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1. Bendroji informacija 
DT-156 dangos storio matuokliai veikia arba magnetinės indukcijos arba sūkurinių srovių 

principu, atsižvelgiant į naudojamo zondo tipą, kurį galite pasirinkti MENIU sistemoje, 

arba veikia automatiškai. 

Matuokliai atitinka šiuos gamyklinius standartus: 

GB/T 4956-1985 

GB/T 4957-1985 

JB/T 8393-1996 

JJG 889-95 

JJG 818-93 

 
Ypatybės 

• Dangos matavimas: nemagnetinė plieno danga (pvz., dažyta, cinkuota); izoliuotos 

spalvotųjų metalų dangos (pvz., dažyta, anoduota danga)     

• Paprastas naudojimas MENIU pagalba 
• Du matavimo režimai: NEPERTRAUKIAMAS ir VIENMODIS 

• Du darbiniai režimai: TIESIOGINIS ir GRUPĖS (4 grupės) 

• Statistinis ekranas: AVG, MAX, MIN, NO., S.DEV 

• Vieno ar dviejų taškų kalibravimas, nepriklausomai nuo darbinio režimo 
• Lengvas nulinis kalibravimas  

• 320 rodmenų atmintis (80 kiekvienai grupei) 

• Lengvas pavienių rodmenų ir visos grupės rodmenų šalinimas 

• Garsi ir tyli signalizacija visiems darbiniams režimams 

• Senkančios baterijos, klaidų rodymas 

• USB sąsaja kompiuterio analizės programinei įrangai 

• Automatinio maitinimo išjungimo funkcijos inaktyvinimas MENIU nustatymuose. 
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1-1. Naudojimas 

• Ši kompaktiškas ir patogus matuoklis skirtas greitam ir tiksliam nesuardytos dangos 

storio matavimui. Naudojimo principas yra paremtas apsauga nuo korozijos. Prietaisą gali 

naudoti gamintojai ir jų klientai, biurų darbuotojai ir konsultantai, taip pat dažų 

parduotuvės, elektroninių plokščių gamybos, chemijos, automobilių, laivų statybos ir 

orlaivių pramonės bei lengvoji ir sunkioji inžinerija. 

•DT-156 matuokliai yra tinkami naudoti laboratorijose, dirbtuvėse ir lauke.  

• Zondas gali veikti dviem principais: megnetinės indukcijos ir sūkurinių srovių. Dangos 

matavimui ant juodųjų ir spalvotųjų metalų paviršių reikalingas tik vienas zondas. 

Prietaisas gali būti naudojamas specifinėms užduotims, t.y., specifinei geometrijai ar 

medžiagoms su specifinėmis savybėmis. 

 
1-2. Matuoklio aprašymas  

• Atliekant matavimus ant plieno paviršiaus, matuoklis veikia magnetinės indukcijos 

principu, o ant spalvotųjų metalų paviršių - sūkurinių srovių veikimo principu. 

• Išmatuotos vertės ir naudotojui skirta informacija yra rodoma LCD ekrane. Ekrano 

foninis apšvietimas leidžia lengvai skaityti įrašus tamsoje. 

• Prietaise yra įdiegti du darbiniai režimai: TIESIOGINIS ir GRUPĖS. 

•  TIESIOGINĮ režimą rekomenduojama naudoti paprastam, greitam ir atsitiktiniam 

matavimui. Šis režimas atlieka statistinę analizę. Pavienės vertės neišsaugomos. 

Statistinės analizės programa vertina 80  rodmenų. 

• GRUPĖS režimas leidžia matuoti ir išsaugoti rodmenis laisvai programuojamoje 

atmintyje. Daugiausia gali būti analizuojama 400 rodmenų ir 4 matavimo serijos pagal 

įvairius statistinius kriterijus. 

 
1-3. Maitinimo tiekimo grafikas 

• Matuoklis turi 1,5 V bateriją, plastikinį dėklą nešiojimui, naudotojo instrukciją 

(lietuvių k.), plieno ir aliuminio paviršius. 

• USB jungiamasis kabelis 

• Programinis diskas, skirtas Windows 98/2000/xp/Vista/7 
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1-4. Zondavimas 
Zondavimo sistemos yra montuojamos su spyruokle zondo įvorėje. Tai užtikrina saugų ir 
stabilų zondo nukreipimą ir nuolatinį sąlyčio slėgį. V formos griovelis zondų įvorėje teikia 
patikimus mažų cilindrinių detalių rodmenis. Pusiausferinis zondo galas yra pagamintas iš 
tvirtos ir atsparios medžiagos. Laikykite zondą už su spyruokle įmontuotos įvorės ir uždėkite 
matavimo objektą.  

1-5.5 Specifikacijos 
 

Jutiklinis 
zondas 

F N 

Veikimo 
principas 

Magnetinė 
indukcija 

Sūkurinių srovių 
veikimo principas 

Matavimo 
diapazonas 

0-1250µm 0-
49,21milių 

0-1250µm 0-
49,21milių 

Garantuota 
leistina 
(skaitmenų) 
paklaida 

0-850µm 
(±3%+1µm) 
850µm-1250µm 
(±5%) 

0-850µm 
(±3%+1,5µm) 
850µm-1250µm 
(±5%) 

0-33,46 milių 
(±3%+0,039mil
ių) 33,46milių-
49,21milių 
(±5%) 

0-33,46milių 
(±3%+0,059mili
ų) 33,46milių-
49,21milių 
(±5%) 

Tikslumas 0-50µm 
(0,1pm) 50µm-
850 µm (1 µm) 
850µm-1250µm 
(0,01mm) 

0-50µm (0,1 µm) 
50µm-850 µm (1 
µm) 850µm-
1250µm 
(0,01mm) 

0-1,968milių 

(0,001 milių) 
1,968milių -
33,46milių 
(0,01 milių) 
33,46 milių -
49,21 milių (0,1 
milių) 

0-1,968milių 

(0,001 milių) 
1,968 milių -
33,46 milių (0,01 
milių) 
33,46 milių -
49,21 milių (0,1 
milių) 

Minimalus 
išlinkio 
spindulys 

1,5mm 3mm 

Mažiausio 
ploto 
skersmuo 

7mm 5mm 

Pagrindinis 
kritinis storis 

0,5mm 0,3mm 

Darbinė 
temperatūra 

0°C-40°C (32°F-104°F) 

Santykinis 
drėgnumas 

20%-90% 
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Dydis (AxSxP): 110x50x23mm Svoris: 100g 

1-6.Priekinis vaizdas 

1- Zondas 
2-ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas 

3-Nulinio taško kalibravimo mygtukas 
4-Mygtukas žemyn/į dešinę  
5-Mėlynas mygtukas ESC/NE/ATGAL funkcijai meniu režime ar foninio apšvietimo 

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas darbo režime 
6-Pagrindinis dangos storio ekranas 

7-Matavimo įtaisas 
8-NFe: rodo spalvotųjų metalų rodmenis; 
Fe: rodo juodųjų metalų rodmenis 

9-Nurodo zondo veikimo principą: AUTOMATINIS, Magnetinė indukcija 
ar sūkurinių srovių veikimo principas 
10-Rodo, kad matuoklis šiuo metu valdomas per kompiuterį 

11-USB jungties prievadas                                        11        
12-Baterija senka                                   11 
13-Darbo režimo indikacija: TIESIOGINĖ ar 
GRUPĖS 14-Statistinis ekranas: AVG, MAX, MIN, 
SDEV 
15-Statistinis matavimo rodmenų skaičius  
16-Raudonas mygtukas OK/TAIP/ 
MENIU/PASIRINKTI meniu režime 
17-Mygtukas į viršų/į kairę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

2. Pasiruošimas 
2-1. Maitinimo tiekimas 
Kad patikrintumėte baterijos 
įkrovos būseną, paspauskite 

mygtuką: 
Nerodomas LC ekranas: 
nėra baterijos arba baterijos 
įkrovos lygis yra pernelyg 
žemas, kad ekranas būtų 
apšviestas. 
[piešinys] Ekranas: matuoklis 

išsijungia 
po 
sekundės 
– 
nedelsiant 
pakeiskite 
bateriją. 
Atminkite, 
kad esant 
labai 
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žemai įtampai, matuoklio 
vertės bus netikslios. 
 

2-2. Baterijos keitimas 

• Padėkite apverstą matuoklį 
ant tinkamo paviršiaus. 

•  Atsukite varžtelius nuo 
baterijos korpuso kryžminiu 
atsuktuvu. 
• Nukelkite korpuso dangtelį. 
• Išimkite bateriją. 
• Įdėkite naują bateriją. 
• Uždarykite dangtelį ir 
užsukite varžtelį. 
Dėmesio! Įsitikinkite, kad 
anodų ir katodų padėtis yra 
tinkamai nustatyta. 
 

2-3. Meniu sistema ir 
pagrindiniai nustatymai 2-3-
1 Meniu sistema 

Paspauskite  mygtuką ir 
įjunkite prietaisą; matuoklis 
veiks matavimo režimu. 
Paspauskite raudoną juostos 
mygtuką, kad perjungtumėte 
MENU režimą. Žr. šiuos 
MENIU sistemos nustatymus: 
PASTABA: MENIU sistema 
reikalauja, kad jūs gerai 
išmanytumėte savo darbą.  
Meniu 
>Statistinis vaizdas 
>>Vidutinis vaizdas 
>>Minimalus vaizdas 
>>Maksimalus vaizdas 
>>Skaitinis vaizdas 
>>Sdev. vaizdas 
>Parinktys 
>>Matavimo režimas 
>>>Vienmodis režimas 
>>>Nepertraukiamas 
režimas 
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> >Darbinis režimas 

> > > Tiesioginis 

> > >1 grupė 

> > >2 grupė 

> > >3 grupė 

> > >4 grupė 

> > Naudotas zondas 

> > >AUTO 

> > > Fe 

> > > No Fe 

                          > > 

Prietaiso nustatymai 

> > > m 

> > > mils 

> > > mm 

> > Foninis apšvietimas 

> > >Įjungtas 

> > >Išjungtas 

> > LCD statistinis 

> > >Vidutinis 

> > > Maksimalus 

> > > Minimalus 

> > >Sdev. 

> >Automatinis maitinimo 

išjungimas 

> > > Įjungtas 

> > > Išjungtas 

 

> Apribojimai 

> > Apribojimų nustatymas 

> > > Didelis apribojimas 

> > > Mažas apribojimas 

> > Pašalinti apribojimus 

> Šalinti 

> >Esami duomenys 

> >Visi duomenys 

> >Grupės duomenys 

> Matavimo vaizdas 

>Kalibravimas 

> > Įjungtas 

> > Išjungtas 

> > Trinti nulinį N 

> > Trinti nulinį F 
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2-3-2 Pagrindiniai nustatymai 
Prašome remtis MENIU išdėstymu. Pagal LCD indikaciją paspauskite 
raudonos juostos mygtuką OK/TAIP/MENIU/PASIRINKTI veikimo 
funkcijoms nustatyti. Paspauskite mėlynos juostos mygtuką 
ESC/NE/ATGAL veikimo funkcijoms nustatyti. Kad įjungtumėte pasirinktą 
elementą, paspauskite AUKŠTYN/ŽEMYN mygtuką. 

2-3-2-1 Matavimo režimas 

 Nepertraukiamo matavimo režimas: Kartais gali būti pranašumu, jeigu, 
kad būtų rodomas bėgantis rodmenų ekranas, zondo nereikia pakelti tarp 
skirtingų matavimų. Dirbant nepertraukiamu režimu, rodmenų nežymi 
garsinis signalas. Visi šiuo režimu gauti rodmenys automatiškai bus įvesti 
į statistikos programą, kol pakaks atminties vietos. 

 Vienkartinis režimas: Vienkartiniame režime po rodmenų užfiksavimo 
pasigirsta garsinis signalas. Visa kita kaip ir nepertraukiamame matavimo 
režime. 

2-3-2-2 Naudotas zondas 
Zondas gali dirbti trimis režimais. 
AUTOMATINIS: Zondas gali automatiškai parinkti darbo režimą. Padėjus 
ant plieno (magnetinių substratų), jis veiks magnetinės indukcijos 
principu. Padėjus ant spalvotųjų metalų, jis veiks sūkurinių srovių veikimo 
principu. 
Fe: Zondas veikia magnetinės indukcijos principu. 
No-Fe: Zondas dirba sūkurinių srovių veikimo principu. 

2-3-2-3 Įtaiso nustatymai 
Jūs galite pereiti nuo metrinių vienetų (µm, mm) prie standartinių (milių). 
„µm“ režimu prietaisas automatiškai persijungs į „mm“, kai rodmens vertė 
viršys 850um, išsamesnę informaciją žr. specifikacijų dalyje. 

2-3-2-4 Bendra pakartotinė keltis 
Bendra pakartotinė keltis ištrina duomenis iš visų atminčių, įskaitant visų 
darbo režimų visus rodmenų rinkinius bei jų susijusius statistinius 
duomenis, kalibravimo vertes ir leistinos paklaidos ribas. 

 Išjunkite matuoklį. 

 Vienu metu spauskite ZERO (nulis)+ . 

  LC ekraną „tikrai perkrauti“, paspauskite raudonos juostos mygtuką TAIP 
ar mėlynos juostos mygtuką NE. 

 Matuoklis persikraus automatiškai. 
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2-3-2-5 Apšvietimas.  
Galite pasirinkti ĮJUNGTI/IŠJUNGTI MENIU sistemoje. Be to, matavimo 
režime vieną kartą paspauskite mėlynos juostos mygtuką, kad įjungtumėte 
ĮJUNGTI/IŠJUNGTI foninį apšvietimą. 
 
2-3-2-6 LCD statistika 
Meniu sistemos režime statistinį rodymą galima pasirinkti iš vidutinės, 
maksimalios, minimalios ir Sdev. parinkčių. Sugrįžus į matavimo režimą, jis 
bus rodomas LCD apačioje dešinėje pusėje. Tuo pačiu metu matavimo 
rodmenų statistinis skaičius yra rodomas LCD apačioje kairėje pusėje. Per 
„statistinio rodymo“ vienetą MENIU sistemoje galite peržiūrėti visas dabartinės 
grupės statistines vertes. 
 
2-3-2-7 Matavimo vaizdas 
Per „matavimo vaizdą“ MENIU galite peržiūrėti visus dabartinės grupės 
matavimo rodmenis. 
 
2-3-2-8 Automatinis išjungimas 
Galite išjungti automatinį išjungimą per MENIU sistemą arba matuoklis 
išsijungs automatiškai maždaug po 3 minučių. 

 
 
3.Matavimas, saugojimas ir duomenų apdorojimas 
tiesioginiame ir grupės režimu 
Šis matuoklis gali veikti dviem režimais: TIESIOGINIU ir GRUPĖS režimu. Į 
GRUPĖS režimą įeina GRO 1~4. 
 

 TIESIOGINIS režimas yra skirtas greitiems atsitiktiniams 
matavimams. Šiame režime rodmenys laikinai įrašomi į atmintį. 
Išjungus ar perjungus GRUPĖS režimą, visi rodmenys bus ištrinti, 
tačiau statistinės vertės nepasikeis, kol nebus įvesti nauji matavimo 
rodmenys. Rodmenys ir statistinės vertės gali būti rodomos LC 
ekrane. Statistinės analizės programa gali įvertinti 80 rodmenų. Kai 
atmintis pilna, naujieji rodmenys pakeis senuosius. Šiame režime jis 
turi atskiras kalibravimo vertes ir ribines vertes.  

 

 GRUPĖS režimu kiekvienos grupės atmintyje gali būti saugoma 
daugiausiai 80 pavienių rodmenų ir 5 statistinės vertės. Kiekvienai grupei 
atskirai galima nustatyti kalibravimo vertes ir ribines vertes. Kai atmintis 
pilna, matavimas eis nuosekliai, tačiau nebus išsaugotas, o statistinės 
vertės nebus pakeistos. Jei reikia, galite ištrinti grupės duomenis ir 
statistines vertes bei atstatyti kalibravimo vertes ir ribines vertes.
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 MENIU sistemoje galite pasirinkti TIESIOGINĮ ar GRUPĖS režimą. PASTABA: norint 
dirbti GRUPĖS režime, pvz. kalibruoti, imti rodmenis, nustatyti limitą, žodis „GROX“ turi 
atsirasti LC displėjuje, jei jis neatsiranda, galite nustatyti matavimo režimą MENIU 
sistemoje. 

 Spauskite , laikydami zondą ore. Matuoklis dirbs TIESIOGINIAME režime ir bus 
rodomas paskutinis rodmuo (jei galimas). 

4. Kalibravimas ir matavimas 
4-1. Bendrieji patarimai kalibravimui 
4-1-1. Kalibravimo metodai 

Galimi keturi skirtingi kalibravimo metodai: 
 Pagrindinis kalibravimas: rekomenduojamas lygių paviršių matavimui ir jeigu matavimo 

objektas yra tokios pat medžiagos, dydžio ir išlinkio, kaip ir prie korpuso fiksuojama 
nulinė plokštė. 

 Nulinio taško kalibravimas: rekomenduojamas, jei leistinos matavimo klaidos iki ±(3% 
rodmenų plius nuolatinė zondo klaida). (Nuolatinės zondo klaidos pavyzdys: Fe 1µm; no-
Fe 1,5µm) 

 Vieno taško kalibravimas (kalibravimas, naudojant kalibravimo foliją): rekomenduojamas, 
jeigu tikimasi, kad rodmenys bus artimi kalibravimo vertei ir jeigu maksimali leistina 
zondo klaida bus ±(1%...3% rodmenų plius nuolatinė zondo klaida) 

 Dviejų taškų kalibravimas (naudojant dviejų kalibravimo folijų rinkinį): 
A) Rekomenduojamas nelygių paviršių matavimui. 
B) Rekomenduojamas tiksliems lygaus paviršiaus matavimams, jeigu 

tikėtinas storis yra tarp dviejų kalibravimo folijų. 

4-1-2. Kalibravimo verčių laikymas/saugojimas 
Jeigu matuoklis yra kalibruojamas konkrečiam tikslui, kalibravimo vertės bus saugomos 
atmintyje, kol nebus pakeistos. 
PASTABA: Kalibravimo procedūra turėtų būti perkrauta iš pradžių, jeigu: 
 Buvo paimtas neteisingas rodmuo. 
 Buvo įvesta neteisinga komanda. 
 Matuoklis išsijungė. 
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Kalibravimas yra svarbiausias tikslaus matavimo reikalavimas. Kuo tiksliau kalibravimo 
mėginys atitinka produkto mėginį, tuo tikslesnis kalibravimas ir jo rodmuo. Jeigu, 
pavyzdžiui, gaminys turi būti matuojamas ant plieninio cilindro, ST37 kokybės 
(minkštojo plieno), 6mm skersmens, neapdengto mėginio kalibravimas turi būti 
atliekamas ant panašios kokybės tokio pat diametro plieninio cilindro. 
Kalibravimo mėginys turi atitikti produkto mėginį tokiais aspektais:  
 Išlinkio spindulys 

 Substrato medžiagos savybės 
 Substrato storis 

 Matavimo ploto dydis 

 Kalibravimo taškas ant kalibravimo mėginio visada turi būti identiškas paties gaminio 
matavimo taškui, ypač mažų detalių kampų ir kraštų atveju. 

4-1-4. Didelio tikslumo kalibravimas 
Norint gauti didelio tikslumo rodmenis, patartina įvesti kalibravimo vertes (tiek nulines 
vertes, tiek ir kalibravimo folijos vertes) keletą kartų iš eilės. Tokiu būdu matuoklis 
automatiškai nustatys vidutinę kalibravimo vertę. Dėl išsamesnės informacijos žr. 4-2 
specialūs patarimai kalibravimui. Didelio tikslumo kalibravimas yra akivaizdus 
pranašumas, kalibruojant ant nelygių, pvz. apipūstų šratasraučiu, paviršių. 

4-1-5. Matavimo taško ištrynimas 
Prieš kalibruojant matavimo tašką, zondo galas turi būti nuvalytas nuo riebalų, tepalų, 
metalo laužo ir t.t. Net menkiausias nešvarumas turės įtakos matavimui ir iškraipys 
rodmenis. 
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4-2. Specialūs patarimai kalibravimui 
Pagrindinis matuoklio kalibravimas turi būti naudojamas tik lygių paviršių matavimui, t.y. 
ant plieninių komponentų, pagamintų iš tradicinio plieno (minkštojo plieno) ar ant 
aliuminio komponentų. 
Pirmiausia, galite įjungti Kalibravimo režimą per MENIU (Meniu-> Kalibravimas->Įjungti) 
sistemą. Tada LC rodys „Cal n(ar 1~2) Nulis n(ar y)“. „n“ reiškia ne kiekvieno taško 
kalibravimą ir nulinį kalibravimą, o y reiškia, kad „vyksta nulinis kalibravimas“. „Cal 1~2“ 
reiškia, kad „vyksta vieno ar dviejų taškų kalibravimas“. Užbaigus visas kalibravimo 
užduotis, patariame išjungti kalibravimą per MENIU sistemą. Pasirengimas kalibravimui: 
 
 Įjunkite matuoklį (toliau nuo bet kokio metalo bent 10cm). 
 Substrato mėginys ir būtinos folijos (kalibravimo standartas). 
 Nustatykite pabudimo režimą: nepertraukiamą ar pavienį per MENIU. 

4-2-1. Nulinio taško kalibravimas (nereikia įjungti kalibravimo) 
 Padėkite zondą ant neapdengto mėginio (nulinis dangos storis) vertikaliai ir greitai. 
 LC ekranas rodys <x.x µm>. Veikimas bus skirtingas tęstiniame ir pavieniame 

režimuose. Dėl išsamesnės informacijos žr. veikimo režimo dalį. Tada greitai pakelkite 
zondą (toliau nuo metalo substrato bent 10cm) 

 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę nulinį mygtuką (Zero) maždaug 1,5 sekundės, LC 
ekranas rodys 0,0 µm. Kalibravimas baigtas. 

 Pakartokite šią procedūrą keletą kartų. Kalibravimo sistema visada išsaugo prieš tai 
buvusio kalibravimo taško vidutinę vertę. 
PASTABA: Galite ištrinti seną nulinio taško kalibravimą prieš atliekant naują nulinio 
taško kalibravimą per MENIU sistemą, jei tokia yra. Matuoklis visada apskaičiuos 5-ių 
labiausiai vienas nuo kito nutolusių kalibravimo verčių vidurkį. Kai atmintis pilna, naujoji 
kalibravimo vertė automatiškai pakeis senąją. Pradedant matavimą, rekomenduojame 
atlikti nulinį kalibravimą.  
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4-2-2.Vieno taško kalibravimas 
 Šis metodas rekomenduojamas aukšto tikslumo matavimams, matavimams ant 
mažų detalių ir ant grūdinto plieno ar mažai legiruoto plieno. 
 Nulinio taško kalibravimas pagal punktą 4-2-1 

 Patieskite kalibravimo foliją ant nepadengto mėginio, naudokite zondą ir pakelkite jį, jei 
stabilus. Paspauskite AUKŠTYN ar ŽEMYN mygtukus, kad sureguliuotumėte reikiamą 
folijos storį. Folijos storis turėtų apytikriai atitikti matuojamos dangos storį. 

 Pakartokite 2 žingsnį kelis kartus. Tai leis nustatyti ankstesnių kalibravimo rodmenų 
vidutinę vertę. 

 Dabar nuimkite rodmenis, uždėdami zondą ant dangos ir pakelkite jį, jei stabilus. 

 Gali prireikti ištrinti kalibravimą, pvz. po klaidingos kalibravimo vertės įvedimo: MENIU-
>ištrinti->ištrinti grupės duomenis (PASTABA: Bus ištrinti visi duomenys, ribiniai duomenys, 
vieno taško ir dviejų taškų kalibravimai, išskyrus nulinio taško kalibravimą). 

 Tai iš naujo suaktyvins nustatytą pagrindinį kalibravimą naudojimui ant lygių paviršių. 
 
PASTABA: Matuoklis apskaičiuoja 5-ių labiausiai vienas nuo kito nutolusių kalibravimo 
verčių vidurkį. Kai atmintis pilna, naujoji kalibravimo vertė automatiškai pakeis senąją. 

 Norėdami išeiti iš dabartinio kalibravimo, paspauskite mėlynos juostos mygtuką. Priešingu 
atveju, maždaug po 30 sekundžių kalibravimas pradės veikti automatiškai. 

 Paspauskite nulinį mygtuką, kad būtų paleistas dabartinis kalibravimas. Net atlikus visą eilę 
matavimų, folijos kalibravimą galima atlikti taip dažnai, kaip būtina. Senasis kalibravimas 
bus perrašytas; nulinis kalibravimas bus išsaugotas atmintyje. 

4-2-3.Dviejų taškų kalibravimas 

 

 Siūlome matuoklį įjungti į pavienį darbo režimą. Jei būtina, MENIU sistemoje perjunkite 
režimą. Šiam metodui reikalingas dviejų skirtingų folijų naudojimas. Viena iš jų turėtų būti 
kuo storesnė, jei įmanoma, 1,5 karto storesnė už plonąją. 

 Siekiant geriausių rezultatų, tikėtinas storis turėtų būti kažkur tarp dviejų kalibravimo verčių. 

 Šis metodas ypatingai tinka nelygiems šratasraučiu apipūstiems paviršiams arba itin 
tiksliems rodmenims išgauti. Patartina paimti vidurkį keletą kartų.
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Tai žymiai sumažina išsisklaidymo efektą, kuris atsiranda kalibruojant viršutinę ir 
apatinę vertes. 

Kalibravimo folijos gali būti naudojamos bet kokia tvarka. 

  Nulinio taško kalibravimas pagal 4-2-1 dalį 

  Pirmo taško kalibravimas pagal 4-2-2 dalį 

  Pakartokite 2-ą žingsnį. 

 Nuimkite rodmenis, uždėdami zondą ant matuojamos dangos ir pakelkite jį po 
garsinio signalo. Rodmuo bus rodomas ekrane.  
 PASTABA: 

  Keletą kartų panaudokite zondą mėginio testavimui. 

 Folijos storis turi apytikriai atitikti pamatuotą dangos storį. 

 Net jeigu atliekama visa serija matavimų, folijos kalibravimas gali būti atliekamas taip 
dažnai, kaip reikia. Senasis kalibravimas bus perrašytas; NULINIS kalibravimas išlieka 
atmintyje, kol nebus atliktas nulinio taško kalibravimas. 

 Dėl išsamesnės informacijos žr. vieno taško kalibravimą. 

4-2-4. Šratasraučiu apipūsti paviršiai 
Šratasraučiu apipūstų paviršių fizinis pobūdis pasižymi per aukštais dangos storio 
rodmenimis. Vidutinis storis virš viršūnių gali būti nustatomas tokiu būdu (ne tai, kad 
statistinė programa yra naudinga šioje procedūroje): 
A metodas: 

 Matuoklis turi būti sukalibruotas pagal 4-2-2 ar 4-2-3 dalį. Naudokite lygų kalibravimo 
mėginį su tokiu pat išlinkio spinduliu ir tokiu pat substratu, kaip ir paskesnio matavimo 
mėginio. 

 Dabar atlikite apyt. 10 rodmenų matavimų ant atidengto šratasraučiu apipūsto 
paviršiaus, kad gautumėte vidutinę vertę Xo. 

 Po to atlikite apyt. 10 rodmenų matavimų ant apdengto šratasraučiu apipūsto 
paviršiaus, kad gautumėte vidutinę vertę Xm. 

 Skirtumas tarp dviejų vidutinių verčių yra vidutinis dangos storis Xeff virš viršūnių. Taip 
pat turėtų būti atsižvelgiama į didesnį dviejų verčių Xm ir Xo standartinį nuokrypį: 
Xeff=(Xm-Xo)±S 
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B metodas: 

 Atlikite nulinį 10 rodmenų kalibravimą ant šratasraučiu apipūsto, neapdengto mėginio. 
Tuomet atlikite folijos kalibravimą ant neapdengto substrato. Folijos rinkinį turi sudaryti 
keletas atskirų folijų, kurių kiekvienos maks. storis yra 50 mikronų ir jis turi apytiksliai 
atitikti išmatuojamą dangos storį. 

 Dangos storį galima nuskaityti tiesiai iš ekrano ir jo vidurkis turi būti nustatytas per 5…10 
atskirų matavimų. Čia naudinga statistinė funkcija. 

C metodas: 
Šis metodas taip pat duoda patikimų rezultatų. Tiesiog vadovaukitės dviejų taškų 
kalibravimo metodu, naudojant dvi folijas, kaip aprašoma 4.2.3 dalyje. Maksimaliam 
priartėjimui prie atitinkamo pobūdžio paviršiaus, folijos vertė gali būti pasiekta, naudojant 
keletą folijų, kurių kiekviena yra lygi 50µm. Vidutinis dangos storis turi būti apskaičiuotas 
iš 5...10 parodymų. Čia labai naudinga statistinė programa. 
PASTABA: Dangoms, storesnėms nei 300 µm, įprastai nelygumas neturi jokios įtakos ir 
nereikės taikyti aukštesnių kalibravimo metodų. 

4-3. Bendrosios pastabos dėl matavimo 
 Atlikus kruopštų matavimą, visi paskesni matavimai bus garantuojamos matavimo 

paklaidos ribose. 
 Stiprūs magnetiniai laukai netoli generatorių ar įtampingų bėgiukų gali turėti įtakos 

rodmeniui. 
 Naudojant statistinę programą vidutinės vertės išgavimui, patartina uždėti zondą kelis 

kartus ant tipinės matavimo vietos. Klaidingus rodmenis ar išsiskiriančiuosius stebėjimus 
galima nedelsiant pašalinti per MENIU sistemą. 

 Galutinis rodmuo gaunamas iš statistinio apskaičiavimo ir matuoklio garantuojamų 
paklaidos ribos lygių. 

 Dangos storis D =X±s±µ.
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Pavyzdys: 
Rodmenys: 150µm, 156µm, 153µm 
Vidutinė vertė: X=153µm 
Standartinis nuokrypis: s=±3µm 
Matavimo netikslumas: µ=±(1% nuo rodmens + 1µm) D=153±3±(1,53µm+1µm) 
=153±5,5µm 

5. Ribojimo funkcija 

 Ribas bet kuriuo metu galima įvesti į TIESIOGINĖS ar atrinktos GRUPĖS atmintį, 
t.y. prieš, per ir po serijos matavimų. Praktinis ribų naudojimas. 

 Bet kuris rodmuo, išeinantis iš nustatytų leistinos paklaidos ribų, bus registruojamas 
įspėjamąja indikacija: 
H: rodmuo virš HI ribos. 
L: rodmuo žemiau LO ribos. 
Prašome nustatyti ribines vertes, naudojant MENIU sistemą. 

6. Matavimas, naudojant statistiką 
Matuoklis išveda statistiką maksimaliai iš 80 rodmenų (GRO1—GR04: iš viso gali būti 
saugoma 400 rodmenų). Be to, rodmenys negali būti saugomi DIR režime, tačiau 
statistika gali būti apskaičiuota kaip GRO1—GRO4. Išjungiant prietaisą ar keičiant darbo 
režimą (dėl išsamesnės informacijos žr. MENIU sistemą), bus prarasta DIR statistika. 
Apskaičiuojamos tokios statistinės vertės: 

NO.: Rodmenų skaičius darbo režime. 
AVG: Vidutinė vertė. 
Sdev.: Standartinis nuokrypis. 
MAX: Maksimalus rodmuo. 
MIN: Minimalus rodmuo. 
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-1. Statistinė sąlyga 
Vidutinė vertė (X) 
Rodmenų suma, padalinta iš rodmenų skaičiaus. 

X = Σ x/n 

Standartinis nuokrypis (Sdev.) 
Mėginio standartinis nuokrypis yra statistinis faktas, matuojantis, kaip 
išsiplėtęs mėginys eina aplink empirinį vidurkį. Mėginio standartinis 
nuokrypis didėja kartu su didėjančiu išsiplėtimu. Skaitmenų rinkinio 
standartinis nuokrypis yra kvadratu pakelto nuokrypio S

2
 šaknis 

Sąrašo nuokrypis yra sąrašo standartinis nuokrypis kvadratu, t.y. skaičių 
nuokrypių sąraše kvadratų vidurkis iš vidurkio, padalinto iš (rodmenų 
skaičius -1) 
 

Nuokrypis S
2
= Σ (x-x)

2
/(n-1) 

Standartinis nuokrypis S= √S
2
 

PASTABA: 
Atlikus išsiskiriantį stebėjimą ar nereguliarų matavimą, reikia nedelsiant 
ištrinti gautą rodmenį. Žr. funkciją Ištrinti MENIU sistemoje. 

6.2. Saugojimo talpos perpildymas 

• Jeigu GRUPĖS režime yra viršijama laikymo talpa, statistika nebus 
atnaujinama, nors matavimus ir bus galima atlikti toliau. Jei atmintis pilna, 
vėlesni rodmenys nebus įtraukti į statistiką. Jie bus pažymėti LCD ekrane 
ženklu UŽPILDYTA (atskirame matavimo režime). 

• Jeigu atmintis pilna TIESIOGINIAME režime, naujausias rodmuo pakeis 
senąjį ir statistika bus atnaujinta. 

7.Šalinti funkcijas 
MENIU sistemoje galite rasti tokias funkcijas: 

• Šalinti dabartinius duomenis: pastebėję, kad paskutinis matavimo rodmuo 
neteisingas, galite pašalinti jį, naudodami šią funkciją. Tuo pat metu yra 
atnaujinama statistika. 

• Šalinti visus duomenis: Galite pašalinti Dabartinio darbo režimo visus 
duomenis ir statistiką. 

• Šalinti Grupės duomenis: apima funkciją „Šalinti visus duomenis“. 
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Be to, ši funkcija pašalins AUKŠTĄ pavojaus signalą, žemą pavojaus signalą ir vieno bei 
dviejų taškų kalibravimus. 

8.Matuoklio valdymas kompiuteryje 
Visų darbo režimų visus matavimo rodmenis galima parsisiųsti į kompiuterį duomenų 
analizei per USB prievadą. Daugiau informacijos žr. programinės įrangos instrukcijoje. 

9.Trikčių šalinimas 
Žemiau pateiktas klaidų pranešimų sąrašas paaiškina, kaip nustatyti ir pašalinti gedimus. 
Err1, Err2, Err3: Zondo prisijungimo klaida; nukrypęs signalas Err1: Sūkurinės srovės 
zondas. 
Err2: Magnetinės indukcijos zondas. 
Err3: Abu zondai. 
Err4, 5, 6: rezervuota. 

      Err7: Storio klaida 
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