup på ett visst
projekt så bockar man i rutan och skriver i projektnamnet under PROJEKT, varefter man trycker på
KÖR.
Om man ångrar sig och inte ta backup lämnar man genom att trycka på krysset och stänga fönstret.
För att återställa databasen från en tidigare backup eller ladda in an backup på en annan dator måste
man först möjliggöra återställning av databasen genom att öppna användarinställningar och sätta
Backup möjlig (se tidigare kapitel).
Backupfilen ska ligga i mappen C:/EnviLoggerG1/ och heta EnviLoggerG1Backup.zip

Appendix-1: Borrplaneraren
Du kan skapa en borrplan på kontoret för att minimera behovet av datainmatning när du genomför
fältarbete. Borrplanen ska vara ett Exceldokument där ”rätt” data finns i rätt cell i dokumentet. För
att kunna använda detta måste du kontakta Envi så att vi kan diskutera hur det ska lösas. Om du är
intresserad kontakta support@envi.se.

Appendix-2: Knappsatsen

Installation
Knappsatsen ansluts enkelt var som helst på databussen så den elektriska installationen kan göras
mycket enkelt. Boxen har fyra fästhål på undersidan. Man tar loss locket för att komma åt fästhålens
ovansida. Systemet är förberett för knappsatsen så den känns igen direkt av systemet och kan börja
användas så snart det anslutits till bussen.

Användarhandledning
Knappsatsen har från fabrik bara två förkonfigurerade knappar, den gula och gröna knappen. Den
gröna knappen har flest funktioner och används för att kvittera meddelanden som kommer upp och
motsvarar också START-knappen i applikationen. Den gula knappen motsvarar PAUS-knappen i
applikationen. Om man samtidigt trycker ned både den gröna och den gula knappen så motsvarar
det STOPP-knappen; man trycker alltså på båda knapparna om man vill avsluta en sondering.
De blå knapparna används dels för att välja i menyer och dels för att lägga in kommentarer under
tiden man sonderar.

Hantera kommentarer
Knappsatsen är helt flexibel vad gäller vilka kommenterar du kan ange med hjälp av den. För att
definiera vilken kommentar respektive knapp motsvarar så använder du dialogen för
knappsatskonfigurering som finns i MWD-applikationen. Tryck på knappen SYSTEM (1) och
sedan på knappen ”KONFIGURERA KNAPPSATS” (2).

1

2

När detta är gjort kommer en bild föreställande knappsatsen upp på skärmen. Du vilka koder för
vilka metoder en knapp har genom att hålla musen över den knapp du är intresserad av.

Du trycker nu på den knapp du vill konfigurera. Då kommer en ny dialog upp där du kan ange
vilken kommentar knappen ska generera.

Du kan välja bland standardkommentarer i menyn som heter Kod eller så kan du lägga in en egen
fritextkod genom att skriva något i Fritextfältet. Det går dock inte att göra både och, dvs ange en
standardkod men lägga till även fritext. När du valt den kod du vill associera knappen med trycker
du på SPARA.
Om du vill att koden ska gälla generellt för alla metoder så väljer du ”Ej Vald” i METOD-menyn.
Om du vill associera knappen med en metodspecifik kod så anger du önskad metod i menyn
METOD. Den kod som associerats med knappen kommer då bara att gälla för den metoden. Om du
kör en annan metod kommer dess metodspecifika kod att gälla eller om ingen sådan kod finns
kommer den generella koden att gälla.
Man kan också välja att markera kryssrutan "Expandera". Om du gör detta kommer knappen att
associeras med att öppna det expanderade textfönstret där stora siffror visas (se kapitlet "Öppna
fönster med stora siffror" för att få veta mer om det expanderade textfönstret).
Denna procedur upprepas sedan för alla knappar som du vill använda för att ange koder.
När du är klar trycker du bort fönstret med knappsatsen genom att klicka på krysset i dess högra
hörn. Knappsatsen är nu klar för användning. Knappar som inte konfigurerats varesig för den
specifika metoden eller generellt kommer inte att ge någon effekt medan de andra kommer att
generera de koder som associerats med dem.

Använda blå knappar för att välja i menyer
I vissa fall kommer det upp dialogrutor där man måste göra val i menyer. I de fallen kan man
använda blå knapparna för att bläddra i menyerna. Detta gäller bara de vanligast använda menyerna
och i normalfall, dvs där man ska göra en vanlig sondering. Nedan kan du läsa om de dialoger där
du kan använda de blå knapparna för menyval samt hur det går till.
Huvudfönstret
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1

I detta läge finns det bara en knapp som är användbar och det är den gröna knappen. När du trycker
på den trycker du på NY-knappen för att skapa en ny sondering.
NY-dialogen
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1. Numret på borrhåls-ID ökas eller minskas med ett varje gång man trycker på den här
knappen. Notera att ID Borrhål alltså måste ha en siffra sist i namnet för att detta ska
fungera, t.ex. sondering-1 eller ”Höjden345” eller liknande.
2. Med de här två knapparna kan man stega upp (+) resp. ner (-) i menyn Alla metoder.
Observera att man bara kan byta val i den menyn om man i menyn Mina metoder valt ”Ej
vald”
3. Med de här två knapparna kan man stega upp (+) resp. ner (-) i menyn Mina metoder.
Observera att man bara kan byta val i den menyn om man i menyn Alla metoder valt ”Ej
vald”
4. Den gröna knappen används för att trycka på SPARA i dialogfönstret
5. Den gula knappen används för att trycka på AVBRYT i dialogfönstret
Starta sonderingen
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1. Med den gröna knappen kan du nu starta sonderingen
2. Den gula knappen har i detta läge ingen funktion
3. Om du trycker på (1) + (2) så genererar det tryck på STOPP i applikationen

START – välj startdjup
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Du trycker på grön knapp för att spara startdjupet och gå vidare. Motsvarar SPARA i dialogen. Om
du vill avbryta trycker du på den gula knappen som motsvarar AVBRYT i dialogen.
För att stega upp respektive ner i startdjupet trycker du på + respektive - för den stegstorlek du vill
använda. Se i bilden vilka knappar som styr vilket steg.
1 sonderingen
Genomför

1+2
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2

1. Använd den gröna knappen för att trycka på START när du t.ex. vill kvittera nytt borrstål. Så
fort START-knappen i fönstret är valbar kan du trycka på med hjälp av den gröna knappen
på knappsatsen
2. Använd gul knapp för att pausa sonderingen. Det motsvarar alltså att trycka på knappen
PAUS i fönstret
3. De blå knapparna motsvarar nu de kommentarskoder du tidigare associerat med dem. Tryck
på den knapp som motsvarar den kod du vill skriva ut
4. Tryck på den gröna och den gula knappen samtidigt för att stoppa/avsluta sonderingen.
Detta motsvarar alltså att trycka på STOPP i fönstret

Avsluta sonderingen

Sonderingen avslutas genom att du trycker på STOPP genom att hålla nere både den gröna och den
gula knappen samtidigt. Du får då upp ett fönster för att lägga till stopp-kod. Den första stoppkoden,
som är kod 90, kommer att vara vald. För att flytta dig mellan koderna och sedan skriva ut
stoppkoden använder du de blå knapparna samt den gröna knappen enligt nedan.
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1. Tryck på den gröna knappen för att spara och skriva in den stoppkod du valt
2. Tryck på den gula knappen för att avbryta och återgå till sonderingen
3. Tryck på den blå knappen vid (3) markerad med + för att ange en högre kod eller – för att
ange en lägre kod

Appendix-3: Backup och Återställning av MySQL databasen
Det finns script som kan användas för att ta en komplett backup av databasen och även att återläsa
en sådan. Detta kan vara användbart t.ex. om databasen växt så att den blivit för stor för PC:n, eller
om du vill avinstallera G1 systemet men ändå spara en kopia av databasen med dina borrningar.
Databasen har den egenheten att den växer så länge den behöver mer utrymme och utrymme finns
att tillgå på datorn. Även om man sedan tar bort data genom att radera sonderingar enligt tidigare
beskrivning så släpper aldrig databasen något utrymme. Det utrymme som frigörs när man raderar
sonderingar kommer emellertid att kunna återanvändas när nya data ska sparas så genom att radera
sonderingar regelbundet kan man se till att databasen inte växer mer.
För att spara en backup av databasen gör följande:
Steg 3-5 behöver du bara göra om du ska installera databasen på en annan PC
1. Ladda ner installDB.zip och EnviloggerBackupAnd Restore.zip (Kontakta Envi för länk till
filerna) och lägg dem på en extern enhet som är tillräckligt stor för att få plats med
backupen. Zippa upp båda zip-filerna och skapa directoryn med motsvarande namn
(installDB och EnviloggerBackupAnd Restore) på den externa enheten där filerna i
respektive zip-fil kan läggas.
2. Anslut extern enhet till vilken du vill spara backupen. Se till att EnviloggerBackup.bat finns
på den. Dubbelklicka på EnviloggerBackup.bat. Databasbackupen också kallad dump
kommer att sparas på samma ställe som du kört EnviloggerBackup.bat från. Om du vill
köra bat-filen från kommandofönster måste du se till att du står i det directory där bat-filen
finns innan du exekverar den
3. Installera MySQL databasen och om du vill kunna köra G1 systemet på nya datorn även alla
drivers etc som finns i InstallDB menyn (se mer information längre ner) som du får upp
genom att dubbeklicka på AUTORUN.EXE i installDB mappen.
4. Anslut den externa enheten med databasbackupen på till din nya PC (den du vill föra över
databasen till) och kör där scriptet EnviloggerRestore.bat genom att dubbelklicka på den
eller genom att exekvera den från kommandofönster. Om du gör det sistnämnda så måste du
återigen ställa dig i rätt directory innan du exekverar bat-filen
5. Verifiera att backupen installerats korrekt i nya datorn
6. Ta bort MySQL från den PC du tog ut backupen från genom att köra vanlig avinstallera från
kontrollpanelen
7. Ta bort MySQL mappen, “c:\mysql”, från den dator du just avinstallerade MySQL på
8. Installera ny databas på den PC du just avinstallerat MySQL på genom att dubbelklicka på
AUTRUN.EXE som finns i mappen installDB
Nu ska det bara vara att köra på igen!

För att installera databasen och eventuellt andra program kör du alltså AUTORUN.EXE i mappen
installDB. Du får då ett dialogfönster med ett antal knappar:

1. Tryck på MySQL database installation (du får då upp ett kommandofönster där det kommer
en begäran om att du ska trycka på valfri tangent för att avsluta
2. Tryck på Java JRE installation och följ instruktionerna
3. Tryck på COM port driver installation. Denna installation går ofta inte vid första försöket så
tryck sedan igen på denna knapp (så att det alltså blir två tryckningar). Nu kommer
installationen att fungera. Vi vet inte varför det blir på detta sätt eftersom det inte är vår
installationsmjukvara och vi kan därför tyvärr inte heller göra något åt det
4. Tryck på CAN driver installation och följ instruktionerna
5. Tryck till slut på Close Menu

