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	 Elektronica

Sneller	en	gemakkelijker	door	alle	testen

EMI in de tang voor
touchscreens

Tesla was een van de eerste auto’s met een gigantisch touchscreen in het 
dasboard. Zij hebben hiermee een trend gezet die er toe zal leiden dat in 
de nabije toekomst elke auto is uitgerust met een gigantisch scherm. Dit 
heeft echter wel een grote consequentie voor de ontwikkelaars van deze 
schermen. Een touchscreen is immers voorzien van een matrix van sen-
soren op het scherm die noodzakelijk is om te kunnen detecteren waar 
de gebruiker zijn vinger op het scherm drukt. Hoe groter nu het scherm, 
hoe langer de geleiders zijn die naar de sensoren lopen. Door het ontbre-
ken van een stralingsdichte afscherming levert dit grote problemen op 
voor de compatibiliteit voor interferentie en emissie. Het voldoen aan de 

EMI en EMC zijn en blijven lastige onderwerpen. Alle elektronische apparaten moeten immers aan de gestelde 

normen voldoen, iets dat vooral voor schakelingen waarin lange geleiders verwerkt zijn lastig kan zijn. Bij 

touchscreens is dat bijvoorbeeld het geval. De op het scherm aanwezige sensorsporen maken dat het vrij lastig 

is om aan alle normen te voldoen. Microchip heeft daar echter een oplossing voor. Hun allernieuwste controllers 

voor touchscreens maken het een stuk gemakkelijker om te voldoen aan de EMC- en EMI-eisen. Zelfs voor de 

schermen die we tegenwoordig in auto’s tegen komen.

normen is dan ook vrij lastig. Een serie nieuwe maXTouch touchscreen 
controllers van Microchip moeten de EMC- en EMI-problematiek een 
stuk gemakkelijker maken. Ze zijn zo gemaakt dat ontwerpers van aan-
raakgevoelige schermen voor auto’s veel werk uit handen genomen wordt.

Een	hele	serie
De TD serie controllers voor aanrakingsgevoelige bediening beschikt 
over een nieuwe differentiële gemeenschappelijke signaalacquisitieme-
thode waardoor de signaal/ruis-verhouding aanzienlijk wordt verhoogd. 
Dit heeft tot gevolg dat de gevoeligheid veel hoger is en het mogelijk is 

om het scherm achter en dikke glazen of kunststof afdek-
king te monteren. Wordt het scherm met blote handen 
bediend, dan mag deze plaat een dikte hebben van 10 mm 
voor glas of 5 mm voor PMMA bij enkelvingerbediening 
of 6 en 3 mm bij meervingerige bediening. Zelfs met 
dikke handschoenen is bediening mogelijk, maar dan mag 
de afdekking net iets minder dik zijn als net opgegeven.
De controllers waar het om gaat zijn de MXT1067TD, 
MXT1189TD en MXT1665TD voor schermen van 9...13-
inch en de MXT449TD, MXT641TD, MXT2113TD en 
MXT2912TD voor schermen tot 20-inch. Alle control-
lers hebben eigenschappen die gericht zijn op de alsmaar 
toenemende vraag naar functionele veiligheidsfuncties en 
zijn ontwikkeld overeenkomstig Automotive SPICE Level 
3 simulatie en de ISO 26262 Automotive Safety Integrity 
Level (ASIL) B eisen.

EMC	en	EMI
De controllers hebben verschillende EMC-mechanismen 
die de emissies helpen te verminderen en ervoor zorgen 
dat het scherm binnen de gewenste EMC-limieten valt. 
Zo wordt er gewerkt met Spread spectrum-technieken 
waarbij de burst-frequentie van elke meetpuls over een 
breed frequentiedomein wordt verspreid om zo de EMC-
energie ook uit te spreiden. Tevens is het daarbij moge-
lijk om de golfvorm aan te passen waardoor harmoni-
schen beter in de hand te houden zijn. Deze mogelijkheid 
heet golfvorm-shaping en wordt via firmwareparameters 
bepaald. Met speciale tools en door samen te werken met 
productspecialisten van Microchip, kunnen ontwerpers 
hun eigen specifieke HF-grenzen invoeren en de vorm 
van de uitgezonden golfvorm afregelen die wordt gebruikt 
voor de acquisitie van de aanrakingsgevoelige bediening. 
Daarbij is het bijvoorbeeld raadzaam om te kijken naar 
wat er nog meer aan draadloze applicaties in de auto ver-
werkt zijn. Te denken valt aan contactloze deurbediening 

die natuurlijk niet verstoord mag worden door dat wat 
het touchscreen aan signalen uitzendt. De uiteindelijke 
parameters worden vervolgens eenvoudig toegevoegd aan 
het maXTouch configuratiebestand, zodat de prestaties 
van de controller voor aanrakingsgevoelige bediening spe-
cifiek worden afgestemd op het individuele ontwerp van 
de klant.
Deze procedure kan de ontwerper heel veel uren, of zelfs 
weken kostbare EMC-testkamertijd besparen, doordat 
het experimenteren met verschillende configuratie-instel-
lingen voor het behalen van de gewenste EMI/EMC pres-
taties komt te vervallen.
De maXTouch EMI optimalisatiedienst zal beschikbaar 
worden gesteld als onderdeel van de systeemondersteu-
ning die wordt geleverd door een van Microchip’s wereld-
wijde applicatie ontwerpcentra.

Digitale	filtering	en	ruisonderdrukking
Bij de nieuwe controllers is de signaal/ruis-verhouding 
aanzienlijk verhoogd. On-chip filtering en ruisonderdruk-
king maken het mogelijk om de invloeden van buitenaf te 
onderdrukken. Ruisbronnen zoals bijvoorbeeld opladers 
hebben daardoor minder invloed terwijl tegelijkertijd de 
gevoeligheid aanzienlijk groter is. Hierdoor mag de glazen 
of kunststoffen afdekking veel dikker zijn en is bediening 
met handschoenen minder een probleem.
Het gebruikte algoritme kan automatisch enkele van de 
acquisitieparameters on-the-fly aanpassen voor de ana-
loog-naar-digitaal-conversies en de digitale filtering. Extra 
ruisonderdrukking wordt geleverd door Self Capacitance 
Noise Suppression.
Ruisonderdrukking wordt geactiveerd wanneer een ruis-
bron wordt gedetecteerd. Daarbij wordt uitgegaan van 
parameters die in de host-stuurprogrammacode zijn opge-
nomen. De ruisonderdrukking wordt dus geactiveerd op 
basis van de ruisniveaus.

Afbeelding 1. Het schema voor het toepassen van de MXT1067TD. Microchip heeft nagenoeg alles in het IC’s weten te 
integreren. Slechts de ontkoppelcondensatoren en de pull up weerstanden worden extern aangesloten. Het toegepaste 
IC is de I2C-variant. Er is ook een uitvoering met een SPI-interface.

Afbeelding 2. Voor elke controller is er een 
evaluatiepakket leverbaar. Hier het evaluatiepakket 
voor de MXT1067TD.

Door de uitgebreide ruisonderdrukking kan de controller 
betrouwbaar aanrakingen detecteren zelfs bij gebruik van 
niet afgeschermde beeldschermen of schermen die van 
zichzelf al veel ruis veroorzaken. 

Alles	in	één	IC
Afbeelding 1 laat zien dat in de controller bijna alles 
geïntegreerd is. Met uitzondering van een groot aantal 
ontkoppelcondensatoren en pull up weerstanden is alles 
in het IC verwerkt. Dit maakt dan ook dat de controller 
weinig ruimte vraagt op de print. Wel moet de nodige tijd 
worden besteed aan het configureren van de controller. 
De complexiteit van het geheel is behoorlijk. 
Voor elk van de controllers is een evaluatiepakket beschik-
baar (afbeelding 2). Elk pakket bevat een PCB met de 
maXTouch touchscreen controller, een aanrakingsgevoe-
lige sensor op een heldere glazen drager, aansluitbekabe-
ling en nog een koppelingsprint voor het aansluiten van 
het pakket op de host computer via USB, alsook soft-
ware en documentatie. Alle componenten zijn bovendien 
compatibel met maXTouch Studio, een volledige software 
ontwikkelomgeving voor het ondersteunen van de evalu-
atie van maXTouch controllers voor aanrakingsgevoelige 
bediening.

Uitgebreid
Het aanbod controllers voor aanraakgevoelige bediening 
dat Microchip levert is al heel groot, en met de komst van 
deze nieuwe serie zijn er alleen maar nog meer bij geko-
men. Alleen al het kiezen van de juiste controller voor 
uw applicatie is daarmee al vrij lastig. Doordat de nieuwe 
serie bedoeld is voor toepassing in voertuigen, is voor dit 
segment de keuze al iets beperkter. Toch moet u kiezen 
uit verschillende controllers met elk hun specifieke eigen-
schappen. 

Tot	slot
De controllers mogen dan in eerste instantie bedoeld 
zijn voor toepassing in auto’s voor centrale uitleesscher-
men en navigatiesystemen, maar ze zijn ook geschikt voor 
industriële toepassingen, zoals fabrieksautomatisering en 
productiestations. Ze zijn dus kortom zeer geschikt om 
toegepast te worden in situaties waar het lastig is om aan 
de EMC- en EMI-eisen te voldoen.                               •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘EMI in de tang voor touchscreens’ 
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