Jan Hájek

Elektronické
hledaèe

Praha 2001, AA Praha a BEN  technická literatura

Jan Hájek

ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást
kopírována nebo rozmnoována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm
nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenáena v jiné
formì èi jinými prostøedky.
Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost titìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty
tøetích osob. Nároky na odkodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání
jsou zásadnì vylouèeny.
Vechny registrované nebo jiné obchodní známky pouité v této knize jsou
majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající
vlastnická práva.
Vekerá práva vyhrazena
© Jan Hájek, Praha 2001
Nakladatelství AA Praha a BEN  technická literatura
Jan Hájek: Elektronické hledaèe
AA Praha a BEN  technická literatura, Praha 2001
1. vydání
ISBN 80-85230-27-5 (AA Praha)
ISBN 80-7300-011-3 (BEN  technická literatura)

Obsah
Pøedmluva ................................................................................................ 6
1 Úvod ........................................................................................................ 9
1.1

Blokové schéma ............................................................................ 9

2 Hledání a hledaèe ................................................................................ 11
2.1

Základní pojmy ............................................................................ 11
2.1.1 Hledané a hledaè ................................................................. 11
2.1.2 Spojení hledaného a hledaèe .............................................. 12
2.2 Pasivní a aktivní .......................................................................... 12
2.3 Spektra vlnìní ............................................................................. 14
2.4 Elektronika ................................................................................... 17
2.5 Elektronický hledaè ..................................................................... 19
2.5.1 Rozdìlení elektronických hledaèù ....................................... 21
3 Principy hledání ................................................................................... 23
3.1

Hledání lidskými smysly .............................................................. 23
3.1.1 Zrak ...................................................................................... 23
3.1.2 Sluch .................................................................................... 24
3.2 Smìrovost ................................................................................... 24
3.3 Odraz ........................................................................................... 26
3.4 Rezonance .................................................................................. 27
3.4.1 Oscilátor ............................................................................... 27
3.4.2 Anténa .................................................................................. 29
3.5 Rùzné principy ............................................................................. 29
4 Hledaèe kovových pøedmìtù .............................................................. 31
4.1
4.2
4.3

Hledaèe záznìjové ...................................................................... 33
Hledaèe balanèní ......................................................................... 34
Hledaèe impulzní ......................................................................... 35

5 Rádiové hledaèe .................................................................................. 37
5.1

Rozdìlení rádiových hledaèù ...................................................... 39
5.1.1 Dìlení podle kmitoètu ........................................................... 39
5.1.2 Dìlení podle vzdálenosti ...................................................... 41

Jan Hájek: Elektronické hledaèe

3

5.2

Radiolokaèní zaøízení .................................................................. 42
5.2.1 Radar .................................................................................... 45
5.2.2 Blokové zapojení radiolokátoru ............................................ 45
5.3 Závodní rádiové hledání .............................................................. 47
5.3.1 Smìrovost antén .................................................................. 47
5.3.2 Zaøízení pro ROB ................................................................. 49
5.3.3 Vyhledávání automobilù ....................................................... 50
5.4 Druicové hledání ........................................................................ 51
5.4.1 Navigaèní systémy ............................................................... 51
5.4.2 Navigaèní systém GPS ........................................................ 54
5.5 Hledání rezonance ...................................................................... 57
5.5.1 Hledaè rezonance GDO ....................................................... 58
5.5.2 Vlnomìr ................................................................................ 60
6 Hledaèe radioaktivity ........................................................................... 63
6.1
6.2

Detektor Geiger-Müllerùv ............................................................ 64
Hledaè radioaktivity s GMT ......................................................... 65

7 Hledaèe poruch .................................................................................... 67
7.1
7.2

Hledaèe kabelù ............................................................................ 67
Hledaèe poruch vedení ............................................................... 69
7.2.1 Hledaèe pøeruení ................................................................ 69
7.2.2 Hledaèe zkratù ..................................................................... 70
7.2.3 Impulzní hledaèe .................................................................. 70
7.3 Hledaèe poruch obvodù .............................................................. 71
7.3.1 Sledovaèe signálù ................................................................ 71
7.3.2 Generátory signálù ............................................................... 74
7.3.3 Logické sondy ...................................................................... 75
7.4 Zkoueèe a indikátory ................................................................. 76
7.4.1 Zkoueèky ............................................................................ 76
7.4.2 Indikátory pole ...................................................................... 77
7.4.3 Indikátory výpadku ............................................................... 77
8 Rùzné hledaèe ...................................................................................... 80
8.1

4

Optické hledaèe ........................................................................... 80
8.1.1 Svìtelné hledaèe .................................................................. 80
8.1.2 Infraèervené hledaèe ............................................................ 82
Jan Hájek: Elektronické hledaèe

8.1.3 Rentgenové hledaèe ............................................................ 83
Akustické hledaèe ....................................................................... 84
8.2.1 Ultrazvuk .............................................................................. 84
8.2.2 Slyitelný zvuk ...................................................................... 86
8.2.3 Infrazvuk ............................................................................... 87
8.3 Neznámé hledaèe ....................................................................... 88
8.2

9 Hledaèe informací ................................................................................ 89
9.1
9.2
9.3
9.4

Knihy, èasopisy, katalogy ............................................................ 89
Osobní poèítaèe .......................................................................... 90
CD-ROM ...................................................................................... 91
Internet ........................................................................................ 91

Literatura ................................................................................................ 94
Rejstøík ................................................................................................... 95

Jan Hájek: Elektronické hledaèe

5

Pøedmluva
Èlovìk stále nìco hledá. Já právì nyní hledám vhodná slova, kterými bych
vysvìtlil laskavému ètenáøi, o co mi vlastnì jde.
Oba stojíme na zaèátku nové edice, která se bude zabývat elektronickými
hledaèi. Zaèátek je mi jasný, je pøipraveno nìkolik prvních svazkù, dalí jsou
v plánování, ale vùbec nevím, kam to vechno povede a kde to skonèí.
Sama definice elektronického hledaèe mi pøipravuje bezesné noci. Elektronika je toti velmi obsáhlá, pronikla do vech oblastí lidské èinnosti a vytvoøila
spousty rozlièných hledaèù, které roziøují monosti lidských smyslù a hlavnì
je nahrazují tam, kde nae pøirozené lidské schopnosti nestaèí  napø. pøi vyhledávání skrytých pøedmìtù nebo elektromagnetického záøení.
Hledání je pravdìpodobnì jednou ze základních lidských potøeb (èi vlastností ducha?) a táhne se lidskými dìjinami jako èervená nit. Od hledání kamene mudrcù pøes zlato støedovìkých alchymistù a po dnení proutkaøe.
Nelze zapomenout ani na nespoèetné vynálezce, kteøí hledali nejen øeení denních problémù lidského ití, nýbr si i vymýleli problémy, které nakonec vyøeili elegantním vynálezem (nebo to nezvládli  o tom se vak ví jen
málo).
Obecnì je hledání jistì velmi zajímavá filozofická záleitost  nechme ji
tedy filozofùm, kteøí vak hledají zpravidla pravdu (pokud vùbec existuje). Elektronické hledaèe pravdy snad zatím neexistují (známy jsou jen detektory li).
Døíve se pouívalo ke hledání vytoueného nejen lidských smyslù, nýbr
i mozku (nejen vìdìní a chytrosti, nýbr i kouzel, vìtby a podobných záleitostí, kterým se muselo vìøit). Dnení doba pouívá k hledání moderních prostøedkù, mimo jiné, elektroniky.
Prvý svazek edice o elektronických hledaèích má ètenáøi pøiblíit zpùsoby
hledání, objasnit pouívané pojmy, definovat hledaè jako elektronický pøístroj,
urèit jeho veobecné vlastnosti, vysvìtlit funkci na pøehledných blokových
schématech, navrhnout rozdìlení elektronických hledaèù a pokusit se urèit,
co lze ve povaovat za elektronické hledaèe.
V dalích svazcích budou popisovány jak hledací metody, tak i vlastní elektronické pøístroje na základì jejich podrobných schémat. Zdrojem popisovaných
zapojení je rozsáhlá literatura jak kniní, tak i èlánky v odborných èasopisech.
Velký rozsah materiálù o elektronických hledaèích pøedpokládá zpracování kolektivem autorù. Cítí-li se nìkdo povolán k napsání pøíruèky o nìkterém
druhu hledaèù a má-li potøebné vìdomosti z pøísluného oboru, mùe se kdykoli pøihlásit v nakladatelství ke spolupráci.
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Doufám, e s výbìrem témat a zapojení bude spokojen i nároèný ètenáø.
Pøeji pøíjemné poètení pøi hledání a hlavnì nalezení nových informací a zejména mnoho úspìchu pøi pouití elektronických hledaèù, sestrojených na
základì popisù v pøíruèkách této edice.
Vá autor
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