
Snímače souřadnic

Pro přesné snímání souřadnic lze použít několik principů. Zde si uvedeme dva základní a
často se vyskytující.

Akustické snímače souřadnic
Základní princip akustického snímače souřadnic spočívá v měření času, který potřebuje akus-
tický signál k překonání vzdálenosti mezi ukazovátkem (pointerem) a snímacím mikrofonem
na okraji snímací plochy. Ideové uspořádání snímače je znázorněno na Obr.  1.

Obr.  1 Akustický snímač souřadnic (blokově zakresleny pouze hlavní moduly
elektroniky pro měření souřadnice Y)

Jako zdroj ultrazvuku který je zabudován do pointeru může sloužit například jiskřiště nebo
piezoelektrický generátor, produkující krátký ultrazvukový impuls. Současně s generováním
ultrazvukového impulsu jsou spuštěny čítače Cx a Cy. Při zachycení impulsu lineárními mik-
rofony Mx a My je inkrementace čítače Cx resp. Cy zastavena. Jejich obsah proto odpovídá
času, který uplynul mezi vysláním impulsu a jeho zachycením mikrofonem a lze jej „snadno“
převést na příslušnou souřadnici pointeru.

Dobré ultrazvukové snímače souřadnic dosahují rozlišovací schopnosti řádu 0.1 mm. Při uva-
žované rychlosti zvuku ve vzduchu 300 m/s odpovídá této rozlišovací schopnosti přibližně
0.3 �s. Odtud vychází frekvence hodinového signálu pro inkrementaci čítačů Cx a Cy přibliž-
ně 3 MHz. Pro pracovní plochu 1 � 1 m musí být délka každého čítače alespoň 15 bitů.

Ultrazvukové snímače lze použít i v třírozměrném uspořádání pro snímání souřadnic prosto-
rových objektů.



Snímače s magnetickou vlnou
Jeden z možných principů snímače souřadnic s magnetickou vlnou je znázorněn na Obr.  2.
Pod snímací plochou (její rozměry mohou být např. 1 � 1 m) je pravoúhlá síť vodičů. Vzdále-
nost mezi vodiči je řádově 1 mm (u jistého konkrétního snímače s pracovní plochou 600 �
800 mm byla vzdálenost mezi vodiči 5 mm). Součástí pointeru je snímací cívka o průměru
přibližně 50 mm.

Obr.  2 Snímač souřadnic s magnetickou vlnou

Jednotlivé vodiče jsou postupně buzeny impulsním průběhem, jehož obalová křivka má tvar
rovnoramenného trojúhelníka. Buzení jednotlivých vodičů je posunuto v čase tak, jak je zná-
zorněno na Obr.  3.

Obr.  3 Průběh budicích proudů ve vodičích pod pracovní plochou



Jednotlivé vodiče vytváří kolem sebe magnetické pole, jehož superpozicí vzniká magnetická
vlna, postupující rovnoměrnou rychlostí přes snímací plochu. Je-li snímací cívka mimo mag-
netickou vlnu, prochází jejími závity čáry pouze v jednom směru (viz Obr.  4) a v cívce se
indukuje střídavé napětí (magnetické pole vytvářené jednotlivými vodiči má impulsní cha-
rakter). Je-li střed snímací cívky přesně nad postupující vlnou, procházející indukční čáry se
navzájem kompenzují a střídavé napětí indukované v cívce má minimální (v ideálním případě
nulovou) hodnotu (Obr.  5 a Obr.  6). Detekcí minima napětí indukovaného ve snímací cívce
lze určit okamžik průchodu magnetické vlny pod cívkou a odtud i polohu pointeru.

Obr.  4 Protínání indukčních čar snímací cívkou. Vlevo cívka mimo magnetic-
kou vlnu, vpravo střed cívky nad magnetickou vlnou

Obr.  5 Napětí indukované ve snímací cívce

Obr.  6 Osciloskopický záznam napětí ve snímací cívce



Určení souřadnic X a Y se provádí postupně. Jedno měření trvá řádově 10 ms. Dosahovaná
rozlišovací schopnost může být lepší než 0.1 mm při pracovní ploše cca 1 � 1 m. Kromě
vlastní elektroniky (přesné určení minima indukovaného signálu) je přesnost snímače ovliv-
něna i přesností položení sítě vodičů a případnými vnějšími magnetickými poli.

Jiná provedení snímačů používají aktivní pointer (součástí pointeru je cívka buzená střídavým
proudem) a řadu snímacích smyček pod snímací plochou.


