
 

 

 

 

 

 

 

Pomiar grubości powłok w technologii SIDSP 

 (ang. Sensor-Integrated Digital Signal Processing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Technologia cyfrowa zapewnia doskonałą 

odporność na zakłócenia 

 

 

Inteligentne czujniki z wbudowanym cyfrowym przetwarzaniem sygnału zaczynają 

stanowić coraz bardziej popularny trend w technologii. Z takiego rozwiązania płynie 

wiele korzyści m.in. większa odporność na zakłócenia, co w konsekwencji prowadzi 

do wyższej powtarzalności odczytów. Z uwagi na fakt, że omawiana technologia 

nie powoduje zwiększenia kosztów produkcji, jest wysoce prawdopodobne, 

że w krótkim czasie mierniki cyfrowe zdominują rynek.   

 

W dzisiejszych miernikach badania grubości powłok znajduje zastosowanie 

podstawowa zasada technologii analogowej, oparta na elektromagnetycznym pomiarze 

grubości powłoki, która wywodzi się lat 70-tych. Pomimo, iż proces ten podlegał ciągłemu 

rozwojowi i ulepszeniom przez lata, wiele wymagań pozostaje nie spełnionych do tej pory. 

Prawdą jest, że analogowe mierniki grubości powłok są niezawodne, ale pozostają takimi 

tylko w warunkach braku zakłóceń. 

 

Warunki braku zakłóceń, jednakże, są przypadkiem idealnym. W warunkach rzeczywistych 

odczyty mogą być zakłócane przez pola elektromagnetyczne, niewystarczające filtrowanie 

sygnałów pomiarowych, szybkie wahania temperatury lub nieprecyzyjną linearyzację. 

Ponadto precyzyjny pomiar zawsze wymaga dostatecznej liczby odczytów, aby dokładnie 

zmierzyć faktyczną grubość powłoki. To warunek wstępny, którego użytkownik nie zawsze 

jest świadomy. 

 

Niektóre problemy w ogóle nie znajdują rozwiązania poprzez stosowanie metod technologii 

analogowej. W gruncie rzeczy, optymalne filtrowanie sygnału pomiarowego nie jest 



 

osiągalne w technologii analogowej ze względu na nieadekwatny koszt techniczny, 

jaki trzeba byłoby ponieść.  

Analogowe mierniki grubości powłok mogą być postrzegane jako swego rodzaju kompromis 

i akceptowane jako rozwiązanie, przyjmujące za priorytet wartość współczynnika relacji 

koszt / korzyści. Gdy idealny zakres warunków i parametrów zostanie przekroczony, 

zakłócenia będą się kumulować w sposób niekontrolowany, tak że nikt nie będzie w stanie 

dostrzec, czy oraz na jakim etapie odczyty podlegają zakłóceniu. 

 

Te zakłócenia mogą być nawet tymczasowo stabilne, tak więc pozostaną niewykryte – 

ani powtarzanie odczytów w tym samym miejscu, ani stosowanie odpowiednich metod 

kalibracji nie przyniosłyby efektu w postaci ich wykrycia. 

Taka niekontrolowana ‘falsyfikacja’ odczytów może pozostać niewykryta przez użytkownika 

lub wymagałaby zaakceptowania jej przez użytkownika do czasu wynalezienia lepszej 

alternatywy. 

 

Metoda cyfrowego przetwarzania sygnału oferuje rozwiązanie tego problemu. 

 

Analogowy i cyfrowy pomiar grubości powłoki 

 

Konwencjonalne analogowe mierniki grubości powłoki przesyłają sygnały pomiarowe przez 

kabel do elektronicznego miernika grubości, w którym ma miejsce skomplikowane i podatne 

na zakłócenia analogowe przetwarzanie danych. Takie urządzenia elektroniczne mogą 

zawierać do 8 analogowych modułów, czasem są to drogie komponenty precyzyjne, takie 

jak wzmacniacze stabilności temperatury, kondensatory oraz regulatory napięcia. 

Regulatory napięcia zaprojektowane dla gamy napięć zwykle zajmują dużo miejsca 

i wymagają skomplikowanych układów elektrycznych. Podczas procesu produkcji takiego 

miernika wszystkie jego komponenty muszą być poddane ścisłym testom, termicznemu 

‘starzeniu’ oraz  procedurze selekcji. 

 

Cyfrowe czujniki służące do pomiaru grubości powłok w oparciu o zasadę indukcji 

magnetycznej lub prądów wirowych łączą elementy kompletnego tworzenia sygnału, 



 

pomiaru i przetworzenia jednostki wewnątrz czujnika. Czujnik jest w stanie wytworzyć 

wszystkie konieczne sygnały kontrolne oraz dokonać edycji i cyfrowego przetworzenia 

powracających sygnałów pomiarowych. Tylko całkowicie przetworzone cyfrowe wartości 

grubości powłoki są przesyłane do miernika w celu uzyskania podglądu na wyświetlaczu, 

oceny statystycznej i przechowywania danych. Miernik nie jest już stosowany 

do przetwarzania pojedynczych wartości grubości powłoki, po prostu zbiera dane i zarządza 

nimi, wyświetla je oraz eksportuje. 

 

Ta technologia została rozwinięta przez Firmę ElektroPhysik dla ElektroPhysik i jest 

firmowana jako „SIDSP®” – cyfrowe przetwarzanie sygnału zintegrowane z czujnikiem. 

Czujniki SIDSP® - wymagają tylko dwóch prostych analogowych modułów, które można 

implementować w sposób kompaktowy: wzmacniacz sterujący do kontrolowania głowicy 

czujnika oraz wzmacniacz mierniczy, pozwalający wzmocnić sygnał pomiarowy przesyłany 

przez głowicę mierzącą. Jedno pojedyncze napięcie operacyjne jest wystarczające. 

Konwertery zamieniające jednostki analogowe na cyfrowe, osadzone w zaawansowanym 

mikrokomputerze natychmiast tworzą i przetwarzają naprzemienne sygnały napięcia 

wymagane do dokonania pomiaru. Cały pomiar jest przetwarzany w punkcie pomiaru, 

nie w mierniku macierzystym. 

 

Wszystkie inne analogowe moduły, jakie są wymagane w konwencjonalnych miernikach 

grubości powłok stają się zbędne i są po prostu zamienione na algorytmy cyfrowego 

przetwarzania sygnału. Z uwagi na fakt, że są zastosowane standardowe komponenty 

o małych wymiarach i wysoce zintegrowane moduły cyfrowe oraz, że liczba koniecznych 

elementów elektronicznych może być zredukowana do 50%, rozmiar całkowitej 

elektronicznej jednostki pomiarowej i przetwarzającej można zminiaturyzować tak, 

aby mieścił się w głowicy sensora.  

 

Logicznie rzecz ujmując delikatne komponenty precyzyjne, których nie potrzeba stosować 

nie ulegają usterkom. Stąd częstotliwość uszkodzeń kompletnego miernika znacznie się 

obniża. Dlatego też czujniki SIDSP® odznaczają się doskonałą niezawodnością. Ponadto, 



 

sygnał pomiarowy jest chroniony przed jakimikolwiek interferencjami w trakcie całego 

procesu cyfrowego przetwarzania. 

Ponieważ sondy SIDSP® zawierają mniej komponentów, częstotliwość usterek jest wysoce 

zredukowana ze względu na brak tych elementów. W połączeniu z funkcją ochrony sygnału 

przed zakłóceniami, cyfrowe sensory SIDSP® zapewniają większą powtarzalność odczytu 

oraz niezawodność. 

 

W metrologii inteligentne czujniki z cyfrowym przetwarzaniem sygnału są obecnie 

powszechnie stosowane. Procedury pomiarowe wykorzystujące ‘proste’ sygnały, tak jak 

w pomiarze ciśnienia, temperatury, naprężenia już od jakiegoś czasu czerpią z zalet 

znakomitych funkcji cyfrowej technologii, podczas gdy przy pomiarach grubości powłok 

trend w kierunku inteligentnych czujników można uznać za stosunkowo nowy. Wynika 

to z faktu, iż w pomiarze grubości powłok stosuje się wysoce ‘złożone’ sygnały, 

takie jak naprzemienne sygnały napięcia, różnicujące się częstotliwości lub nielinearne 

charakterystyczne krzywe czujnika. 

W konsekwencji rozwój tego rodzaju sond jest dużo trudniejszy i wymaga większej wiedzy 

technicznej typu ‘know-how’, by zapewnić niezawodne rozwiązania techniczne. 

 

Zakłócenia elektromagnetyczne w pomiarach grubości powłok 

 

Standard EN 61 000 zgodności elektromagnetycznej (EMC) definiuje prawne dyrektywy 

w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz wydajności sprzętu elektrycznego pod względem 

elektromagnetycznych zakłóceń i odporności na elektromagnetyczne interferencje 

pochodzenia zewnętrznego. Mając zastosowanie do całego sprzętu elektronicznego, 

standard ten odnosi się do zakłóceń elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości 

(takich jak wytworzone przez VHF, telefon komórkowy lub TV), podczas gdy dokładność 

pomiaru grubości powłok podlega raczej zakłóceniom o niskiej częstotliwości. Interferencje 

o niskiej częstotliwości, jednakże, nie są brane uwagę w standardzie EN 61 000, 

co w rezultacie sprawia, że emisja fal o niskiej częstotliwości nie podlega testowaniu. 

 



 

Typowymi źródłami zakłóceń są na przykład monitory komputerowe, silniki elektryczne, 

transformatory oraz konwertery. Aby chronić analogowe mierniki grubości powłok przed 

takimi zakłóceniami użycie dobrze osłoniętych kabli czujnika jest niezbędne. Dobrze 

osłonięte kable są jednak nieelastyczne, zwłaszcza kiedy istnieje konieczność 

zastosowania długich przedłużaczy. Aby przezwyciężyć ten problem w praktyce zazwyczaj 

jest osiągnany kompromis pomiędzy pracą osłony kabla a jego wewnętrzną sprężystością. 

Wadą takiego kabla jest brak możliwości dostrzeżenia czy i w jakim stopniu wartości 

analogowe podlegają zakłóceniom. 

 

Odporność na zakłócenia: analogowe 20 mV czy cyfrowe 4000 mV? 

 

Konwencjonalne mierniki grubości powłok zazwyczaj przesyłają analogowy sygnał 

pomiarowy na poziomie ok. 0.02V do jednostki przetwarzającej miernika.  

W przeciwieństwie do tego, systemy SIDSP® pracują przy poziomie cyfrowego sygnału 

na kablu ok. 4V. W świetle tak znacząco zwiększonej siły sygnału będącej 200-krotnie 

większą, cyfrowy sygnał jako taki jest dużo lepiej chroniony przed zakłóceniem 

niż analogowy. 

Podczas gdy sygnał analogowy zawiera całkowitą informację pomiarową w formie fali 

ciągłych, sygnał cyfrowy składa się wyłącznie z kolejnych wartości (0 lub 1) zgodnie 

z poziomami napięcia 0V lub 4V. 

 

W kwestii sygnałów cyfrowych wystarczy po prostu rozróżnić te dwie sytuacje. Sygnał 

cyfrowy może podlegać zakłóceniu na jego poziomie niewiele poniżej 50% bez jakiejkolwiek 

utraty informacji. Jeżeli, na przykład, przy pewnym zadaniu pomiarowym wymóg poziomu 

zakłóceń wynosi maksimum 1% poziomu sygnału pomiarowego, limit tolerancji 

w przypadku sygnałów analogowych na kablu będzie osiągnięty już na poziomie 0.0002V. 

Natomiast typowy sygnał cyfrowy o napięciu 4V na kablu pozwala na zakłócenie do 

wysokości 2V  i to całkowicie niezależnie od 1% limitu zakłóceń. 

 

W tym przykładzie, sygnał cyfrowy umożliwia zwiększoną odporność na interferencję, 

będącą 10.000 razy większą w porównaniu z analogowym odpowiednikiem. Jeśli sygnał 



 

pomiarowy jest uszkodzony podczas transmisji do elektronicznego urządzenia miernika, 

wada ta pozostanie nie wykryta w przypadku sygnałów analogowych. W przeciwieństwie 

do tego, sensory SIDSP® zapewniają prawdziwość danych dzięki zastosowaniu kodów 

CRC wykrywających błędy. Podczas gdy proste procedury polegające na sprawdzeniu 

sumy pozwalają wyłącznie na zidentyfikowanie uszkodzonych danych, rozszerzone kody 

CRC umożliwiają korektę błędu do pewnego poziomu odchyleń. 

Nawet w wysoce mało prawdopodobnej sytuacji ciągłego zakłócenia sygnału na poziomie 

wyższym niż 50% w efekcie uniemożliwiającym korektę, czujnik SIDSP® nie stworzy 

nieprawdziwego sygnału pomiarowego, ponieważ sygnał ten zostanie w sposób 

niezawodny wykryty i wiadomość o błędzie pojawi się jako ‘komunikacja sensora 

niemożliwa’ (ang.: ‘sensor communication not possible’). 

 

W przypadku mierników wykorzystujących analogową technologię sondy poziomy zakłóceń 

porządku sygnału pomiarowego, tj. w zakresie ok. 20mV, całkowicie zafałszują odczyt 

grubości i ta usterka na skutek błędu nie zostanie rzetelnie wykryta. Właściwie detekcja 

błędu jest w tym przypadku niemożliwa., podczas gdy technologia cyfrowa zapewnia prawie 

100% ochrony przed błędami. 

 

Zwiększona odporność na zakłócenia, precyzja oraz oszczędność czasu  

dzięki cyfrowym filtrom 

 

Czujniki SIDSP® cechujące się zminiaturyzowaną elektroniczną jednostką pomiarową 

połączoną z metaliczną osłoną są dobrze chronione przed zewnętrznymi zakłóceniami. 

Niemniej jednak, sam sensor może wychwycić interferencje, które zwykle zostają osłabione 

poprzez filtrowanie lub w idealnej sytuacji – całkowicie wyeliminowane. 

 

Wymogi dla takich filtrów sygnału pomiarowego są bardzo wysokie. Jeżeli to możliwe, 

wszystkie zakłócenia powinny zostać usunięte bez fałszowania bieżącego sygnału. 

Eksperci nazywają takie filtry „wąskopasmowymi” lub „wysokiej wiarygodności sygnału”. 

Z uwagi na ogromny koszt, stabilność oraz problemy z temperaturą, które wiązałyby się 



 

z zaprojektowaniem filtrów analogowych pod kątem spełnienia koniecznych wymogów 

opisanych powyżej, filtry analogowe głównie reprezentują rozwiązanie kompromisowe. 

 

W przeciwieństwie do tego, filtry cyfrowe operują wyłącznie w oparciu o oprogramowanie, 

doskonale adaptując się do zadania pomiarowego pod względem charakterystyk filtra. 

W związku z tym cyfrowe przetwarzanie sygnału otwiera całkowicie nowe perspektywy, 

jakie nie zostałyby nigdy osiągnięte poprzez technologie analogowe, chyba że na skutek 

ogromnych wysiłków. 

 

Filtry cyfrowe są filtrami wąskopasmowymi, osiągającymi wiarygodność oraz stabilność 

sygnału. Jeśli sygnały pomiarowe nie są filtrowane w sposób analogowy przez komponenty 

precyzyjne, a w zamian podlegają filtrowaniu cyfrowemu działającemu w oparciu 

o oprogramowanie, jakość uzyskuje się dzięki zastosowaniu zaawansowanych filtrów 

odpowiadających warunkom danego zadania pomiarowego bez konieczności zakupu 

dodatkowego sprzętu komputerowego. 

 

Filtry sygnału cyfrowego są doskonale dostosowane do eliminacji zakłóceń 

bez zniekształcania sygnału pomiarowego. Wartości pomiarowe przetwarzane cyfrowo 

zupełnie nie zawierają błędów systemowych oraz są wysoce odtwarzalne. 

 

Inne korzyści odwołują się do trwałości i niezawodności, ponieważ mierniki wykorzystujące 

czujniki cyfrowe zawierają 50% mniej komponentów. Zmiana w kierunku technologii 

cyfrowej pozwala na redukcję liczby elementów składowych miernika grubości powłok 

do 50%. Jako że każdy komponent stanowi potencjalne źródło błędu, użycie mniejszej 

liczby elementów skutkuje znacznie zwiększoną trwałością produktu oraz jednocześnie 

dużo lepszą ochroną przed źródłami awarii w ciągu całego cyklu życia produktu. 

Ponadto filtry cyfrowe zupełnie nie podlegają wpływom wahań temperatury, są doskonale 

odporne na starzenie. Sensory SIDSP® będą odznaczać się swoimi oryginalnymi 

właściwościami nawet po latach użytkowania. 

 

 



 

Oszczędność czasu i niezawodność dzięki zwiększonej odtwarzalności 

 

W celu uzyskania dostatecznie wiarygodnych odczytów specjalistyczne normy oraz 

standardy przemysłowe ustanowione dla mierników grubości powłok zalecają dokonywanie 

co najmniej 5 odczytów z rzędu w tym samym miejscu pomiarowym, aby obliczyć wartość 

średnią. To zalecenie pozwala na osiągnięcie 2.24-krotnie lepszej odtwarzalności wartości 

średniej aniżeli ta uzyskana z pojedynczego pomiaru. 

Matematycznie odtwarzalność może zostać zwiększona poprzez dokonanie kilku pomiarów 

z rzędu co wiąże się z dodatkowymi znacznymi staraniami. W konsekwencji, 

aby ją podwoić konieczna byłaby seria 20 odczytów zamiast 5. 

Jednakże, odtwarzalność każdego odczytu jest niezbędna aby otrzymać docelową 

powtarzalność wyników. Im jest ona lepsza, tym mniej pomiarów trzeba wykonać, 

aby osiągnąć ten cel. 

Z uwagi na wysoką odtwarzalność czujników SIDSP®, jeden pojedynczy pomiar wystarcza, 

aby otrzymać wiarygodny wynik, tak więc w wielu wypadkach odczyty wielokrotne zostają 

zredukowane do minimum lub nie są już konieczne. W rezultacie okres trwania takiego 

procesu pomiarowego pozwala użytkownikowi na oszczędności czasu i jednocześnie 

kosztów ogółem. 

 

Technologia cyfrowa – zwiększa wartość twojego miernika bez zwiększania 

wydatków 

 

Sensory SIDSP® dostarczają zdecydowanych zalet dla użytkownika i nie są związane 

z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Dzięki cyfrowemu przetwarzaniu sygnału wydajność, 

odporność na hałas oraz odtwarzalność ulegają zwiększeniu, podczas gdy cena pozostaje 

taka sama. 

 

Z tego powodu większość producentów grubościomierzy powłok prawdopodobnie zamieni 

dotychczasowe technologie na cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych 

w perspektywie średnio- lub długookresowej. 



 

ElektroPhysik ponownie stworzył pionierską technologię. Niektórzy producenci 

zapowiedzieli intensyfikację wdrożeń systemu cyfrowego przetwarzania sygnału 

zintegrowanego w czujniku. Wszyscy inni będą musieli jak najszybciej dogonić ten rozwój, 

jeśli chcą pozostać konkurencyjni w tej branży.  

               


