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Abstrakt 

Běžnou výbavou mnoha studentů bývají sluchátka – „pecky“, z nichž část končí po 
zabavení při vyučování ve sbírkách učitelských šuplíků. Tato (či jiná porouchaná) sluchátka 
lze využít při fyzikálních experimentech nebo laboratorních pracích studentů. Můžeme si 
z nich postavit jednoduchý telefon nebo je třeba „pitvat“ za účelem pochopení funkce 
elektroakustického měniče. Příspěvek popisuje několik experimentů s těmito sluchátky.  

Zkoumání sluchátek 

Sluchátka představují spotřební zboží denního užitku. Každý den je používá obrovské 
množství lidí. Otázkou však zůstává, kolik z nich má reálnou představu o tom, jak se 
vlastně přes ně zvuk dostane například z mobilu do jejich uší. Proto jsme se rozhodli 
experimentálně prozkoumat a vysvětlit, jak vlastně sluchátka fungují. Následující postup 
pak mohou samostatně zopakovat studenti doma či ve škole. 

První možností zkoumání, která se nabízí, je nahlédnutí dovnitř sluchátka, druhou je 
změření jeho elektrických vlastností. V tomto příspěvku se soustředíme zejména na 
„pitvání“ sluchátka. Podíváme se, z jakých komponent se sluchátko skládá a k čemu 
jednotlivé části slouží. 

K „pitvě“ jsme vybrali miniaturní sluchátka určená k vložení do ucha (pecky, špunty). 
Zvolili jsme starší sluchátka značky Apple a obyčejná sluchátka neznámé značky, která 
budeme pro zjednodušení nazývat „plastová“. Sluchátka od obou výrobců obsahovala 
jeden elektroakustický měnič. Vzhledem k rozdílu cen jsme předpokládali, že dražší 
sluchátka značky Apple budou mít propracovanější konstrukci (kvalitnější materiály, 
preciznější provedení apod.) než obyčejná levná sluchátka. 

 

Obr. 1. Sluchátka Apple a „plastová“ sluchátka použita pro „pitvání“. 

Prvním krokem bylo otevřít samotné sluchátko tak, aby se celé nepoškodilo. K tomu jsme 
využili kleště kombinačky, kterými jsme sluchátko lehce ze strany stlačili a tím ho otevřeli 
(viz obr. 2). V případě levnějších sluchátek se nepovedlo sluchátko otevřít bez poškození 
krytu. 
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Obr. 2. Otevírání sluchátka. 

 

Obr. 3. Pohled na elektroakustický měnič (EAM). 

V dalším kroku bylo třeba odpájet (případně utrhnout) přívodní vodiče (drátky) 
k samotnému reproduktorku, který je srdcem sluchátka. 

 

Obr. 4. Přívodní vodiče k EAM. 

Na obrázcích si můžeme všimnout, kolik vodičů vede k reproduktoru. Častou, ale mylnou 
představou studentů bývá, že do sluchátka vede pouze jeden vodič. Tento předpoklad je 
nejspíše způsoben tím, že jsou přívodní vodiče schovány v plastové izolaci, která má 
zabránit jejich poškození. To pak působí, jako by ke každému sluchátku vedl pouze jeden 
„drát“. Z fotografií je však patrné, že k reproduktoru vedou dva tenké vodiče. 

Kabel ke každému sluchátku tedy obsahuje dva vodiče. Dle kvality sluchátek je rozdíl 
v jeho provedení. U plastových sluchátek je kablík tvořen jednou vrstvou vnější izolace a 
dvěma lakovanými měděnými vodiči (jedna žíla). U sluchátek Apple pak najdeme pod 
odolnou vnější izolací dva vodiče, a ještě navíc i samostatné textilní vlákno pro zvětšení 
odolnosti kabelu proti přetržení. Samotné vodiče jsou přitom tvořeny mnoha tenkými 
lakovanými drátky zapletenými do přidaného textilního vlákna. 
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Obr. 5. Přívodní vodiče ke sluchátku. 

Následně jsme vyjmuli samotný elektroakustický měnič (reproduktor) z plastového krytí. 
V případě levnějších sluchátek byl plastový kryt poškozen (obr. 4). 

   

Obr. 6. Plastové krytí sluchátek Apple. 

Nyní prozkoumáme hlavní část sluchátek – elektroakustický měnič. V případě sluchátek 
Apple bylo možné membránu s kmitací cívkou oddělit snadno, aniž by došlo k jejímu 
poškození. U plastových sluchátek bylo oddělení membrány od koše reproduktoru 
složitější. Nakonec jsme museli využít šroubovák, kterým jsme však jemnou membránu 
poškodili. 

  

Obr. 7. Oddělení membrány od koše reproduktoru. 
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Na následujících detailních záběrech (obr. 8) plastových sluchátek můžeme vidět 
plastovou (vyzkoušeno pomocí nahřátého hrotu páječky) membránu oddělenou od 
kmitací cívky a její umístění spolu s přívodními vodiči. 

  

Obr. 8. Membrána a kmitací cívka elektroakustického měniče. 

Prozkoumejme nyní samotnou kmitací cívku u obou elektroakustických měničů. Využili 
jsme fotoaparát mobilního telefonu, který umožňuje pořídit zvětšenou fotografii. Studenti 
mohou využít svých oblíbených mobilních zařízení pro získání makro fotografie a určení 
přibližného počtu závitů kmitací cívky. 

  

Obr. 9. Detail kmitací cívky. 

Kmitací cívka sluchátek Apple má přibližně 27 závitů. Samotné vinutí je vyrobeno z ještě 
tenčího drátu než přívodní vodiče, které vedou k plošnému spoji na zadní části repro-
duktoru. V případě kmitací cívky plastových sluchátek si můžeme všimnout rozdílu v počtu 
závitů a v konstrukci. Levnější plastová sluchátka mají cca 10 závitů. Závity jsou navinuté 
ze stejného vodiče jako přívod k plošnému spoji reproduktoru od kmitací cívky (viz obr. 8). 

Další nedílnou součástí reproduktoru sluchátek je permanentní magnet. Sluchátka značky 
Apple mají magnet umístěný na mechanickém „čepu“, který slouží k lepšímu upevnění 
magnetu a pólového nástavce. Plastová sluchátka tento prvek neobsahují. Funkci 
magnetu lze ověřit dotykem železného šroubováku (viz obr. 10). 
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Obr. 10. Permanentní magnet EAM. 

Dalším krokem bylo vyjmutí permanentního magnetu z koše reproduktoru. K tomu jsme 
opět využili obyčejný šroubovák (případně dva šroubováky), kterým jsme se mohli 
jednoduše dostat pod magnet a tím ho nadzvednout (obr. 11). 

  

Obr. 11. Vyjmutí permanentního magnetu z koše reproduktoru. 

Sluchátka Apple navíc obsahují pólový nástavec, který je umístěn na permanentním 
magnetu. Pólový nástavec je vyroben z magneticky vodivého materiálu a slouží 
k vhodnějšímu vytvarování magnetického pole. 

  

Obr. 12. Pólový nástavec sluchátek Apple. 

Ve sluchátkách Apple můžeme najít silný (pravděpodobně neodymový) magnet s dírou 
uprostřed (pro umístění na mechanický čep koše). Plastová sluchátka mají slabší feritový 
magnet, který je přilepen ke koši reproduktoru. 
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Obr. 13. Porovnání permanentních magnetů. 

Při pohledu z druhé strany elektroakustického měniče můžeme vidět destičku plošného 
spoje, ke které jsou připájeny jak vodiče kmitací cívky, tak přívodní vodiče. U sluchátek 
Apple jsme navíc nalezli sériově zapojený SMD rezistor s kmitací cívkou o odporu 10 Ω. 
Přívodní vodiče kmitací cívky jsou zajištěny modrou plastovou ochranou. 

  

Obr. 14. Pohled na zadní stranu elektroakustických měničů. 

Další důležitou součástí sluchátek je prvek zajišťující připojení sluchátek ke zdroji signálu. 
Naše zvolená sluchátka se připojují k zařízení pomocí konektoru – JACK (pro jednoduchost 
neuvažujeme sluchátka s přidanou elektronikou – USB, Bluetooth). 

Vybraná sluchátka mají velikost konektoru Jack 3,5 mm, přičemž sluchátka značky Apple 
obsahují navíc i mikrofon. S přítomností mikrofonu souvisí i počet kontaktů konektoru. 
V případě sluchátek bez mikrofonu má konektor tři kontakty. Pokud je součástí sluchátek 
i mikrofon, případně ovládání hlasitosti, jsou kontakty čtyři. 

  

Obr. 15. Čtyřpólový a trojpólový konektor JACK. 
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Poznámka: Zkoumání zapojení Jacku „pitváním“ je složité díky tomu, že konektor je zalit 
plastovou hmotou, která při rozebírání poničí přívodní vodiče. Proto je snazší zkoumat 
sluchátka pomocí ohmmetru či připojení monočlánku dvěma drátky. 

Princip činnosti sluchátek 

Díky předchozímu „pitvání“ sluchátka víme, jaké součásti sluchátka obsahují a jak 
vypadají. Nyní se zaměříme na to, jaký je princip činnosti sluchátek. První věc, kterou se 
pokusíme objasnit, je tvar magnetického pole ve sluchátku. Běžným způsobem, který ve 
škole využíváme k zobrazení magnetického pole magnetu, je sypání železných pilin. My 
tento přístup využijeme s tím rozdílem, že železné piliny nasypeme přímo na koš 
reproduktoru s permanentním magnetem s i bez pólového nástavce. 

  

Obr. 16. Zkoumání magnetického pole uvnitř reproduktoru pomocí železných pilin. 

Z obrázků je vidět důležitý rozdíl. Na levém obrázku jsou železné piliny nalepeny hlavně na 
samotném permanentním magnetu, zatímco na obrázku vpravo se piliny spíše nachází ve 
vzduchové mezeře mezi košem reproduktoru a magnetem. Část sluchátka, která tento 
rozdíl způsobuje, je pólový nástavec. Z obrázků se dá rozpoznat, k čemu slouží. 
Permanentní magnet slouží jako zdroj magnetického pole, pólový nástavec zajištuje, aby 
byl magnetický tok směrován právě do vzduchové mezery. Vzduchová mezera by měla být 
dostatečně úzká, aby magnetický tok byl co nejméně zeslaben a mohl dobře prostupovat 
do koše reproduktoru. Naši úvahu si můžeme také ověřit, vezmeme-li jednou magnet a po 
druhé magnet s pólovým nástavcem a přes obyčejný papír nasypeme železné piliny 
k oběma. 

  

Obr. 17. Zkoumání vlivu pólového nástavce na tvar magnetického pole. 
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Na základě předchozího zkoumání můžeme s trochou představivosti nakreslit řez 
sluchátkem a odhadnout přibližný tvar magnetických indukčních čar (magnetického pole). 
Je dobré mít na paměti, že magnetický indukční tok (reprezentovaný indukčními čarami) 
se chová podobně jako elektrický proud v elektrickém obvodu. Také si vybírá cestu 
nejmenšího (magnetického) odporu, což pro magnetické indukční čáry jsou kovové části – 
koš reproduktoru a pólový nástavec. Na obrázku 18 je zachycen koš reproduktoru, 
permanentní magnet, který má vyznačené póly a na něm nasazený pólový nástavec. 

 

Obr. 18. Představa o tvaru magnetického pole uvnitř reproduktoru. 

Obrázek nyní doplníme závity kmitací cívky napájené střídavým elektrickým proudem (oba 
směry proudu). Jednoduchým použitím Flemingova pravidla levé ruky dostaneme směr 
síly působící na kmitací cívku a tím i na membránu při obou směrech proudu (pro 
přehlednost na obrázku není membrána nakreslena). 

 

Obr. 19. Síla působící na kmitací cívku protékanou proudem. 

 

Obr. 20. Síla působící na kmitací cívku protékanou proudem. 
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Důležitou informací pro jakékoliv experimentování s funkčními sluchátky je zapojení JACK 
konektoru, pomocí kterého jsou připojeny do počítače/mobilu. Schéma zapojení lze najít 
na internetu (viz např. [1], [2]) jak pro obyčejná sluchátka bez mikrofonu (v našem 
případě to byla ta „plastová“ sluchátka), tak i pro sluchátka s mikrofonem a dalšími 
ovládacími prvky (v našem případě sluchátka značky Apple). Mnohé můžeme „objevit“ 
i pomocí 1,5 V monočlánku se dvěma vodiči či pomocí ohmmetru, které budeme 
připojovat k jednotlivým kontaktům konektoru. Výsledek hledání a měření ukazují 
obrázky 21 a 22. 

 

Obr. 21. Zapojení konektoru JACK sluchátek bez mikrofonu. 

 

Obr. 22. Zapojení konektoru JACK sluchátek Apple s mikrofonem 
 a dalšími ovládacími prvky. 

Ze schémat na obrázcích 21 a 22 je vidět, že elektroakustické měniče i mikrofon (v případě 
obr. 22) mají jeden společný vodič (zem – GND). V případě sluchátek bez mikrofonu (viz 
obr. 21) proto stačí tři kontakty konektoru. 

Tlačítka T1, T2 a T3 ve schématu na obrázku 22 slouží k ovládání hlasitosti (zesilování či 
zeslabování) a k vypnutí mikrofonu (MUTE). Tyto funkce nejsou standardem u všech 
sluchátek. Při stisku zvoleného tlačítka dojde ke změně odporu v obvodu mezi kontakty 
konektoru, kde je připojen mikrofon. Elektronika mikrofonního vstupu počítače či 
mobilního telefonu v závislosti na této změně odporu provede požadovanou akci. 

Pozn.: Řada výrobců (např. Nokia a mnoho „noname“ dalších) využívá pozměněné 
zapojení čtyřpólového konektoru JACK, kde jsou vzájemně zaměněny kontakty GND 
(„zem“) a MIC (kontakt, ke kterému je připojen mikrofon a případně i ovládací tlačítka) 
[2]. 
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Výroba jednoduchého telefonu 

Oblíbenou hračkou dnešní starší generace byl dětský telefon využívající uhlíkový mikrofon 
a sluchátkovou vložku. Dva přístroje (každý napájený vlastní baterií) přitom byly 
propojeny kabelem a bylo možné uskutečnit hovor i na vzdálenost několika desítek 
metrů. Současná mobilní komunikace však zájem o „drátové“ spojení potlačila a s tím 
omezila i přístup zvědavcům k něčemu jednoduchému, co lze rozebrat a pochopit jak 
vlastně komunikační zařízení funguje. 

Jako alternativu proto nabízíme telefon z „peckových“ sluchátek s mikrofonem (viz 
schéma na obr. 23). Na obou koncích komunikačního řetězce je mikrofon připojen 
k jednoduchému tranzistorovému zesilovacímu stupni, který současně se zesílením 
střídavého signálu z mikrofonu zajišťuje i potřebné napájení mikrofonu. 

 

Obr. 23. Schéma zapojení telefonu. 

Rezistor o odporu 3,3 kΩ (v bázi tranzistoru) si můžeme spolu s mikrofonem představit 
jako odporový dělič napětí. Výstupní napětí tohoto děliče (na svorkách mikrofonu) se 
mění při dopadajícím zvuku na mikrofon. Pokud je ticho (výstupní napětí děliče beze 
změn), je tranzistor částečně otevřen a napětí na rezistoru 910 Ω v jeho emitoru je 
přibližně stejné jako výstupní napětí děliče v bázi (menší o napětí cca 0,6 V na přechodu 
báze-emitor). Jelikož je proud kolektorem i emitorem přibližně stejný (liší se o mnohem 
menší proud báze), bude stejné i napětí na stejně velkém odporu v kolektoru tranzistoru. 

Pokud na mikrofon dopadá zvukové vlnění, výstupní napětí děliče se mění kolem „klidové 
hodnoty“. Představme si nyní kladnou změnu tohoto napětí. Díky tomu, že kondenzátor 
22 μF v emitoru tranzistoru byl před změnou nabitý na „klidovou hodnotu“ napětí, kladná 
změna napětí v bázi způsobí otevření tranzistoru, větší proud kolektorem a tím i zvětšení 
napětí na rezistoru 910 Ω v jeho kolektoru. Tato změna se přes výstupní kondenzátor 
100 μF (slouží jako oddělovač stejnosměrné složky) přenese na připojené sluchátko 
(sluchátkem teče pouze střídavý proud). Výstupní kondenzátor současně řeší i potíže 
související se společným vodičem pro sluchátka a mikrofon. 

Samotnou technickou realizaci lze provést oblíbenou „hřebíčkovou“ technologií, kdy jsou 
do destičky z měkkého dřeva (přes papír s nakresleným schématem – viz obr. 24) 
zatlučeny mosazné hřebíky. Na ně jsou pak připájeny jednotlivé součástky. Připojení 
sluchátek s mikrofonem je provedeno pomocí čtyřpólového konektoru JACK (kružnice se 
čtyřmi kontakty v levé části obr. 24). Vzájemné propojení „telefonních stanic“ je pak 
provedeno pomocí standardního propojovacího kabelu JACK-JACK o délce např. 10 m. 
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Konektor pro tento kabel je na obr. 24 vyznačen kružnicí se třemi kontakty. U druhé 
stanice musí být (v souladu se schématem na obr. 23) zaměněn „horní“ a „dolní“ kontakt 
na tomto konektoru. 

 

 Obr. 24. Schéma zapojení k nalepení na dřevěnou destičku. 

Napájení obou stanic je zajištěno pomocí dvou tužkových monočlánků AA umístěných 
v plastovém držáku (na obr. 24 znázorněn tlustým černým obdélníkem). 

 

Obr. 25. Pohled na hotový telefon ze sluchátek do uší. 
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