
Měřič elektromagnetického pole 
 

Pomocí tohoto přístroje, lze zjistit nežádoucí elektromagnetická pole, které obklopuje 
monitory, televize, vedení vysokého napětí a jiné zdroje silného elektromagnetického pole. 

Srdcem celého zapojení je LM 3914, který obsahuje deset komparátorů, ty ovládají deset 
výstupů pro led. Každý komparátor má jeden vstup připojen na vstup napětí přes vnitřní 
zesilovač a druhý vstup je připojen na určité místo v odporovém řetězci. Oba konce 
odporového řetězce jsou vyvedeny na vývody 4 (Rlo) a 6 (Rhi). Pin 4 je připojen na záporný 
pól napájení, to zaručí indikaci napětí od nuly. Pin 6 je spojen s výstupem referenčního napětí 
o hodnotě 1,25V proti pinu 8 a připojen přes rezistor 470Ω na záporný pól napájení. Znamená 
to, že led dioda D1 se rozsvítí při napětí 1,25V, jednotlivý krok mezi led diodami bude činit 
125mV. A to je přímo ideální pro měření elektromagnetického pole, které málokdy dosahuje 
vyšších hodnot. 

Připojením pinu 9 na napájecí napětí se změní mód provozu z bodového na páskový, 
znamená to, že v bodovém provozu svítí jen led dioda, která odpovídá vstupnímu napětí, 
kdežto v páskovém provozu svítí led, jejíž hodnota odpovídá napětí na vstupu a všechny 
s menší hodnotou. V praxi se vyplatí více bodový provoz, protože elektromagnetické pole 
transformátorů, monitorů a vůbec všeho co vysílá do okolí elektromagnetické vlny a je 
napájeno síťovým napětím, kolísá. Znamená to, že i při bodovém provozu může svítit i více 
led. Mód se nastavuje drátovou propojkou JP1. 

Celý přístroj je napájen čtyřmi akumulátory o napětí Ni-MH 1,2V dohromady dosahují 
napětí 4,8V. Akumulátory se dobíjí přímo v přístroji, dobíjí se pouze tehdy, jak je patrné ze 
schématu, je-li přístroj vypnutý. 

Osobní skutečnosti s tímto přístrojem jsou velmi dobré: v blízkosti vedení vysokého 
napětí  se rozsvítila poslední led, ačkoli jsem od něho byl vzdálen minimálně 15 metrů (vsadil 
bych se, že kdybych měl v ruce úspornou žárovku, tak by se rozsvítila), naopak v lese, kde se 
stěží daly zachytit slabší rozhlasové stanice, svítila jen první led.  

 
 
 
 
 

Seznam součástek: 
R1   10M 
R2    470Ω 
D1-D10     Led 3mm zelená      
Io1          LM 3914 
JP1    Zkratovací propojka   
K1    Konektor pro nabíječku 
S1    Přepínač 0,5A 125V     
 
 
 
 
 
 



Deska plošných spojů 2:1 
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Osazení 
 

 

 
 

Schéma zapojení 
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