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1 Úvod
Při studiu technických oborů je, nejen pro žáky, ale i pedagogy, důležité pracovat
s novými poznatky, moderními technologiemi. Pro žáky je bezprostředně nutné, aby znali
aktuální postupy a technologie, se kterými budou následně pracovat ve své profesi. Pro jejich
uplatnění je nejdůležitější rychlá orientace, přizpůsobivost k rychle měnícím se podmínkám a
snaha udržet si získané zaměstnání.

Cílem vzdělávacího modulu AUTOMECHANIKA je přiblížení aktuálních trendů ve
výrobě učitelům odborných předmětů a odborného výcviku tak, aby byly schopni tyto
skutečnosti přenést do výuky. Dojde tak k aplikaci informací o aktuálních trendech a
technologiích ve vybraných oborech do výuky žáků, což jim výrazně usnadní přechod do
profesního života.

Tento vzdělávací materiál je určen primárně pro odborné učitele a učitele odborných
předmětů středních odborných škol a učilišť a vznikl z prostředků Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci realizace projektu Rozšíření kompetencí
učitelů v technických oborech, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.07/03.0021. Projekt byl
podpořen v rámci 3. výzvy vyhlášené v roce 2009 Ústeckým krajem v Operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na přípravě vzdělávacího materiálu se podíleli:
nositel projektu:
Střední průmyslová škola technická Varnsdorf, příspěvková organizace
a následně Vyšší odborná škola a střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace
partner projektu:
SEDUCTUS, s.r.o.
zhotovitel vzdělávacího programu:
Forad Consult, s.r.o.

2010 ©
Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace
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2 Modul „AUTOMECHANIK“
2.1 Autoskop II firmy FCD.eu - osciloskop nové generace
Že nastavení osciloskopu nemusí být komplikované, dokazuje osciloskop AUTOSKOP II. Napojit,
zapnout a po třech kliknutích myší se již můžete vydat na zkušební jízdu. Teprve potom je možné v
klidu kanceláře nad šálkem kávy zvolit nejlepší rozlišení jak v rozsahu času, tak v rozsazích napětí.
Popis termoplastů v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu i ve vodovodních instalacích
Od laserové značící technologie se očekává, že postupem času nahradí v určitých oblastech jiné své
konkurenční technologie jako je např. Ink-jet. Tohoto cíle bylo dosaženo u popisu termoplastů, které
se obvykle užívají jako elektrické součástky v automobilovém průmyslu.
Laserový popis na těchto termoplastech má velmi dobrý kontrast získaný. Značení je bíle nebo hnědé
v závislosti na barvě značeného materiálu. Značené 2D kódy jsou dobře čitelné snímači kódů, stejně
tak jako jsou textové pasáže čitelné pouhým lidským okem. Čas cyklu je nižší než 2s.

2.2 Firma SMC – trendy v měření tlaku a průtoku
Současné snímače přenášejí aktuální hodnotu přímo do řídicího systému, umějí vyhodnocovat
nastavené stavy, ovládají a přímo ovlivňují procesy bez zásahu obsluhy. S inovovanými řadami
digitálních snímačů tlaku a průtoku přišla na trh firma SMC, která již tradičně vedle svého širokého
sortimentu pneumatických prvků pro průmyslovou automatizaci nabízí právě i širokou řadu snímačů.
U všech přístrojů nové řady byl kladen důraz na maximální jednoduchost obsluhy i zprovoznění, na
přesnost a nízkou spotřebu. Při jejich vývoji firma SMC uplatnila aktuální poznatky přímo z
průmyslové praxe, takže snímače jsou nyní vybaveny řadou inovativních funkcí, které umožní
prostřednictvím snímání tlaku a průtoku měřit a detekovat i jiné veličiny a stavy.
Snímání tlaku
Digitální snímač tlaku ISE10/ZSE10 disponuje malými zástavbovými rozměry, s rozsahem -100 kPa až
1 MPa a krytím IP40. Tento snímač svojí tloušťkou pouhých 9,8 mm umožňuje velkou hustotu
montáže a je vhodný např. pro hromadnou montáž do panelu či na DIN lištu. Nabízí dva nezávislé
spínané výstupy, analogový výstup, možnost přepínání rozlišení displeje, možnost vypnutí displeje
pro úsporu energie, možnost kopírování nastavení až na 10 snímačů současně atd. Základní model
druhého digitálního snímače tlaku ISE30A/ZSE30A je charakterizován rozsahem -101 kPa až 1 MPa,
dvoubarevným displejem a krytím IP40 pro vzduch a inertní plyny. Třetí digitální snímač tlaku
ISE40A/ZSE40A je svým rozsahem shodný s předchozím a disponuje krytím IP65 pro vzduch a inertní
plyny.
Další verzí digitálního snímače tlaku je ISE80/ZSE80 mající rozsah -101 kPa až 2 MPa, krytí IP65 a
nerezovou membránou pro různá média. Tento snímač může být použit na celou škálu médií, která
nezpůsobují korozi nerezové oceli třídy 630 a 304. Je vhodný např. pro vodu, hydraulická média,
silikonový olej, maziva, argon, čpavek, CO2, dusík, vzduch znečištěný olejem a kondenzátem a mnoho
dalších. Posledním je diferenciální snímač tlaku PSE550 s rozsahem 0 až -2 kPa. Tento snímač je
schopen detekovat rozdíl dvou tlaků s vysokou citlivostí (0,02 kPa) a převádět hodnotu diferenčního
tlaku na analogový signál. Ten pak může být zpracován buď řídicím systémem, nebo digitální
vyhodnocovací jednotkou.
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Snímání průtoku
V nabízené produkci firmy SMC se nachází také ucelená řad snímačů průtoku pro vzduch, vodu a další
kapaliny a plyny. V oblasti měření průtoku vzduchu nabízí průtokové snímače všech velikostí od nuly
až do 12 000 Nl.min-1, pro vodu s rozsahem taktéž od minima až do 100 l.min-1. Novinkou na poli
snímačů průtoku vzduchu jsou řady PFM a PFMV. Řada PFM digitálních průtokových snímačů nabízí
díky inovovanému termistorovému senzoru vyšší přesnost, kratší reakční dobu a menší zástavbové
rozměry. Snímače této řady lze použít nejen na vzduch, ale také na dusík, argon a CO2 v rozsazích
průtoku do 10, 25, 50 a 100 Nl.min-1. Dále nabízí unikátní stavebnicový systém pro možnost změny
velikosti, typu a tvaru připojovacího šroubení, osazení škrticím ventilem pro řízení průtoku atd.
Typickými aplikacemi použití jsou hlídání průtoku v chladicích systémech, měření průtoku argonu či
CO2 do svařovacích kleští, měření celkového průtočného množství na tlakové lahvi s dusíkem,
kontrola přítomnosti výrobku, měření úniků atd. Miniaturní snímač průtoku pro vzduch a dusík s
rozsahem 0 až 3 Nl.min-1 nese označení PFMV. Jako jediný umí měřit průtok v obou směrech
proudění s přesností až 0,025 Nl.min-1.

2.3 Firma GGB - nové trendy v oblasti plastových ložisek
Společnost GGB, která patří mezi přední výrobce metalo-plastových ložisek, je mimo jiné i jedním z
hlavních výrobců ložisek plastových. GGB vyvinula nové kluzné plastové materiály EP22, EP43 a EP63,
které jsou již dostupné jako standardní řady doplňující stávající řadu EP. Jejich základem jsou
ekologické vstřikované polymery s aditivy a jsou charakteristické nízkým koeficientem tření, velkou
únosností a nízkým opotřebením. Přehled jejich základních vlastností je uveden v tabulce.
Možnosti nasazení plastových ložisek
Vlastnosti nových kluzných polymerů řad EP umožňují rozsáhlé využití v automobilovém průmyslu,
letectví, v zemědělských strojích, v potravinářství, v balicí technice, chemickém průmyslu, lékařských
a laboratorních přístrojích, ve vybavení domácností a kanceláří, v textilních strojích, sportovním
vybavení atd. Zlepšená funkčnost a úspory dané jejich užitím vyžadují nízké nebo mnohdy nulové
dodatečné náklady pro jejich zástavbu.
Dostupnost a tvary
Tato nová polymerová pouzdra jsou skladem ve standardních tvarech válcových a přírubových
pouzder do vnitřního průměru 25 mm, podložek do vnitřního průměru 51 mm a tyčí do vnějšího
průměru 30 mm. Kromě toho lze pro speciální aplikace v případě větších sérií objednat nestandardní
tvary.
Omezení
Využití plastů je obecně limitováno vlastnostmi materiálu, kde jsou mimo jiné důležitými faktory
teplota a kvalita kontaktního povrchu. Maximální teploty jsou do +290 °C pro materiály EP63, což
představuje maximální hodnotu u celé řady EP. Se zvyšující se teplotou však klesá únosnost
materiálu, proto je nutné při konstrukci výrobků této skutečnosti věnovat dostatečnou pozornost.
Rovněž dle charakteru a abrazivnosti zpevňujících příměsí polymerové kompozice je nutné vhodně
volit tvrdost kontaktního povrchu a zvažovat i nutnost použití dodatečného mazání, neboť ne
všechny materiály EP jsou zcela samomazné.
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2.4 Firma Gates - řemen zdokonalené konstrukce
Zvýšená poptávka po efektivnějších klínových řemenech a bezúdržbovosti vedly firmu Gates,
předního světového výrobce pohonných řemenů pro průmyslové a automobilové aplikace, zavést
novou řadu klínových řemenů Quad-Power III.
Hlavní součástí řemene je nová gumová směs, která odolává chemicky agresivním prostředím
(kyseliny a zásadité roztoky), stárnutí, ozónu, UV záření a teplu. I při značných prokluzech nedojde při
vývinu tepla ke vznícení. Vysoká odolnost vláken obsažených ve směsi gumy poskytuje lepší odolnosti
proti otěru a proti opotřebení a velmi malé protažení polyesterového kordu, který je zpevněn v nově
vyvinuté modré adhezní vrstvě.
Když stroje pracují v uzavřených prostorech, teplota má tendenci růst a ovlivňuje životnost řemenů.
Quad-Power III řemeny lze běžně použít při teplotách až do +110 °C, ale také za provozních podmínek
až do -40 ° C, což je rekordně nízká teplota pro použití gumových klínových řemenů. V extrémně
chladném prostředí existuje i riziko porušení řemene při rozjezdech a brzděních stroje. Nový řemen
odolává takové škále teplot, aniž by ztratil svoji únosnost nebo došlo ke snížení jeho životnosti.

2.5 Firma Atmel - dotykové snímače pro automobilový průmysl
Firma Atmel oznámila dostupnost světově prvního řadiče dotykových kapacitních klávesnic, určeného
pro použití v automobilovém průmyslu.
Obvod AT42Q1110 firmy Atmel zajišťuje bezpečné vyhodnocení kapacitních dotykových klávesnic,
přičemž zcela splňuje všechny náročné požadavky na použití v automobilových systémech.
Patentovaná technologie QTouch zajišťuje spolu s integrovanými filtry vysokou odolnost proti vlivu
externích podmínek a jednoznačnou identifikaci stisku. Obvod AT42Q1110, je jako další z řady
obvodů rodiny QTouch firmy Atmel určen pro řízení a vyhodnocování kapacitních dotykových
senzorů a klávesnic. Na základě patentované technologie QTouch (plně digitální technologie určené
pro kapacitní dotykové senzory), poskytuje kontrolér až 11 kanálů pro připojené senzory.

2.6 Dvě novinky z Barum Continental
Pneumatika Barum Brillantis 2
Brillantis 2 je nová pneumatika značky Barum pro malé a kompaktní vozy. Technici značky Barum při
této příležitosti poprvé použili koncepci asymetrického dezénu běhounu – kde je pravá a levá strana
pneumatiky rozdílná – u pneumatiky určené pro kompaktní vozy. Díky tomu zkrátili brzdnou dráhu až
o 3 % a zlepšili i jízdní vlastnosti za mokra. Novým dezénem se zlepšil také jízdní komfort. Struktura
kontaktní plochy pneumatiky se stala rovnoměrnější a tím se zvýšil kilometrový výkon o více než 10
%. Pneumatika Brillantis 2 se nyní u maloobchodních prodejců prodává ve 28 různých rozměrech od
13" do 15" a je schválena pro rychlosti do 210 km/hod.
Další novinkou u pneumatiky Brillantis 2 jsou výrazné indikátory, které signalizují, že se hloubka
dezénu snížila pod tři milimetry. To je hodnota, při níž se doporučuje výměna pneumatik. Pneumatika
je vybavena indikátory opotřebení běhounu za vlhka (Wet TWI), což jsou malé, 3 mm vysoké lamely
mezi drážkami dezénu. Jakmile je běhoun kolem těchto lamel na jejich úrovni, je třeba pneumatiky
vyměnit.
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Sportovní pneumatika ContiSportContact 5 P
Nová sportovní pneumatika ContiSportContact 5 P zaplňuje mezeru na trhu, kterou výrobci
pneumatik vytvořili v oblasti vybavení pro špičkové sportovní vozy. V minulosti byly vozy této třídy
vybavovány pneumatikami upravenými pneumatikami stávajících řad. Pneumatika ContiSportContact
5 P je však určena přímo pro sportovní a luxusní vozy. Získala již schválení automobilky MercedesBenz AMG pro modely C 63, E 63 a SLS, ale také schválení firem Audi pro typ TT RS a Renault pro typ
Mégane III Sport.
Pneumatika je pokračovatelem tradice označení řady ContiSportContact, která se těší úspěchu již více
než šestnáct let. Např. model ContiSportContact Vmax byl optimalizován pro extrémně vysoké
rychlosti. V roce 2007 s ním bylo na voze Porsche 9ff dosaženo 409 km/h. V evropských zemích s
větším počtem výkonných vozů (např. Německo a Velká Británie) – činí jejich podíl
vysokorychlostních pneumatik 23 – 24 %.
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3 Podrobné přiblížení novinek
3.1 Autoskop
3.1.1

Obecné informace

S přibývající elektronikou v automobilech přibývají i nejrůznější typy diagnostických a měřících
přístrojů různých výrobců. K identifikaci problému na vozidle je třeba kombinovat a využívat přístroje
pro tzv. sériovou diagnostiku nebo pro paralelní měření v návaznosti na databáze technických dat a
také zkušeností získaných na odborných školeních.

3.1.1.1

Automobilová diagnostika

Jde o diagnostiku digitálně pracujících řídících jednotek (Electronic Control Unit) v automobilech.
Potřeba diagnostiky vznikla koncem 80. let 20. stolení. Postupně se vyvinula řada diagnostických
protokolů. Z počátku byly proprietární. V polovině 90. let pak došlo k vytvoření pár protokolů, z nichž
vznikaly různé odnože. Tyto protokoly jsou v různé podobě používány do dneška. Na konci 90. let 20.
století byly standardizovány protokoly, které si kladly za cíl, aby se sjednotila forma diagnostiky a
jednotlivých příkazů a tím došlo ke snížení nákladů na vývoj ECU.
K základním funkcím automobilové diagnostiky patří:


identifikační služby – zobrazení informací o ECU, především objednací číslo, výrobce, datum
programování apod.,



výpis paměti závad – seznam chyb, které se od poslední diagnostiky objevily a to s rozlišením
druhu chyby (statická, sporadická, atd.),



čtení měřených hodnot – zobrazení jednotlivých měřených veličin, případně také zobrazení
dat přijatých od dalších systémů,



test akčních členů – testování akčních členů připojených k ECU,



nastavení parametrů ECU – reset servisních intervalů, provedení základního nastavení,
přizpůsobení různých parametrů, korekce měřených hodnot,



bezpečnostní funkce – odemčení přístupu do ECU (zadání PIN, RSA autorizace),



aktualizace firmware – výměna kalibračních dat nebo programového vybavení.

Diagnostika ECU probíhá po připojení diagnostického přístroje k vozidlu a to prostřednictvím
diagnostické zásuvky. Ta bývá většinou umístěna v blízkosti sedadla řidiče nebo v motorovém
prostoru. Do roku 1996 používal každý výrobce svou vlastní zásuvku. Po tomto roce však došlo v USA
a následně po celém světě ke sjednocení a vozidla byla vybavována univerzální zásuvkou OBD-II
(CARB).
Pro přenos dat využívá několik typů fyzických vrstev. Nejprve se jednalo o tzv. ISO9141 K-Line a LLine, sběrnici SAE J1850 VPQ a PWM. Od roku 200 dochází k nahrazování sběrnicí CAN (Controller
Area Network).
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3.1.1.2

Paralelní diagnostika

Paralelní diagnostickou označujeme měření fyzikálních veličin snímačů a akčních členů motorových
vozidel. Samotné měření těchto veličin provádíme buď přímo na těchto komponentech, nebo na
svorkovnicích řídících jednotek. K jednoduššímu měření užíváme mulitmetr (voltmetr nebo
ampérmetr), ve složitějších případech pak osciloskop.
Osciloskop
Osciloskop byl vynikajícím pomocníkem při detekci a odstraňování závad automobilů již v dřívější
době. S jeho pomocí bylo možné velmi rychle a přesně lokalizovat nejen samotnou oblast závady, ale
hlavně zjistit příčiny jejího vzniku.
I v dnešní přetechnizované době řídících jednotek, datových sběrnic, světlovodných kabelů a jiných
technických pomůcek, zůstal osciloskop dokonalým pomocníkem v automobilové diagnostice.
Osciloskop je zařízení, jenž nám umožňuje měřit napětí v závislosti na čase, a to pomocí speciálních
měřicích snímačů, proudových převodníků, tlakových senzorů apod. Měření je bez jakýchkoliv
softwarových zkreslení či defektů způsobených samotnou řídící jednotkou. Lze jej použít i na měření
proudu, tlaku, teploty a dalších fyzikálních veličin. K tomu však musíme použít různé převodníky a
adaptéry, které nám tyto veličiny tlaku a proudu převedou na napěťovou veličinu.
Osciloskop může měřit napěťové signály v několika měřeních (kanálech) najednou. Při jednom
měření tak dostaneme například informaci o napětí akumulátoru, odběru proudu startéru, stavu
kostry karoserie, motoru atd. Kolika kanálový osciloskop použijeme, tolik měření najednou můžeme
provést.
Měření si můžeme uložit do paměti a kdykoliv vyvolat a vyhodnotit. Oproti multimetru je to veliká
výhoda. Testy osciloskopem ihned ukazují příčinu závady a jsou velmi rychlé. Jeho nevýhodou je
cena, ke které musíme přičíst také cenu výpočetní techniky, bez které toto zařízení nefunguje.

Obrázek 1 automobilová diagnostika

K nejjednodušším diagnostickým operacím patří měření odporové charakteristiky. Je však vzhledem
ke změně teplot a dynamickému chování při jízdě velmi zavádějící. Jedině dvou a vícekanálový
osciloskop dokáže správně proměřit vzájemné související signály, jako je napěťový průběh na
Lambda-sondě a průběh signálu vstřikovacího ventilu, průběh primáru a sekundáru nebo Hall vačka a
indukční snímač na klice.
Osciloskop tak patří do kategorie tzv. paralelního měření. Přímo měříme daný průběh signálu
v zapojeném stavu dané součástky bez jakéhokoliv rozpojování. Tím, že budeme rozpojovat
svorkovnice měřených komponent sice splníme postupy některých výrobců, ale vyřadíme si např.
přechodové odpory v konektoru svorkovnice např. na snímači teploty chladící kapaliny, jenž nám
tímto začne díky zvýšenému elektrickému odporu hlásit do řídící jednotky studenější motor a řídící
jednotka začne zvyšovat dobu vstřiku paliva. V zahřátém stavu pak „ulévá“ zapalovací svíčky, včetně
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překročení hraničních pásem charakteristiky Lambda-sondy, což v důsledku může vést i ke zničení
zkoušených součástí.
Osciloskop zobrazuje veškeré měření signály graficky jako průběhy na obrazovce počítače nebo
laptopu.

3.1.1.3

Sériová diagnostika

Kromě paralelní diagnostiky existují i sériová diagnostická zařízení. Označují se jako testery nebo
čtečky. Při sériové diagnostice jde o komunikace a testování řídicího systému vozidla. Ten je
s testerem propojen pomocí komunikačního rozhraní. Tester pak dokáže hardwarově daný řídicí
systém otestovat a zobrazit měřené parametry fyzikálních veličin.
Bez sériové diagnostiky se neobejdeme např. při měření klimatizace či systému airbagů. Ty totiž
osciloskopem nezměříme.

3.1.2

Autoskop

Jedná se o osciloskop-datalogger, který byl vyvinut přesně na míru pro automobilovou techniku.
Ovládající program je pečlivě propracovaný a neustále se obnovuje, čímž je zajištěné snadné a
efektivní použití přístroje. K dispozici je také česká jazyková lokalizace.
Měřením elektrických hodnot v reálném čase můžeme rychle zjistit aktuální stav a funkčnost akčních
členů a komponent. Naměřená data můžeme také uložit pro následující vyhodnocení. Osciloskop
nabízí také funkci motortesteru. Jedná se například o test akcelerace, analýzu otáček nebo chod
motoru.
Autoskop se vyrábí ve dvou verzích a to ve verzi II a III. Tyto verze se od sebe liší rychlostí vzorkování.

Obrázek 2 autoskop II
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3.1.3

Autoskop II

Autoskop II je osmikanálový osciloskop, který pracuje s pokrokovou technologií zápisu naměřených
dat na pevný disk počítače. Připojuje se prostřednictvím rozhraní USB, kterým je i napájen. Uložená
dat je možné kdykoliv vyvolat, a to i bez připojeného osciloskopu, na kterémkoliv počítači, na kterém
je nainstalovaný volně stažitelný program.
Tento program disponuje velmi intuitivním ovládáním, takže je ideální pro začátečníky. To ovšem
neznamená, že by nedisponoval velmi užitečnými funkcemi. Největší předností Autoskopu II je právě
možnost nahrávání na pevný disk počítače nepřetržitý i několikahodinový záznam v plné vzorkovací
frekvenci. Uživateli tak neunikne žádný defektní projev měřeného systému. Osm kanálů, které
přístroj nabízí, je dostatečný počet pro hledání sporadických závad, kdy sériová diagnostika nehlásí
žádnou konkrétní závadu, kterou by bylo možno ověřit napojením dvoukanálového osciloskopu.
Výhody Autoskopu II:


počet kanálů,



100 % kontinuální nahrávání na pevný disk,



zcela neomezující doba nahrávání,



nahrané soubory je možné prohlížet na jakémkoliv počítači pomocí freeware programu
(aktuální verze 3.0.3.0.1) a souboru k vyhodnocení nahrávky z více kanálu,



k nabízeným službám některých dodavatelů patří například stahování update nastavení na
nejnovější motory nebo systémy, nebo možnost zaslat celý soubor nahraný při zkušební jízdě
k vyhodnocení,



kanály přepínatelné na vyšší napětí,



jeden kanál se samostatnou diferenciální kostrou připraven např. na měření Lambda-sondy s
povýšeným potenciálem přímo proti její povýšené kostře,



žádné komplikované nastavování trigrování, žádný AC Modus, bez nutnosti nastavení
přesného rozsahu napětí, filtrů, žádné složité přemýšlení o rychlosti vzorkování před
nahráváním. Skoro všechno jmenované se dá nastavit až při prohlížení souboru nahraných
dat,



jistá přednastavení pro rozsahy v pozorování živého signálu pro přesná a důležitá měření na
všech obvyklých rozsazích jsou k dispozici zdarma ke stažení na FCD stránkách,



FCD ukládá postupně AutoskopII-Databanku vzorových obrazů. Zde budou pro zákazníky
časem k mání všechny důležité průběhy při startu od nejnovějších vozidel s nejnovějšími
systémy,



napájení přístroje z USB – není zapotřebí žádný napájecí zdroj,



prohlížení naměřeného záznamu i bez připojení přístroje,



pokud je měřeno do 15 V není zapotřebí žádného nastavení osciloskopu, pouze spuštění
záznamu.

Nevýhodou Autoskopu II je nízká vzorkovací frekvence pro detailní vykreslení signálu CAN-BUS.
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Obrázek 3 Autoskop II
Technická data
Autoskop II může pracovat ve dvou režimech:
režim jedno-, dvou-, čtyř- a osmikanálového analogového osciloskopu,
režim digitálního čtyř- nebo osmikanálového analyzátoru.
Oba tyto režimy Programu umožňují monitorovat, měřit a zaznamenávat sledovaný signál v reálném
čase a také poskytují výstup kopie signálu na tiskárnu nebo elektronickou kopii ve formátu JPG.
Program je navíc vybaven jednoduchými funkcemi pro redakční úpravu zaznamenaných signálů.

14

Obrázek 4 Program autoskopu
Tabulka 1 Režim analogového osciloskopu:
Počet analogových vstupů

8

Počet kanálů osciloskopu

1, 2, 4, 8 (podle výběru)

Počet řádů A/D převodníku

12 bit

Rozsah vstupního napětí

+/- 15V s krokem 7,3mV (vstupní dělič 1:1)
+/- 150 V s krokem 73 mV (vstupní dělič 1:10)

Vstupní odpor

1 MΩ

Maximální vzorkovací frekvence

500 kHz na 1 kanál
250 kHz ve dvoukanálovém režimu
125 kHz ve čtyřkanálovém režimu
50 kHz v osmikanálovém režimu

Vzorkovací režim

trvalý
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Tabulka 2 Režim digitálního analyzátoru:
Počet digitálních vstupů

8

Režimy

4 nebo 8kanálový analyzátor

Maximální vzorkovací frekvence

500 kHz ve čtyřkanálovém režimu
500 kHz v osmikanálovém režimu

Vzorkovací režim

trvalý

Vstupní odpor

10 MΩ

Program pracuje pod operačním systémem Windows 98/Me, Windows 2000/XP a Vista (32 bit).
Minimální požadavky na PC jsou Pentium III, 350 MHz, 192 MB operační paměť, HDD 1 B UDMA, port
USB 1.1 (USB 2.0), SVGA.
Rozsah stupnice rozmítání je 100 μS/dílek – 1 S/dílek v režimu analogového osciloskopu, 50 μS/dílek
– 1 S/dílek v v režimu digitálního analyzátoru. Rozsah napěťové stupnice (pouze v režimu
analogového osciloskopu) je 50 mV/dílek – 5 V/dílek (0,5 V/dílek – 50 V/dílek při použití děliče 1:10).
Pro režim synchronizace se použije libovolný z kanálů osciloskopu. Synchronizace se provádí podle
náběžné nebo sestupné hrany při nastavené úrovni. Synchronizovat je možno i záznam naměřených
dat. Maximální délka záznamu je 55 minut/Windows 2000/XP/Vista. Maximální velikost souboru je
pro operační systémy Windows 2000/XP/Vista 2 GB, pro operační systém Windows 98 pak 512 MB.
Mezi výstupní formáty patří binární soubor, JPEG a hardcopy oscilogramu na tiskárnu. Program nabízí
také možnost komprese a dekomprese dat „za běhu“ při uložení a otevření souboru měření. Do
souboru měřících nástrojů patří max, min, střední napětí, amplituda, čas, frekvence a šířka pulzu.
Zařízení USB-Osciloskopu musí být připojeno k USB portu počítače, pokud chceme pracovat
s programem v režimu reálného času.

Obrázek 5 primární okruh zapalování
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Obrázek 6 frekvenční omezení proudu vstřikovacího impulsu
Z obrázků je patrné, že vykreslení signálu je velmi přesné. Viditelné zkreslení pak není pozorováno ani
v případě měření sekundárního impulsu na obr. níže.

Obrázek 7 sekundární impuls zapalování
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3.1.4

Autoskop III

Jedná se o moderní osmikanálový osciloskop, který navazuje na předchozí model Autoskop II. Tento
osciloskop má velice snadné ovládání a se svými 8 analogovými výstupy je určen pro hledání závad
v různých elektronických systémech automobilů. Představuje tak vynikající diagnostický nástroj pro
autoservisní praxi. Využívá se především pro přesnější a rozsáhlejší měření. Mnoho závad a
komplikovanějších problémů lze řešit právě jen pomocí takového osciloskopu.
Program umožňuje monitorovat, měřit a zaznamenávat signál v reálném čase a také poskytuje výstup
kopie signálu na tiskárnu nebo elektronickou kopii ve formátu JPEG. Zapsaná data pak představují
nepřetržitý úsek digitalizovaného signálu. Daný úsek můžeme částečně nebo plně uložit ve tvaru
binárního nebo grafického souboru. Přístroj pracuje v režimech jedno-, dvou-, čtyř- a osmikanálového
analogového osciloskopu.

Obrázek 8 Program autoskopu III
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Tabulka 3 Režim analogového osciloskopu:
Počet analogových vstupů

8

Počet kanálů osciloskopu

1, 2, 4, 8 (podle výběru)

Počet řádů A/D převodníku

12 bit

Rozsah měřeného napětí

± 6 V / 30 V 1-4 analogový vstup
± 60 V / 300 V 5-6 analogový vstup
± 6 V 7-8 analogové vstupy

Maximální frekvence digitalizace

1 kanál – 12,5 MHz
2 kanály – 5,0 MHz
4 kanály – 2,5 MHz
8 kanálů – 1,25 MHz

Modus digitalizace

plynulý tok

Vstupní odpor

1 MΩ

Tabulka 4 Režim digitálního analyzátoru:
Počet digitálních vstupů

9

Režimy

dvou-, čtyř- nebo osmikanálový analyzátor

Počet řádů A/D převodníku

12 bit

Maximální frekvence digitalizace

2kanálový režim – 100 MHz
4kanálový režim – 50 MHz
8kanálový režim – 25 MHz

Modus digitalizace

plynulý tok

Vstupní odpor

10 KΩ
>
1
MΩ
při
napětí
510 Ω při výstupu přes rozsah

(0-5

V)

Program pracuje pod operačním systémem Windows 98/Me, Windows 2000/XP, Vista (32 bit) a
Windows 7 (32 bit). Minimální požadavky na PC jsou procesor 2 GHz, USB port 2.0 HI-SPEED, CD-ROM
mechanika, 1 GB operační paměť, 10 GB volného místa na pevném disku.
Rozsah stupnice rozmítání je 100 μS/dílek – 1 S/dílek v režimu analogového osciloskopu, 50 μS/dílek
– 1 S/dílek v v režimu digitálního analyzátoru. Rozsah napěťové stupnice (pouze v režimu
analogového osciloskopu) je 50 mV/dílek – 5 V/dílek (0,5 V/dílek – 50 V/dílek při použití děliče 1:10).
Pro režim synchronizace se použije libovolný z kanálů osciloskopu. Synchronizace se provádí podle
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náběžné nebo sestupné hrany při nastavené úrovni. Maximální velikost souboru je pro operační
systémy Windows 2000/XP/Vista 2 GB, pro operační systém Windows 98 pak 512 MB. Mezi výstupní
formáty patří binární soubor, JPEG a hardcopy oscilogramu na tiskárnu. Do souboru měřících nástrojů
patří max, min, střední napětí, amplituda, čas a frekvence. Zařízení USB-Osciloskopu musí být
připojeno k USB portu počítače, pokud chceme pracovat s programem v režimu reálného času.
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Příslušenství
kufr pro Autoskop II a jeho příslušenství s otvory přesně na míru,

měřící kabely – 8 měřících kabelů pro 8 kanálový osciloskop a 1 společný kostřící kabel

sekundární snímač Single – slouží k získání průběhu zapalovacího napětí z jednoho sekundárního
okruhu zapalovacích systémů. Je vhodný pro všechny systémy s vysokonapěťovými kabely a pro
zapalovací systémy bez vysokonapěťových kabelů je potřeba sekundární adaptéry (prodlužovací
kabely mezi zapalovací cívku a zapalovací svíčku).

sekundární snímač Twin – slouží k získání průběhu zapalovacího napětí ze dvou sekundárních vstupů
zapalovacích systémů najednou do jednoho vstupu do sekundárního adapteru.

adapter pro snímání sekundárního okruhu zapalování – slouží k měření všech typů zapalování od
rozdělovače přes dvoujiskrové cívky až k jednojiskrovým integrovaným zapalovacím modulům. Tento
adapter zpracovává signály od kapacitních snímačů a u DIS zapalování signalizuje kladnou a zápornou
polaritu jisker.

sekundární adaptery SLT 008a – jsou to upravené zapalovací sekundární kabely pro alternativní
napojení kV kleští na motory bez vysokonapěťových kabelů se zapal. trafy přímo na svíčkách.
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adapter pro tlakovou sondu – jedná se o propojovací kabel pro propojení nabízených tlakových sond
s osciloskopem.

snímač tlaku 0 – 2500 mBar (absolutního) – je určen k dynamickému měření všech ovládacích tlaků a
podtlaků na vznětových i benzínových motorech.

snímač tlaku 10 Bar – jedná se o snímač pro dynamické měření všech ovládacích tlaků a podtlaků na
vznětových i benzínových motorech.

adapter – slouží k připojení proudových kleští na měřící vodiče osciloskopu a multimetru.

proudové kleště (60, 600 a 1000 A) – jsou to proudové kleště určené speciálně pro snímání průběhu
proudu osciloskopem.

proudové kleště E6N – jde o velmi citlivé proudové kleště, které jsou vhodné na měření velmi nízkých
proudů do 2 A (elektropneumatické převodníky EPW, nastavovače tlaku v Railu, vstřikovací ventily
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MPI a SPI). Nehodí se k měření vysokofrekvenčních signálů PumpeDuse, CommonRail a VP44 pro
jejich nižší vzorkovací frekvenci.

proudové kleště i30s – proudové kleště pro velmi kvalitní a přesné měření proudů do 30 A. Kromě
startovacích proudů je možné měřit s maximální přesností veškeré průběhy nejrůznějších
elektromagnetických ventilů, alternátoru a nejrůznějších spotřebičů. Ukazují skutečný průběh proudu
bez zkreslení.

dekáda Voltrcraft pro nastavení odporů – díky této robustní dekádě z akrylnitril-butadienstyrenu lze
rychle a jednoduše nastavit různé odpory, indukčnosti nebo kapacity. Připojení se provede pomocí
banánků 4 mm.

Piezo-snímač 6,0 mm – tento snímač je určen pro Opacimetr nebo pro HMS 990 k vysokotlaké
analýze vstřikovacího systému jednotlivých válců.

Axe Converter Scale XY – jedná se o nezávislá vyhodnocovací softwarová pravítka pro převody
časových hodnot v ose x na hodnoty úhlu ve stupních a v ose y k převodu napěťových hodnot na
jednotky proudu, tlaku a %.
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Hyaline průsvitka – díky tomuto nástroje lze porovnávat různé křivky, nejlépe pořízené osciloskopem.
Tem by měl mít dostatečnou vzorkovací rychlost a paměť. Lze jej použít na porovnávání proudových
nebo napěťových charakteristik (např. vstřikovacího ventilu, AGR ventilu, snímače otáček, snímače
škrtící klapky, MAF senzoru, atd.).

měřící sonda „klepeto“ – slouží pro banánek 4 mm k napojování interních žil řídící jednotky.

3.1.5

Výrobce

Autoskop byl vyvinut českou firmou Alexandr Kadnikov – NAVIGATOR, což je český výrobce a vývojář
přístrojů pro sériovou diagnostiku, která je na trhu již od roku 1999. Tato firma se zabývá vývojem a
výrobou diagnostických přístrojů pro paralelní diagnostiku pomocí osciloskopu, což je hlavní nástroj
pro paralelní diagnostiku. Autoskop byl vyvinut speciálně pro autodiagnostiku a naprosto vystihuje
aktuální požadavky trhu a problematiku hledání závad na vozidle.
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3.2 Dotykové snímače pro automobilový průmysl
3.2.1

Obecné informace

Snímač (senzor, čidlo) obecně znamená specializovaný zdroj informací pro řídící systém. V užším
slova smyslu je to technické zařízení určené pro snímání a detekci různých fyzikálních veličin,
vlastností látek a technických stavů a pro následný převod na signál, který lze dálkově přenášet a dál
využívat v měřících a řídicích systémech.
K hlavním parametrům senzorů patří citlivost, práh citlivosti, dynamický rozsah, reprodukovatelnost
(podle odchylky na naměřených hodnotách jedné veličiny) a chyby senzoru (aditivní, multiplikativní).
Snímače lze dělit podle měřené veličiny, fyzikálního principu, styku s prostředím (dotykové a
bezdotykové) nebo podle stupně integrace.
Jde např. o:


snímač průtoku,



snímač síly,



diferenční snímač,



magnetický snímač síly,



plovákový průtokoměr (rotametr),



tlumivkový snímač polohy,



transformátorový snímač polohy,



indukčnostní snímač,



tenzometr,



pohybový senzor,



infračervený senzor.

25

3.2.2

Analogové touchsreeny

V oblasti dotykových systémů existuje několik technologií, které se liší fyzikálním principem.
Analogový odporový dotykový snímač je jednou z těchto technologií.
Odporové snímače se rozdělují na 4, 5 a 8 vodičové systémy. 4vodičové technologie slouží hlavně pro
hand-held zařízení s krátkou dobou životnosti. 5vodičové se využívají v průmyslových aplikacích,
prodejních automatech či ve zdravotnických přístrojích. Tyto dotekové systémy vynikají spolehlivostí
a dlouhou životností.
Touchscreen je rozhraní dotykového systému, které zprostředkovává komunikaci s uživatelem. Jeho
kvalita tak v té nejvyšší míře ovlivňuje kvalitu a také spolehlivost celého systému. Hlavími vlastnostmi
jsou optické parametry, odolnost vůči vlivům okolního prostředí a přesné vyhodnocení dotyku.
Analogové rezistorové touchscreeny se skládají z tenké skleněné destičky, na níž je napařena
odporová vrstva. Na ní jsou naneseny oddělovací body. Ty oddělují další odporovou vrstvu, aby se
vzájemně nedotýkaly. Na druhou odporovou vrstvu je pak nanesena tenká krycí folie, která slouží
jako ochranná vrstva proti vlivům okolí.

Obrázek 9 princip analogového rezistorového dotykového panelu
Ke každé odporové vrstvě jsou pak připojeny 2 vodiče takovým způsobem, aby při propojení obou
vrstev v daném bodě tvořily odporový dělič.

Obrázek 10 pracovní plocha dotykového panelu

26

Obrázek 11 uspořádání vývodů rezistorového dotykového panelu
Souřadnice místa, kde došlo k propojení těchto dvou odporových vrstev, získáme elektrickým
vyhodnocením tohoto odporového děliče.

Obrázek 12 princip propojení odporových vrstev
Pro vyhodnocení odporového děliče existuje několik způsobů. Nejjednodušším a i nejpřesnějším
způsobem je speciální obvod pro vyhodnocování analogových odporových dotykových panelů (např.
AD7877 od Analog Devices nebo ADS7843 od Texas Instruments). Tyto obvody řeší vše a to včetně
kompenzace a poskytují uživateli digitální hodnotu místa stisku dotykového panelu. Druhá varianta je
využití mikroprocesoru s integrovaným AD převodníkem. Tato varianta je levnější.
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Obrázek 13 připojení rezistorového touchscreenu k AD převodníku

Obrázek 14 připojení 4vodičového touchscreenu k mikroprocesoru
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3.2.3

Touchscreen (dotykový ovládací panel)

Firma Atmel obohatila původní uživatelská rozhraní v podobě předem definovaných dotykových
symbolů o možnost obecného vyhodnocování na dvourozměrných polích spolu s paralelním
sledováním až 2 nezávislých povelů a to včetně jejich vzájemné polohy, způsobu provedení a
uskutečňované trajektorie.
Při návrhu elektronických zařízení vystupují uživatelská rozhraní jako zásadní faktor. Směr vývoje
Touchscreenů společnosti Atmel usnadňuje návrh i samotnou výrobu zařízení, která svým designem i
způsobem ovládání upoutává pozornost zákazníků. Nové přístroje obsahují integrované obvody, aby
elegantně a ekonomicky reagovaly na velkou škálu dotykových symbolů včetně různých pohybů
prstem po ovládacím prvku. Rozlišují mezi dotykem jedním a dvěma prsty a podporují operace typu
poklepání, zmáčknutí a jejich vzájemné kombinace spolu s následným táhnutím včetně zvětšení,
zmenšení, rotace atd. To zajišťuje správný způsob ovládání a řízení pomocí dotykových tlačítek,
kláves, sliderů či virtuálních otočných prvků.

Dotykové panely, které ke své činnosti využívají změnu kapacity, představují nejvýkonnější a
uživatelsky velmi přizpůsobivé rozhraní, které poskytuje prostředky pro přímé intuitivní ovládání ze
strany uživatele.
V portfoliu firmy Atmel se kromě ověřené patentované metody přenosu náboje QMatrix objevily
nově QField pro citlivé a přesné snímání dotyku na obecných, dvourozměrných polích a QTwo pro
identifikaci a paralelní sledování dvou nezávislých dotyků na celém panelu.
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3.2.4

Technologie QMatrix

Zařízení, která využívají tuto technologii, jsou integrované dotykové senzory, které skenováním
pasivní matice elektrod dokážou vyhodnotit přítomnost dotyku prstem. Elektrodami jsou měděné
plochy na desce plošného spoje nebo plošky ITO (Indium Tin Oxide - jejichž základ tvoří oxidy india a
cínu (váhový poměr 90 % In2O3 a 10 % SnO2) a běžně se používají v solárních článcích, v dotykových
senzorech a u plochých displejů), zapouzdřené ve výsledné podobě skleněného či plastového
touchcreenu.
Panely mohou být až 50 mm silné a není problém jednotlivé ovládací prvky libovolně umístit
s ohledem na funkčnost a estetiku koncového zařízení.
Technologie QMatrix používá na každém kanálu dvě snímací elektrody. Jedna je emitující s řídícími
logickými pulsy, druhá je přijímající s vazbou přes dielektrický čelní panel. V okamžiku, kdy se prst
dotkne řídícího panelu, dojde ke snížení vzájemné vazby a následní detekci povelu. Protože na svém
čipu implementuje obvody pro řízení, příjem a vyhodnocovací logiku, snižuje tak potřebu externích
součástek.
Výstupní data jsou dostupná v podobě sériového rozhraní SPI nebo I2C a to s vlastní diagnostikou,
jenž je zobrazitelná na každém PC přes USB rozhraní.
Díky odstupu signálu od šumu, vysoké odolnosti vůči povrchové vlhkosti, teplotní stabilitě, nízkému
příkonu, snadné propojitelnosti a malým velkostem pouzdra, využívají se tyto obvody
v automobilovém průmyslu, kuchyňských spotřebičích a mobilních aplikacích.

V případě, že se několik dotykových bodů nachází blízko sebe, může přibližující se prst způsobit
změnu kapacity okolo více snímacích prvků. Tomu zamezuje volitelná funkce potlačení sousední
klávesy AKS (Adjacent Key Suppression). Při ní dochází k opakovanému měření kapacitních změn
každého bodu, k porovnání výsledků a jednoznačnému rozhodnutí, jaké tlačítko hodlal uživatel
použít. AKS poté potlačí výstupy z ostatních prvků za předpokladu, že signál zvoleného povelu
zůstane nad prahovou hodnotou.

30

3.2.5

Technologie QField a QTwo

Tyto dvě technologie umožňují dvourozměrné snímání dotyku coby nezbytného předpokladu tvorby
efektivních jedno a dvoudotkyových (Two Touch) touchscreenů.
QField využívá technologii QMatrix na běžné matici citlivých elektrod. Díky progresivnímu návrhu
senzorů a komplexnímu zpracování signálu vytváří jednodotykové panely, které v obou
vyhodnocovaných osách vynikají vysokou přesností a opakovatelností. Toho se dosahuje i v extrémně
tenkých jednovrstvých senzorech.
QTouch je určen pro pokročilejší aplikace. Tato technologie vylepšuje základní snímací techniku o
identifikace a sledování až dvou nezávislých dotykových povelů.

Tyto dvě metody poskytují všechny nezbytné funkce pro zpracování signálu včetně práce
v rozprostřeném frekvenčním spektru, filtrace šumu, vlastní kalibrace a automatické kompenzace
driftu. Poskytují tak rychlý a spolehlivý výstup i ve velmi rušivém prostředí.
Samozřejmostí je precizní koordinace v osách x a y pro každý dotykový povel a to včetně generování
rozsahu standardizovaných pohybů a sledování jejich přítomnosti.

3.2.6

Technologie QTouch

Toto zařízení nabíjí jedinou snímací elektrodu s neznámou kapacitou předem stanoveným
potenciálem. I zde tvoří elektrodu měděná ploška na tištěném spoji. Výsledný náboj se přenáší zpět
do vyhodnocovacího obvodu. Aktuální kapacitu snímací plochy pak lze stanovit měřením velikosti
náboje po jednom nebo více nabíjecích a přenosových cyklech. Tok náboje v daném bodě
ovlivňujeme přiložením prstu coby externí kapacity. Řídící elektronika to pak vyhodnotí jako platný
povel.
Senzory této technologie spolupracují s jednoduchými nebo vícenásobnými ovládacími prvky, kdy
každý prvek může být nastaven s individuální úrovní citlivosti. Rozlišují se zde 2 základní způsoby –
normální (dotykový „touch“) mód a vysoce citlivý (přibližovací „proximity“) mód.
K zajištění výjimečné elektromagnetické kompatibility užívají tyto senzory rozprostřené spektrum
modulací a náhodné nabíjecí pulzy s krátkým trváním a relativně dlouhou časovou prodlevou.
Výsledkem toho je nižší křížová interference mezi jednotlivými senzory, nižší RF emise včetně
náchylnosti k rušení a minimální proudová spotřeba. K zásadním funkcím patří také automatická
kompenzace driftu z důvodu pomalých změn způsobených stárnutím nebo změnou okolního
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prostředí. Samozřejmě i tato metoda má volitelnoufunkci potlačení sousední klávesy AKS. Tato
technologie nevyžaduje řadu dalších součástek, jako jsou cívky, oscilátory, RF komponenty, speciální
kabely nebo odporové a kapacitní RC sítě.

3.2.7

Technologie QSlide a QWheel

Tyto technologie umožňují vyrobit dotykový senzor, který bude schopen nahradit klasické odporové
slidery nebo otočné ovládací prvky. Princip vychází z metody přenosu náboje QTouch, přičemž vzniká
jakýsi „kapacitní“ potenciometr s jezdcem v podobě lidského prstu.
QSlide pracuje ve spojení s lineárními odporovými prvky (např. sériově spojené diskrétní rezistory,
odporové vrstvy, opticky průhledná vrstva ITO). Implementované algoritmy pak vyhodnocují
dotykovou pozici bez ohledu na intenzitu signálu. Poskytují tak přesnou a spolehlivou detekci.
Co se týče metody QWheel, tak kruhové elektrody se skládají z jednoduchých odporových elementů,
které lze umístit na zadní straně kteréhokoliv dielektrického panelu.

Panely, které využívají tyto technologie, zpracovávají signály se 7bitovým rozlišením absolutní pozice
a výstupní data poskytují prostřednictvím SPI nebo I2C rozhraní a to bez potřeby jakýchkoliv dalších
externích součástek. Citlivost je zaručení až pro 3 mm silné ovládací panely. Díky umístění senzorů za
skleněnou nebo plastovou vrstvu je zde možnost otočného ovládání, které svým zapouzdřením
vytváří velmi odolnou náhradu mechanických enkodérů včetně různých otočných i tahových
potenciometrů.
Určitou nevýhodou je konečný počet kroku, ve kterých lze ovládání uskutečňovat. Není zde však
potřeba žádných mechanických otvorů ani tahových nebo otočných knoflíků na hřídelích. To výrazně
snižuje požadavky na údržbu a servis, o působení prašného nebo vlhkého prostředí ani nemluvě. Je
zde použito rozprostřené spektrum modulací pro splnění požadavků EMC a také nízké RF emise. Další
výhodou je také kompenzace driftu z důvodu pomalých změn v důsledku stárnutí nebo změny
okolního prostředí a také automatická rekalibrace.
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3.2.8

Obvody AT42QT101x

Jedná se o specializované integrované obvody s technologií Atmel QTouch, které jsou určené pro
použití v aplikacích dotykového tlačítka nebo senzoru přiblížení pro přenosná a mobilní zařízení.
Tyto obvody mají aktivní spotřebu energie nepřesahující 17 µA a jsou tak ideální pro nové generace
přenosných dotykových ovladačů včetně spínačů napájení, sluchátek, spotřebitelských hraček a
bezdotykových snímačů. Všude tam umožňují bezproblémovou funkci a to při delší životnosti
napájecí baterie.

Obrázek 15 aplikační schéma obvodu AT42QT1010

Základní vlastnosti:


jde o specializované obvody pro dotykové ovladače,



možnost snímání vždy jediného tlačítka,



jsou konfigurovatelné jako dotykové tlačítko nebo jako senzor přiblížení,



jsou dostupné i ve formě ON/OFF,



možnost konfigurace prodlevy timeout,



mají nastavitelnou citlivost prostřednictvím externí kapacity,



mají integrovány funkce signálového procesoru a to Auto-kalibrace, Automatická
kompenzace driftu a Filtrace šumu,



rozhraní – digitální výstup, aktivní ve vysoké úrovni,



mají široký rozsah napájecího napětí (1,8 – 5,5 V),



mají velmi nízký vlastní příkon - 17 µA při 1,8 V typ pro AT42QT1010 a AT42QT1011 a 32 µA
při 1,8 V typ pro AT42QT1012,



jsou dostupné v provedení zapouzdření SOT23-6.

Díky patentované technologii Atmel QTouch, která je určena pro technologii kapacitních dotykových
tlačítek, kruhových ovladačů a posuvníků, nabízí tyto jednotlačítkové kapacitní dotykové snímače
výrazně lepší dobu odezvy. To umožňuje rychlejší reakci mobilních zařízení na stisk než jakýkoliv
dostupný produkt. Např. signál „wake-up“ je dostupný již za 12,6 ms od přiložení prstu.
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Obrázek 16 rozložení a význam PINŮ obvodu AT42QT1010

Obvody AT42QT101x obsahují v současné době 3 zástupce a to AT42QT1010, AT42QT1011 a
AT42QT1012. Liší se od sebe tím, že obvod AT42QT1010 obsahuje časovač, který umožňuje stisk
tlačítka vždy po 60 s. Obvod AT42QT1011 indikuje reálnou hodnotu senzoru a neobsahuje timeout.
Obvod AT42QT1012 pak pracuje v režimu ON/OFF nebo přepínač a také obsahuje konfigurovatelný
časovač.

Obrázek 17 přehled obvodů řady AT42QT101x

U všech výše jmenovaných obvodů lze nastavit požadovanou citlivost a libovolně tak konfigurovat
aplikaci na použitou tloušťku panelu nebo materiálu. Elektrody jsou vyrobeny z libovolného vodivého
materiálu a to včetně všech transparentních ITO. Existuje tak jen velmi málo omezení tvarů či
velikostí snímacích ploch. To dává návrhářům velkou volnost a pružnost v průmyslovém designu.
Tyto obvody jsou k dispozici v provedení SOT23-6 pro průmyslový teplotní rozsah -40 °C až +85 °C.
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3.2.9

Obvod AT42Q1110

Jde o světově první řadič dotykových kapacitních klávesnic určený přímo pro použití
v automobilovém průmyslu.
Tento obvod zajišťuje bezpečné vyhodnocení kapacitních dotykových klávesnic. Zároveň zcela splňuje
všechny náročné požadavky na použití v automobilových systémech. Patentovaná technologie
QTouch zajišťuje společně s integrovanými filtry vysokou odolnost proti vlivu externích podmínek a
jednoznačnou identifikace stisku.

Obrázek 18 patentovaná technologie Atmel QTouch pro kapacitní klávesnice
Základní vlastnosti:


až 11 kanálů technologie QTouch,



vyhodnocování externích signálů či signálů vyrobených obvodem v pravidelných intervalech,



možnost paralelního snímání všech kanálů pro vyšší rychlost, nebo sériového pro větší
účinnost,



díky sériovému rozhraní SPI je k dispozici řada údajů o senzorech,



konfigurovatelný PIN umožňuje zajistit rozpoznání a ověření funkce snímačů,



pro uložení základního nastavení slouží interní paměť EEPROM,



patentově chráněná technologie zajišťuje vysokou bezpečnost a jednoznačné rozpoznání
stisků,



široké možnosti velikostí a tvarů snímacích plošek od velikosti 6 x 6 mm (v závislosti na
tloušťce materiálu),



možnost použití materiálů jako je sklo, plast či kompozitní materiály,



jako materiál podložky se používá měď, stříbro, uhlík, oxid india či cínu,



tloušťka panelu v závislosti na materiálu (sklo až 10 mm, plast max. 5 mm),



sériové komunikační rozhraní SPI full-duplex 1,5 MHz (slave),
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k dispozici je funkce automatické kalibrace, odstranění driftu, filtrování šumu a další pro
odolnost například proti vlhkosti a stárnutí senzorových plošek,



napájecí napětí v rozmezí 3,0 až 5,0 V,



dostupné v provedení MLF-32 (5 x 5 mm) a TQFN-32 (7 x 7 mm).

Obvod AT42Q1110 je stejně jako další z řady obvodů QTouch firmy Atmel určen pro řízení a
vyhodnocování kapacitních dotykových senzorů a klávesnic. Kontrolér poskytuje až 11 kanálů pro
připojené senzory a to na základě patentované technologie QTouch, což je plně digitální technologie
určená pro kapacitní dotykové senzory.
Tento obvod je v souladu se standardy jak ISO-TS-16949 (orientováno na systémy managementu
jakosti dodavatelů do automobilového průmyslu) tak i QS-9000 (oborová norma automobilového
průmyslu). Také firmware, jenž je v obvodech implementován, je napsán v souladu s MISRA C (Motor
Industry Software Reliability Association C - proprietární soubor směrnic vyvinutý pro vestavěné
systémy, aby se vyhnulo spornému kódu) standardem a také kvalifikací podle AEC-Q100 (Automotive
Electronic Council) standardů. U výrobce je k dispozici také tzv. PPAP (Production Part Approval
Process – proces schvalování dílů do sériové výroby) dokument.
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Obrázek 19 příklad aplikačního schéma obvodu AT42Q1110

Obvod AT42Q1110 je díky splnění požadavků pro automobilové aplikace vhodný například pro použití
v navigačních zařízeních, systémech ovládání zrcátek, oken, rádií a mnoha dalších podružných funkcí
automobilů. Jsou dostupné i veze tohoto obvodu, které jsou místo pro automobilový průmysl určeny
pro použití například v domácích spotřebičích. Tyto obvody mají stejné funkce, pouze bez AEC-Q100
kvalifikace.

3.2.10

Výrobce

Americká firma Atmel Corporation je výrobce polovodičů a integrovaných obvodů. Byla založena roku
1984.
Tato firma podniká ve velkém okruhu aplikačních segmentů včetně konzumního sektoru,
telekomunikace, počítačů a počítačové sítě, průmyslu, zdravotnictví, automobilovém průmyslu,
letectví a vojenském průmyslu. Díky čipovým kartám smart card a RFID je vedoucí firmou na trhu
bezpečnostních systémů.
Kromě Spojených států má firma továrny také ve Francii, Anglii a Německu.
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