
Měřili  jsme  s...Osciloskopy...Atal  Multi-Di@g
Handy Plus
Datum: 1.3.2010

V  minulém  vydání  AutoEXPERTU  jsme  uzavřeli  téměř  dvouletou  sérii  článků  s  recenzemi
diagnostických přístrojů. Šlo o první kolo věnované čtečkám paměti závad. Nyní otevíráme novou sérii,
ve které se zaměříme na stále častěji využívaného pomocníka moderních diagnostiků – osciloskop. Opět
jsme se „porozhlédli po trhu“  a v každém vydání vám budeme postupně  představovat jeden přístroj.
Recenze připravuje náš zkušený spolupracovník Ing. Aleš Janderka z Vyšší odborné školy a Střední
školy automobilní v Zábřehu, která se stala partnerem tohoto projektu. Tak tedy začínáme...

 V posledních dvou letech jste  měli možnost  v  našem seriálu  o  testerech pro sériovou diagnostiku
poznávat systémy řady renomovaných výrobců. Většina přístrojů nabízela kromě komunikace s řídicími
jednotkami vozidel také mnoho dalších užitečných funkcí, například multimetr, osciloskop, informační
software  nebo  databáze  pro  organizaci  zakázek.  Nyní  se  budu  věnovat  především vlastnostem a
schopnostem paralelní diagnostiky při konkrétních měřeních signálů elektronických systémů vozidel.

Jako první jsem měl možnost vyzkoušet diagnostický systém Multi-Diag Handy společnosti Atal, spol.
s  r.  o.  Už při jeho testování v rámci seriálu  zaměřeného na  sériovou diagnostiku mě  zaujal svými
vlastnostmi, které se týkají paralelních měření.

Přístroj  nabízí  nejen  přehledný  a  snadno  ovladatelný  obslužný  software,  ale  i  potřebné  doplňkové
příslušenství pro měření všech důležitých signálů.

Dodaná sestava

Mnou testovaná sada obsahovala kromě notebooku s dotykovým displejem a nejnovější verzí softwaru
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10.1.1 kabely pro dva kanály osciloskopu, dvoje proudové kleště na 50 A a 500 A a vysokonapěťový
dotykový  snímač.  Počítač  je  během měření napájen  ze  zabudovaného  akumulátoru  a  diagnostické
zásuvky vozidla. Pro případ, že potřebujete přístroj zapnout mimo vozidlo nebo dobít jeho akumulátor,
můžete použít síťový adaptér. Adaptér jednoduše propojíte s notebookem pomocí přiložené redukce,
kterou  nasadíte  na  šestnáctipinový  diagnostický  konektor  CARB.  Počítač  je  uložen  v  masivním
ochranném pryžovém pouzdře  a  je  hardwarově  velmi dobře  vybaven.  Nechybí ani zvuková  karta,
konektor pro externí monitor a bezdrátová komunikace Wi-Fi. Zásuvka LAN je sice v počítači také, pro
její  využití  byste  však  museli  použít  nůž,  protože  ochranné  pouzdro  je  opravdu  masivní  a  vstup
překrývá.

Ovládání přístroje

Po zapnutí počítače naběhne během minuty systém Windows XP a následně si na ploše můžete vybrat,
zda  chcete  spustit  software  pro osciloskop, nebo otevřít  hlavní aplikaci Multi-Diag. Před spuštěním
aplikace  osciloskopu  je  zapotřebí  připojit  měřicí  kabely  nebo  podle  potřeby  proudové  kleště  či
vysokonapěťový snímač, aby program načetl správné rozsahy souřadnic, a také napájení přes CARB.

Hlavní funkce

Základní funkce aplikace osciloskopu jsou ukryty pod deseti obrázkovými ikonkami v hlavním menu:

~  – dvoukanálový osciloskop

Okno bsahuje hlavní funkce a ovládací prvky osciloskopu. Kromě nastavení vertikální úrovně a časové
základny je zde i přehledné nastavení triggeru a ve spodní části okna ikony pro uložení a tisk záznamu
průběhu. V pravém horním rohu obrazovky najdete malou bílou šipku, pomocí které můžete roztáhnout
záznamovou plochu na celou šířku obrazovky. Část okna s nastavovacími tlačítky pak vyskakuje po
najetí myší. Rozšířením okna z deseti dílků časové základny na dvacet se zároveň na polovinu zkrátí čas
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na dílek

– např. z 10 s/div na 5 s/div. Jestliže se kvůli nesprávnému nastavení napěťové úrovně dostane záznam
signálu mimo obrazovku, červené šrafování krajních dílků vás na to upozorní.

Program umožňuje  ukládat  nejen jednotlivé  obrázky,  ale  i průběh záznamu v čase. Při pozastavení
průběhu nemáte pro prohlížení k dispozici jen aktuálně zobrazené okno, ale v horní části okna můžete
posouvat  zeleným pruhem zpět  a  tím si prohlížet  záznam v delším časovém úseku. Pod záznamem
signálu se zobrazují důležité mezní hodnoty. Během samotného měření si můžete na displej z paměti
zobrazit  až dva  uložené  referenční záznamy se  dvěma kanály,  takže  až čtyři křivky.  V dolní části
obrazovky se otevře okno, ve kterém vidíte nastavení osciloskopu u zobrazených záznamů (a po najetí
myší bublinku s názvem uloženého souboru). Osciloskop také umožňuje pomocí speciální tlačítkové
ikony invertovat jeden nebo oba měřené průběhy. Je zde i praktická funkce Zoom pro zvětšení signálu
s několika volbami.

V nastavení spouštění můžete kromě režimu posunutí a úrovně využít i možnost vyhlazení spouštěcího
signálu (funkce Full, Noise), která se hodí tehdy, když spouštěcí signál není dostatečně hladký. Velmi
zásadní novinkou je  to,  že každý kanál můžete spouštět  samostatně,  což se výborně  hodí například
u vstřikovacích ventilů, u kterých byste za normálních okolností dva záznamy na jedné obrazovce stěží
zobrazili v dostatečném rozlišení. A ještě jedno praktické vylepšení – i když jeden z kanálů vypnete, dál
bude aktivní pro spouštění, je-li na něj nastaven.

V, A, Ω – voltmetr, ampérmetr, ohmmetr

V těchto oknech pracuje systém jako standardní multimetr. Můžete zde spustit několik doplňkových
funkcí,  jako  registraci  minimální a  maximální  hodnoty  u  voltmetru  a  ampérmetru  nebo  zvukovou
detekci zkratu a měření diod u ohmmetru.
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M – režim motortesteru

V tomto režimu nabízí program řadu důležitých předvoleb měření,  přehledně  rozdělených do dvou
hlavních celků – pro zážehové a vznětové motory. Pro tuto část programu je nutno zakoupit a připojit
k rozhraní Multi-Di@g Scope modul motortesteru. Základní sada obsahuje samotný modul s konektory,
zážehový snímač pro synchronizaci signálu, VN snímače pro čtyři vysokonapěťové kabely, dvě redukce
pro připojení kabelů s hroty pro jednotlivé kanály osciloskopu.

K modulu motortesteru lze ještě pořídit další volitelné příslušenství: proudový snímač – 500 A a 50 A,
induktivní snímač pro motory koncernu VW, stroboskop, snímač teploty oleje, pojízdný stojan, rameno
motortesteru,  VN  snímače  pro  různé  typy  zapalování  (např.  vysokonapěťový  dotykový  snímač)
a tlakový snímač.

V nabídce měření na zážehovém motoru najdete následující položky:

• Předstihoměr – okno zobrazující předstih, teplotu motoru a otáčky.

• Napětí a  proud – v okně  obě  veličiny pod sebou s maximem a  minimem, můžete  přepnout  mezi
střídavým a stejnosměrným rozsahem.

• Měření na VN – primár – můžete si vybrat mezi osciloskopickým zobrazením a oknem s úhlem styku,
teplotou a otáčkami.

• Měření na VN – sekundár – opět máte k dispozici další výběr, ve kterém si můžete zvolit zobrazení
hodnoty na jednom válci nebo na všech válcích s možností zapnutí průměrování naměřených hodnot. Je
zde i tlačítko, kterým se přepnete do okna osciloskopu pro zobrazení průběhu.

• Teploměr – v okně je hodnota teploty a otáček.
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• Osciloskop – přepne do okna osciloskopu.

• Osciloskop s otáčkami –  opět  přepne  do okna  osciloskopu,  v dolním rohu záznamového pole  se
zobrazují otáčky ze signálu z otáčkových kleští.

• Tlačítko Param – otevře okno se zadáváním parametrů – počet taktů a válců motoru, typ snímání
otáček zapalování, typ zapalování atd. Zvolíte-li např. DFS, můžete si sami zadat, na kterém válci bude
kladný a na kterém záporný průběh vysokonapěťového signálu.

Nabídka měření na vznětovém motoru obsahuje:

• Předvstřikoměr – v okně vidíte předvstřik, teplotu motoru a otáčky.

• Napětí a proud – stejné okno jako u zážehových.

• Signál tlakového snímače – přepne do okna osciloskopu s příslušným nastavením.

• Teploměr, osciloskop, osciloskop s otáčkami – stejný význam jako u zážehových.

• Opět je zde tlačítko Param, ve kterém zadáte počet válců, typ otáčkového a tlakového snímače atd.

S – speciální testy

Tato nabídka programu je praktickou pomůckou, která nastaví parametry osciloskopu pro co nejlepší
zobrazení konkrétního signálu. Znamená usnadnění a urychlení práce s osciloskopem. K dispozici je
devatenáct  přednastavení  (presetů)  –  vstřikovací  ventil,  lambda-sonda,  snímače  otáček,  signály
zapalování, potenciometr atd.

R – Record – analyzátor záznamu

Velmi  užitečná  funkce,  která  umožňuje  přehrání  a  rozbor  průběhu  signálu  nahraného  v  režimu
osciloskopu  pomocí  tlačítka  Record.  Záznam  ovládáte  stejně  jako  u  běžného  videorekordéru  –
přehrávání, rychlé přetáčení dopředu a dozadu, pauza. Rychlost posuvu křivky můžete nastavit i ručně,
případně krokovat ve zvolených krocích. Záznam můžete navíc zoomovat nebo doplnit kurzory. V horní
části okna je zobrazen název uloženého souboru.

Tato funkce je jedinečná nejen při provozních měřeních a jízdních zkouškách, kdy nemáte čas sledovat
průběh signálu přímo, ale také při výuce ve škole. Během výuky můžete žákům reprodukovat reálná
měření s příslušným výkladem.
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? – nápověda

Pomůže obsluze připojit osciloskop ke zdroji signálu, který chce měřit. V seznamu si vyberete, který
signál chcete měřit, a v tabulce se zobrazí, kterou sondu a do kterého kanálu máte připojit.

Technické parametry osciloskopu pro běžná měření plně vyhovují:

• Rozsah časové základny – 5 µs – 2,5 s/dílek.

• Vstupní citlivost – 50 mV – 50 V/dílek.

• Vzorkování – 50 vzorků/dílek (10 MSPS – 10 000 000 vzorků za sekundu).

• Rastr 10 x 10 dílků.

• Spouštění ve třech modech – Auto, Trigger, Single.

• Pro spouštění lze použít kanál A, nebo B, samostatně A a B nebo samostatně nejdřív B a potom A.
Další nastavení umožňuje posunout pozici spouštění v záznamu až o 90 %.

• Kromě  ukládání záznamu můžete v ovládacím okně  spustit ještě  další užitečné funkce – zobrazení
kurzorů a AutoSet.

 

 

Praktická měření
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Prakticky  jsem  si  schopnosti  systému  prověřil  na  signálech  běžných  u  vozidel  se  zážehovými
i vznětovými motory (Škoda Fabia 1,4 74kW, Octavia 1,9 TDI 81 kW a další).

a) Signál dobíjecího napětí alternátoru

Zobrazení signálu v režimu DC ukáže na běžícím motoru činnost regulátoru, měříte na volnoběhu i při
zvýšených otáčkách, bez zátěže i se zapnutými spotřebiči. Zobrazením signálu v režimu AC můžete zase
získat  zajímavé  informace  o  stavu  usměrňovacích  diod,  elektronického  regulátoru,  stavu  vinutí
alternátoru a kartáčů. Nezajímá vás zde absolutní hodnota dobíjecího napětí, ale jeho zvlnění. Proto
měříte  v  rozsahu  50  mV/div,  1  ms/div.  Na  záznamu  je  pak  zřetelně  vidět  funkce  jednotlivých
usměrňovacích diod v třífázovém můstku a stabilita nabíjecího napětí. Plynulost záznamu s čitelnými
obloučky  naznačuje  bezvadnou  funkci  diod  a  regulátoru.  Záznam „Atalu“  byl  pěkně  čitelný  bez
zkreslujícího šumu, i když osciloskop nemá v nabídce funkci pro vyhlazování průběhu.

b) Vstřikovací ventily

Záznam signálu byl pěkně  čitelný a zobrazený v celém průběhu při nastavení 10 V/div a  1 ms/div.
Chcete-li na obrazovce testeru porovnat všechny čtyři ventily motoru, použijete oba kanály osciloskopu
pro změření prvních dvou ventilů, záznam uložíte, změříte zbylé dva ventily a z paměti k nim načtete
první dva  uložené.  Jak již bylo zmíněno,  trigger  zde  můžete  nastavit  tak,  že  se  každý kanál bude
spouštět samostatně pro co nejlepší zobrazení signálů.

c) Signály zapalování

Máte-li u měřeného vozidla přístup k primární části zapalovacího modulu, není s připojením osciloskopu
problém, protože zvládne přímé připojení do 500 V. Chcete-li však měřit  sekundární napětí, musíte
dokoupit modul motortesteru s příslušenstvím. Pro zapalovací systémy EFS je možné použít dotykový
VN snímač, který jsem měl v sadě, ten se ale hodí pro přímé přiložení k zapalovacímu modulu, protože
u systémů s vysokonapěťovými kabely není signál příliš „čitelný“. Vyzkoušel jsem ještě třetí možnost –
použil jsem kapacitní kleště jiného výrobce, a to kupodivu s celkem uspokojivým výsledkem. Protože
většina  výrobců  používá  pro  kabely  a  snímače  konektory  BNC,  zhotovil  jsem si  pro  tento  účel
jednoduchou redukci. Nejlepší průběh jsem získal pomocí kleští jiného výrobce, ale ani ostatní snímače
nezklamaly.  V případě,  že  byste  chtěli  také  odečítat  správně  hodnoty  napětí,  museli  byste  signál
snímače nejdříve zkalibrovat pomocí originálního osciloskopu.

d) Lambda-sonda

Testoval jsem signál z klasické dvoubodové lambda-sondy s nastavením 250 mV/div a 2,5 s/div. Průběh
signálu byl sice pěkně čitelný, jestliže ale chcete vidět záznam signálu bez zpoždění, musíte zelenou lištu
pro posun obrazovky přemístit úplně doprava, jinak chvilku potrvá, než signál dorazí do viditelné části
okna.

e) MAP senzor

Pro snímač  tlaku, snímač  hmotnosti vzduchu a  potenciometr škrticí klapky jsem použil nastavení 1
V/div a 1 s/div. Záznam signálu byl opět velmi dobře čitelný.
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f) Startovací proud

Pro měření tohoto signálu jsem použil proudové kleště 500 A a nastavil jsem rozsah na 31,25 A/div a
250 ms/div. Na záznamu můžete nejen posuzovat stav spouštěče a akumulátoru, ale zřetelně je vidět
i komprese jednotlivých válců. Na rozdíl od starších verzí má nový software při použití proudových
kleští lépe odstupňované rozsahy na dílek (u 500 A proudových kleští 5, 10, 25, 50 A/div).

g) Snímač zdvihu jehly

Tento snímač lze měřit v režimu AC s nastaveným rozsahem 250 mV/div a časem 1 ms/div. Někdy se
v záznamu může objevit šum, jinak je ale výsledek čitelný.

h) Žhavení

Pro kontrolu žhavení jsem použil proudové kleště  500 A a funkci record. Před měřením jsem ještě
odpojil snímač teploty motoru. Na záznamu si můžete po skončení měření v klidu zkontrolovat všechny
fáze žhavení i s časy jejich trvání.

Sériová diagnostika

I když jsem se v našem testu zaměřil především na schopnosti osciloskopu, otestoval jsem i sériovou
diagnostiku. Nová verze programu Multi-di@g má vylepšený design a upravené ovládání. Po výběru
značky  a  modelu  se  vám  otevře  přehledné  ikonové  menu,  ve  kterém  si  můžete  vybrat,  kterou
konstrukční část vozidla chcete diagnostikovat. Také si zde můžete prohlédnout umístění diagnostické
zásuvky. Naleznete zde i ikonu pro vstup do softwaru měření emisí a ikonu s názvem Odborný režim.
Tato funkce mě trochu potrápila. Chtěl jsem totiž diagnostikovat Hyundai i30, a protože jsem věděl, že
s tímto vozidlem tester zvládne komunikaci jen přes EOBD, hledal jsem marně, kde se vlastně uvedený
program spouští. Až právě v odborném režimu jsem konečně slavil úspěch. V této funkci totiž můžete
otevřít všechny programové funkce Atalu včetně osciloskopu. U starších verzí jsem byl zvyklý na výběr
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funkcí v levém sloupci hlavního menu. Po spuštění EOBD komunikace s Hyundai i30 si tester sám
našel vhodný protokol a komunikoval s motorem bez problémů.

Vyzkoušel jsem cvičně  komunikaci ještě  se Škodou Octavia 1,9 TDI 81kW. U motoru nabízí přístroj
komunikaci označenou jako Express Diag a kompletní diagnostiku VAG. Zvolíte-li tu první,  musíte
navíc ještě vybrat z tabulky kód motoru. Určitě se to ale vyplatí, protože budete-li komunikovat pomocí
VAG, nebudete  mít  v  nabídce  Parametry popsány názvy jednotlivých  hodnot.  Jinak nelze  nabídce
diagnostických funkcí nic vytknout, dokonce můžete v samostatném okně měnit u uvedeného motoru
i startovací dávku.

V menu testeru přibyla ještě  další nabídka – jestliže si zakoupíte informační systém (Autodata nebo
Vivid), můžete do něj vstupovat přímo z okna příslušné části programu.
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Závěrečné hodnocení
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 Multi-di@g Scope  vyniká  širokou  nabídkou  funkcí  a  nastavení,  ovládání  je  jednoduché  a
intuitivní. Po připojení konkrétního snímače se mu okno po restartu automaticky přizpůsobí, a když
jeden z kanálů není připojen, nezobrazí se jeho ovládání. Další předností je snadné ukládání a zobrazení
uložených  signálů,  zejména  funkce  Record.  Uvedená  funkce  ve  většině  případů  plně  nahradí
skutečnost,  že není možné nastavit  čas delší než 2,5 s/div. Z běžných funkcí chybí např.  vyhlazení
signálu, ale až na výjimky jsem tuto funkci nepotřeboval a signál byl čitelný. Jen v jednom případě – při
měření lambda-sondy za katalyzátorem – byl signál hodně zkreslený vůči kostře akumulátoru. Předností
testeru je také možnost aktualizace softwaru (např. z webových stránek výrobce).

K osciloskopu jsem měl možnost vyzkoušet i univerzální jednopinovou připojovací sadu. Je to velmi
praktická pomůcka, pomocí níž nemusíte při připojení ke konektoru použít škodlivé špendlíky. Místo
toho pouze konektor rozpojíte a na jeho piny se připojíte redukcemi ve tvaru T, takže obvod konektoru
zůstane spojen. Má to jen tu chybu, že takto můžete rozpojit pomocí jedné sady nejvýše čtyřpinové
konektory. V sadě je několik různých tvarů pinů pro většinu vozidel.

 Nevýhodou může pro někoho být  horší čitelnost displeje  na denním světle,  která je  typická
u všech notebooků. Tester také musí po zapnutí startovat přes Windows, ale XP nabíhají celkem rychle.
Trochu komplikované je napájení měřicího modulu. Pro měření nestačí jen připojit hroty kanálů, ale
také kabel pro sériovou komunikaci do zásuvky CARB nebo pomocí redukce a  síťového adaptéru.
V kufříku však chyběla redukce s krokosvorkami nebo zásuvkou do zapalovače, která je ve výbavě
softwarové verze osciloskopu (možná to bylo způsobeno tím, že jsem měl testovací verzi přístroje). Při
měření na mercedesu bez zásuvky CARB jsem se tak dostal do pasti. Síťová zásuvka nikde, co teď?
Nacouval jsem tedy ještě  s druhým autem a napájení testeru připojil na něj. Byla to ale opravdu jen
výjimečná situace. V praxi si do dílny pořídíte pojízdný stojan z nabídky výrobce a pořádný monitor.
Jinak nelze osciloskopu nic zásadního vytknout a majitel s ním bude jistě spokojen.

Bodové hodnocení

Abychom mohli porovnávat  základní vlastnosti jednotlivých osciloskopů,  kterými budeme v našem
seriálu měřit, vytvořili jsme tabulku, v níž za každou položku může přístroj získat až tři body. Podle
počtu  bodů  získá  osciloskop  hodnocení  formou  hvězdiček.  Výsledky  však  musíte  brát  s  určitou
rezervou, protože požadavky každého uživatele na vybavení a schopnosti testeru jsou individuální. Pro
někoho může  být  jedním z nejdůležitějších kritérií cena  výrobku.  Tu ale  v  mnoha  případech těžko
posoudíme, jestliže je osciloskop součástí komplexního diagnostického systému. ■
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Text a foto: Ing. Aleš Janderka

Poděkování patří společnosti Atal, spol. s r. o., za zapůjčení přístroje Multi-Di@g Handy Plus.
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