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ABSTRAKT 

Práce shrnuje základní principy měření pro různé typy vyhledávacích přístrojů. Zabývá 

se měřením pomocí rezonance. Objasňuje jev rezonance a měřicí techniky, jimiž lze 

tohoto jevu využít, a to zejména k řešení problému určování polohy vyzařovacího 

obvodu. Práce obsahuje návrh vlastního indikátoru polohy místa za zdí s konkrétním 

zapojením, schématy a popisem přijímací i vyzařovací části obvodu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Hledání, hledač, rezonance, indikátor, poloha, detektor, navigace 

ABSTRACT 

The work sums up the basic measurement principles for different kinds of searching 

devises. It deals with measurement using resonance. The feature of resonance and 

measurement techniques are described  to set the location of the radiating circuite. The 

work contains the design of a locator of position behind a wall itself as well as the 

concrete switch connection, schema and description of receiver and emitter in the 

circuit. 
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ÚVOD 

Indikátor polohy místa za zdí, je elektronické zařízení, které na základě vyzařovaného 

signálu z vysílače, určuje jeho přesnou polohu, pomocí příjímacího zařízení a to 

zejména v místech kde jej nevidíme, nebo nelze jeho polohu přesně vizuálně určit. 

 V praxi se toto zařízení dá využít zejména ve stavebnictví, či jiných 

průmyslových oborech, kde je v některých případech nutné, vyvrtat velmi přesnou díru 

například do zdi. V tomto případě by dělník umístil vysílací přístroj uvnitř budovy 

přesně na místo, kam je třeba vyvrtat otvor. S příjímacím přístrojem by se přemístil na 

druhou stranu zdi, zde by našel místo s nejvyšším signálem, označil jej a vyvrtal otvor. 

Je to pouze příklad technického využití tohoto přístroje. Určitě by šel použít i k jiným 

druhům technických úkonů, kde potřebujeme zjistit přesnou polohu místa za zdí. 

V bakalářské práci budou rozebírány různé elektronické hledače. Seznámení 

s principy jejich činnosti, je důležité pro pochopení různých hledacích metod.  

Dále návrh vlastního přístroje, který bude na základě síly signálu zobrazovat 

hodnotu napětí na LCD displeji a to jak pro horizontální, tak i vertikální směr, čímž 

bude uživatele navádět do místa nejsilnějšího signálu a tudíž pozice, kde se nachází 

vysílací přístroj. 
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1 ELEKTRONICKÉ HLEDAČE 

1.1 Základní pojmy 

Pod pojmem hledač si lze všeobecně představit zařízení, které má za úkol nalézt předem 

definovaný předmět. Existují různé typy hledačů a ne každý je vhodný na hledání 

daného předmětu a to hlavně z důvodu, že každý je konstruovaný jiným způsobem a 

používá jiný fyzikální princip. Nejznámějším detektorem je např. minohledačka, 

používaná ve vojenství k hledání nevybuchlých min z války. Další, jsou velmi známe 

detektory kovů, které se dnes dají pořídit za velmi nízkou cenu a hledači amatéři je 

používají k hledání různých starých mincí, zbraní a dalších cenností, pohřbených pod 

povrchem země. 

Při detekci daného předmětu jde v praxi o to změřit nějakou fyzikální veličinu 

pomocí elektronického obvodu (čidla) a přeměnit ji na signál elektrický a nakonec 

přeměna elektrické energie na lidský smysl např. zvuk, světlo, obraz atd. (viz. Obrázek 

1.1). 

 

 

 

Obrázek 1.1: Všeobecný princip hledačů. 

 

Podstatným prvkem v soustavě je čidlo, které převádí fyzikální veličinu na veličinu 

elektrickou, se kterou lze dále pracovat. Čidla mohou být i pasivního charakteru jako 

např. termistor, odporový senzor, nebo kapacitního charakteru např. kapacitní sonda, 

dále indukčního charakteru, jako hledací cívka, anténa, sonda aj. 

1.2 Rozdělení hledačů 

Rozdělení může být velmi rozsáhlé, hlavně vzhledem k různorodosti přístrojů. 

Naznačím zde alespoň základní rozdělení. 

 Aktivní 

 Pasivní. 

Podle hledaného objektu: 

 Aktivní hledané zařízení 

 Pasivní hledané zařízení. 

Podle druhu indikace (hledaný x hledač): 

 Přímý dotek 
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 Nepřímý dotek např. galvanický dotek indikátoru (drátový vs. 

elektromagnetické vlny, ultrazvuk či záření). 

Pro hledače na bázi elektromagnetických vln můžeme dále rozdělovat i podle 

frekvencí a tím pádem i hledaných typů záření na hledače pro: 

 Krátké vlny (detektory radioaktivity, kosmické záření, rentgenové, 

optické...) 

 Rádiové vlny ( radar, hledače rezonance aj.). Hledače kovů používají  

 Nejnižší kmitočty. 

 Dále, jako příklad, lze uvést ještě hledače kabelů, nebo hledače síťového 

napětí 50 Hz (vedení pod omítkou). 

Dále se dají hledače rozdělit podle měřící vzdálenosti na : 

 Nulová (dotek) 

 Malá ( rezonance, radioaktivita) 

 Střední (hledače kovů) 

 Velká (radar) x mimozemská (hledání hvězd). 

 

1.3 Principy hledání 

1.3.1 Hledání lidskými smysly 

Hledání lidskými smysly je základním způsobem jak člověk může nalézt hledanou věc 

pomocí svých smyslových orgánů například zrakem. Lidský zrak je ovšem omezen jen 

na určitě spektrum viditelného záření. Pomocí tohoto záření a vnímání prostoru je 

člověk schopen na základě zrakových vjemů nalézt hledaný předmět. Dalším 

pomocným orgánem pro hledání je sluch. Sluchem vnímá člověk zvukové podněty, 

které se šíří rozkmitáním vzduchových částic a tyto částice dopadají na vnitřní ucho. 

Zde jsou uloženy smyslové buňky. Pomocí dvou sluchových orgánů je člověk schopen 

vnímat prostorový a směrový zvuk. To vše nám samozřejmě také napomáhá nalézt daný 

předmět na základě jeho zvukových signálů. 

1.3.2 Odraz 

Odraz je jedním z nejpoužívanějších principů při hledání. Hledací soustava je v tomto 

případě aktivní a hledaný objekt je pasivní. Hledač vysílá akustické vlny a  na základě 

jejich odrazu vyhodnocuje např. vzdálenost či polohu předmětu (echolokace), akustický 

radar (sonar). Tento princip je znám i z přírody, kdy tohoto jevu využívají netopýři 

k lovení kořisti v noci. Též mořští živočichové jako kosatky se orientují podle 

echolokace. Je to přesný a účinný princip hledání (viz. Obrázek 1.2). 
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Obrázek 1.2: Hledání na základě odražené vlny. 

1.3.3 Rezonance 

Je to fyzikální jev využívaný v různých oblastech lidské činnosti např. v akustice 

(hudební nástroje). Je to stav, kdy dojde ke shodě kmitočtů vlastních 

(charakteristických) nějaké soustavy s kmitočtem budícího zdroje. Při rezonanci dojde 

k nárůstu amplitudy vybuzených kmitů na maximální hodnotu. Je to stav, kdy systém je 

buzen takovým kmitočtem, že některá z charakteristických veličin soustavy vzroste na 

extrémní (maximální) hodnotu. Nejčastěji je to napětí, proud, energie, rychlost částice. 

Tento rezonanční stav může být nebezpečný, zejména u netlumených systémů, kdy 

může dojít k přetížení až destrukci soustavy. Například ve stavebnictví je tento jev 

nežádoucí a nebezpečný. Rezonance může být akustická, mechanická či elektrická. 

Známý příklad využití elektrické rezonance je např. k vyhledávání vysílacích stanic 

(radiopřijímač). 

Rezonance z hlediska fyzikálního (viz. Obrázek 1.3): 

ωb = ω- frekvenční rezonance 

 

Obrázek 1.3: Amplituda výchylky nucených kmitů při rezonanci [6]. 

 

 

Rezonanční stavy jsou v mechanice a stavebnictví většinou nežádoucí, vedou např. k 

am
p
li

tu
d
a 

ωb/ω 



13 

 

narušení konstrukce staveb (viz. Obrázek 1.4): 

 

Obrázek 1.4: Ukázka destruktivního charakteru rezonance [6]. 

 

Jindy je užitečná (viz. Obrázek 1.5): 

 

Obrázek 1.5: Využití jevu rezonance [6]. 

 

Rezonanci v elektrotechnice naznačuje Obrázek 1.6: Elektrický oscilační obvod 

[6]Obrázek 1.6. 
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Obrázek 1.6: Elektrický oscilační obvod [6]. 

Základním vztahem pro řešení rezonance v elektrotechnice je tzv. Thompsonův 

vztah. Vyplyne z rovnice celkové impedance sériového rezonančního obvodu (viz. 

vztah 1.0) a podmínky, že pro rezonanční stav je ω= ω0.  

 

            
 
  

     (   
 
  

)      
 

   
   (1.0) 

Z je celková impedance obvodu, RS je velikost sériového odporu, ω je úhlový kmitočet, 

ω0 – úhlový kmitočet v rezonanci, L – indukčnost, C – kapacita, j-imaginární jednotka. 

    
 

     
 

 (2.0) 

f0 je rezonanční kmitočet, π-Ludolfovo číslo, L-indukčnost, C-kapacita.                         

Z tohoto vzorce (viz. vztah 2.0) je patrné, že lze jeho pomocí vypočítat frekvenci, 

kapacitu ( viz. vztah 3.0) či indukčnost (viz. vztah 4.0) v rezonančním obvodu. 

  

  = 
 

     
              

 

     
   

 

 
   (3.0) 

 

                                   L=   
 

     
   

 

 
                         (4.0) 

 

Pro vlastní měřicí přístroj byl výpočet indukčnosti cívek na základě známosti 

frekvencí (450 kHz, 350 kHz) a stanovení kapacity kondenzátoru 1 nF následující: 

 

     

          
  

 
    

    
            (5.0)

   

 

     

          
  

 
    

    
           (6.0) 

  

Cívky byly navinuty na feritové jádro. Měřením bylo zjištěno, že takto navinutá 

cívka o 100 závitech má indukčnost 72 μH. Tudíž lze jednoduše vypočítat indukčnost 

jednoho závitu, což je 0,72 μH a je tak možné stanovit počet závitů N, pro první i 

druhou cívku podle vztahu 7.0 a 8.0. 
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          =             (7.0) 

 

     
        

          =              (8.0) 

Tímto výpočtem a následným navinutím cívky v sériové či paralelní kombinaci 

s kondenzátorem, by mělo být dosaženo vyladění tohoto obvodu do rezonance.  

 U tzv. absolutních metod sestavíme sériový či paralelní rezonanční obvod, 

docílíme stavu rezonance změnou jedné nebo i dvou zmíněných veličin a neznámou 

veličinu určíme ze zbylých dvou známých. Rezonanční stav lze indikovat voltmetrem. 

Rezonance se pozná podle nejvyšší nebo nejnižší výchylky voltmetru. 
Rezonanci můžeme také definovat jako stav obvodu, kdy dojde k vzájemnému 

vyrušení všech jeho reaktančních složek impedance. Obvod pak vykazuje pouze reálný 

odpor. Kmitočet, na kterém tento stav nastane, se nazývá rezonanční kmitočet, často 

označován jako f0 . Pokud má obvod impedanci Z= R+jX (kde Z je impedance, R-reálná 

složka odporu, jX je reaktance), pak při rezonanci se tato impedance změní na hodnotu 

Z=R. 

Rezonance může být sériová nebo paralelní (viz. Obrázek 1.7). Sériová rezonance 

se vykazuje nízkým odporem naopak paralelní rezonance vysokým. V ideálním případě 

by se sériový rezonanční obvod choval v rezonanci jako zkrat a paralelní rezonanční 

obvod by měl nekonečně velký odpor. 

 

Obrázek 1.7: Sériový a paralelní LC obvod [5]. 

Dalším důležitým parametrem pro rezonanční obvody je selektivita obvodu a 

činitel jakosti Q. Pokud je obvod nezatížený určují jeho činitele jakosti ztráty, na 

součástkách L a C. Pokud připojíme k obvodu např. generátor a reálnou zátěž R je 

jakost obvodu snížena (viz. Obrázek 1.8). Na obrázku je paralelní rezonanční obvod 

s výstupní zátěží generátoru RS a zátěží RL. Obvod, je zatížen celkovým odporem dle 

výpočtu (9.0): 

 

 
   

 

  
 

 

  
      

   
  

  
   (9.0) 

Kde R-celkový odpor, G-vodivost, RS-odpor generátoru, RL-odpor zátěže, Q-činitel 

jakosti. 
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Obrázek 1.8: Paralelní rezonanční obvod s výstupní zátěží generátoru [5]. 

Pro vysoké hodnoty Q platí, že má obvod vysokou selektivitu a malé ztráty. Proto 

je vysoké Q žádoucí. Selektivita obvodu je šířka pásma B pro pokles přenosu o 3 dB. 

Tyto veličiny spolu souvisejí podle vztahu (1.1): 

Q = 
  

 
    (1.1) 

Q-činitel jakosti, f0-rezonanční kmitočet, B-šířka pásma. 

Dalším jevem, který může mít velký vliv na ladění a návrh obvodu, jež se snažíme 

vyladit do rezonance, je parazitní vlastnost součástek L a C na vyšších frekvencích. 

Řádově se jedná o frekvence v jednotkách až stovkách MHz. V obvodech s takto 

vysokou frekvencí se nejvíce projevuje parazitní indukčnost přívodů součástek. 

V případě cívky tento jev není až tak závažný, jelikož se parazitní indukčnost přičte 

k indukčnosti dané cívky. U kondenzátoru však nastává větší problém, jelikož parazitní 

indukčnost tvoří s cívkou sériový rezonanční obvod. 

Rozdíl mezi ideálním a reálným obvodem viz. Obrázek 1.9. 

 

 

Obrázek 1.9: Rozdíl mezi ideálním a reálným obvodem [5]. 

Nyní vzniká v obvodu paralelní rezonance f0P , na kterou mají vliv součástky C1,C2,L1 a 

L2 . Na sériovou rezonanci má vliv pouze C2 a Lx .Obrázek 1.10 ukazuje graf, který 

porovnává vložný útlum IL reálné a ideální soustavy. Červená křivka označuje ideální 

soustavu. Modrá křivka zobrazuje vložný útlum pro reálnou soustavu pro různé hodnoty 

Lx. 
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Obrázek 1.10: Vložný útlum v závislosti na frekvenci [5]. 

Parazitní indukčnost se projevuje na vyšších frekvencích i u drátových propojek. 

Pro výpočet indukčnosti takové drátové propojky o tloušťce průměru d a délce l 

použijeme vztah (1.2): 

                         (1.2) 

Vztah 1.2 -Rozměry l a d [mm],μ = permeabilita materiálu[H/m], indukčnost L[nH]-[5]. 

 

Frekvenci rezonance lze měnit i pomocí elektronických součástek jako je např. 

varikap ( kapacitní dioda). Varikap je součástka, která mění svoji kapacitu podle 

velikosti přiloženého napětí (viz. Obrázek 1.11).  

 

Obrázek 1.11: Ladící charakteristika varikapu [5]. 
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Lze jí tedy využít např. k elektronickému ladění rezonančního obvodu, či změně 

frekvence rezonančního obvodu. Ladící charakteristika je zobrazena na obrázku. Dříve 

bylo ladění prováděno např. u rádiových přijímačů vzduchovými kondenzátory. Dnes 

lze takto jednoduše využít varikap k digitálnímu ladění u těchto přístrojů. 

1.3.4 Další principy 

Elektronické hledače využívají nepřeberné množství různých principů, vždy podle 

podstaty hledaného předmětu. Nejčastější a nejpoužívanější principy jsou vypsány 

v textu nahoře. Zde uvádím pouze směr dalších možností hledání jako například 

ionizace prostoru čidla zářením, přeměna elektromagnetického záření nebo zvukových 

vln na elektrický proud apod. 

1.4 Hledače kovů 

Hledače kovů patří mezi největší a nejrozšířenější skupinu mezi elektronickými hledači. 

Jejich původ sahá až do třicátých let dvacátého století, kdy sloužily prospektorům 

k hledání kovových rud, armádě k hledání nevybuchlých min a dnes zasahují do 

různých oborů lidské činnosti jako je lékařství, archeologie, i do domácností ( hledače 

vedení, vodovodních a plynových trubek ve zdi apod.). 

Praktické příklady hledání kovů jsou např. hledání pokladů a jiných cenností, 

ztracených předmětů na pláži, hledání kovu ve dřevu před jeho opracováním, hledání 

kovů v krmení pro zvířectvo, na letištích k hledání zbraní, hledače nespojitosti kovu 

(plechu), kterými lze vyhledat trhliny, otvory a díry, které jsou v daném případě 

nežádoucí. 

Většina detektorů kovu pracuje na principu rezonance (v kmitočtové oblasti). 

Princip spočívá ve vyhodnocení vlivu kovu na indukčnost hledací cívky (viz. Obrázek 

1.12). Tento kov způsobí buď změnu kmitočtu oscilátoru (filtrem, čítačem), pokles 

kvality (tlumení, absorpce), změna vazby (mezi dvěma indukčnostmi). 

 

 

Obrázek 1.12: Všeobecný princip hledače kovů. 

 

1.4.1 Hledače záznějové 

Princip funkce je, že hlavní hledací (záznějový) oscilátor změní kmitočet při přiblížení 

své hledací cívky ke kovu. Výstup tohoto oscilátoru je veden do směšovače, kam je 

přiveden i signál pomocného oscilátoru s pevným kmitočtem. Ve směšovači vznikají 
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součtové a rozdílové kmitočty (zázněje), spadající do oblasti akustických kmitočtů. Dále 

je signál zesilován nízkofrekvenčním kmitočtem a přiveden na reproduktor či sluchátka 

(viz Obrázek 1.13). 

 

Obrázek 1.13: Princip funkce záznějového hledače kovů 

1.4.2 Hledače balanční 

Zakládají se na změně vazby mezi dvěma indukčnostmi. Hledač je sestaven z vysílače 

pracujícího v oblasti akustických kmitočtů. Příjímací část je připojena k zesilovači, 

kterým je signál zesílen a přiveden na indikátor (viz Obrázek 1.14). 

Vzájemná vazba mezi cívkami je nulová, takže nedochází k přenosu energie. Po 

přiblížení hledací cívky ke kovu nastane deformace pole, změní se vazba mezi cívkou 

vysílací a příjímací, indukuje se napětí, které se zesílí a detekuje přítomnost kovu. 

 

 

Obrázek 1.14: Princip balančního hledače. 

1.4.3 Hledače impulzní 

Hledače impulzního charakteru pracují na principu aktivního vysílače a aktivního 

přijímače. Vysílač posílá proudové impulzy do vysílací cívky. Pokud se tato cívka 

dostane do blízkosti kovu. Začnou se vlivem impulzního magnetického pole indukovat 

v kovu vířivě proudy. Tyto proudy v kovu vytvářejí další magnetické pole, které už je 

indikováno přijímačem přístroje. A ze tvaru přijímaného signálu, lze dokonce 

odhadnout charakter hledaného kovu (viz Obrázek 1.15). 
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Obrázek 1.15: Princip funkce impulzních hledačů. 

1.5 Rádiové hledače 

Prostředí kolem nás je plné rádiových vln a některé z těchto vln využíváme k 

elektronickému hledání. Nejznámější je vyhledávání rozhlasové stanice rozhlasovým 

přijímačem (viz. Obrázek 1.16). Toto hledání (ladění) je kmitočtového charakteru. 

Výběr hledané vlnové délky (nosného kmitočtu) přijímané stanice, se provádí pomocí 

rezonančního obvodu, u něhož je jeden prvek proměnný. Nejčastěji je to kapacita. U 

starších (analogových) přijímačů to byl kondenzátor vzduchový. U digitálních systémů 

je toto ladění prováděno varikapem (kapacitní diodou), kde se využívá závislosti 

kapacity diody na přiloženém napětí. Tento rezonanční obvod, naladěný na určitou 

nosnou frekvenci, tuto frekvenci zdůrazní a ostatní frekvence potlačí, což vyplývá 

z principu rezonance a závislosti amplitudy na kmitočtu (nejvyšší amplituda v okolí 

rezonančního frekvence f0). 

 

Obrázek 1.16: Jednoduché zařízení pro přenos zvuku. 

Dalším druhem hledačů, jsou hledače radiolokační, které se používají k zaměřování 

poloh (vzdáleností) objektů, letadel, lodí, automobilů a dalších předmětů. 

Používají se u nich nejkratší rádiové vlny (vlna musí být menší než hledaný 

objekt). Jedná se o vlny decimetrové, centimetrové a ve speciálních případech ještě 

kratší vlny. Princip funkce je podobný jako u echolokace. Aktivní vysílač vysílá 

příslušné vlny, které jsou odráženy od hledaného předmětu a následně vyhodnoceny 

radiolokačním zařízením. Pokud chceme znát vzdálenost objektu, měříme čas, který 

uplyne od vyslání a vrácení vlny, násobíme jej rychlostí světla a dělíme dvěma (paprsek 

urazí dvakrát větší vzdálenost-tam i zpět). 

Nejvíce rozšířené jsou impulzní radiolokátory (viz. Obrázek 1.17), které vysílají 

anténou krátké vysokofrekvenční impulzy s šířkou 0,5-5µs s kmitočtem 100 Hz – 
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2 kHz. Vracející se (přijímaný signál) je zpracován v mezerách mezi jednotlivými 

vysílacími pulzy. Pro přesné určení polohy předmětu v prostoru je zapotřebí znát také 

směrovost antény. 

Jednoduché principiální schéma naznačuje postup vyhledávání. Vysílač vysílá 

impulzy, které jsou přijímány přijímačem a odeslány do vyhodnocovacího obvodu 

společně se synchronizačními údaji vysílače a dále je indikována příslušná poloha na 

indikátoru. 

 

 

Obrázek 1.17: Blokové schéma impulzního radiolokátoru. 

1.5.1 Radar 

Radar je anglická zkratka pro označení zařízení, které slouží k rádiovému zjišťování 

objektů a měření vzdáleností. Radary pracují s principy podobnými jako v předchozím 

textu. Mohou se ale ještě dělit na primární radary, které pracují jako aktivní hledače 

s pasivním objektem. A sekundární radary, kdy jde o aktivní vyhledávání vysílače 

umístěného na hledaném předmětu. To napomáhá např. ve vojenství, k rychlému 

rozlišení objektu „přítel“ vs. „nepřítel“. 

Impulzní radiolokátor (viz. Obrázek 1.18) se opět skládá z vysílače a přijímače, 

mezi nimiž se nachází ještě přepínač vysílání/příjem k oddělení vysílané a přijímané 

energie. Anténa je stejná jak pro vysílání, tak pro příjem. Vysílač je modulován 

impulzním modulátorem, který současně synchronizuje zobrazovací jednotku.  Pomocí 

vysílače, je vyslán silný impulz, který je směrovou anténou vyslán k hledanému 

objektu. Po odražení od cíle se zeslabený impulz vrací zpět. Dopadá na anténu a je 

přijímán v přijímači a pomocí vyhodnocovacích obvodů dále zpracován a zobrazen na 

radiolokační obrazovce.  

Elektromagnetické vlny jsou generovány magnetronem, což je výkonná elektronka 

používaná např. v mikrovlnných troubách. Dalším vyhodnocováním lze získat další 

údaje jako rychlost pohybu hledaného předmětu (princip Dopplerova jevu). Tento 

princip mohou využívat i nechvalně známé radary policie, pro měření rychlosti 

automobilů. 
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Obrázek 1.18: Blokové schéma radaru. 

1.5.2 Systémy pro navádění letadel 

Letadlová doprava je v posledních letech velmi oblíbená a s rostoucím počtem strojů ve 

vzduchu je na zaměřování poloh letadel a navigacích v dnešní době prakticky závislá. 

Piloti musí být schopni řídit se výhradně podle palubních přístrojů (viz. Obrázek 1.20) a 

navigačních systémů např. za snížené viditelnosti či ve tmě. 

Letadlo je opatřeno např. přístrojem, který udává správnou trajektorii při přistání 

(viz. Obrázek 1.19). Jedná se o tzv. kurzový maják. Tento maják je tvořen dvěma 

vysílači umístěnými na zemi, které pracují v pásmu VKV. Tento anténní systém je 

navržen tak, aby obě vlny vyzařovaly ve směru přistávací dráhy. Jeden vysílač mírně 

vpravo a druhý mírně vlevo. Každý pracuje na jiném kmitočtu jeden 90 Hz a druhý 

150 Hz. 

V principu jde o to, že pokud se letadlo přibližuje k přistávací ploše v přímém 

směru ručička přístroje je v rovnovážné poloze (síly jsou vyrovnané). Ale pokud se 

letadlo při přistávacím manévru vykloní z dané dráhy, jeden signál bude mít větší 

intenzitu než druhý a dojde k vychýlení ručičky do příslušného směru, čímž je pilot 

upozorněn na špatnou trajektorii letu. 

Další naváděcí prvek pro bezpečné přistání je sestupový maják. Pracuje v podstatě 

na stejném principu, ale tento maják hlídá správnou výšku letadla při přistání. Jeden 

vysílač je umístěn mírně nad sestupovou hladinou a druhý mírně pod sestupovou 

hladinou. 
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Obrázek 1.19: Princip navigačního systému pro správné přistání letadel [3]. 

 

Obrázek 1.20: Přístroj pro srovnání trajektorie letu při přistání [3]. 

1.6 Družicové hledání 

1.6.1 Navigační systémy 

Navigace je určování polohy objektů a jejich směru pohybu, či rychlosti, na základě 

známé polohy referenčních bodů. Jeden z pradávných navigačních systémů je např. 

navigace podle hvězd, která vychází ze známé polohy nebeských těles. 

Dnes již modernější radionavigace využívá buď: směrového příjmu, směrového 

vysílání, hyperbolické navigace, nebo impulzové měření vzdálenosti (radar). 

Nejjednodušší vysvětlení principu rádiového zaměřování je, že vysílač A a B (viz. 
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Obrázek 1.21) se známou polohou, vysílají rádiové vlny a přijímač P se nachází v jejich 

průsečíku. V případě, že průsečíky jsou dva, nebo jich je více, je nutné do měření 

zahrnout další aspekt, např. srovnání s mapou, nebo polohovou čarou dalšího vysílače. 

 

 

Obrázek 1.21: Princip hledání polohy na základě dvou vysílačů. 

1.6.2 GPS 

Tato anglická zkratka, je výraz pro celosvětový družicový systém pro určení přesné 

polohy. Díky tomuto systému je člověk schopen kdykoliv a kdekoliv na zemi určit svoji 

přesnou polohu a rychlost v reálném čase. Systém funguje na základě trvalého 

synchronního vysílání 24 družic na nosných kmitočtech v pásmu 1-2 GHz. Družice se 

pohybují po oběžné dráze Země ve výšce 20 000 km s dobou oběhu 12 hodin. Dráhy 

družic jsou vypočítány tak, aby v každém bodě na zemi byly v dosahu alespoň 4 

družice. V praxi jich bývá 6-7. Tyto družice jsou vybaveny atomovými normály 

s vysokou kmitočtovou přesností. Navigační signály jsou namodulovány na nosné 

1575,42 MHz a 1227,6 MHz. Další modulační kmitočty jsou 10,023 MHz, 1,023 MHz a 

50 Hz. 

Přístroje, pro určování přesné polohy, jsou vlastně elektronické hledače, které 

přijímají GPS namodulované signály a z doby, kterou potřebuje elektromagnetická vlna 

k překonání vzdálenosti od družice k přijímači a z přesné polohy družic, lze vypočítat 

přesnou polohu tohoto přijímače. 

1.7 Hledání rezonance 

1.7.1 Hledače rezonance 

Jedná se o druh rádiových hledačů kmitočtových. Případ hledání vysílače pomocí 

laděného obvodu byl již popsán výše. Hledače rezonance, pracují na podobném 

principu. Tyto hledače, sami vysílají elektromagnetickou energii a hledají kmitočet 

pasivního obvodu v jejich blízkosti (viz. Obrázek 1.22). 

Tyto hledače s velmi malou vzdáleností mezi hledačem a hledaným objektem se 

označují jako oscilátory s poklesem mřížkového proudu, nebo měřiče rezonance, popř. 
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sací měřič. 

Sacím měřičem se přístroj nazývá z toho důvodu, že laděnému oscilačnímu obvodu 

je odsávána energie při přiblížení k pasivnímu obvodu, který má shodnou rezonanční 

frekvenci f0 . To, že jsme naladili přístroj na hledanou frekvenci, se pozná pomocí 

poklesu proudu vysílacího obvodu. 

Dříve byl obvod sestavován pomocí elektronek. Stejnosměrná složka mřížkového 

proudu elektronky byla tím větší, čím větší byla amplituda kmitů rezonančního obvodu. 

Přiblíží-li se tento obvod k pasivnímu obvodu tak, že mezi nimi vznikne pozorovatelná 

vazba, pak při hledání rezonančního kmitočtu druhého obvodu, se tento druhý obvod 

rozkmitá a začne odsávat energii obvodu prvnímu, čímž klesne napětí tohoto obvodu a 

zároveň i mřížkový proud elektronky, který se dá měřit ručkovým měřidlem. Takto se 

nalezne rezonanční frekvence neznámého obvodu. 

 

Obrázek 1.22: Blokové schéma přístroje pro měření rezonance. 

1.7.2 Systém RFID 

Je to metoda automatické bezkontaktní identifikace sloužící k přenosu či ukládání 

dat. Užívá s  například ke kontrole procesů v průmyslu, obchodních řetězcích, 

k identifikaci zvířat, v automobilovém průmyslu, pivovarnictví či ve zdravotnictví. Tato 

technologie vychází z principu radaru, který se vyvíjel již dlouhá léta. V roce 1990 se 

začaly čipy využívat komerčně a to k  označování výrobků v obchodech, používání 

karet na lyžařské vleky, mýtné brány, označování vstupu do budovy a jiné aplikace. 

Tento systém se tedy s pokročilým rozvojem musel standardizovat. 

Čtecí zařízení vysílá do prostoru elektromagnetickou vlnu. V případě že se v okolí 

objeví objekt, který je naladěn na stejnou frekvenci, pak tento objekt vlnu přijme a 

vlivem el. mg. vlny indukuje na přijímací cívce napětí, které nabíjí kondenzátor 

v přijímači. Tato energie je využita k napájení elektronických obvodů v přijímači. 

Obvod pak začne posílat odpověď čtecímu zařízení v podobě modulačního signálu. 

Tyto signály jsou detekované čtečkou a vyhodnocené jako logická 0 nebo 1. Princip 

pasivního RFID zobrazuje Obrázek 1.23. 

  

Střídavé rádiové pulsy 



26 

 

 

Obrázek 1.23: Komunikace mezi pasivním RFID přijímačem a čtečkou [7]. 

RFID systémy mohou mít také aktivní přijímače. Jejich komunikace je pak trochu 

odlišná. Přijímač pak obsahuje vlastní zdroj napájení.  

Systémy RFID pracují na 4 různých kmitočtových pásmech a jejich použití se musí 

zvážit různě pro různé aplikace (dosah čtení, zákonná omezení vlivem vyzářeného 

množství energie, rychlost čtení).  

 LF - 125-134 kHz 

 HF – 13,56 MHz 

 UHF – 860 – 960 MHz 

 MW – 2,45 – 5,8 GHz 

Tento systém je poměrně citlivý na rušení. Negativní vlivy na jeho funkčnost může 

mít kov, jiné druhy signálů, kapaliny aj. 

Každý přijímač se skládá z mikročipu a antény. Anténa má největší rozměr. Její 

velikost závisí na druhu frekvence, který přijímá. V podstatě dnes přijímací čipy 

dosahují rozměrů v mm. Strukturu přijímacího čipu zobrazuje Obrázek 1.24: RFID 

přijímač. 

 

Obrázek 1.24: RFID přijímač [7]. 

Tyto přijímače mají různé druhy pamětí v závislosti na druhu použité aplikace. 

Podle paměti se dělá na: 

 RO – tento systém je pouze pro čtení a je naprogramován přímo od výrobce 

(40-512 bit). 

 WORM – systém je pouze pro čtení, ale není naprogramován výrobcem, 

nýbrž si ho může prodávající či dodavatel sám (40-512 bit). 

 RW – mají adresovatelnou paměť, která se snadno mění. Je to systém jak 

pro čtení tak i zápis s kapacitou až 8Kb pasivní a až 2Mb aktivní. 

RFID přijímač převádí pulsy na 

napájení a vysílá odpověď Modulovaná odpověď 
RFID čtečka 
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Systém RFID je velmi rozšířen v různých oblastech lidské činnosti. Napomáhá 

rychlé identifikaci objektů, zvýšení bezpečnosti a kontrole procesů. Jeho vývoj jde 

neustále dopředu a počítá se s jeho dalším rozvojem pro rozšířené množství aplikací. 

1.7.3 Vlnoměr 

Neboli měřič kmitočtu. Hledá se kmitočet elektromagnetického záření, vyzařovaného 

aktivním laděným obvodem zapojeným na výstupu vysílače. Vlnoměr je jednoduchý 

elektronický přístroj pracující na základě rezonance laděného obvodu. Stupnice těchto 

přístrojů bývá cejchována bud v oblasti kmitočtů, nebo ve vlnových délkách. Vlnoměry 

se dělí na pasivní a záznějové. 

Pasivní vlnoměry např. absorpční slouží k měření kmitočtů. Jejich vyzařované pole 

je pohlcováno přijímacím obvodem. Ten se pomocí silného vyzařovaného pole rozkmitá 

a měří se pokles amplitudy vyzařovacího obvodu. Amplituda kmitů absorpčního 

vlnoměru se měří magnetoelektrickým měřidlem napájeným přes vysokofrekvenční 

diodu. 

Záznějový vlnoměr je přijímač, v němž se přijímaný signál směšuje se signálem o 

známém kmitočtu. Tento kmitočet lze ladit, až se dosáhne nejmenšího kmitočtu záznějů. 

Oba kmitočty se rovnají a jejich hodnota se odečte na stupnici. K ladění se používá 

zpravidla otočný kondenzátor 

1.8 Hledače radioaktivity 

Jedná se o vyzařování paprsku částic, které bylo objeveno poprvé u prvku rádia ( Ra, 

atomové číslo 88). Toto záření je zdrojem elektromagnetických vln (gama), které jsou 

elektronicky měřitelné. 

V přírodě vzniká radioaktivní záření rozpadem jádra atomu. Toto záření je 3 druhů-

alfa, beta, gama. Záření alfa jsou atomy helia, záření beta jsou elektrony a záření gama 

jsou fotony (velmi energetická kvanta elektromagnetického záření). 

Hledače radioaktivity jsou zařízení schopné detekovat radioaktivní záření a popř. 

určit jeho intenzitu. Často se nazývají měřiče radioaktivity, radiometry, dozimetry apod. 

Tyto měřiče obsahují čidlo, které elektricky registruje radioaktivní záření, přeměňuje ho 

na elektrický signál, který je dále elektronickým obvodem vyhodnocován a poslán na 

indikátor (viz. Obrázek 1.25). Detektory záření jsou často elektroskopy, ionizační 

komory, polovodičové přechody a jiná čidla, zakládající se na ionizačním potenciálu 

radioaktivního záření. 

 

Obrázek 1.25: Blokové schéma přístroje pro měření radioaktivity. 
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1.9 Hledače poruch 

Elektronické hledače se využívají převážně k rozpoznání chyb při přenosu na vedení, 

nebo v elektronických obvodech. Hledače chyb v elektronických obvodech lze rozdělit 

podle druhu obvodů na analogové a digitální. Analogovým hledačům se také říká 

sledovače signálů a digitálním logické sondy. Další hledače jsou hledače elektrických 

vedení a kabelů nebo jejich poruch (zkrat, přerušení). 

1.9.1 Hledače kabelů 

Hledače kabelů jsou dále zaměřováni buď na určování polohy kabelů, nebo na určení 

místa jejich poruch. Ke zjištění průběhů kovových vedení, lze použít hledače na 

principu hledačů kovů, které byly popsány víše. Jiný způsob vyhledávání kabelů nebo 

vedení využívá vyzařování elektromagnetického pole, které se vytváří kolem vedení, 

jímž protéká elektrický proud (viz. Obrázek 1.26). Pokud se magnetická složka snímá 

induktivně, čidlem bývá zpravidla cívka. Při kapacitním snímání je čidlem anténa 

(kapacitní sonda). Pokud vedení není pod proudem, lze využít generátoru signálů, který 

může zlepšit měření. Není-li vedení galvanicky přístupné, je možné navázání generátoru 

induktivně. Signál má pak kmitočet kolem 30 kHz. 

 

Obrázek 1.26: Princip hledání vedení pod zemí. 

1.9.2 Hledače poruch vedení 

Pokud dojde k přerušení kabelu, vyhledává se místo přerušení popř. původ vzniku jako 

je svod či zkrat. 

Hledače přerušení fungují na stejném principu jako hledače kabelů. Pomocí 

generátoru signálu se pouští signál do vedení a snímá se elektronickým hledačem. 

V místě poklesu signálu je hledané místo poruchy. 

Jinou metodou je měření kapacity mezi dvěma vodiči, nebo mezi vodičem a 

pláštěm. Ze známé kapacity nepřerušeného vedení, lze spočítat místo a vzdálenost 

poruchy. Vylepšením je měření kapacity z obou stran. Poměr kapacit, dá přímo poměr 

délek od míst měření k místu přerušení. 

Další způsob jak měřit zkrat na vedení je pomocí impulzního hledače, kdy se do 

vedení vyšle impulz a čeká se na jeho odezvu. Podle této odezvy lze zjistit místo zkratu. 
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2 REALIZACE 

Přístroj pro indikaci polohy místa za zdí se bude jednoznačně skládat z vysílacího a 

přijímacího obvodu. Jádrem vysílače je generátor impulsů, který vysílá signály na 

výstupní zařízení. Zde se nachází vyzařovací cívka, která společně s kondenzátorem 

tvoří LC článek, který musí být naladěn do rezonance s přijímacím článkem. 

Konstrukce přijímače obsahuje tedy přijímací cívku, na níž se bude indukovat 

napětí, které bude toto napětí předzesilovat operačním zesilovačem, a v dalším stupni 

zesilovat koncovým zesilovačem. Za tímto koncovým OZ bude usměrňovací článek 

s vyhlazením na stejnosměrnou složku. Tento stejnosměrný signál bude zpracovávat 

mikrokontrolér pomocí A/D převodníku a zobrazovat reálnou hodnotu napětí na LCD 

displeji. 
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Uživatel tedy pozná místo dané polohy vysílače podle velikosti přijímaného 

signálu. Blokové schéma je naznačeno na Obrázek 2.1. 

 

 

Obrázek 2.1: Blokové schéma obvodu. 

 

 

 

Vlastní konstrukce indikátoru polohy místa za zdí funguje na principu podle 

obrázku (viz. Obrázek 2.2.) Skládá se z vysílací části, která obsahuje generátor 

pravoúhlých impulsů. Signál se zde generuje pomocí integrovaného obvodu 40106, jež 

se skládá z 6x invertujícícho schmittova KO. 

Obrázek 2.2: Hledání maximální intenzity pole. 



31 

 

 

Jedna z možných variant vysílání a příjmu je také na obrázku dole (viz. Obrázek 

2.3), kdy nehledáme maximální úroveň napětí, ale minimální. Využívá se zde dvou 

vysílacích cívek a hledá se minimum, což je místo přesně mezi těmi dvěma cívkami. 

Varianta tohoto hledání nebyla v našem případě zvolena a to z toho důvodu, že by tento 

způsob byl komplikovanější pro konstrukci jak vysílací, tak přijímací části. V této 

variantě by bylo použito dvojnásobného počtu cívek u vysílací části. 

 

Obrázek 2.3: Princip hledání na základě minimální intenzity pole. 

Jednodušším způsobem se jeví varianta hledání maximální intenzity pole. Kdy jsou 

použity dvě cívky. Vysílací a přijímací, kde se pomocí mikrokontroléru na přijímací 

části obvodu společně se zesilovačem vyhodnocuje úroveň přijímaného signálu pomocí 

zabudovaného A/D převodníku mikrokontroléru. 

2.1 Vysílací část 

Integrovaný obvod 40106 zapojený v tomto případě jako generátor pulsů používá 4 

schmittovy KO. Tyto klopné obvody jsou zapojeny jako 2 x astabilní klopný obvod. 

Frekvenci kmitání určuje RC článek na prvním KO. V našem případě se jedná o 

frekvence pro horizontální směr 450 kHz (viz. Obrázek 2.4) a pro vertikální směr 

350 kHz. 

Zeď 
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Obrázek 2.4: Tvar signálu při vysílání. 

 Na výstupu AKO je připojen sériový LC článek, jež je vyladěný do rezonance 

podle rovnice (3.0), která vychází z Thompsonova vztahu. Vysílání signálu zajišťují 

cívky L1 a L2 . Ve vertikálním směru o 286 závitech na feritovém jádře a indukčností 

206 μH a pro horizontální směr o 173 závitech a indukčnosti 125 μH.  

Ke každému AKO je připojen RC článek, který určuje frekvenci vysílačů. Pomocí 

potenciometru 2,5 kΩ je možné měnit frekvenci o +/- 50kHz a to z důvodu doladění 

rezonančních obvodů. V různém prostředí se mohou přijímací i vysílací části mírně 

rozladit. Schéma a návrh desky plošného spoje je přiložen v příloze. 

Základem vysílacího obvodu je tedy schmittův klopný obvod 40106. Jsou zde 

používány 4 KO. Celek tedy tvoří dva astabilní klopné obvody s odstupem frekvencí o 

100 kHz a to z důvodu vzájemného rušení obou přijímacích cívek. Měřením bylo 

zjištěno, že i tak se přijímací cívky mírně ovlivňují, nicméně napětí se indukuje 

v desetinách voltů, což je pro aplikaci přijatelné. Výstupní signál za posledním 

zesilovačem se pohybuje v jednotkách volt. Pouzdro schmittova KO je naznačeno na 

Obrázek 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pouzdře je zalito 14 pinů. 12 je pro šest schmittových KO, z toho dva napájecí 

(14,7). Je zapouzdřen v pouzdře SOT27 (viz. Obrázek 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

-4,5

-1,5

1,5

4,5

0 2 4 6 8 10 12

napětí U [V] 

čas t [μs] 

Signál horizontálního vysílání 450 kHz 

Obrázek 2.5: Rozmístění KO v pouzdře [15]. 

Obrázek 2.6: Rozmístění pinů v pouzdře [15]. 
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Napěťové hystereze a úrovně jsou zobrazeny v tabulce (viz. Tabulka 1). 

 

 

Celý vysílací obvod je zapouzdřen v přístrojové krabičce. Je napájen 9 V baterií. 

Pro zapnutí obvodu je vyveden na krabičce vypínač a signalizaci zapnutí zajišťuje led 

dioda. Dále jsou na krabičku také vyvedeny dva potenciometry pro případné doladění 

frekvence, čímž se vysílací LC článek dostane do rezonance s přijímacím LC článkem a 

je dosaženo maximální amplitudy napětí. Ukázka konstrukce přístroje viz. Obrázek 2.7.  

 

 

Obrázek 2.7: Zhotovená konstrukce vysílacího obvodu. 

  

Horizontální 

vysílač 
Vertikální vysílač 

Ladění frekvence 

350kHz 
Ladění frekvence 

450kHz 
Vypínač 

Signalizace 

zapnutí 

Tabulka 1: Stejnosměrná charakteristika obvodu [15]. 
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Ukázka uspořádání obvodu a periferií je zobrazena na Obrázek 2.8. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupní LC článek je tvořen sériovým zapojením Cívky a kondenzátoru. Po 

oživení zapojení byla ověřena funkčnost přístroje pomocí osciloskopu. Přístroj generuje 

bez problémů signál o frekvencích 450 kHz a 350 kHz s možností přeladění +/- 50 kHz. 

2.2 Přijímací část 

Jelikož není obvod symetricky napájen, je napájen pomocí 9 V baterie a 

stabilizován obvodem 7805 na 5 V, bylo nutné vytvořit referenci 2,5 V, a o tuto 

referenci také posunout vstupní signál, aby nedošlo k jeho osekání v operačních 

zesilovačích. K tomuto účelu byl v zapojení použit obvod TPS79925. Jedná se o 

stabilizátor od firmy Texas Instruments, který stabilizuje napětí na přesnou hodnotu 

2,5 V. Na výstupu obvodu je nutné zapojit kondenzátor 2.2 μF. Obvod je zalit v pouzdře 

SOT23 podle Obrázek 2.9. 

 

Obrázek 2.9: Pouzdro stabilizátoru TPS79925 [11]. 

Popis jednotlivých pinů: 

 Pin 1 – vstupní napětí min 2,7 V , max. 6,5 V 

Vertikální LC článek 

Horizontální LC článek 

Potenciometr  

450kHz 

Potenciometr 350kHz 

Baterie 9V 

Deska plošného spoje 

Obrázek 2.8: Vnitřní uspořádání obvodu vysílače. 
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 Pin 2 – záporné napájecí napětí 

 Pin 3 – enable – povolení – pokud je EN>1,2 V – obvod aktivuje výstup 

 Pin 4 – zapojen přes kapacitu na zem 

 Pin 5 – výstupní napětí 2,5 V 

 

Samotný přijímač se opět skládá z části pro vertikální a horizontální příjem. 

Jednotlivé kanály mají na vstupu LC článek, kde se na cívku indukuje střídavé sinusové 

napětí, které je dále zpracováváno v operačním zesilovači OPA656. Tento operační 

zesilovač zesiluje napětí na dvojnásobek velikosti podle vzorce (1.3). 

    
  

  
       

    

    
   

(1.3) 

Tento vzorec vysvětluje zapojení na Obrázek 2.10. 

 

Obrázek 2.10: Neinvertující zapojení operačního zesilovače. 

Napájecí napětí obvodu je v rozsahu +/- 6,5V(v našem případě 0V a+9V), obvod je 

zalit v pouzdře SOT23. 

Popis pinů: 

 Pin 1 – výstupní 

 Pin 2 – záporné napájecí napětí 

 Pin 3 – neinvertující vstup 

 Pin 4 – invertující vstup 

 Pin 5 – kladné napájecí napětí 

Zapojení obvodu je zobrazeno na Obrázek 2.11. 
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Obrázek 2.11: Zapojení pinů a pouzdro zesilovače OPA656 [12]. 

 Signál je dále zesílen koncovým programovatelným zesilovačem PGA112. 

Pouzdro zesilovače je naznačeno na Obrázek 2.12. 

 

Obrázek 2.12: Rozmístění pinů v pouzdře obvodu PGA112 [10]. 

Funkce pinů je následující: 

 AVDD – napájecí napětí +2,2V až +5,5V 

 CH1- vstupní kanál č.1 

 VCAL/CH0- vstupní kanál č.0 

 VREF- referenční napětí (v našem případě připojeno na +2.5V) 

 VOUT- výstupní napětí 

 DVDD – napájení digitální části a výstupního operačního zesilovače 

 CS – chip select – pro SPI komunikaci 

 DIO- datový vstup/výstup pro SPI komunikaci 

 SCLK- hodinový vstup pro SPI komunikaci 

 GND- záporné napájecí napětí 

Jedná se o programovatelný zesilovač od firmy Texas Instruments. Zesílení 

operačního zesilovače se nastavuje pomocí rozhraní SPI. Pro typ PGA112 lze nastavit 

zesílení v rozsahu: 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64 a 128x . Vstup/výstup zesilovače je typu Rail-

to-Rail, což znamená, že vstupní a výstupní signál zpracuje v plném rozsahu napájecího 

napětí. Napájecí napětí obvodu je +2,2V až +5,5V. 
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Obrázek 2.13: Vnitřní struktura zesilovače PGA112 [10]. 

Na Obrázek 2.13 je znázorněna vnitřní struktura operačního zesilovače a propojení 

s mikrokontrolérem. Jak je vidět disponuje dvěma kanály, mezi kterými je možno 

přepínat. Tuto funkci zastává multiplexer. Ve vlastní aplikaci se však používá pouze 

jeden kanál a dva zesilovače (měření obou směrů příjmu probíhá zároveň). 

Dalším stupněm je usměrnění. Za výstup zesilovače PGA112 je umístěn 

kondenzátor o velikosti 1 μF, který společně s rezistorem 1,2 kΩ tvoří horní propusť a 

dále propouštějí pouze střídavé napětí. Toto střídavé napětí je usměrněno pomocí 

schottkyho diody v podobě součástky BAR43A a dále vyhlazeno kondenzátorem 1 nF 

na stejnosměrné napětí. Diody BAR43A jsou zalité v  pouzdře SOT23 (viz. Obrázek 

2.14). V pouzdře se nacházejí dvě schottkyho diody se společnou anodou, využívá se 

ale jenom jedna. Tyto diody byly zvoleny zejména pro nízký úbytek napětí. Při proudu 

10mA a teplotě 25°C je úbytek napětí na diodě 0,2 V. 

 

Obrázek 2.14: Pouzdro BAR43A (schottkyho diod) [13]. 

 

Takto usměrněný a vyhlazený signál vstupuje do A/D převodníku mikrokontroléru 

ATmega 8 (viz. Obrázek 2.15). Jedná se o relativně složitý číslicový obvod, který na 

základě vytvořeného programu vykonává sled aritmetických a logických operací. 

Výsledkem je tedy proces, který pracuje na základě požadavků programátora. 

ATmega8 je osmi bitový mikrokontrolér se třemi vstupně/výstupními porty tj. 23 

použitelných vývodů. Pracovní frekvence až 16MHz. Napájecí napětí 4,5 – 5,5V. 28 

vývodů v pouzdře. Datová paměť EEPROM kapacity 512B. Šest desetibitových 
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analogově/digitálních převodníků. 

 

Obrázek 2.15: Rozmístění pinů mikrokontroléru ATmega8 [9]. 

Na základě velikosti vstupního napětí určuje mikrokontrolér příslušné zesílení 

operačního zesilovače PGA112 v rozsahu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 a 128. Pokud je velikost 

napěťové úrovně pod hranicí 0,5 V, mikrokontrolér automaticky přepne rozsah zesílení 

na vyšší hodnotu (pomocí SPI komunikace). Pokud je signál větší než 3V 

mikrokontrolér přepne rozsah na nižší hodnotu zesílení. Napětí vstupující do A/D 

převodníku se zobrazuje na LCD displeji společně s aktuální hodnotou zesílení a to jak 

pro  horizontálním tak vertikální směr, čímž nás přístroj navádí do místa největšího 

signálu, jelikož místo vysílání se nachází v místě maximální naměřené hodnoty napětí a 

zároveň nejnižší hodnoty zesílení. V zapojení byl použit LCD displej s řadičem 

HD44780 (viz. Obrázek 2.16). Displej obsahuje 4x20 znaků. Komunikace 

s mikrokontrolérem probíhá v našem případě pomocí 8 bitové datové sběrnice (lze i 4 

bitově). Konkrétní schéma a návrh DPS pro přijímací část je obsažena v příloze. 

 

Obrázek 2.16: Ukázka LCD [8]. 
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Vlastnosti jednotlivých pinů LCD displeje jsou vyobrazeny v Tabulka 2. 

 

PIN Název Funkce 

1 Vss GND 

2 Vcc + 5 V 

3 Vee,V0 kontrast 

4 RS 0-instrukce,1-data 

5 R/W 0-zápis, 1-čtení 

6 E hodiny 

7 DB0 data 0 

8 DB1 data 1 

9 DB2 data 2 

10 DB3 data 3 

11 DB4 data 4 

12 DB5 data 5 

13 DB6 data 6 

14 DB7 data 7 

15 LED+ podsvícení anoda 

16 LED- podsvícení katoda 

Tabulka 2: Popis zapojení pinů LCD displeje s řadičem HD44780 [14]. 

Ukázka zobrazení na LCD displeji pomocí zkonstruovaného přijímacího obvodu 

(viz. Obrázek 2.17: Ukázka zobrazení měřených hodnot na LCD displejiObrázek 2.17).  

 

 

 

Hledané místo se pozná podle maximální možné naměřené napěťové úrovně při 

minimálním zesílení, kterého je možné v daném prostředí dosáhnout.  

  

Obrázek 2.17: Ukázka zobrazení měřených hodnot na LCD displeji. 
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Vzhled vyrobeného přijímacího obvodu je vyfocen na Obrázek 2.18 a Obrázek 

2.19. LCD displej, vypínač, indikační led dioda a přijímací LC články jsou umístěny 

mimo desku plošného spoje z důvodu plánovaného umístění celého obvodu do 

přístrojové krabičky, stejně jako je to u vysílací části. 

 

Obrázek 2.18: Hotová konstrukce přijímací části. 

Na Obrázek 2.19 je vidět vrchní vrstva DPS, kde se nachází mikrokontrolér 

ATmega 8, programovatelné zesilovače PGA112, stabilizátor 7805 a veškeré rezistory a 

kondenzátory. DPS je dvouvrstvý a další SMD obvody jsou umístěny na spodní vrstvě 

desky, jako stabilizátor TPS79925, 2 x BAR43A a OZ OPA656. 

 

Obrázek 2.19: Deska plošného spoje. 

Při návrhu a konstrukci vysílací části nebyl s obvodem žádný problém. Generoval 

oba signály jak 450 kHz tak 350 kHz s možností ladění +/- 50 kHz. Vysílaný signál 

bylo možné naměřit pomocí přijímacích cívek a osciloskopu velice dobře. Na krátkou 

vzdálenost byly napěťové úrovně bez zesílení až do 1 V. 

Přijímací část obvodu byla odzkoušena na kontaktním poli a pomocí osciloskopu 

naměřeny a zobrazeny vstupní a výstupní signály jak z předzesilovače OPA656, který 

zesiloval signál na dvojnásobek, tak i z programovatelného zesilovače PGA112. 

Vytvořený program pro mikrokontrolér fungoval dobře a komunikace s PGA112 

po SPI kanále na kontaktním poli byla v pořádku.  

Program pro LCD displej a A/D převodníky fungoval také bez komplikací, což je 

zaznamenáno na Obrázek 2.17. 

Deska plošného spoje 

přijímací části 

LCD displej 

přijímací LC články 

PGA112 
ATmega 8 

Stabilizátor 

7805 
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Problém nastal při osazení desky plošného spoje a zapájení součástek. Po 

důkladném proměření celého DPS bylo zjištěno, že programovatelné zesilovače 

PGA112 nezesilují signál a hodnota zesílení zůstává na stupni 1 x. Oba předzesilovače 

OPA656 pracují, signál prochází dále na PGA112, ale dále pokračují bez zesílení. 

Důsledkem toho je, že přijímací přístroj zaznamená napětí, až v těsné blízkosti 

vysílacích cívek a toto napětí se pohybuje od 0,1 V do 2 V, v závislosti na přiblížení. 

Vzdálenost, na kterou je přístroj v takovém stavu schopen reagovat není větší než 15cm. 

Z toho vyplívá, že přístroj je konstrukčně správně navržen, z čehož usuzuji na 

základě odzkoušení na nepájivém kontaktním poli a problém bude pravděpodobně 

v DPS, či špatném zapájení zesilovačů PGA112. Přístroj přijímá signál z vysílacích 

cívek, zesílí jej na dvojnásobek, usměrní, vyhladí a převede pomocí A/D převodníku 

mikrokontroléru na reálnou hodnotu napětí a tu zobrazí na LCD displeji. 
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3 ZÁVĚR 

Po důkladném nastudování všech možných způsobů a principů elektronického 

hledání, se jako nejvhodnější a nejjednodušší princip pro konstrukci indikátoru polohy 

místa za zdí jeví princip hledání na základě síly signálu vysílaného pomocí 

vyzařovacích cívek.  

Úspěšně se podařilo sestrojit vysílací obvod pomocí integrovaného obvodu 40106, 

který v zapojení pracuje jako astabilní klopný obvod a generuje signály o velikosti 

350 kHz a 450 kHz s laděním +/- 50kHz. 

Podle spočítaných vzorců z Thompsonova vztahu byly navinuty cívky na feritové 

jádro a sladěny do vzájemné rezonance (vysílač/přijímač). 

Měřením byla ověřena správná funkčnost předzesilovačů i koncových zesilovačů 

na kontaktním poli. Komunikace pomocí mikrokontroléru s programovatelným 

zesilovačem PGA112 byla úspěšně odzkoušena též na kontaktním poli a také funkce 

A/D převodníku a zobrazení na LCD displeji proběhlo bez chyb. 

Pro uživatele by tedy znamenalo použití přístroje k hledání polohy za zdí nejprve 

sladit vysílací část s přijímací pomocí potenciometrů na vysílací konstrukci obvodu a to 

takovým způsobem, že na přímou vzdálenost vysílací a přijímací části by postupně 

pohyboval jednotlivými potenciometry horizontálního a vertikálního vysílání, dokud by 

nezískal maximální možnou hodnotu napětí při minimálním zesílení na straně přijímače. 

Poté by vysílací přístroj umístil za zeď, odkud má vysílat, a na druhé straně by se 

s přijímacím obvodem pohyboval ve svislém a vodorovném směru, dokud by nenašel 

místo s maximální hodnotou napětí při minimálním zesílení, jakého je možné v daném 

prostředí a na danou vzdálenost dosáhnout. 

Teoretický návrh indikátoru polohy místa za zdí byl správný a ověřen příslušným 

laboratorním měřením. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

KO  Klopný obvod 

AKO  Astabilní klopný obvod 

LCD  Displej z tekutých krystalů 

ω  Úhlový kmitočet 

ω0  Rezonanční úhlový kmitočet 

IL  Vložný útlum 

j  Imaginární jednotka 

Rs  Sériový odpor 

L  Indukčnost 

C  Kapacita 

Z   Celková impedance 

π  Ludolfovo číslo 

N  Počet závitů 

Q  Činitel jakosti 

RL  Zátěž 

f0  Rezonanční frekvence 

B  Šířka pásma 

Lx  Parazitní indukčnost 

GPS  Vojenský globální družicový polohový systém 

l  Délka 

d  Průměr 

μ  Permeabilita materiálu 

RFID  Identifikace na rádiové frekvenci 

VKV  Velmi krátké vlny 

OSC  Oscilátor 

RO  Read only, pouze pro čtení 

WORM  Write Once Read Many, jeden zápis, více čtení 

RW  Read write, čtení i zápis 

RC  Článek složený z rezistoru a kondenzátoru 

LC  Článek složený z cívky a kondenzátoru 

A/D  Analogově/digitální převodník 

OUT  Výstup 

IN  Vstup 

GND  Zemnění 

EN  Enable, možnost sepnutí/vypnutí 

SPI  Serial Peripheral Interface, sériové periferní rozhraní 

Multiplexer Elektronický přepínač 

EEPROM  Elektricky smazatelná paměť 

DPS  Deska plošných spojů 

SMD  Součástky pro povrchovou montáž 

CLK  Hodinový vstup 

OZ  Operační zesilovač 
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PŘÍLOHY 

A NÁVRH VYSÍLACÍ ČÁSTI OBVODU 

A.1 Schéma vysílací části obvodu 
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A.2 Deska plošného spoje vysílací části 

 

 

 

Rozměry desky (š x v)  43 x 48 [mm]. 

A.3 Osazovací plán vysílací části 

 

Rozměry desky (š x v) 43 x 48 [mm]. 
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A.4 Seznam součástek vysílací části 

Kusů Hodnota Popis Pouzdro Označení 

4 -  konektor_2x_pin 90-2 

BATTERY_9V, LC-

OUT_350KHZ, LC-

OUT_450KHZ, ON/OFF 

1 100n C-EU025-025X050 C025-025X050 C1 

1 1k8 R-EU_0204/7 0204/7 R7 

1 1u C-EU025-025X050 C025-025X050 C2 

2 2k5 
POTENTIOMETER_PT-

10 
PT-10 R4, R6 

1 2k7 R-EU_0204/7 0204/7 R1 

1 330R R-EU_0204/7 0204/7 R5 

1 40106N 40106N DIL14 IC1 

1 470p C-EU025-025X050 C025-025X050 C3 

1 5mm LED5MM LED5MM Led 1 

1 680p C-EU050-025X075 C050-025X075 C5 

4 8k2 R-EU_0204/7 0204/7 R2, R3, R8, R9 

 

B NÁVRH PŘIJÍMACÍ ČÁSTI OBVODU 

B.1 Deska plošného spoje přijímací části (spodní vrstva) 

 

Rozměry desky (š x v) 85 x 73 [mm]. 
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B.2 Deska plošného spoje přijímací části (vrchní vrstva) 

 

Rozměry desky (š x v) 85 x 73 [mm]. 

B.3 Osazovací plán přijímací části 

 

Rozměry desky (š x v) 85 x 73 [mm]. 
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B.4 Schéma přijímací části obvodu 
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B.5 Seznam součástek přijímací části 

Kusů Hodnota Popis Pouzdro Označení 

2  1u C-EU050-025X075 C050-025X075 C6, C7 

2 BAR43A BAR43A SOT23 D1, D3 

4 -  L02P L02P 

9V_BAT, LC-IN-HOR, LC-

IN-VERT, 

SWITCH_ON/OFF 

1  5mm LED5MM LED5MM Led_1 

2 0.1u C-EU025-025X050 C025-025X050 C4, C5 

2 100n C-EU025-025X050 C025-025X050 C2, C9 

1 10k R-EU_0204/7 0204/7 R10 

1 18R R-EU_0204/7 0204/7 R3 

4 1k R-EU_0204/7 0204/7 R5, R6, R7, R8 

2 1k2 R-EU_0204/7 0204/7 R4, R9 

1 1n C-EU025-025X050 C025-025X050 C3 

3 1u C-EU025-025X050 C025-025X050 C8, C10, C12 

1 2.2u C-EU025-025X050 C025-025X050 C11 

2 330R R-EU_0204/7 0204/7 R1, R2 

1 330n C-EU025-025X050 C025-025X050 C1 

1 7805T 7805T TO220H STAB_5V 

1 LCD_BUS LCD_BUS LCD_BUS LCD_BUS 

1 MEGA8-P MEGA8-P DIL28-3 ATMEGA8_16PU 

2 OPA658N OPA658N SOT23-5 
PREDZES_HOR., 

PREDZES_VERT. 

2 PGA112 PGA112 PGA112 ZES_HORIZ., ZES_VERT. 

1 TPS79925 TPS79925 SOT23-DBV STAB_2.5V 

 


