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USPORIADANIE TABULE S VYHRIEVATEĽNOU VRSTVENOU TABUĽOU S
KAPACITNOU SPÍNACOU OBLASŤOU

Opis
[0001]

Vynález sa týka usporiadania tabule s vyhrievateľnou vrstvenou

tabuľou s kapacitnou spínacou oblasťou, spôsobu jej výroby a jej použitia.
[0002]

Vrstvené tabule zahŕňajú typicky dve tabule, napríklad jednu vonkajšiu

tabuľu a jednu vnútornú tabuľu, ktoré sú navzájom spojené cez medzivrstvu,
napríklad

z termoplastickej

polyvinylbutyralovej

(PVB)

fólie.

Elektricky

vyhrievateľné vrstvené tabule sú vybavené napríklad vykurovacími drôtmi a v
technike vozidiel sa často používajú, napríklad ako bočné sklá, ako je známe z
DE10126869A1 alebo WO2005055667A2. Vykurovacie drôty sú zapustené v
povrchu termoplastickej medzivrstvy. Na elektrické kontaktovanie vykurovacích
drôtov sú typicky upravené prúdové zbernice. Vhodnými prúdovým zbernicami
sú napríklad prúžky medenej fólie, ktoré sa spoja s externým zdrojom napätia.
Vykurovacie drôty prebiehajú medzi prúdovými zbernicami, takže po priložení
elektrického napätia môže cez vykurovacie drôty tiecť elektrický prúd, čím sa
dosiahne vykurovací účinok.
[0003]

Je známe, že spínacie oblasti môžu byť tvorené plošnou elektródou

alebo usporiadaním dvoch spriahnutých elektród, napríklad ako kapacitné
spínacie oblasti. Ak sa ku spínacej oblasti priblíži predmet, zmení sa kapacita
plošnej elektródy proti zemi alebo kapacita kondenzátora tvoreného dvoma
posuvnými elektródami. Zmena kapacity sa meria cez usporiadanie obvodov
alebo senzorovú elektroniku a pri prekročení prahu je vydaný spínací signál.
Usporiadania

obvodov

pre

kapacitné

spínače

sú

známe

napríklad

z DE 20 2006 006 192 U1,
[0004]

EP 0 899 882 A1, US 6 452 514 B1 a EP 1 515 211 A1. Dokumenty

WO 2015/162107 A1 a WO 2015/162108 A1 odhaľujú ďalšie usporiadania tabúľ
s kapacitnou senzorovou oblasťou podľa stavu techniky.
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[0005]

Úloha predloženého vynálezu spočíva v tom, pripraviť vylepšenú

vyhrievateľnú vrstvenú tabuľu, ktorá má kapacitnú spínaciu oblasť, ktorá sa môže
jednoducho a nákladovo priaznivo integrovať do vrstvenej tabule a ktorá nebráni
alebo len málo bráni priehľadu cez tabuľu. Úloha predloženého vynálezu je podľa
vynálezu riešená usporiadaním tabule s vyhrievateľnou vrstvenou tabuľou s
kapacitnou spínacou oblasťou podľa nezávislého nároku 1. Uprednostnené
uskutočnenia vyplývajú z podružných nárokov.
[0006]

Vrstvenou tabuľou je prednostne tabuľa vozidla ako bočné sklo, čelné

sklo, zadné sklo alebo strešné okno. Vrstvenou tabuľou ale môže byť tiež
architektonická tabuľa alebo zasklenie v nábytku, napríklad chladničke,
mrazničke alebo elektrickom vykurovacom telese, alebo zrkadlový prvok.
[0007]

Vrstvenou tabuľou je prednostne bočné sklo na otvárateľné bočné

okno vozidla. Pod tým sa rozumie bočné okno, ktoré sa dá v podstate vertikálnym
posúvaním bočného skla vo dverách karosérie otvoriť dovnútra a opäť zatvoriť.
[0008]

Vrstvená tabuľa a najmä bočné sklo má hornú hranu, dolnú hranu,

prednú hranu a zadnú hranu. V prípade bočného skla sa za hornú hranu označuje
bočná hrana bočného skla, ktorá vo vstavanej polohe ukazuje nahor. Dolnou
hranou sa označuje bočná hrana, ktorá vo vstavanej polohe ukazuje dole k zemi.
Prednou hranou sa označuje bočná hrana, ktorá je v smere jazdy namierená
dopredu. Zadnou hranou sa označuje bočná hrana, ktorá je v smere jazdy
namierená dozadu.
[0009]

V usporiadaní tabule zahŕňa vrstvená tabuľa s kapacitnou spínacou

oblasťou podľa vynálezu prinajmenšom nasledujúce znaky:
-

podklad a kryciu tabuľu, ako aj

-

najmenej jednu prvú medzivrstvu, ktorá je usporiadaná plošne medzi

podkladom a krycou tabuľou,
pričom
-

medzi podkladom a prvou medzivrstvou alebo medzi krycou tabuľou a

prvou medzivrstvou je prinajmenšom úsekovo usporiadaná nosná fólia s
elektricky vodivou vrstvou,
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-

najmenej jedna oblasť elektricky vodivej vrstvy tvorí kapacitnú

spínaciu oblasť,
-

kapacitná spínacia oblasť má dotykovú oblasť, prívodnú oblasť a

pripojovaciu oblasť, prívodná oblasť elektricky spája dotykovú oblasť s
pripojovacou oblasťou a pripojovacia oblasť je elektricky spojiteľná so
senzorovou elektronikou a
-

medzi podkladom a krycou tabuľou je usporiadaný najmenej jeden

vykurovací drôt a najmenej dve prúdové zbernice, pričom vždy jeden koniec
vykurovacieho drôtu je elektricky vodivo spojený vždy s jednou zo zberníc,
takže pri priložení elektrického napätia na zbernice môže cez vykurovací
drôt tiecť vykurovací prúd, čím je vykurovací drôt vyhrievateľný.
[0010]

Pretože je možné ohrievať vykurovací drôt, je možné ohrievať

vrstvenú tabuľu.
[0011]

Pri jednej výhodnej úprave vynálezu je druhý vstup senzorovej

elektroniky spojený s elektrickým uzemnením.
[0012]

Pri jednej výhodnej úprave vynálezu sa prekrýva kapacitná spínacia

oblasť v priemete cez vrstvenú tabuľu s najmenej jedným vykurovacím drôtom.
[0013]

V jednej výhodnej úprave vynálezu predstavuje pomer dĺžky LZ k šírke

bZ prívodnej oblasti menej ako alebo rovno 1: 700 a prednostne od 1:1 do 1:100.
Ak prívodná oblasť nemá žiadnu konštantnú šírku bZ, napríklad keď je vytvorená
lichobežníkovito alebo kvapkovito, potom sa v rámci predloženého vynálezu
rozumie pod šírkou bZ spriemerovaná šírka prívodnej oblasti.
[0014]

Dĺžka lZ prívodnej oblasti predstavuje prednostne od 1 cm do 70 cm a

obzvlášť prednostne od 3 cm do 8 cm. Šírka bZ prívodnej oblasti je prednostne
od 0,5 mm do 10 mm a obzvlášť prednostne od 0,5 mm do 2 mm. Tvar prívodnej
oblasti je prednostne pravouhlý, prúžkovitý alebo čiarový.
[0015]

V jednej výhodnej úprave vrstvenej tabule podľa vynálezu je

pripojovacia oblasť usporiadaná na vonkajšom okraji tabule. Pritom vzdialenosť
k vonkajšiemu okraju je prednostne menej ako 10 cm, obzvlášť prednostne menej
ako 0,5 cm. To umožňuje kašírovať elektrické kontaktovanie pripojovacej oblasti,
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napríklad s fóliovým vodičom, pod opticky nenápadnou čiernou potlačou alebo s
pokrytím, napríklad telom kamery.
[0016]

V jednej výhodnej úprave spínacej oblasti podľa vynálezu má dotyková

oblasť plochu od 1 cm2 do 200 cm2, obzvlášť prednostne od 1 cm2 do 9 cm2. Dĺžka
lB dotykovej oblasti je prednostne od 1 cm do 14 cm a obzvlášť prednostne od 1
cm do 3 cm. Maximálna šírka bB dotykovej oblasti je prednostne od 1 cm do 14 cm
a obzvlášť prednostne od 1 cm do 3 cm. Dotyková oblasť môže vykazovať v
zásade každý ľubovoľný tvar. Obzvlášť vhodné dotykové oblasti sú vytvorené
kruhovo, elipticky alebo kvapkovito. Alternatívne sú možné hranaté tvary, napríklad
trojuholníky,

štvorce,

obdĺžniky,

lichobežníky

alebo

inak

prispôsobené

štvoruholníky alebo polygóny vyššieho rádu.
[0017]

V ďalšej výhodnej úprave spínacej oblasti podľa vynálezu je pomer

šírky bZ prívodnej oblasti k maximálnej šírke bB dotykovej oblasti najmenej 1:2 a
najmä najmenej 1:10. Tým sa mohli docieliť obzvlášť dobré výsledky spínania.
[0018]

V jednej výhodnej úprave tabule podľa vynálezu je šírka t1 deliacich

čiar od 30 μm do 200 μm a prednostne od 70 μm do 140 μm. Takto tenké deliace
čiary dovoľujú bezpečné a dostatočne veľké elektrické izolovanie a zároveň
nerušia alebo rušia len nepatrne priehľad cez vrstvenú tabuľu.
[0019]

Spínacou oblasťou je kapacitná spínacia oblasť, to znamená, že je

vytvorená najmä na kapacitnú dotykovú detekciu. V jednej výhodnej úprave
pritom spínacia oblasť vytvára plošnú elektródu. Cez externú kapacitnú
senzorovú elektroniku sa meria kapacita plošnej elektródy. Kapacita plošnej
elektródy sa mení proti zemi, keď nejaké teleso (najmä ľudské telo alebo teleso
s podobnou dielektrickou konštantou ako ľudské telo) príde do jej blízkosti alebo
sa napríklad dotkne izolátorovej vrstvy nad plošnou elektródou. Izolátorová vrstva
zahŕňa najmä samotný podklad. Zmena kapacity sa meria senzorovou
elektronikou a pri prekročení prahu sa vydá spínací signál. Spínacia oblasť je
určená tvarom a veľkosťou plošnej elektródy.
[0020]

Okrem práve predstaveného merania kapacity proti zemi sa môže

merať aj diferenciálne meranie kapacity medzi elektricky vodivou vrstvou
a ďalšou elektricky vodivou oblasťou.
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[0021]

V jednej alternatíve vrstvenej tabule podľa vynálezu, ktorá nie je

časťou vynálezu, je elektricky vodivá vrstva rozdelená najmenej jednou
bezpovlakovou deliacou čiarou na kapacitnú spínaciu oblasť a okolitú oblasť.
Okolitá oblasť je cez ďalšiu pripojovaciu oblasť spojiteľná so senzorovou
elektronikou. To znamená, že vrstvená tabuľa je kontaktovaná štyrmi prívodnými
vedeniami: jedno prívodné vedenie pre kapacitnú spínaciu oblasť, jedno prívodné
vedenie pre okolitú oblasť a dve prívodné vedenia pre prúdové zbernice na
elektrické vyhrievanie vykurovacím drôtom.
[0022]

V takomto usporiadaní tvorí kapacitná spínacia oblasť a okolitá oblasť

dve elektródy, ktoré sú kapacitne vzájomne spriahnuté. Kapacita kondenzátora
tvoreného elektródami sa mení pri priblížení telesa, napríklad časti ľudského tela.
Zmena kapacity sa meria senzorovou elektronikou a pri prekročení prahovej
hodnoty je vydaný spínací signál. Senzitívna oblasť je určená tvarom a veľkosťou
oblasti, v ktorej sú elektródy kapacitne spriahnuté.
[0023]

Podľa vynálezu je vykurovací obvod, teda obvod z vykurovacieho

drôtu a prúdových zberníc, spojený ako druhá elektróda so senzorovou
elektronikou. To znamená, že vykurovací drôt a prúdové zbernice fungujú ako
okolitá oblasť. To je obzvlášť výhodné, pretože elektrické pripojenie tejto druhej
elektródy k senzorovej elektronike sa môže uskutočniť aj mimo vrstvenej tabule,
napríklad v oblasti jedného z prívodných vedení, s ktorými sú prúdové zbernice
spojené s prevádzkovým napätím pre vykurovaciu funkciu, najmä so zemným
vedením. Tým odpadá oddelené prívodné vedenie k okolitej oblasti a celá
vrstvená tabuľa je kontaktovaná už len tromi prívodnými vedeniami: jedno
prívodné vedenie pre kapacitnú spínaciu oblasť a dve prívodné vedenia pre
prúdové zbernice, pričom jedno z prívodných vedení pre prúdové zbernice slúži
ako elektrické spojenie vedenia k druhému vstupu senzorovej elektroniky.
[0024]

Kapacitná spínacia oblasť a prípadne okolitá oblasť, resp. vykurovací

obvod sú integrované do vrstvenej tabule podľa vynálezu. Nie je teda potrebný
žiadny spínač alebo podobne ako separátna súčasť, ktorá musí byť umiestnená
na vrstvenej tabuli. Vrstvená tabuľa tiež prednostne nemá žiadne iné súčasti,
ktoré sú usporiadané v oblasti priehľadu na jej povrchoch. To je obzvlášť výhodné
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vzhľadom na tenkú konštrukciu vrstvenej tabule, ako aj len malé rušenie
priehľadu cez vrstvenú tabuľu.
[0025]

Usporiadanie tabule zahŕňa vrstvenú tabuľu podľa vynálezu a

senzorovú elektroniku, ktorá je elektricky spojená cez pripojovaciu oblasť s
kapacitnou spínacou oblasťou a prípadne cez ďalšiu pripojovaciu oblasť s
okolitou plochou alebo vykurovacím obvodom. Senzorovou elektronikou je
kapacitná senzorová elektronika.
[0026]

V jednej výhodnej úprave spínacieho usporiadania podľa vynálezu je

citlivosť senzorovej elektroniky zvolená tak, že senzorová elektronika pri dotyku
dotykovej oblasti na podklade ľudským prstom vydá spínací signál a pri dotyku
dotykovej oblasti na krycej tabuli nevydá žiadny spínací signál alebo vydá iný
spínací signál. Rozumie sa, že dotyk dotykovej oblasti môže nastať aj s viacerými
prstami alebo inou časťou ľudského tela. Pod dotykom sa v rámci tohto vynálezu
rozumie akékoľvek vzájomné pôsobenie so spínacou oblasťou, ktoré vedie k
merateľnej zmene meracieho signálu, teda v tomto prípade kapacity. Ide najmä
o dotyk vonkajšieho povrchu vrstvenej tabule v zóne, ktorá vznikne ortogonálnym
priemetom dotykovej oblasti na vonkajší povrch.
[0027]

V jednej výhodnej úprave vynálezu je merná plošná kapacita cI medzi

dotykovou oblasťou a vonkajším povrchom (IV) podkladu väčšia ako merná
plošná kapacita cA medzi dotykovou oblasťou a vonkajším povrchom (I) krycej
tabule.
[0028]

Merná plošná kapacita cI, respektíve cA je definovaná ako kapacita

doskového kondenzátora tej oblasti vrstvenej tabule, ktorá vzniká ortogonálnym
priemetom dotykovej oblasti medzi dotykovou oblasťou a vonkajším povrchom
podkladu, respektíve vonkajším povrchom krycej tabule, pričom vyplývajúca
kapacita je normovaná na plochu dotykovej oblasti. Vonkajší povrch pritom
znamená povrch vrstvenej tabule, ktorý ukazuje von, teda preč od vrstvenej
tabule. Vnútorný povrch podľa toho znamená povrch podkladu alebo krycej
tabule, ktorý ukazuje dovnútra vrstvenej tabule a je plošne spojený s
medzivrstvou.
[0029]
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všetkých postupností vrstiev (obloženia) od elektricky vodivej vrstvy až k
príslušnému vonkajšiemu povrchu vrstvenej tabule.
[0030]

V jednej výhodnej úprave vrstvenej tabule podľa vynálezu je pomer

mernej plošnej kapacity cI k mernej plošnej kapacite cA väčší alebo rovný 1,1:1,
obzvlášť väčší ako alebo rovný 1,2:1. Pri takýchto pomeroch sa dá dotyk
vonkajšieho povrchu podkladu už dobre odlíšiť od dotyku vonkajšieho povrchu
krycej tabule.
[0031]

Vydané spínacie signály môžu byť ľubovoľné a prispôsobené

potrebám príslušného použitia. Spínací signál tak môže znamenať kladné
napätie, napríklad 12 V, žiadny spínací signál nemôže znamenať napríklad 0V a
iný spínací signál znamenať napríklad +6. Spínacie signály môžu zodpovedať aj
napätiam CAN_High a CAN_Low, bežným pri zbernici CAN, a striedať sa okolo
hodnoty napätia ležiacej medzi nimi. Spínací signál môže byť tiež pulzovaný
a/alebo digitálne kódovaný.
[0032]

Citlivosť senzorovej elektroniky môže byť preukázaná v závislosti od

veľkosti dotykovej oblasti a v závislosti od hrúbky podkladu, medzivrstiev a krycej
tabule v rámci jednoduchých experimentov.
[0033]

Zvláštna výhoda takéhoto usporiadania tabule podľa vynálezu spočíva

v tom, že spínací signál môže byť vydaný len pri dotyku vrstvenej tabule z
jedného z vonkajších povrchov. Pri použití usporiadania tabule v tabuli vozidla a
vstavania vrstvenej tabule so stranou podkladu v smere vnútorného priestoru
vozidla sa môže bezpečne zabrániť napríklad spusteniu spínacieho postupu
osobami zvonku alebo nechcenému spusteniu spínacieho postupu dažďom
alebo pohybom stierača, bez zásadnej zmeny všeobecne obvyklého zloženia
tabule pre vrstvené bezpečnostné sklo. To bolo pre odborníka nečakané a
prekvapivé.
[0034]

V kombinácii s práve opísaným usporiadaním tabule alebo

alternatívne k nemu sa môže citlivosť senzorovej elektroniky zvoliť tak, že pri
dotyku dotykovej oblasti na podklade a/alebo krycej tabule ľudským prstom vydá
spínací signál a pri dotyku prívodnej oblasti na podklade a/alebo krycej tabule
nevydá žiadny spínací signál alebo vydá iný spínací signál.
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[0035]

Citlivosť senzorovej elektroniky môže byť preukázaná v závislosti od

veľkosti dotykovej oblasti a v závislosti od geometrie, ako aj aspektového pomeru
medzi šírkou a dĺžkou prívodnej oblasti v rámci jednoduchých experimentov.
Obzvlášť výhodné pritom je, keď sa šírka prívodnej oblasti zvolí čo najmenšia.
[0036]

Zvláštna výhoda tejto formy uskutočnenia usporiadania tabule podľa

vynálezu spočíva v tom, že spínací signál môže byť vydaný len pri dotyku
vonkajšieho povrchu vrstvenej tabule nad dotykovou oblasťou alebo jej
bezprostredným okolím, a tak je možné presné riadenie spínacieho postupu a
zabráni sa napríklad zopnutiu nedopatrením.
[0037]

V jednej výhodnej ďalšej úprave usporiadania tabule podľa vynálezu

je pripojovacia oblasť spojená s plochým vodičom a plochý vodič je vyvedený von
z tabule. Integrované usporiadanie tabuľa sa potom môže obzvlášť jednoducho
spojiť na mieste použitia so zdrojom napätia a signálnym vedením, ktoré
vyhodnotí spínací signál senzorového obvodu, napríklad vo vozidle cez zbernicu
CAN.
[0038]

Ako podklad a krycie tabule sú v zásade vhodné všetky elektricky

izolujúce podklady, ktoré sú pri podmienkach výroby a používania vrstvenej
tabule podľa vynálezu tepelne a chemicky stabilné, ako aj rozmerovo stabilné.
[0039]

Podklad a/alebo krycie tabule obsahujú prednostne sklo, obzvlášť

prednostne ploché sklo, plavené sklo, kremenné sklo, borosilikátové sklo, sodnovápenaté sklo, alebo číre plasty, najmä tuhé číre plasty, obzvlášť polyetylén,
polypropylén,

polykarbonát,

polymetylmetakrylát,

polystyrén,

polyamid,

polyester, polyvinylchlorid a/alebo ich zmesi. Podklad a/alebo krycie tabule sú
prednostne transparentné, najmä na použitie tabule ako čelného skla alebo
zadného skla vozidla alebo iné použitia, pri ktorých je žiaduci vysoký prestup
svetla. Ako transparentná v zmysle vynálezu sa potom rozumie tabuľa, ktorá
vykazuje prestup v oblasti viditeľného spektra väčší ako 70%. Pre tabule, ktoré
neležia v dopravne relevantnom poli výhľadu vodiča, napríklad na strešné okná,
môže byť priestup ale aj oveľa menší, napríklad väčší ako 5%.
[0040]

Hrúbka podkladu a/alebo krycej tabule môže široko kolísať, a tak sa

skvele prispôsobiť potrebám jednotlivého prípadu. Prednostne sa používajú
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štandardné hrúbky od 1,0 mm do 25 mm, prednostne od 1,4 mm do 2,5 mm pre
sklo vozidiel a prednostne od 4 mm do 25 mm pre nábytok, prístroje a budovy,
najmä pre elektrické vykurovacie telesá. Veľkosť tabule môže široko kolísať a
riadi sa podľa veľkosti použitia podľa vynálezu. Podklad a prípadne krycie tabule
vykazujú napríklad v stavbe vozidiel a oblasti architektúry bežné plochy od 200
cm2 až do 20 m2.
[0041]

Vrstvená tabuľa môže mať ľubovoľný trojrozmerný tvar. Prednostne

nemá trojrozmerný tvar žiadnej tieňovej oblasti, takže sa môže opatriť
povlakom napríklad katódovým rozprašovaním. Prednostne sú podklady rovinné
alebo ľahko alebo silne ohnuté v jednom smere alebo vo viacerých smeroch
priestoru. Obzvlášť sa používajú rovinné podklady. Tabule môžu byť bezfarebné
alebo sfarbené.
[0042]

Podklad a/alebo krycie tabule majú prednostne relatívnu permitivitu

εr,1/4 od 2 do 8 a obzvlášť prednostne od 6 do 8. Pri takýchto relatívnych
permitivitách sa mohlo docieliť obzvlášť dobré rozlíšenie medzi dotykom
dotykovej plochy cez vonkajší povrch podkladu od protiľahlého vonkajšieho
povrchu krycej tabule.
[0043]

Podklady a/alebo krycie tabule sa navzájom spoja najmenej jednou

prvou a jednou druhou medzivrstvou. Medzivrstva je prednostne transparentná.
Medzivrstva obsahuje prednostne aspoň jeden plast, prednostne butyral (PVB),
etylén-vinylacetát (EVA) a/alebo polyetyléntereftalát (PET). Medzivrstva môže
ale obsahovať taktiež napríklad polyuretán (PU), polypropylén (PP), polyakrylát,
polyetylén (PE), polykarbonát (PC), polymetylmetakrylát, polyvinylchlorid,
polyacetátovú živicu, liacu živicu, akryláty, fluórované etylén-propylény,
polyvinylfluorid a/alebo etylén-tetrafluóretylén, alebo ich kopolyméry alebo zmesi.
Medzivrstva môže byť tvorená jednou alebo tiež viacerými na sebe
usporiadanými termoplastickými fóliami, pričom hrúbka jednej fólie zodpovedá
prednostne od 0,025 mm do 1 mm, typicky 0,38 mm alebo 0,76 mm. To znamená,
že prvá alebo druhá medzivrstva môžu byť zložené vždy z jednej alebo z
viacerých fólií. Medzivrstvy môžu byť prednostne termoplastické a po laminácii
navzájom zlepiť podklad, kryciu tabuľu a eventuálne ďalšie medzivrstvy. V jednej
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obzvlášť výhodnej úprave vrstvenej tabule podľa vynálezu je prvá medzivrstva
vytvorená ako lepivá vrstva z lepidla, ktorou je nosná fólia nalepená na podklade.
V tomto prípade má prvá medzivrstva prednostne rozmery nosnej fólie.
[0044]

Medzivrstva má prednostne relatívnu permitivitu od 2 do 4 a obzvlášť

prednostne od 2,1 do 2,9. Pri takýchto relatívnych permitivitách sa mohlo
dosiahnuť obzvlášť dobré rozlíšenie medzi dotykom dotykovej plochy cez
vonkajší povrch podkladu od protiľahlého vonkajšieho povrchu krycej tabule.
[0045]

Nosná fólia podľa vynálezu je prednostne transparentná. Obsahuje

prednostne polyetyléntereftalátovú (PET) fóliu alebo z nej pozostáva. Hrúbka
nosnej fólie je prednostne od 0,025 mm do 0,1 mm. Nosná fólia má relatívnu
permitivitu prednostne od 2 do 4 a obzvlášť prednostne od 2,7 do 3,3. S takýmito
nosnými fóliami sa dajú vyrobiť obzvlášť dobré vrstvené tabule, lebo tak tenké
nosné fólie sú tiež len pri úsekovom usporiadaní dobre a opticky nenápadne
integrovateľné do vrstvenej tabule. Súčasne sa dajú vytvoriť dobré a selektívne
spínacie signály. Elektricky vodivá vrstva podľa vynálezu je prednostne
usporiadaná na jednom povrchu nosnej fólie, to znamená na presne jednej z oboch
strán nosnej fólie (teda na jej prednej strane alebo jej zadnej strane).
[0046]

Pojmy „podklad" a „krycia tabuľa" sú zvolené na rozlíšenie oboch tabúľ

pri vrstvenej tabule podľa vynálezu. S pojmami nie je spojená žiadna výpoveď o
geometrickom usporiadaní. Ak je vrstvená tabuľa podľa vynálezu upravená
napríklad na to, aby v otvore, napríklad vozidla alebo budovy, oddelila vnútorný
priestor vzhľadom k vonkajšiemu prostrediu, môže byť podklad privrátený k
vnútornému priestoru alebo k vonkajšiemu prostrediu.
[0047]

Elektricky vodivá vrstva obsahuje prednostne transparentný, elektricky

vodivý povlak. Transparentný tu znamená priepustný pre elektromagnetické
žiarenie, prednostne elektromagnetické žiarenie vlnovej dĺžky od 300 nm do 1
300 nm a obzvlášť pre viditeľné svetlo.
[0048]

Elektricky vodivé vrstvy podľa vynálezu sú známe napríklad z DE 20

2008 017 611 U1, EP 0 847 965 B1 alebo WO2012/052315 A1. Obsahujú typicky
jednu alebo viac, napríklad dve, tri alebo štyri, elektricky vodivých, funkčných
vrstiev. Funkčné vrstvy obsahujú prednostne prinajmenšom kov, napríklad
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striebro, zlato, meď, nikel alebo chróm alebo zliatinu kovov. Funkčné vrstvy
obsahujú obzvlášť prednostne najmenej 90% hmotn. kovu, najmä najmenej
99,9% hmotn. kovu. Funkčné vrstvy môžu pozostávať z kovu alebo zliatiny kovov.
Funkčné vrstvy obsahujú obzvlášť prednostne striebro alebo zliatinu obsahujúcu
striebro. Takéto funkčné vrstvy majú mimoriadne výhodnú elektrickú vodivosť pri
súčasnom vysokom prestupe v oblasti viditeľného spektra. Hrúbka jednej
funkčnej vrstvy je prednostne od 5 nm do 50 nm, obzvlášť prednostne od 8 nm
do 25 nm. V tomto rozsahu pre hrúbku funkčnej vrstvy sa dosahuje výhodne
vysoký prestup v oblasti viditeľného spektra a obzvlášť výhodná elektrická
vodivosť.
[0049]

Typicky je vždy medzi dvoma susednými funkčnými vrstvami

usporiadaná prinajmenšom jedna dielektrická vrstva. Prednostne je pod prvou
a/alebo nad poslednou funkčnou vrstvou usporiadaná ďalšia dielektrická vrstva.
Dielektrická vrstva obsahuje prinajmenšom jednu jednotlivú vrstvu z dielektrického
materiálu, napríklad obsahujúce nitrid ako nitrid kremíka alebo oxid ako oxid
hliníka. Dielektrická vrstva môže ale taktiež zahŕňať viac jednotlivých vrstiev,
napríklad jednotlivé vrstvy dielektrického materiálu, vyhladzovacie vrstvy,
prispôsobovacie vrstvy, blokovacie vrstvy a/alebo antireflexné vrstvy. Hrúbka
jednej dielektrickej vrstvy je napríklad od 10 nm do 200 nm.
[0050]

Toto zloženie vrstiev sa všeobecne dosiahne sledom vylučovacích

postupov, ktoré sa vykonávajú vákuovým spôsobom, ako je katódové
rozprašovanie v magnetickom poli.
[0051]

Ďalšie vhodné elektricky vodivé vrstvy obsahujú prednostne oxid

india-cínu (ITO), fluórom dotovaný oxid cínu (SnO2:F) alebo hliníkom dotovaný
oxid zinku (ZnO:Al).
[0052]

Elektricky vodivou vrstvou môže byť v zásade každý povlak, ktorý

môže byť elektricky kontaktovaný. Ak má tabuľa podľa vynálezu umožňovať
priehľad, ako je to napríklad pri tabulách v oblasti okien, je elektricky vodivá vrstva
prednostne transparentná. V jednej výhodnej úprave je elektricky vodivou vrstvou
vrstva alebo zloženie vrstiev viacerých jednotlivých vrstiev s celkovou hrúbkou
menšou ako alebo rovnou 2 µm, obzvlášť prednostne menšou ako alebo rovnou
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1 µm.
[0053]

Výhodná transparentná elektricky vodivá vrstva podľa vynálezu má

plošný odpor od 0,4 ohm/štvorec do 200 ohm/štvorec. V jednej obzvlášť
uprednostňovanej úprave má elektricky vodivá vrstva podľa vynálezu plošný
odpor od 0,5 ohm/štvorec do 20 ohm/štvorec. Povlaky s takýmito plošnými
odpormi sa obzvlášť hodia na vyhrievanie skiel vozidiel pri typických palubných
napätiach od 12 V do 48 voltov alebo pri elektrovozidlách s typickými palubnými
napätiami až do 500 V.
[0054]

Elektricky vodivá vrstva sa môže rozprestierať cez celý povrch jednej

strany nosnej fólie. Elektricky vodivá vrstva sa ale môže alternatívne rozprestierať
len cez jednu časť povrchu nosnej fólie. Elektricky vodivá vrstva môže mať jednu
alebo viac nepovlakovaných zón. Tieto zóny môžu byť priepustné pre
elektromagnetické žiarenie a sú známe napríklad ako okienka na prenos dát
alebo komunikačné okienka.
[0055]

V jednej výhodnej úprave vrstvenej tabule podľa vynálezu je elektricky

vodivá vrstva usporiadaná vzdialene o šírku od 2 mm do 50 mm, prednostne od
5 mm do 20 mm, od okraja vrstvenej tabule. Elektricky vodivá vrstva potom nemá
žiadny kontakt s atmosférou a je vo vnútrajšku vrstvenej tabule výhodne
chránená medzivrstvami pred poškodeniami a koróziou.
[0056]

Elektrické prívodné vedenie je vytvorené prednostne ako fóliový vodič

alebo flexibilný fóliový vodič (plochý vodič, plochý páskový vodič). Pod fóliovým
vodičom sa rozumie elektrický vodič, ktorého šírka je výrazne väčšia ako jeho
hrúbka. Takým fóliovým vodičom je napríklad prúžok alebo pásik, obsahujúci
alebo pozostávajúci z medi, pocínovanej medi, hliníka, striebra, zlata alebo ich
zliatin. Fóliový vodič vykazuje napríklad šírku od 2 mm do 16 mm a hrúbku od
0,03 mm do 0,1 mm. Fóliový vodič môže vykazovať izolujúce, prednostne
polymérové opláštenie, napríklad na báze polyimidu. Fóliové vodiče, ktoré sa
hodia na kontaktovanie elektricky vodivých povlakov v tabuliach, majú celkovú
hrúbku len napríklad 0,3 mm. Takto tenké fóliové vodiče môžu byť bez ťažkostí
zapustené medzi jednotlivými tabuľami v termoplastickej medzivrstve. V jednom
pásiku fóliového vodiča sa môže nachádzať viac navzájom elektricky
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izolovaných, vodivých vrstiev.
[0057]

Alternatívne sa môžu ako elektrické prívodné vedenie použiť aj tenké

kovové drôty. Kovové drôty obsahujú najmä meď, volfrám, zlato, striebro alebo
hliník alebo zliatiny najmenej dvoch týchto kovov. Zliatiny môžu obsahovať tiež
molybdén, rénium, osmium, irídium, paládium alebo platinu.
[0058]

Elektrické spojenia vedenia medzi pripojovacou oblasťou elektricky

vodivej vrstvy na nosnej fólii a elektrickým prívodným vedením je vykonané
prednostne elektricky vodivými lepidlami, ktoré umožňujú bezpečné a trvalo
elektrické spojenie vedenia medzi pripojovacou oblasťou a prívodným vedením.
Alternatívne sa môže elektrické spojenia vedenia vykonať taktiež svorkami,
pretože svorný spoj sa postupom laminovania zafixuje bezpečne proti
vyšmyknutiu. Alternatívne sa môže prívodné vedenie na pripojovaciu oblasť
taktiež natlačiť, napríklad pomocou elektricky vodivej tlačiarenskej pasty
obsahujúcej kov a najmä obsahujúcej striebro.
[0059]

V jednej výhodnej úprave vynálezu má vrstvená tabuľa podľa vynálezu

prostriedok na vyžarovanie svetla a prostriedok na odklonenie svetla. Prostriedok
na vyžarovanie svetla a prostriedok na odklonenie svetla sú pritom usporiadané
v alebo na podklade a/alebo na krycej tabuli alebo medzi medzivrstvami,
respektíve nosnou fóliou.
[0060]

Prostriedok

na

vyžarovanie

svetla

zahŕňa

podľa

vynálezu

prinajmenšom jeden zdroj svetla, prednostne LED alebo OLED. Zvláštna výhoda
spočíva v malých rozmeroch a malom odoberanom výkone. Rozsah vlnových
dĺžok, emitovaný zdrojom svetla, sa môže v oblasti viditeľného svetla voľne zvoliť,
napríklad z praktických a/alebo estetických hľadísk. Prostriedok na vyžarovanie
svetla môže zahŕňať optické prvky, najmä na vedenie svetla, prednostne reflektor
a/alebo optický vlnovod, napríklad sklenené vlákno alebo polymérne optické
vlákno. Prostriedok na vyžarovanie svetla môže byť usporiadaný na ľubovoľnom
mieste podkladu alebo krycej tabule, najmä na bočnom okraji podkladu alebo
krycej tabule alebo v malom vybraní uprostred podkladu alebo krycej tabule.
[0061]

Prostriedok na odklonenie svetla zahŕňa prednostne častice, bodové

rastre, nálepky, nánosy, vrúbky, vrypy, čiarové rastre, nátlačky a/alebo sieťotlače
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a je vhodný na to, aby vyviedol svetlo transportované v podklade alebo v krycej
tabuli z neho/nej .
[0062]

Prostriedok na odklonenie svetla môže byť usporiadaný na každej

ľubovoľnej pozícii na rovine podkladu alebo krycej tabule. Obzvlášť výhodné je,
keď je prostriedok na odklonenie svetla usporiadaný v oblasti alebo
v bezprostrednom okolí dotykovej oblasti, a tak umožňuje rýchle vyhľadanie inak
ťažko viditeľnej dotykovej oblasti. To je obzvlášť výhodné najmä v noci alebo
v tme.
[0063]

Alternatívne sa môže svetlo privádzať cez svetlovod, ktorý je

usporiadaný na podklade, medzivrstve alebo krycej tabuli, k dotykovej oblasti a
túto označovať.
[0064]

Alternatívne alebo v kombinácii môže prostriedok na vyžarovanie

svetla spoločne s prostriedkom na odklonenie svetla vizualizovať na tabuli
informáciu, napríklad zobrazovať alebo udávať spínací stav kapacitnej spínacej
oblasti, či je napríklad elektrická funkcia zapnutá alebo vypnutá.
[0065]

V jednej alternatívnej výhodnej úprave vrstvenej tabule podľa vynálezu

je dotyková oblasť priamo označiteľná alebo označená aktívnym zdrojom svetla,
prednostne svetelnou diódou (LED), organickú svetelnou diódou (OLED),
žiarovkou alebo inými aktívnymi svietiacimi telesami, ako luminiskujúci materiál,
prednostne fluoreskujúci alebo fosforeskujúci materiál.
[0066]

V ďalšej alternatívnej výhodnej úprave vrstvenej tabule podľa vynálezu

je dotyková oblasť označená farebnou, prednostne bielou alebo čiernou,
potlačou, napríklad sieťotlačou, na transparentnom podklade, medzivrstve alebo
krycej tabuli. Uvedené má tú zvláštnu výhodu, že dotyková oblasť je označená
nezávisle od zdroja napätia a trvalo. Potlač môže obsahovať tiež luminiskujúci
materiál, prednostne fluoreskujúci alebo fosforeskujúci materiál, a/alebo byť s
dosvitom.
[0067]

V jednej uprednostnenej úprave sú prúdové zbernice vytvorené ako

prúžky elektricky vodivej fólie. Vodivá fólia obsahuje prednostne hliník, meď,
pocínovanú meď, zlato, striebro, zinok, volfrám a/alebo cín alebo ich zliatiny,
obzvlášť prednostne meď.
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[0068]

Hrúbka prúdových zberníc je prednostne od 10 μm do 500 μm,

obzvlášť prednostne od 30 μm do 200 μm, napríklad 50 μm alebo 100 μm.
Prúdové zbernice z elektricky vodivých fólií s týmito hrúbkami sú technicky
jednoducho realizovateľné a vykazujú výhodnú prúdovú zaťažiteľnosť.
[0069]

Dĺžka prúdových zberníc závisí od úpravy vrstvenej tabule, najmä od

dĺžky hrany, pozdĺž ktorej sú prúdové zbernice usporiadané, a počtu
vykurovacích drôtov, ktoré sa majú kontaktovať, a môže byť v jednotlivom
prípade vhodne zvolené odborníkom. Pod dĺžkou typicky prúžkovitých prúdových
zberníc sa rozumie ich dlhšia dimenzia, pozdĺž ktorej sú zvyčajne kontaktované
rôznymi vykurovacími drôtmi alebo úsekmi vykurovacích drôtov.
[0070]

Šírka prúdových zberníc je prednostne od 2 mm do 20 mm, obzvlášť

prednostne od 5 mm do 10 mm. Tým sa dosiahnu dobré výsledky z hľadiska
vykurovacieho výkonu, ale aj optickej nenápadnosti.
[0071]

Prúdové prípojnice môžu byť elektricky vodivo spojené s vykurovacími

drôtmi priamo alebo napríklad cez spájkovaciu hmotu alebo elektricky vodivé
lepidlo.
[0072]

V jednej uprednostnenej úprave vynálezu sa vykonáva pripojenie

spojovacích káblov k externému napájaciemu napäťovému zdroju v oblasti jednej
z bočných hrán, v prípade bočného skla vozidla prednostne v oblasti dolnej
hrany. Tým sa môžu spojovacie káble v karosérii vozidla skryť. Bočné sklo na to
má prednostne prinajmenšom jedno prívodné vedenie, ktoré je elektricky
kontaktované s jednou prúdovou prípojnicou a vychádzajúc od prúdových
zberníc prebieha k dolnej hrane. Prednostne je každá prúdová zbernica
vybavená takýmto prívodným vedením. Prívodné vedenia môžu prebiehať
napríklad vo forme priamej trate k dolnej hrane, aby sa tam (napríklad v oblasti
priemetu prúdovej prípojnice na dolnú hranu) kontaktovali. Prívodné vedenia
môžu končiť už vo vnútri laminátu, teda pred dosiahnutím dolnej hrany, a byť
kontaktované plochým vodičom. Alternatívne sa môžu prívodné vedenia
rozprestierať von za dolnú hranu na kontaktovanie s externými spojovacími
káblami mimo laminátu.
[0073]
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prúžok elektricky vodivej fólie. Vodivá fólia obsahuje prednostne hliník, meď,
pocínovanú meď, zlato, striebro, zinok, volfrám a/alebo cín alebo ich zliatiny,
obzvlášť prednostne meď. Hrúbka fólie je prednostne od 10 μm do 500 μm,
obzvlášť prednostne od 30 μm do 200 μm, napríklad 50 μm alebo 100 μm. Šírka
prívodných vedení je prednostne od 2 mm do 20 mm, obzvlášť prednostne od 5
mm do 10 mm. Prívodné vedenia výhodne pozostávajú z rovnakej fólie ako
prúdové zbernice.
[0074]

V jednej uprednostnenej úprave obsahuje vykurovací drôt hliník, meď,

pocínovanú meď, zlato, striebro, zinok, volfrám a/alebo cín alebo ich zliatiny,
obzvlášť prednostne meď a/alebo volfrám. To je pre vykurovací výkon výhodné.
[0075]

Hrúbka vykurovacieho drôtu je prednostne od 10 μm do 200 μm,

obzvlášť prednostne od 20 μm do 100 μm, napríklad 30 μm alebo 70 μm. Tým
sa dosiahnu dobré vykurovacie účinky. Navyše sú takéto drôty dostatočne tenké,
aby boli opticky nenápadné.
[0076]

V jednej uprednostnenej úprave vynálezu je vykurovací výkon vrstvenej

tabule najmenej 250 W/m2. Tým sa dosiahne výhodný vykurovací účinok.
[0077]

Ďalší aspekt vynálezu zahŕňa spôsob výroby usporiadania tabule s

vyhrievateľnou vrstvenou tabuľou s kapacitnou spínacou oblasťou, zahŕňajúci
najmenej:
(a) prirezanie na mieru prvej medzivrstvy (3) a nanesenie transparentnej,
elektricky vodivej vrstvy (6) na povrch jednej strany nosnej fólie (5) pomocou
katódového rozprašovania,
(b) nanesenie dvoch prúdových zberníc (22) na povrch prvej medzivrstvy
(3) a nanesenie najmenej jedného vykurovacieho drôtu (21) na povrch prvej
medzivrstvy (3), pričom vykurovací drôt (21) sa elektricky vodivo spojí s
oboma prúdovými zbernicami (22),
(c) vyrobenie postupnosti stohu z podkladu (1), prvej medzivrstvy (3) s
vykurovacím drôtom (21) a prúdovými zbernicami (22), nosnej fólie (5) s
elektricky vodivou vrstvou (6) a krycej tabule (4) a
(d) laminovanie postupnosti stohu do vrstvenej tabule (100).
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[0078]

Nanesenie elektricky vodivej vrstvy v kroku (a) spôsobu sa môže

uskutočniť spôsobmi, ktoré sú známe samé osebe, prednostne katódovým
rozprašovaním v magnetickom poli. To je obzvlášť výhodné vzhľadom na
jednoduché, rýchle, nákladovo priaznivé a rovnomerné povlakovanie podkladu.
Elektricky vodivá vrstva sa ale môže naniesť tiež napríklad naparovaním,
chemickou depozíciou z plynnej fázy (chemicalvapourdeposition, CVD)
plazmochemickou depozíciou z plynnej fázy (PECVD) alebo mokrými
chemickými postupmi.
[0079]

Nosná fólia sa môže po kroku (a) spôsobu podrobiť tepelnému

spracovaniu. Pritom sa nosná fólia s elektricky vodivou vrstvou zahreje na teplotu
najmenej 200 °C, prednostne najmenej 300 °C. Tepelné spracovanie môže slúžiť
na zvýšenie prestupu a/alebo zníženie plošného odporu elektricky vodivej vrstvy.
[0080]

V jednej výhodnej forme uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa

vnesie najmenej jedna deliaca čiara, ktorá elektricky rozdeľuje elektricky vodivú
vrstvu na najmenej jednu kapacitnú spínaciu oblasť a najmenej jednu okolitú
oblasť, prednostne laserovým štruktúrovaním alebo mechanickým alebo
chemickou abláciou, do elektricky vodivej vrstvy.
[0081]

Odstránenie povlaku z jednotlivých deliacich čiar v elektricky vodivej

vrstve sa vykonáva prednostne laserovým lúčom. Postupy štruktúrovania
tenkých kovových filmov sú známe napríklad z EP 2 200 097 A1 alebo EP 2 139
049 A1. Šírka odstránenia povlaku je prednostne 10 μm až 1 000 μm, obzvlášť
prednostne 30 μm až 200 μm a najmä 70 μm až 140 μm. V tomto rozmedzí
dochádza k obzvlášť čistému odstráneniu povlaku laserovým lúčom bezo zvyšku.
Odstránenie povlaku pomocou laserového lúča je obzvlášť výhodné, pretože
čiary zbavené povlaku sú opticky veľmi nenápadné a ovplyvňujú vzhľad a
priehľad len minimálne negatívne. Odstránenie povlaku z čiary so šírkou, ktorá je
širšia ako šírka laserového rezu, sa uskutočňuje niekoľkonásobným prejdením
čiary laserovým lúčom. Trvanie procesu a náklady na proces preto narastajú s
pribúdajúcou šírkou čiary. Alternatívne sa môže odstránenie povlaku uskutočniť
mechanickou abláciou, ako aj chemickým alebo fyzikálnym leptaním.
[0082]
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tiež dvoma alebo viacerými fóliami, ktoré sú plošne usporiadané na sebe.
[0083]

Spojenie podkladu a krycej tabule v kroku (d) spôsobu sa uskutočňuje

prednostne pôsobením tepla, vákua a/alebo tlaku. Môžu byť použité postupy
výroby vrstvenej tabule, ktoré sú známe samé osebe.
[0084]

Môžu byť napríklad vykonané takzvané autoklávové postupy pri

zvýšenom tlaku približne 10 bar až 15 bar a teplotách od 130 °C do 145 °C počas
približne 2 hodín. Postupy s vákuovou plachtičkou alebo vákuovým prstencom,
ktoré sú známe samé osebe, pracujú napríklad pri približne 200 mbar a 80 °C až
110 °C. Prvá tabuľa, termoplastická medzivrstva a druhá tabuľa môžu byť taktiež
zlisované do tabule v kalandri medzi najmenej jednou dvojicou valcov. Zariadenia
tohto druhu sú vo výrobe tabúľ známe a disponujú normálne najmenej jedným
vykurovacím tunelom pred lisovacím ústrojenstvom. Teplota počas postupu
lisovania dosahuje napríklad od 40 °C do 150 °C. V praxi sa obzvlášť osvedčili
kombinácie kalandrových a autoklávových postupov. Alternatívne sa môžu
používať vákuové laminátory. Tie pozostávajú z jednej alebo viacerých
vyhrievateľných a odvzdušniteľných komôr, v ktorých sa prvá tabuľa a druhá
tabuľa laminujú počas napríklad 60 minút pri znížených tlakoch od 0,01 mbar do
800 mbar a teplotách od 80 °C do 170 °C.
[0085]

Prúdové zbernice a vykurovacie drôty sa prednostne pri alebo pred

nanesením na prvú medzivrstvu prinajmenšom lokálne ohrejú.
[0086]

Nanesenie prúdových zberníc sa môže uskutočniť najmä priložením,

ale aj nalepením. Ohrev prúdových zberníc sa vykonáva napríklad spájkovačkou.
Ohrevom sa má termoplastická medzivrstva ľahko nataviť, a tak sa spojiť s
prúdovou zbernicou. Teplota dosahuje prednostne od 150 °C do 240 °C.
[0087]

Namiesto použitia spájkovačky je tiež možné naniesť prúdové

zbernice na medzivrstvu plotrom a vyhrievateľným kolesom alebo zapustiť do jej
povrchu.
[0088]

Ak sa má vykurovací drôt usporiadať medzi dve prúdové zbernice

sendvičovo, potom sa horná prúdová zbernica (teda tá, ktorá pri položení na
medzivrstvu vykazuje väčšiu vzdialenosť k medzivrstve) zafixuje prednostne
vyššou teplotou, napríklad od 300 °C do 360 °C.
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[0089]

Nanesenie vykurovacieho drôtu sa vykonáva prednostne takzvaným

plotrom. Pritom sa vykurovací drôt pohybuje ramenom robota a odvíja z cievky.
Vykurovací drôt sa pri nanášaní prednostne ohrieva, takže termoplastická
medzivrstva sa nataví a spojí s vykurovacím drôtom. Vykurovací drôt má najmä
úplne alebo čiastočne vniknúť do povrchu medzivrstvy, takže sa zapustí do
povrchu medzivrstvy.
[0090]

Ďalší aspekt vynálezu zahŕňa použitie usporiadania tabule s elektricky

vyhrievateľnou tabuľou s kapacitnou spínacou oblasťou podľa vynálezu v
budovách, najmä v prístupovej oblasti, okennej oblasti, strešnej oblasti alebo
fasádnej oblasti, ako vstavaný diel v nábytku a prístrojoch, v dopravných
prostriedkoch na pohyb na súši, vo vzduchu alebo po vode, najmä vo vlakoch,
lodiach a motorových vozidlách, napríklad ako čelné sklo, zadné sklo, bočné sklo
a/alebo strešné okno.
[0091]

Zobrazené je aj použitie kapacitnej spínacej oblasti na elektrické

riadenie funkcie vo vnútri alebo mimo okennej alebo vrstvenej tabule, prednostne
vykurovacej funkcie, osvetlenia, najmä osvetľovacieho prostriedku ako LED,
usporiadaného vo vrstvenej tabuli, zmeny optickej transparencie funkčnej
medzivrstvy,

najmä

vrstvy

Suspended

Particle

Device

(SPD)

alebo

elektrochromnej medzivrstvy.
[0092]

V nasledujúcom kroku bude vynález bližšie vysvetlený na základe

výkresu a príkladov uskutočnenia. Výkres je schematickým zobrazením a nie je
mierkovo totožný. Výkres žiadnym spôsobom neobmedzuje vynález.

[0093]

Na ňom ukazujú:

obrázok 1A

pohľad zhora na úpravu usporiadania tabule podľa vynálezu s
vrstvenou tabuľou podľa vynálezu,

obrázok 1B

zobrazenie v priečnom reze pozdĺž línie A-A' rezu z obrázka 1A,

obrázok 1C

zväčšené zobrazenie nosnej fólie podľa vynálezu z obrázka 1A,

obrázok 1D

zobrazenie v priečnom reze pozdĺž línie B-B' rezu z obrázka 1C,
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obrázok 2A

pohľad zhora na alternatívnu úpravu usporiadania tabule podľa
vynálezu s vrstvenou tabuľou podľa vynálezu,

obrázok 2B

zobrazenie v priečnom reze pozdĺž línie A-A' rezu z obrázka 2A,

obrázok 2C

zobrazenie v priečnom reze alternatívnej úpravy vrstvenej tabule
podľa vynálezu pozdĺž línie A-A' rezu z obrázka 2A a

obrázok 2D

zobrazenie v priečnom reze alternatívnej úpravy vrstvenej tabule
podľa vynálezu pozdĺž línie A-A' rezu z obrázka 2A a

obrázok 3

zobrazenie v priečnom reze ďalšej úpravy vrstvenej tabule podľa
vynálezu pozdĺž línie A-A' rezu z obrázka 2A a

obrázok 4

detailný vývojový diagram formy uskutočnenia spôsobu podľa
vynálezu.

[0094]

Obrázok 1A ukazuje pohľad zhora na príkladnú úpravu usporiadania

101 tabule podľa vynálezu s vrstvenou tabuľou 100 podľa vynálezu.
[0095]

Na obrázku 1B je zobrazené zobrazenie v priečnom reze pozdĺž línie

A-A' rezu z obrázka 1A. Vrstvená tabuľa 100 tu zahŕňa napríklad podklad 1 a
kryciu tabuľu 4, ktoré sú navzájom spojené cez prvú medzivrstvu 3 a druhú
medzivrstvu 2. Vrstvenou tabuľou 100 je napríklad tabuľa vozidla a najmä čelné
sklo osobného automobilu. Rozmery vrstvenej tabule 100 sú napríklad 0,9 m x
1,5 m. Podklad 1 je upravený napríklad na to, aby vo vstavanej polohe bol
privrátený k vnútornému priestoru. To znamená, že vonkajší povrch IV podkladu
1 je prístupný z vnútorného priestoru, zatiaľ čo vonkajší povrch 1 krycej tabule 4
smeruje vzhľadom k vnútornému priestoru vozidla von. Podklad 1 a krycie tabule
4 pozostávajú napríklad zo sodno-vápenatého skla. Hrúbka d1 podkladu 1 je
napríklad 1,6 mm a hrúbka d4 krycej tabule 4 je 2,1 mm. Rozumie sa, že podklad
1 a krycie tabule 4 môžu vykazovať ľubovoľné hrúbky a môžu byť napríklad
vytvorené aj rovnako hrubo. Medzivrstvami 2, 3 sú termoplastické medzivrstvy a
pozostávajú z polyvinylbutyralu (PVB). Majú hrúbku d2/3 vždy napríklad 0,38 mm.
V strednom, dolnom úseku vrstvenej tabule 100 je medzi prvou medzivrstvou 2
a druhou medzivrstvou 3 usporiadaná nosná fólia 5 s napríklad štyrmi
kapacitnými spínacími oblasťami 10.

EP 3 372 052

38784/T

21

[0096]

V zobrazenom príklade je medzi prvou medzivrstvou 3 a krycou

tabuľou 4 usporiadaných napríklad osem vykurovacích drôtov 21, ktoré
prebiehajú rovnobežne k základným stranám lichobežníkovej vrstvenej tabule
100. Vykurovacie drôty 21 sú na svojich koncoch spojené vždy s jednou prúdovou
zbernicou 22, pričom prúdové zbernice 22 sú spojené vždy s jedným prívodným
vedením 23. Vykurovacie drôty 21 sú tým pádom spojené v paralelnom zapojení
s prúdovými zbernicami 22 tak, že pri priložení elektrického napätia na prúdové
zbernice 22 (cez prívodné vedenie 23) môže tiecť vykurovací prúd cez
vykurovacie drôty 21. Vykurovací prúd vedie na vykurovanie vykurovacieho drôtu
21 z dôvodu vývinu Joulovho tepla, takže vrstvená tabuľa 100 je celkovo
elektricky vyhrievateľná.
[0097]

Vykurovacie drôty 21 pozostávajú napríklad vždy z jedného 30 μm

silného volfrámového drôtu, ktorý vykazuje elektricky izolujúce opláštenie
napríklad s čiernou alebo zelenou farbou. Toto opláštenie má viac výhod:
medený drôt môže byť usporiadaný podľa požiadaviek úpravy a napríklad krížiť
aj iné elektricky vodivé štruktúry bez toho, aby došlo ku skratu. Ďalej je
vykurovací drôt chránený polymérovým opláštením pred koróziou. Dodatočne je
odraz na farebnom opláštení menší ako na kovovom medenom vnútornom vodiči,
takže vykurovací drôt je opticky menej nápadný.
[0098]

Každý vykurovací drôt 21 je na svojich koncoch elektricky

kontaktovaný vždy jednou prúdovou zbernicou 22. Prúdové zbernice 22 sú
vytvorené ako prúžky medenej fólie s hrúbkou napríklad 100 μm a šírkou
napríklad 7 mm. Ak sa na prúdové zbernice 22 priloží napätie, cez vykurovacie
drôty 21 tečie prúd, čím vzniká vykurovací účinok. Napätím môže byť obvyklé
palubné napätie motorových vozidiel 14 V alebo taktiež napätie napríklad 42 V
alebo 48 V.
[0099]

Obrázok 1C ukazuje zväčšené zobrazenie nosnej fólie 5 podľa

vynálezu z obrázka 1A. Obrázok 1D ukazuje k tomu patriace zobrazenie v
priečnom reze pozdĺž línie B-B' rezu z obrázka 1C.
[0100]

Nosnou

fóliou

5

je

v

tomto

príklade

transparentná

polyetyléntereftalátová (PET) fólia s hrúbkou d5 0,05 mm. Na nosnej fólii 5 je
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usporiadaná transparentná elektricky vodivá vrstva 6. Elektricky vodivou vrstvou
6 je systém vrstiev, ktorý obsahuje napríklad tri elektricky vodivé vrstvy striebra,
ktoré sú vzájomne oddelené dielektrickými vrstvami.
[0101]

Elektricky vodivá vrstva 6 sa rozprestiera napríklad cez celú stranu

nosnej fólie 5. V zobrazenom príklade uskutočnenia je elektricky vodivá vrstva 6
usporiadaná na tej strane nosnej fólie 5, ktorá je obrátená k podkladu 1. Nosná
fólia 5 je presadená o vzdialenosť približne 8 mm od okraja tabule dovnútra
tabule. Táto oblasť sa zlepením oboch medzivrstiev 2, 3 počas laminovania
hermeticky zapečatí, takže elektricky vodivá vrstva 6 je chránená pred vlhkosťou
z okolia vrstvenej tabule 100, a tým pred koróziou a poškodením. Alternatívne by
bolo možné nechať nosnú fóliu 5 v okrajovej oblasti nepotiahnutú povlakom alebo
elektricky vodivú vrstvu 6 na tomto mieste odstrániť.
[0102]

Elektricky vodivá vrstva 6 je bezpovlakovými deliacimi čiarami 7

rozdelená na rôzne, od seba elektricky izolované oblasti. V príklade zobrazenom
na obrázku 1C sú elektricky rozdelené dve kapacitné spínacie oblasti 10
spoločnej okolitej oblasti 15. Každá spínacia oblasť 10 zahŕňa dotykovú oblasť
11, ktorá je vytvorená približne štvorcovo a prechádza do prúžkovitej prívodnej
oblasti 12. Šírka bB a dĺžka lB dotykovej oblasti 11 je vždy napríklad 40 mm. Šírka
bZ prívodnej oblasti 12 zodpovedá napríklad 1 mm. Pomer bZ:bB tak predstavuje
približne 1:40. Prívodná oblasť 12 je spojená so pripojovacou oblasťou 13.
Pripojovacia oblasť 13 má štvorcový tvar a dĺžku bA hrany napríklad 12 mm. Dĺžka
lz prívodnej oblasti je približne 48 mm.
[0103]

Deliaca čiara 7 má šírku t1 len napríklad 100 μm a je vnesená do

elektricky vodivej vrstvy 6 napríklad laserovým štruktúrovaním. Deliace čiary 7 s
takou malou šírkou sú opticky ťažko vnímateľné a rušia priehľad cez vrstvenú
tabuľu 100 len minimálne, čo je najmä na použitie vo vozidlách obzvlášť dôležité
z hľadiska bezpečnosti jazdy a okrem toho je to obzvlášť estetické.
[0104]

Pripojovacia oblasť 13 je cez elektrické spojenie 20 vedenia elektricky

prepojená s fóliovým vodičom 17. Bezpečné elektricky vodivé spojenie sa pritom
dosiahne prednostne elektricky vodivým lepidlom. Fóliový vodič 17 pozostáva
napríklad z 50 μm silnej medenej fólie a je izolovaný napríklad mimo pripojovacej
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oblasti 13 polyimidovou vrstvou.
[0105]

Tým sa môže fóliový vodič 17 vyviesť von cez okolitú oblasť 15 za

dolný okraj vrstvenej tabule 100 bez elektrického skratu. Rozumie sa, že
elektrické spojenie vedenia pripojovacej oblasti von môže byť vedené von tiež
cez izolované drôty alebo cez oblasť, v ktorej je elektricky vodivá vrstva okolitej
oblasti prerušená.
[0106]

Fóliový vodič 17 je tu spojený napríklad zvonka vrstvenej tabule 100 s

kapacitnou senzorovou elektronikou 14. Ďalej je okolitá oblasť 15 cez ďalšiu
pripojovaciu oblasť 16 taktiež spojená so senzorovou elektronikou 14. Senzorová
elektronika 14 je vhodná na to, aby presne merala zmeny kapacity spínacej
oblasti 10 oproti okolitej oblasti 15 a v závislosti od prahovej hodnoty podávala
ďalej spínací signál napríklad na zbernicu CAN vozidla. Cez spínací signál môžu
byť vo vozidle zapnuté ľubovoľné funkcie. Napríklad sa môže zapnúť alebo
vypnúť elektrická vykurovacia funkcia vrstvenej tabule 100 priložením a
odpojením elektrického napätia na vykurovacom obvode z prúdových zberníc a
vykurovacích drôtov.
[0107]

Ak sa vrstvená tabuľa 100 používa napríklad ako čelné sklo v

motorovom vozidle, môže sa dĺžka prívodnej oblasti 12 zvoliť tak, že vodič vozidla
alebo spolujazdec pohodlne dosiahne na dotykovú oblasť 11 spínacej oblasti 10.
[0108]

V zobrazenom príklade úpravy je zloženie a naladenie senzorovej

elektroniky 14 zladené tak, že pri dotyku vonkajšieho povrchu IV tabule podkladu
1 nad dotykovou oblasťou 11 kapacitnej spínacej oblasti 10 sa vydá spínací
signál, pričom pri dotyku vonkajšieho povrchu I tabule krycej tabule 4 nad
kapacitnou spínacou oblasťou 10 sa nevydá žiadny spínací signál. Na tento účel
sú hrúbky a materiály vrstvenej tabule 100 podľa vynálezu volené podľa vynálezu
tak, že merná plošná kapacita cI medzi dotykovou oblasťou 11 a vonkajším
povrchom IV podkladu 1 je väčšia ako merná plošná kapacita cA medzi dotykovou
oblasťou 11 a vonkajším povrchom I krycej tabule 4.
[0109]

Merná plošná kapacita cI, respektíve cA je v rámci predloženého

vynálezu definovaná ako kapacita doskového kondenzátora tej oblasti vrstvenej
tabule 100, ktorá vzniká ortogonálnym priemetom dotykovej oblasti 11 medzi
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dotykovou oblasťou 11 a vonkajším povrchom IV podkladu 1, respektíve
vonkajším povrchom I krycej tabule 4, pričom vyplývajúca kapacita je normovaná
na plochu dotykovej oblasti.
[0110]

V príklade detailne zobrazenom na obrázku 1B vyplýva merná plošná

kapacita cI medzi dotykovou oblasťou 11 a vonkajším povrchom IV podkladu 1
ako sériové zapojenie jednotlivých merných kapacít (1/c1+1/c2)-1, pričom
jednotlivá merná kapacita vyplýva z ci=ε0*εr,i/di. To zodpovedá kapacite Ci
príslušnej jednotlivej vrstvy s relatívnou permitivitou εr,i a hrúbkou di, normovanej
na plochu A dotykovej oblasti 11, teda ci = Ci/A.
[0111]

Ďalej vyplýva merná plošná kapacita cI medzi dotykovou oblasťou 11

a vonkajším povrchom I krycej tabule 4 ako sériové zapojenie jednotlivých
merných kapacít (1/c3+1/c4+1/c5)-1.
[0112]

Relatívna permitivita podkladu 1 a krycej tabule 4 tu zodpovedá

napríklad εr,1=εr,4/=7; relatívna permitivita prvej medzivrstvy 3 a druhej medzivrstvy
2 tu je napríklad εr,2=εr,3=2,6 a relatívna permitivita nosnej fólie 5 tu je napríklad
εr,5=3. Z toho vyplýva pomer merných plošných kapacít cI:cA ako 1,2:1.
[0113]

Ďalej je v tomto príklade plocha A dotykovej oblasti 11 a najmä jej šírka

bB zladená so šírkou bZ prívodnej oblasti 12 tak, že len pri dotyku vonkajšieho
povrchu IV podkladu nad dotykovou oblasťou 11 (teda v tej oblasti povrchu IV,
ktorá vznikne ortogonálnym priemetom dotykovej oblasti 11 na povrch IV) sa
vydá spínací signál, a nie pri dotyku povrchu IV nad prívodnou oblasťou 12.
[0114]

Ako prekvapivo ukázali pokusy vynálezcov, prítomnosť vykurovacích

drôtov medzi dotykovou oblasťou 11 elektricky vodivej vrstvy 6 a krycou tabuľou
4 zvyšuje znova selektívnosť, to znamená citlivosť pri dotyku na vonkajší povrch
IV podkladu 1 sa v porovnaní s dotykom vonkajšieho povrchu I krycej tabule 4
opäť výrazne zvýši. To bolo nečakané a prekvapivé.
[0115]

Obrázok 2A ukazuje pohľad zhora na alternatívnu príkladnú úpravu

usporiadania 101 tabule podľa vynálezu s vrstvenou tabuľou 100 podľa vynálezu.
[0116]

Na obrázku 2B je zobrazené zobrazenie v priečnom reze pozdĺž línie

A-A' rezu z obrázka 2A. Na zjednodušenie nie je zobrazený fóliový vodič 17.
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Vrstvená tabuľa 100 tu zahŕňa napríklad podklad 1 a kryciu tabuľu 4, ktoré sú
vzájomne spojené cez prvú medzivrstvu 3. Vrstvenou tabuľou 100 je napríklad
tabuľa vozidla a najmä bočné sklo osobného automobilu. Rozmery vrstvenej tabule
100 predstavujú napríklad 1,0 m x 0,6 m, pričom predná hrana bočného skla je v
oblasti hornej hrany skosená. Podklad 1 je upravený napríklad na to, aby bol vo
vstavanej polohe privrátený k vnútornému priestoru. To znamená, že vonkajší
povrch IV podkladu 1 je prístupný z vnútorného priestoru, no vonkajší povrch I
krycej tabule 4 ukazuje von. Podklad 1 a krycia tabuľa 4 pozostávajú napríklad zo
sodno-vápenatého skla. Hrúbka d1 podkladu 1 je napríklad 2,1 mm a hrúbka d4
krycej tabule 4 je napríklad taktiež 2,1 mm. Prvou medzivrstvou 3 je termoplastická
medzivrstva a pozostáva z polyvinylbutyralu (PVB). Má hrúbku d3 0,76 mm.
[0117]

Do povrchu prvej medzivrstvy 3, ukazujúceho ku krycej tabuli 4, je

zapustených napríklad osem vykurovacích drôtov 21. Vykurovacie drôty 21
pozostávajú napríklad z medi a majú hrúbku 30 μm. Každý vykurovací drôt 21 je
na svojich koncoch elektricky kontaktovaný vždy jednou prúdovou zbernicou 22.
Prúdové zbernice 22 sú vytvorené ako prúžky medenej fólie s hrúbkou napríklad
100 μm a šírkou napríklad 7 mm. Ak sa na prúdové zbernice 22 priloží napätie,
tečie cez vykurovacie drôty 21 prúd, čím vzniká vykurovací účinok. Napätím
môže byť obvyklé palubné napätie motorových vozidiel 14 V alebo aj napätie
napríklad 42 V alebo 48 V. V zobrazenom príklade úpravy sú prúdové zbernice
22 spojené so zdrojom 24 napätia, ktorý poskytuje na jednej prúdovej zbernici 22
uzemňovací potenciál a na druhej prúdovej zbernici 22 napätie 14 V.
[0118]

V strednom, dolnom úseku vrstvenej tabule 100 sú medzi prvou

medzivrstvou 3 a podkladom 1 usporiadané štyri nosné fólie 5 vždy s jednou
kapacitnou spínacou oblasťou 10. Nosné fólie 5 vykazujú na jednom konci
kvapkovitú úpravu, ktorá tvorí dotykovú oblasť 11. Dotyková oblasť 11 je cez úzku
oblasť nosnej fólie 5, prívodnú oblasť 12, elektricky prepojená so štvorcovou
pripojovacou oblasťou 13. V tomto príklade vykazuje každá nosná fólia 5 úplnú
elektricky vodivú vrstvu 6, ktorá nie je rozdelená deliacimi čiarami alebo inými
izolovaniami. To znamená, že nosné fólie 5 tu nevykazujú žiadnu okolitú oblasť.
[0119]
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polyetyléntereftalátová (PET) fólia s hrúbkou d5 0,05 mm. Elektricky vodivou
vrstvou 6 je systém vrstiev, ktorý obsahuje napríklad tri elektricky vodivé vrstvy
striebra, ktoré sú vzájomne oddelené dielektrickými vrstvami.
[0120]

Každá spínacia oblasť 10 zahŕňa dotykovú oblasť 11, ktorá je

vytvorená približne kvapkovito a prechádza do prúžkovitej prívodnej oblasti 12.
Šírka bB a dĺžka lB dotykovej oblasti 11 predstavuje vždy napríklad 40 mm. Šírka
bZ prívodnej oblasti 12 je napríklad 1 mm. Pomer bZ:bB tak zodpovedá približne
1:40. Prívodná oblasť 12 je spojená s pripojovacou oblasťou 13. Pripojovacia
oblasť 13 má štvorcový tvar so zaoblenými rohmi a dĺžku bA hrany napríklad 12
mm. Dĺžka lz prívodnej oblasti je približne 48 mm.
[0121]

Elektricky vodivá vrstva 6 sa rozprestiera napríklad cez celý povrch

jednej strany nosnej fólie 5. Nosná fólia 5 vykazuje okrajovú vzdialenosť
napríklad 15 mm k najbližšej ležiacej bočnej hrane vrstvenej tabule 100. Táto
oblasť sa zlepením prvej medzivrstvy 3 s podkladom 1 počas laminovania
hermeticky zapečatí, takže elektricky vodivá vrstva 6 je chránená pred vlhkosťou
z okolia vrstvenej tabule 100, a tým pred koróziou a poškodením. V zobrazenom
príklade uskutočnenia je elektricky vodivá vrstva 7 usporiadaná na tej strane
nosnej fólie 5, ktorá je obrátená k podkladu 1.
[0122]

Pripojovací oblasť 13 je cez elektrické spojenie 20 vedenia elektricky

prepojená s fóliovým vodičom 17. Bezpečné elektricky vodivé spojenie sa pritom
docieli prednostne elektricky vodivým lepidlom. Fóliový vodič 17 pozostáva
napríklad z 50 μm silnej medenej fólie a je izolovaný napríklad mimo pripojovacej
oblasti 13 polyimidovou vrstvou. Tým sa môže fóliový vodič 17 vyviesť von cez
okolitú oblasť 15 za dolný okraj vrstvenej tabule 100 bez elektrického skratu.
Rozumie sa, že elektrické spojenie pripojovacej oblasti 13 von môže byť vedené
von aj cez izolované drôty alebo cez oblasť, v ktorej je okolitá oblasť 15 prerušená.
[0123]

Fóliový vodič 17 je tu spojený napríklad zvonka vrstvenej tabule 100 s

kapacitnou senzorovou elektronikou 14.
[0124]

Ako už bolo spomenuté, nosná fólia 5 nemá v tomto príklade úpravy

žiadnu okolitú oblasť, to znamená, elektricky vodivá vrstva 6 tvorí úplne dotykovú
oblasť 11, prívodnú oblasť 12 a pripojovaciu oblasť 13. Aby sa napriek tomu
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umožnilo diferenciálne meranie kapacity, je senzorová elektronika 14 elektricky
prepojená s jedným z prívodných vedení 23 prúdových zberníc 22. V tomto
príklade je spojená cez prívodné vedenie prúdovej zbernice 22 so zemou vozidla
(na obrázku 2A vpravo).
[0125]

Senzorová elektronika 14 je vhodná na to, aby presne merala zmeny

kapacity spínacej oblasti 10 oproti vykurovaciemu obvodu z vykurovacích drôtov
21 a prúdových zberníc 22 a v závislosti od prahovej hodnoty podávala ďalej
spínací signál napríklad na zbernicu CAN vozidla. Na tento účel je obzvlášť
výhodné, že sa kapacitná spínacia oblasť 10 prekrýva v priemete cez vrstvenú
tabuľu 100 s jedným z vykurovacích drôtov 21.
[0126]

Cez spínací signál sa môžu vo vozidle zapínať ľubovoľné funkcie.

Napríklad sa môže napájací zdroj napätia 24 vykurovacieho obvodu z
vykurovacích drôtov 21 a prúdových zberníc 22 cielene zapínať a vypínať alebo
regulovať, a tak riadiť vykurovaciu funkciu vrstvenej tabule 100.
[0127]

Alternatívne alebo dodatočne môže mať vrstvená tabuľa 100 vrstvu

Suspended Particle Device (SPD), elektrochrómnu alebo inú vrstvu alebo fóliu
na riadenie optickej transparentnosti, ktorá sa môže spínacím signálom meniť vo
svojej optickej transparentnosti, tu napríklad so štyrmi stupňami transparentnosti,
ktoré sa môžu navoliť cez štyri kapacitné spínacie oblasti 10. Rozumie sa, že
alternatívne alebo dodatočne sa môžu riadiť aj iné elektrické funkcie ako
elektrické osvetlenie, postup vrstvenej tabule 100, napríklad otváranie alebo
zatváranie bočného skla vo dverách vozidla. Alternatívne alebo dodatočne môže
jedna alebo viac kapacitných spínacích plôch 10 tvoriť blok tlačidiel a spojene s
elektronikou, napríklad pri zadaní definovanej postupnosti tlačidiel, otvoriť alebo
zablokovať dvere vozidla, zapnúť poplašné zariadenie alebo vykonávať
komplexné riadenie.
[0128]

Ak sa vrstvená tabuľa 100 používa napríklad ako strešné okno v

motorovom vozidle, môže sa dĺžka prívodnej oblasti 12 zvoliť tak, že vodič
vozidla, spolujazdec alebo cestujúci na zadných sedadlách vozidla pohodlne
dosiahnu na dotykovú oblasť 11 spínacej oblasti 10. Rozumie sa, že na tento účel
môže byť vo vrstvenej tabuli 100 usporiadaných aj viac nosných fólií 5, napríklad
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vždy jedna nosná fólia 5 pre každého cestujúceho vo vozidle.
[0129]

V zobrazenom príklade úpravy je zloženie a naladenie senzorovej

elektroniky 14 zladené tak, že pri dotyku vonkajšieho povrchu IV tabule podkladu
1 nad dotykovou oblasťou 11 kapacitnej spínacej oblasti 10 sa vydá spínací
signál, pričom pri dotyku vonkajšieho povrchu I tabule krycej tabule 4 sa nevydá
žiadny spínací signál. Uvedené má tú zvláštnu výhodu, že úmyselným alebo
náhodným dotykom vrstvenej tabule 100 zvonku vozidla sa nemôže vydať žiadny
spínací signál. Okrem toho sa zabráni nechcenému vydaniu spínacieho signálu,
napríklad dažďom alebo umývacou linkou. Na tento účel sú hrúbky a materiály
vrstvenej tabule 100 podľa vynálezu volené podľa vynálezu tak, že merná plošná
kapacita cI medzi dotykovou oblasťou 11 a vonkajším povrchom IV podkladu 1 je
väčšia ako merná plošná kapacita cA medzi dotykovou oblasťou 11 a vonkajším
povrchom I krycej tabule 4. Ďalej je výhodné, ale nie nutné, že kapacitná spínacia
plocha 10 je usporiadaná bližšie k podkladu 1 ako vykurovací okruh.
[0130]

Na obrázku 2C zobrazené zobrazenie v priečnom reze zodpovedá

vrstvenej tabuli 100 podľa tej z obrázka 2B, pričom iba elektricky vodivá vrstva 6
je usporiadaná na tej strane nosnej fólie 5, ktorá je odvrátená od podkladu 1.
[0131]

Na obrázku 2D zobrazené zobrazenie v priečnom reze zodpovedá vo

svojej úprave tomu z obrázka 2B, pričom vykurovacie drôty 21 a prúdové
zbernice 22 nie sú usporiadané medzi krycou tabuľou 4 a prvou medzivrstvou 3,
ale medzi podkladom 1 a prvou medzivrstvou 3. Vykurovacie drôty sú tu
usporiadané bezprostredne v susedstve elektricky vodivej vrstvy 6. Aby sa
zabránilo elektrickým skratom, sú vykurovacie drôty 21 elektricky izolované
polymérovým opláštením. Ako prekvapivo ukázali výskumy vynálezcov, funkcia
kapacitnej spínacej plochy nie je priestorovou blízkosťou medzi elektricky
vodivou vrstvou 6 a vykurovacím drôtom 21 podstatne nepriaznivo ovplyvnená.
Tento výsledok bol pre odborníka nečakaný a prekvapivý.
[0132]

V jednej výhodnej úprave je prinajmenšom jeden vykurovací drôt 21

prinajmenšom v čiastkovej oblasti priemetu elektricky vodivej vrstvy 6 vytvorený
ohnuto, stočene, meandrovito, kľukato alebo inak predĺžene. Uvedené má tú
zvláštnu výhodu, že v tomto úseku vykurovacieho drôtu 21 je vrstvená tabuľa 100
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zosilnene vyhrievateľná. Tým sa môže pozícia kapacitnej spínacej oblasti 10 a
najmä dotykovej oblasti 11 obzvlášť rýchlo odmraziť alebo odvlhčiť a pozícia
kapacitnej spínacej oblasti 10 je pre užívateľov rýchlo a ľahko rozpoznateľná.
Ďalej sa touto úpravou zosilňuje asymetria kapacitnej spínacej citlivosti.
[0133]

Obrázok 3 ukazuje ďalšiu úpravu vrstvenej tabule 100 podľa vynálezu

podľa obrázka 2B. V tomto príklade sa v oblasti, ktorá vznikne priemetom
dotykovej oblasti 11 na prvú medzivrstvu 3, vložili medzi nosnú fóliu 5 a prvú
medzivrstvu 3 ďalšie tieniace drôty 25. Tieniacimi drôtmi 25 sa zosilňuje
asymetria kapacitnej spínacej citlivosti, hoci tieniace drôty 25 nemusia byť
spojené ani s vykurovacím okruhom, ani so senzorovou elektronikou 14. Tieniace
drôty 25 pritom môžu pozostávať z navzájom elektricky izolovaných úsekov
drôtov

alebo

z

jedného

alebo

viacerých,

napríklad

stočených

alebo

meandrovitých, drôtov. Rozumie sa, že tieniaci drôty 25 môžu byť tiež elektricky
spojené jednostranne alebo dvojstranne so vzťažným uzemnením alebo s
vykurovacími drôtmi 21.
[0134]

Rozumie sa, že tieniace drôty 25 môžu tiež ležať v rovnakej rovine ako

vykurovacie drôty 21. Na tento účel môžu byť napríklad vykurovacie drôty 21
usporiadané medzi podkladom 1 a prvou medzivrstvou 3, ako je to ukázané
napríklad na obrázku 2D. To je výrobno-technicky obzvlášť výhodné a ľahko
realizovateľné.
[0135]

Obrázok 4 ukazuje vývojový diagram príkladu uskutočnenia spôsobu

podľa vynálezu na výrobu vrstvenej tabule 100 s kapacitnou spínacou
oblasťou 10.

Zoznam vzťahových značiek:
[0136]
1

podklad

2

druhá medzivrstva

3

prvá medzivrstva

4

krycia tabuľa
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5

nosná fólia

6

elektricky vodivá vrstva

7

deliaca čiara

10

kapacitná spínacia oblasť

11

dotyková oblasť

12

prívodná oblasť

13

pripojovacia oblasť

14

kapacitná senzorová elektronika

15

Okolitá oblasť

16

ďalšia pripojovacia oblasť

17

fóliový vodič

18

bezpovlakový okrajový prúžok

20

elektrické spojenie vedenia

21

vykurovací drôt

22

prúdová zbernica

23

prívodné vedenie prúdovej zbernice 22

24

napájací napäťový zdroj

25

tieniaci drôt

100

vrstvená tabuľa

101

usporiadanie tabule

A

plocha dotykovej oblasti 11

bA

šírka pripojovacej oblasti 13

bB

šírka dotykovej oblasti 11

bZ

šírka prívodnej oblasti 12

cI,cA, c1...5

merná plošná kapacita

C1...5

kapacita

d1,d2,d3, d4,d5

hrúbka

ε0

konštanta elektrického poľa

εr,1,εr,2,εr,3,εr,4,εr,5

relatívna permitivita

lA

dĺžka pripojovacej oblasti 13

lB

dĺžka dotykovej oblasti 11
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lZ

dĺžka prívodnej oblasti 12

r

okrajová vzdialenosť

t1

šírka deliacej čiary 7

A-A′

línia rezu

B-B′

línia rezu

I

vonkajší povrch krycej tabule 4

IV

vonkajší povrch podkladu 1
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Ing. Tomáš Hörmann
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Usporiadanie (101) tabule, zahŕňajúce:
vyhrievateľnú vrstvenú tabuľu (100) s kapacitnou spínacou oblasťou (10),
zahŕňajúcu:
podklad (1) a kryciu tabuľu (4) a najmenej jednu prvú medzivrstvu (3),
ktorá je usporiadaná medzi podkladom (1) a krycou tabúľou (4),
pričom
medzi podkladom (1) a prvou medzivrstvou (3) alebo medzi krycou
tabuľou (4) a prvou medzivrstvou (3) je prinajmenšom úsekovo
usporiadaná nosná fólia (5) s elektricky vodivou vrstvou (6),
najmenej jedna oblasť elektricky vodivej vrstvy (6) tvorí kapacitnú
spínaciu oblasť (10),
kapacitná spínacia oblasť (10) má dotykovú oblasť (11), prívodnú
oblasť (12) a pripojovaciu oblasť (13), pričom prívodná oblasť (12)
elektricky spája dotykovú oblasť (11) s pripojovacou oblasťou (13) a
pripojovacia oblasť (13) je elektricky spojiteľná so senzorovou
elektronikou (14) a
medzi podkladom (1) a krycou tabuľou (4) je usporiadaný najmenej
jeden vykurovací drôt (21) a najmenej dve prúdové zbernice (22) a
vždy jeden koniec vykurovacieho drôtu (21) je elektricky vodivo
spojený vždy s jednou zo zberníc (22), takže pri priložení elektrického
napätia na zbernice (22) môže cez vykurovací drôt (21) tiecť
vykurovací prúd, čím je vykurovací drôt (21) vyhrievateľný, a
kapacitnú senzorovú elektroniku (14), vyznačujúce sa tým, že
kapacitná senzorová elektronika (14) je elektricky prepojená cez prvý
vstup s pripojovacou oblasťou (13) a cez druhý vstup s vykurovacím
drôtom (21) alebo prúdovými zbernicami (22).
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2.

Usporiadanie (101) tabule podľa nároku 1, pri ktorom je druhý vstup
senzorovej elektroniky (14) spojený s elektrickým uzemnením.

3.

Usporiadanie (101) tabule podľa nároku 1 alebo 2, pri ktorom sa kapacitná
spínacia oblasť (10) v priemete cez vrstvenú tabuľu (100) prekrýva s
najmenej jedným vykurovacím drôtom (21).

4.

Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, pričom
vykurovací drôt (21) a prúdové zbernice (22) sú usporiadané medzi prvou
medzivrstvou (3) a krycou tabuľou (4).

5.

Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, pričom
minimálna okrajová vzdialenosť r nosnej fólie (5) k bočnej hrane podkladu
(1) alebo k bočnej hrane krycej tabule (4) je väčšia ako alebo sa rovná
5 mm, prednostne väčšia ako alebo sa rovná 15 mm a najmä väčšia ako
alebo sa rovná 25 mm.

6.

Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, pričom
najmenej jedna druhá medzivrstva (2) je usporiadaná medzi podkladom (1)
a nosnou fóliou (5) s elektricky vodivou vrstvou (6).

7.

Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, pričom
vykurovací drôt (22) obsahuje kov, prednostne volfrám alebo meď, a má
elektricky izolujúce opláštenie, prednostne z polyméru.

8.

Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, pričom
prívodná oblasť (12) má dĺžku lZ od 1 cm do 70 cm a prednostne od 1 cm
do 8 cm a šírku bZ od 0,5 mm do 10 mm a prednostne od 0,5 mm do 2 mm
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a je prednostne pravouhlá, prúžkovitá alebo čiarová a pomer dĺžky lZ k šírke
bZ prívodnej oblasti (12) je prednostne menší ako alebo sa rovná 1:700 a
obzvlášť prednostne od 1:5 do 1:100.

9.

Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, pričom
plocha dotykovej oblasti (11) predstavuje od 1 cm2 do 200 cm2, obzvlášť
prednostne od 1 cm2 do 9 cm2, a/alebo má obdĺžnikový, štvorcový,
lichobežníkový, trojuholníkový, kruhový, eliptický alebo kvapkovitý tvar
alebo zaoblené rohy.

10. Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, pričom
prvá medzivrstva (3) a/alebo druhá medzivrstva (2) je transparentná,
obsahuje polyvinylbutyral (PVB) alebo z neho pozostáva a/alebo má
relatívnu permitivitu εr,2/3 od 2 do 4 a obzvlášť prednostne od 2,1 do 2,9 a
nosná fólia (5) je transparentná, obsahuje polyetyléntereftalát (PET) alebo
z neho pozostáva a/alebo má relatívnu permitivitu εr,5 od 2 do 4 a obzvlášť
prednostne od 2,7 do 3,3.

11. Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10, pričom
podklad (1) a/alebo krycia tabuľa (4) obsahuje sklo, prednostne ploché sklo,
plavené sklo, kremenné sklo, borosilikátové sklo, sodno-vápenaté sklo,
alebo polyméry, prednostne polyetylén, polypropylén, polykarbonát,
polymetylmetakrylát a/alebo ich zmesi, a/alebo má relatívnu permitivitu εr,1/4
od 2 do 8 a obzvlášť prednostne od 6 do 8.

12. Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 11, pričom
elektricky vodivá vrstva (2) je transparentná a/alebo má plošný odpor od 0,4
ohm/štvorec do 200 ohm/štvorec a prednostne od 0,5 ohm/štvorec do 20
ohm/štvorec a/alebo obsahuje striebro (Ag), oxid india-cínu (ITO), fluórom
dotovaný oxid cínu (SnO2:F) alebo hliníkom dotovaný oxid zinku (ZnO:Al).
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13. Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12, pričom
citlivosť senzorovej elektroniky (14) je zvolená tak, že pri dotyku dotykovej
oblasti (11) na vonkajšom povrchu (IV) podkladu (1) ľudským prstom vydá
spínací signál a pri dotyku dotykovej oblasti (11) na vonkajšom povrchu (I)
krycej tabule (4) nevydá žiadny spínací signál alebo vydá iný spínací signál.

14. Usporiadanie (101) tabule podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12, pričom
citlivosť senzorovej elektroniky (14) je zvolená tak, že pri dotyku dotykovej
oblasti (11) na vonkajšom povrchu (IV) podkladu (1) a/alebo vonkajšom
povrchu (I) krycej tabule (4) ľudským prstom vydá spínací signál a pri dotyku
prívodnej oblasti (12) na povrchu (IV) podkladu (1) a/alebo povrchu (I) krycej
tabule (4) nevydá žiadny spínací signál alebo vydá iný spínací signál.

15. Spôsob výroby usporiadania (101) tabule s kapacitnou vrstvenou tabuľou
(100) s kapacitnou spínacou oblasťou (10) podľa ktoréhokoľvek z nárokov
1 až 14, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky:
(a) prirezanie na mieru prvej medzivrstvy (3) a nanesenie
transparentnej, elektricky vodivej vrstvy (6) na povrch jednej strany
nosnej fólie (5) pomocou katódového rozprašovania,
(b) nanesenie dvoch prúdových zberníc (22) na povrch prvej
medzivrstvy (3) a nanesenie najmenej jedného vykurovacieho drôtu
(21) na povrch prvej medzivrstvy (3), pričom vykurovací drôt (21) sa
elektricky vodivo spojí s oboma prúdovými zbernicami (22 ),
(c) vyrobenie postupnosti stohu z podkladu (1), prvej medzivrstvy (3)
s vykurovacím drôtom (21) a prúdovými zbernicami (22), nosnej fólie
(5) s elektricky vodivou vrstvou (6) a krycej tabule (4) a
(d) laminovanie postupnosti stohu do vrstvenej tabule (100).
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16. Použitie usporiadania (101) tabule s kapacitnou vrstvenou tabuľou (100) s
kapacitnou spínacou oblasťou (10) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 14
v dopravných prostriedkoch na pohyb na súši, vo vzduchu alebo po vode,
najmä v motorových vozidlách, napríklad ako čelné sklo, zadné sklo,
bočné sklá a/alebo strešné okno, ako aj ako funkčný jednotlivý kus, ako
vstavaný diel v nábytku, prístrojoch a budovách, najmä ako elektrické
vykurovacie teleso.
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Obrázok 4

Figur 4

Prirezanie na mieru prvej medzivrstvy (3) a

Zurechtschneiden einer ersten

nanesenie transparentnej, elektricky vodivej Zwischenschicht (3) und Aufbringen einer
vrstvy (6) na povrch jednej strany nosnej

transparenten, elektrisch leitfähigen Schicht

fólie (5) pomocou katódového

(6) auf die Oberfläche einer Seite einer

rozprašovania

Trägerfolie (5) mittels
Kathodenzerstäubung

Nanesenie dvoch prúdových zberníc (22) na Aufbringen von zwei Stromsammelleitern
povrch prvej medzivrstvy (3) a nanesenie

(22) auf die Oberfläche der ersten

najmenej jedného vykurovacieho drôtu (21)

Zwischenschicht (3) und Aufbringen

na povrch prvej medzivrstvy (3), pričom

mindestens eines Heizdrahtes (21) auf die

vykurovací drôt (21) sa elektricky vodivo

Oberfläche der ersten Zwischenschicht (3),

spojí s oboma prúdovými zbernicami (22)

wobei der Heizdraht (21) mit beiden
Stromsammelleitern (22) elektrisch leitend
verbunden wird

EP 3 372 052

38784/T

43

Vyrobenie postupnosti stohu z podkladu (1), Herstellen einer Stapelfolge aus einem
prvej medzivrstvy (3) s vykurovacím drôtom

Substrat (1), der ersten Zwischenschicht

(21) a prúdovými zbernicami (22), nosnej

(3) mit dem Heizdraht (21) und mit den

fólie (5) s elektricky vodivou vrstvou (6) a

Stromsammelleitern (22), der Trägerfolie

krycej tabule (4)

(5) mit der elektrisch leitfähigen Schicht (6)
und einer Deckscheibe (4)

Laminovanie postupnosti stohu do vrstvenej Laminieren der Stapelfolge zu einer
tabule (100)
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