
Detektor elektromagnetického smogu 
Elektromagnetický smog (EMS), výraz se používá k označení prostoru zamořeného 

elektrickými a elektromagnetickými vlivy, které mají nepříznivý vliv na vše živé (včetně 
člověka). EMS se projevuje od zavedení síťového rozvodu v domech a bytech, kde je 
člověk vystaven elektromagnetickému poli o kmitočtu 50Hz, které není nikterak 
zanedbatelné. V prostoru místnosti není tento vliv ani tak škodlivý a silný, jako u 
zásuvek, vypínačů, podél elektrického vedení ve zdi a v přívodních šňůrách spotřebičů. 
Tento vliv setrvává, i když je spotřebič jedním pólem vypnut. Například v Německu se 
již po delší čas doporučuje vypínat spotřebiče dvoupólovým vypínačem přímo u zdi. 
Více v [1]. Zde popsaný přístroj je schopen zachytit EMS a zobrazit jeho průběh.  

Popis funkce 
Ve [2] je zapojení osciloskopu se svítivými diodami. Já jsem se inspiroval principem jeho 

funkce a navrhl jednodušší zapojení. Jak je vidět na blokovém schématu (obr.1), zapojení lze 
rozdělit na čtyři části  Vertikální buzení, Digitální nastavení citlivosti, Horizontální buzení a 
Zobrazení. 

Vertikální buzení obstarává budič led Io1 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. Výsledkem je citlivost 1,25V.   

Digitální nastavení citlivosti, je možná trochu přehnaný název, ale nic lepšího mě 
nenapadlo. Ovládacím prvkem jsou dvě tlačítka S1 a S2. Obě tlačítka spouští časovač Io11 NE 
555, pokud není stisknuto ani jedno tlačítko kondenzátor C2 se nemůže nabíjet. Jakmile je 
stisknuto tlačítko S1 nebo S2 kondenzátor se přes rezistory R9 a R10 začne nabíjet a na výstupu 
se objeví Log. H, když dosáhne napětí na kondenzátoru 2/3 napájecího napětí otevře se 
tranzistor a v časovači a začne vybíjet kondenzátor až do doby kdy dosáhne 1/3 napájecího 
napětí, v ten okamžik dojde k uzavření tranzistoru a kondenzátor se začne znovu nabíjet. 
Tento cyklus se opakuje po celou dobu stisknutí tlačítka S1 nebo S2. Jsou-li tato tlačítka 
stisknuta po dobu kratší než je doba potřebná k nabití kondenzátoru, objeví se na výstupu 
Log. H, po rozepnutí tlačítka se znovu objeví Log. L.  

Hodinový signál generovaný časovačem Io11 je přiváděn na vsup CLK Up/Down čítače 
Io8.  Je-li stisknuto tlačítko S1 je pin 1 nezapojen a čítač čítá nahoru až k hodnotě 6, kdy se na 
výstupech QB a QC objeví log. H, na tyto výstupy je připojeno hradlo NAND (Io9), které 
v případě, že se na obou vstupech nachází Log. H, tak se na výstupu objeví Log. L a aktivuje 
pin 8 load (Io8), který při dalším hodinovém impulsu načte hodnotu ze vstupů A, B, C a D a 
přiřadí ji výstupu (v tomto případě je to nula). Výsledkem je čítání od nuly do šesti.  Podobně 
je tomu při stisku tlačítka S2, kdy se na pin 1 přivede Log. L a čítač čítá v rytmu hodinových 
impulsů dolů. Zde je však problém, nachází-li se na výstupu nula a je znovu stisknuto tlačítko 
down objeví se hodnota šestnáct, kterou Io10 a Io2 neumí zobrazit. Hodnota šestnáct sice 
aktivuje NAND, ale až při dalším impulsu se načte nula a celé se to může opakovat. I tohoto 
se dá využít, použijeme-li Detektor jako osciloskop. 

Na výstupy Io8 je připojen Dekodér BCD na sedmisegmentový led displej, který 
zobrazuje zvolený rozsah. Io2 je také připojen na výstupy Io8, jedná se o převodník 
BCD/dekad, znamená to, že každému číslu v BCD od jedné do desíti, je přiřazen negovaný 
výstup odpovídající jeho hodnotě. V tomto zapojení je použito pouze prvních sedm výstupů, 



ostatní jsou ponechány volné. Každý z výstupů má své místo v odporovém řetězci tvořeným 
rezistory R2 – R8. Řetězec je úmyslně navržen tak, aby při hodnotě nula měl největší odpor. 
Při měření se totiž nejčastěji využívají rozsahy nula, jedna a dva, kdyby rozsah šest odpovídal 
největší citlivosti, muselo by se po spuštění přístroje ještě šestkrát stisknout tlačítko pro 
změnu rozsahu. A ty by bylo nepohodlné. 

Digitální nastavení citlivosti zajišťuje nějaký ten vstupní odpor pro Io1 LM 3914. 
Horizontální buzení obsahuje mimo jiné i časovou základnu. Základem horizontálního 

buzení jsou dva posuvné registry Io3 a Io4, jejichž úkolem je rychlé přepínání sloupců matice 
led diod. Přepínání musí být tak rychlé, aby se našemu oku zdálo, že všechny led svítí zaráz. 
Pokud se změní napětí na vstupu při dalším posunu, je bod o něco níže a i když předchozí už 
nesvítí oko si ponechalo  jeho obraz. 

Na vstupy clk obou Io je přiváděn signál časové základny, hodinový kmitočet je přiváděn 
i na dekadický čítač, dosáhne-li čítač hodnoty devět je na výstupu A a D log. H, na zmíněné 
výstupy je připojeno hradlo AND Io5, které má tu vlastnost, že jsou-li oby vstupy v Log. H je 
i na výstupu Log. H. Výstup hradla AND je připojen na vstupy A a B Io3. Posuvný registr 
načte při dalším hodinovém impulsu hodnotu z obou vstupů na výstup QA, při dalším 
hodinovém kmitu se posune hodnota o na další výstup. Až se dostane log .H na výstup QH, 
který je spojen se vstupy A a B, které si ponechají jeho hodnotu až do dalšího hodinového 
impulsu, při něm se hodnota ze vstupů načte na výstup QA a posunuje se zase v rytmu 
hodinových impulsů až k QH, ale výstupy QC – QH nejsou v tomto zapojení využity.  
Časová základna je Io7 časovač NE 555, zapojený jako generátor obdelníkového průběhu. 

Potenciometrem P1 umožňuje měnit kmitočet časové základny v rozsahu 317 – 9691Hz.  
 Zobrazení zajišťuje led diodový maticový displej o rozměrech 10×10 led. Ve schématu 

je zakreslen jako mřížka. Na každém křížení je zapojena led dioda K zobrazení průběhu je 
využito setrvačnosti lidského oka, při dostatečně rychlém přepínání se zdá, že svítí všechny. 
Uvedený jev vzniká pouze tehdy, je-li kmitočet časové základny v poměru 10:1 s kmitočtem 
signálu na vstupu. 

Závěr  
Je  též možné použít Detektor jako osciloskop s alespoň hrubým  zobrazením průběhu. 

Někdy je ovšem těžké rozeznat sinusovku od trojúhelníku. Maximální vstupní napětí bude 
1,25V na neoznačeném rozsahu (na ostatních sice taky, ale tam jsou už odpory). Přidáním 
vhodného odporového děliče se hodnota maximálního vstupního napětí ještě zvýší. 

Rovněž je velmi zajímavé sledovat, jak se mění amplituda např. při zapojení zdroje do sítě 
a následně jeho spuštění či v blízkosti televize. Naopak nereaguje na mobilní telefony a to ani 
při vytáčení čísla, kdy se ozve každý zesilovač.  

Konstrukce 
Celý přístroj je na jednostranné desce plošných spojů (obr. 3-6).  Na vstup je vhodné připojit 
konektor nebo BNC.  Na obr. 7 je možné uspořádání předního panelu v krabičce U-KP 24 
(GM). Na  

 

Základní technické údaje 
Napájecí napětí: 4,8V 
Odběr: 150 – 210mA  
Maximální citlivost: 125mV na led 



 

 

Seznam součástek 
 
R1 470Ω R19 10k Io7 NE 555 
R2-R4 10MΩ C1 0,22µF Io8 74LS669 
R5 2M2 C2 10µF Io9 74LS00 
R6 1M5 P1 10kΩ Io10 74LS47 
R7, R8 470k Io1 LM 3914 Io11 NE 555 
R9 470Ω Io2 74LS145 S1, S2 Tlačítko 
R10 100Ω Io3, Io4 74LS164 S3  Tlačítkový přepínač  
R11 – R17 180Ω Io5 74LS08 disp Sedmisegmentový led displej 
R18 47k Io6 74LS90 Bat Ni-MH 4,8V 500mAh 
 

Další součástky: 
� Krabička U-KP 24 
� 2×distanční sloupek 1mm 
� 3×hmatník na tlačítko 
� Červené plexisklo (nebo jiné dle barvy použitých led diod) 
� Knoflík na potenciometr 
� 100× červená led dioda 3mm 
� Konektor cinch nebo BNC (na vstup) 
� Konektor nabíjení 
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Obr.1 Blokové schéma 



Obr. 2 Schéma zapojení 



 

Obr.3  Deska plošných spojů – ze strany součástek 



Obr. 4 Deska plošných spojů – ze strany spojů  





 

Obr. 5 Deska plošných spojů – osazení  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 Rozměry desky plošných spojů 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.7 Přední panel krabičky 

Obr. 8 Maticový led displej 


