
Př́ıloha 1

Zkoumáńı peckových sluchátek

Úvod

Sluchátka patř́ı k základńı výbavě každého milovńıka hudby. Avšak reálnou představu
o tom, jak se přes ně zvuk dostane např́ıklad z mobilu do jejich uš́ı, už má jen
málokdo. V tomto pracovńım listě prozkoumáte ”vnitřnosti“ sluchátek a pokuśıte
se vysvětlit, jak funguj́ı. Jednotlivé kroky, které jsou zmı́něny v postupu, dokumen-
tujte např́ıklad pomoćı fotoaparátu mobilńıho telefonu

Jaká sluchátka si vybrat?

Pro ”pitvu“ jsou vhodná pecková sluchátka s konektorem JACK. Nemuśıte kv̊uli
tomu ničit funkčńı sluchátka, vystač́ıte si i se sluchátky, které už nefunguj́ı. V
následuj́ıćım postupu je doporučeno, jak můžete sluchátka”pitvat“. Nemáte-li sluchátka

”pecky“, zkuste využ́ıt sluchátka ”špunty“. Jejich součásti (kmitaćı ćıvka, perma-
nentńı magnet) budou ale menš́ı.

Postup

1. Použit́ım kombinaček otevřete sluchátko tak, aby nedošlo k poškozeńı jeho vnitřńı
části (viz obr. 1).

Obrázek 1: Otev́ıráńı sluchátka

2. Prohlédněte si, jak vypadaj́ı př́ıvodńı vodiče (drátky), které vedou k malinkému
reproduktoru (elektroakustickému měniči). Poté je odpájejte nebo odtrhněte od re-
produktoru (viz obr. 2).

Obrázek 2: EAM s př́ıvodńımi drátky

3. Z plastového krytu vyjměte reproduktor.
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4. Prohlédněte si elektroakustický měnič (reproduktor) a pokuste se oddělit membránu
od jeho koše. Nep̊ujde-li membrána jednoduše oddělit, můžete si pomoci např́ıklad
šroubovákem (viz obr. 3). Zájemci mohou prozkoumat (např́ıklad zahřát́ım), z jakého
materiálu je vyrobena membrána reproduktoru.

Obrázek 3: Odděleńı membrány od koše reproduktoru

5. Vyndejte kmitaćı ćıvku z koše reproduktoru. Využijte fotoaparát (např́ıklad mo-
bilńıho telefonu), kterým můžete poř́ıdit zvětšenou fotografii kmitaćı ćıvky, a určit
tak přibližný počet jej́ıch závit̊u (viz obr. 4). Je ćıvka navinuta ze stejného drátu
jako př́ıvodńı vodiče k reproduktoru?

Obrázek 4: Kmitaćı ćıvka elektroakustického měniče

6. Vytáhněte permanentńı magnet, který je, stejně jako kmitaćı ćıvka, součást́ı re-
produktoru. Pokuste se určit, zda se jedná o magnet feritový nebo neodymový.

7. Vzpomeňte si z fyziky na Flemingovo pravidlo levé ruky, které udává směr mag-
netické śıly p̊usob́ıćı na vodič s proudem v magnetickém poli (viz obr. 5 - převzat z
http://reseneulohy.cz/41/vodic-v-magnetickem-poli). Zkuste pomoćı něj s využit́ım
předchoźıho zkoumáńı vysvětlit, jak sluchátka vlastně funguj́ı. Magnetické pole,
které popisujeme pomoćı magnetických indukčńıch čar si můžeme představit dle
obrázku 6.

Obrázek 5: Vodič s proudem v magnetickém poli
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Obrázek 6: Magnetické pole uvnitř reproduktoru

8. Máte-li funkčńı sluchátka, zkuste pomoćı tužkového monočlánku (1,5 V) a dvou
drátk̊u (měděných vodič̊u, kancelářských sponek, ...) zjistit, jak jsou tato sluchátka
elektricky ke konektoru (JACK) zapojena. Vodiče od kladného i záporného pólu
monočlánku připojujte k r̊uzným kontakt̊um konektoru a poslouchejte zvuk ve
sluchátkách. Schéma nakreslete, př́ıpadně dohledejte např́ıklad na internetu.
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Zkoumání peckových sluchátek 
 

• Úvod: 

Sluchátka patří k základní výbavě každého milovníka hudby. Avšak reálnou představu o tom, jak 
se přes ně zvuk dostane například z mobilu do jejich uší, už má jen málokdo.	V	tomto pracovním listě 
prozkoumáte „vnitřnosti“ sluchátek a pokusíte se vysvětlit, jak fungují. Jednotlivé kroky, které jsou 
zmíněny v postupu, dokumentujte například pomocí fotoaparátu mobilního telefonu. 

• Jaká sluchátka si vybrat? 

Pro „pitvu“ jsou vhodná pecková sluchátka s konektorem JACK. Nemusíte kvůli tomu ničit 
funkční sluchátka, vystačíte si i se sluchátky, která už nefungují. V následujícím postupu je 
doporučeno, jak můžete sluchátka „pitvat“. Nemáte-li sluchátka „pecky“, zkuste využít sluchátka 
„špunty“. Jejich součásti (kmitací cívka, permanentní magnet) budou ale menší. 

• Postup: 

1.  Použitím kombinaček otevřete sluchátko tak, aby nedošlo k poškození jeho vnitřní části (viz 
následující obrázek). 

 
 
 
Zde vložte svůj obrázek:  
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Prohlédněte si, jak vypadají přívodní vodiče (drátky), které vedou k malinkému reproduktoru 
(elektroakustickému měniči). Poté je odpájejte nebo odtrhněte od reproduktoru (viz obrázek). 
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Zde vložte svůj obrázek:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Z plastového krytu vyjměte reproduktor. 
 
 
Zde vložte svůj obrázek:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Prohlédněte si elektroakustický měnič (reproduktor) a pokuste se oddělit membránu od jeho 
koše. Nepůjde-li membrána jednoduše oddělit, můžete si pomoci například šroubovákem (viz 
následující obrázek). Zájemci mohou prozkoumat (například zahřátím), z jakého materiálu je 
vyrobena membrána reproduktoru. 

 
 

 
 
 
 

Zde vložte svůj obrázek:  
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            Membrána je pravděpodobně vyrobena z (materiál):   
 
 

5. Vyndejte kmitací cívku z koše reproduktoru. Využijte fotoaparát (například mobilního 
telefonu), kterým můžete pořídit zvětšenou fotografii kmitací cívky, a určit tak přibližný počet 
jejích závitů (viz obrázek). Je cívka navinuta ze stejného drátu jako přívodní vodiče 
k reproduktoru? 

 

 
 
 

Zde vložte svůj obrázek:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přibližný počet závitů kmitací cívky je:   
 

 
Kmitací cívka je navinuta z (materiál):  . 
 
 

6. Vytáhněte permanentní magnet, který je, stejně jako kmitací cívka, součástí reproduktoru.   
Pokuste se určit, zda se jedná o magnet feritový nebo neodymový. 

 
Zde vložte svůj obrázek:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Magnet je pravděpodobně:     
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7. Vzpomeňte si z fyziky na Flemingovo pravidlo levé ruky, které udává směr magnetické síly 
působící na vodič s proudem v magnetickém poli (viz následující obrázek – převzat z 
http://reseneulohy.cz/41/vodic-v-magnetickem-poli). Zkuste pomocí něj s využitím 
předchozího zkoumání vysvětlit, jak sluchátka vlastně fungují.  
Magnetické pole, které popisujeme pomocí magnetických indukčních čar, si můžeme 
představit podle obrázku (umístěný vedle obrázku vodiče v magnetickém poli). 
 
 

 
 
 
Vyznačte do obrázku červenou barvou, jak vypadá vektor magnetické síly: 

 

 
 
Zde vysvětlete princip sluchátek:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Máte-li funkční sluchátka, zkuste pomocí tužkového monočlánku (1,5 V) a dvou drátků 
(měděných vodičů, kancelářských sponek, ...) zjistit, jak jsou tato sluchátka elektricky ke 
konektoru (JACK) zapojena. Vodiče od kladného i záporného pólu monočlánku připojujte k 
různým kontaktům konektoru a poslouchejte zvuk ve sluchátkách. Schéma nakreslete, 
případně dohledejte například na internetu. 

 
 

Zde nakreslete schéma zapojení:  
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Dekonstrukce a zkoumání 
 Sluchátek JBL T110 

 
Martin Misiarz 

 

 

Fyzika Panská (20L)                                                                                                            13/11/2020©   

 

Co a proč? 

V následující práci se pokusím popsat jakým způsobem jsem 
rozdělával sluchátka v provedení špunty, jaké nástroje jsem použil, co 
jsem zjistil a jak jsem celkově postupoval, na závěr se pokusím 
vysvětlit fungovaní tohoto typu sluchátka. 

Tyto sluchátka jsem rozdělával abych se dozvěděl o jejich vnitřní 
stavbě a zapojení. Sluchátka byla nefunkční již před rozebráním. Pravé 
sluchátko nehrálo většinu času, zvuk vydalo až poté co jsem přidržel 
drát těsně u jacku pod určitým úhlem. Na měření kontaktů byl tudíž 
použit funkční kus tohoto modelu. 

 

1. Specifikace sluchátek 
Model: JBL T110 - černá 

Provedení:  Špunty 

Mikrofon:  Ano 

Typ připojení:  3,5 mm Jack 

Délka přívodního kabelu:  1,2 m 

Vedení kabelu: Oboustranné (do obou mušlí) 
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Frekvence od - do:  20 Hz - 20 000 Hz 

Velikost měniče: 9 mm 

Hmotnost: 23 g 

 

2. Otevírání obalu 
Nejdříve bylo potřeba sluchátka rozdělat, bohužel nepřipadala v 

úvahu metoda oddělení kleštěmi, protože sluchátka byla zapečetěna 
plastem, tudíž jsem musel použít pilku určenou právě na plasty. 

Po krátkém řezání ze všech stran, (abych neporušil kontakty), jsem 
sluchátko rozdělil na dvě poloviny. 

 
                                Obrázek č.1: rozdělávání sluchátek 
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3. Přívodní vodiče 
Po otevření obalu sluchátek jsem si všimnul přívodních drátků, 

Plastového jistítka, aby se drátky nepohybovaly příliš dozadu a 
Elektroakustického měniče. Vodiče jsem z reproduktoru odpájel a 
oddělil.  

 
 

 

 

 
 

Obrázek č. 2: Vnitřek sluchátka.                  Obrázek č. 3: Přívodní drátky 

4. Reproduktor 

Po rozdělání sluchátek jsem vyjmul reproduktor, jeho chránič byl 
ale bohužel kovově zapečetěný, proto jsem ho musel rozdělat kleštěmi. 
Při tomto rozdělávání došlo k porušení membrány. Reproduktor se 
skládal z kontaktové destičky, chrániče, cívky, membrány a 
permanentního magnetu. 

Membrána tohoto reproduktoru byla z velmi tenkého průhledného 
plastu. 

 

 

 

 

 

 
Obrázky č. 4,5: Rozdělaný reproduktor, Magnet a cívka 
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Jedná se o permanentní neodymový magnet, ve tvaru válce s rozměry: 
d=5 mm a v=1,5mm. (typ magnetu určen na základě vnějšího vzhledu) 

 

5. Cívka 
Po vyjmutí cívky jsem musel přijít na počet závitů, proto jsem se 

rozhodl cívku rozmotat a spočítat vinutí podílem délky cívky a 18,84. 
(18,84 je délka jednoho vinutí, to jsem spočítal přes průměr, který jsem 
změřil šuplerou) čili, 776,52/18,84 a to mi vyšlo přibližně 41,2. 

Musíme počítat s tím že 0,2 je odchylka, protože na cívku se běžně 
nenavíjí půl závitu. 

• Specifikace Cívky: 
Průměr: 6 mm 

Délka Vinutí: 18,84 

Závitů: +- 41 

Délka cívky: +- 776,5 mm (odchylka měření) 

Výška cívky: 0,96 mm 

Průměr drátu cívky: 0,2 mm 

Materiál: Měď 

 

                             

 

 

 

 

 

                                                       

                                                 Obrázek č. 7: Rozvinutá cívka 
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6. Funkce 
Reproduktory jsou elektro-akustické měniče, tj. zařízení (elektrické 

stroje), které přeměňují elektrickou energii na mechanickou energii ve 
formě zvuku. případem malých reproduktorů jsou právě i naše 
sluchátka. 

Jednoduše řečeno, naše cívka je elektromagnet, do kterého my 
přivedeme pomocí drátků modulovaný elektrický proud. A 
zjednodušeně proud, který kmitá v rytmu hudby rozechvěje membránu 
v témže rytmu, která pak rozechvěje okolní vzduch, což naše ucho 
vnímá jako hudbu.  

Poté Hlavní funkcí permanentního magnetu je, vytvoření silného 
magnetického pole, které tvoří převod mezi elektrickým proudem a 
mechanickou silou urychlující membránu. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 Magnetické pole uvnitř reproduktoru: 

 

7. Měření 
Nakonec jsem se pustil do měření kontaktů na jacku. Připojoval 

jsem Ohm metr k různým kontaktům a poslouchal praskání. Nakonec 
jsem došel k závěru, že první kontakt je levé sluchátko, druhý kontakt 
pravé, třetí kontakt je mikrofon a čtvrtý zem. 
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Obrázek č. 9: Měření Ohm metrem               Obrázek č. 10: Schématické zapojení 

 

8. Závěr 
V závěru jsem si procvičil rozdělávání sluchátek, zjistil z čeho se 

pořádně skládají, provedl výpočty, vyzkoušel si měření Ohmmetrem a 
získal nové zkušenosti. 

 

9. Zdroje 
Alza.cz 

Wikipedie 

Zkoumání peckových sluchátek/práce 
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Pitvání sluchátek 
Kryštof Tomáš 

 

Budu porovnávat tři různé páry sluchátek  

A. Kvalitní drátová sluchátka s mikrofonem od Applu (cena cca 1 000,-) 
B. Nekvalitní drátová sluchátka bez mikrofonu (cena cca 20,-)  
C. Nekvalitní bezdrátová sluchátka (cena cca 50,-) 

Celý akustický měnič se skládá z membrány, cívky, magnetu a konstrukce, která 
to vše drží pohromadě. 

Úkolem měniče je vytvořit co nejvěrněrněji podobný zvuk reálným hudebním 
nástrojům, nebo původní nahrávce. Měnič dostává elektrickou energii 
a přeměňuje ji na akustickou energii. Vzduchové vlny, která měnič vytváří 
působí na sluchový orgán člověka. Lidské ucho dokáže zaznamenat zvuk 
v rozsahu od 16 až do 20 000 Hz. 

 

Ve sluchátkách od Applu se nachází cívka 
s vodičem tlustým 0,02mm, která má 32 závitů 
ve dvou řadách. Odpor cívky je 39,2 Ω. Cívka je 
přichycená na plastovo papírové magneticky 
odnímatelné membráně. Membrána rezonuje 
díky cívce a neodymovému magnetu. 

                                                                                                                                                                                                                             

V levných sluchátcích se nachází 0,02mm 
tlustý vodič v podobě cívky o počtu 32 závitů 
ve čtyřech vrstvách. Na hliníkové konstrukci je 
lepidlem přilepený feritový magnet, díky 
kterému se pohybuje plastová membrána. 
Odpor cívky je 24,5 Ω. 
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V bezdrátových sluchátcích se nachází cívka 
s vodičem tlustým 0,02mm, která má 32 závitů 
ve dvou řadách. Cívka je přichycená na 
papírové membráně. Membrána rezonuje díky 
cívce s odporem 32,5 Ω a neodymovému 
magnetu, který je zapuštěný v hliníkové 
konstrukci. 

 

 

 

Membrána 
Kuželová část měniče vytvářející akustické vlny. Podle rychlosti kmitání vytváří 
různé frekvence. Různé materiály membrány určují barvu a kvalitu zvuku.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Magnet  
Každý měnič má permanentní magnet. Umístěný za středem měničové 
membrány, magnet interaguje s měnícím se magnetickým polem z elektrické 
cívky. Tlačné a tažné síly rychle posunují membránu měniče dovnitř a ven a 
vytvářejí zvuk. Výrobci sluchátek i reproduktorů používají různé druhy 
magnetů. Druh magnetu ovlivňuje sílu a barvu zvuku, který se ze sluchátek line. 
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Chcete-li získat dobrý zvuk z reproduktoru, 
potřebujete silný magnet. Neodym má 
nejsilnější magnetické pole jakéhokoliv 
známého permanentního magnetu. 
Reproduktory vyrobené z těchto magnetů 
mají dobrou frekvenční odezvu, a protože 
jsou magnety silné, můžete použít menší 
magnety, což snižuje velikost a váhu 
samotných sluchátek. 

 

Magnety vyrobené z feritu, známé také 
jako keramické magnety, stojí méně a 
reagují lépe než kovové magnety. 
Reproduktory s feritovými magnety lépe 
znějí, když hrají hlasitěji. 

 

 

 

Konstrukce 

• hliníková (levná sluchátka) 
• kovová (kvalitní sluchátka) 
• plastová (opravdu nekvalitní sluchátka) 
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U sluchátek od značky Apple se nachází kovový rám, kdežto u sluchátek za 
20,- je hliníkový rám, který je jednodušší na výrobu. 

 

3.5 mm Jack konektor  

Dělí se na více druhů: 

• 3.5 mm mono (má pouze 2 konektory, jeden 
jako uzemnění a druhý jako +, tudíž obě 
sluchátka hrají stejně a není zde stereo zvuk) 

• 3.5 mm stereo (má 3 konektory, 
společnou zem a + do každého 
sluchátka zvlášť aby sluchátka mohli 
hrát stereo) 

• 3.5 mm stereo s mikrofonem (Jack 
má 4 konektory, zde je společné 
uzemnění jak pro stereo akustické 
měniče, tak i pro mikrofon) 

 

Kabel 

Kabely můžeme rozdělit podle kvality na: 

• Oplétaný (vydrží více, vodící kabel se v něm tak snadno nezlomí ani 
nepřetrhne) 

• Gumový/plastový (snáze se ohne tudíž se vodící dráty rychle 
opotřebují a přeruší) 

 

U obou sluchátek se vyskytuje gumový kabel. 
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Kabel u sluchátek od Applu je vyztužený 
vlascem, aby se sluchátka nepřetrhla a 
neměla tendenci se tolik ohýbat, drátky 
vodiče jsou kroucené proto aby se odrušil 
veškerý nechtěný šum. Ke zkratu mezi drátky 
nedojde, protože jsou oddělené lakem. 

 

 

 

 

Kdežto kabel od levných drátových sluchátek 
není ničím vyztužený. Jeho vodiče jsou 
lakované. 
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Zkoumání peckových sluchátek   
Petr Tomášek 

   

• Úvod:   
Sluchátka patří k základní výbavě každého milovníka hudby. Avšak reálnou představu o tom, jak 

se vlastně přes ně zvuk dostane například z mobilu do jejich uší už má jen málokdo.	 V	 tomto 
pracovním listě prozkoumáte „vnitřnosti“ sluchátek a pokusíte se vysvětlit, jak fungují. Jednotlivé 
kroky, které jsou zmíněny v postupu, dokumentujte například pomocí fotoaparátu mobilního telefonu.   

• Jaká sluchátka si vybrat?   
Pro „pitvu“ jsou vhodná pecková sluchátka s konektorem JACK. Nemusíte kvůli tomu ničit 

funkční sluchátka, vystačíte si i se sluchátky, které už nefungují. V následujícím postupu je 
doporučeno, jak můžete sluchátka „pitvat“. Nemáte-li sluchátka „pecky“, zkuste využít sluchátka 
„špunty“. Jejich součásti (kmitací cívka, permanentní magnet) budou ale menší.   

• Postup:   
1. Použitím kombinaček otevřete sluchátko tak, aby nedošlo k poškození jeho vnitřní části (viz 

následující obrázek).   

Zde vložte svůj obrázek:    
   
   
   
   
   

   
   
   

2. Prohlédněte si, jak vypadají přívodní vodiče (drátky), které vedou k malinkému reproduktoru 
(elektroakustickému měniči). Poté je odpájejte nebo odtrhněte od reproduktoru (viz obrázek).   
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Zde vložte svůj obrázek:    
   

   
   
   
   
   
   
   

3. Z plastového krytu vyjměte reproduktor.   
   
   
Zde vložte svůj obrázek:    

   
   
   
   
   
   
   
   
   

4. Prohlédněte si elektroakustický měnič (reproduktor) a pokuste se oddělit membránu od koše 
reproduktoru. Nepůjde-li membrána jednoduše oddělit, můžete si pomoci například 
šroubovákem (viz následující obrázek). Zájemci mohou prozkoumat (například zahřátím), z 
jakého materiálu je vyrobena membrána reproduktoru.   

   
   

   
   
   
   

Zde vložte svůj obrázek:    

            Membrána je pravděpodobně 
vyrobena z: Plastu   
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5. Vyndejte kmitací cívku z koše reproduktoru. Využijte fotoaparát (například mobilního 
telefonu), kterým můžete pořídit zvětšenou fotografii kmitací cívky, a určit tak přibližný počet 
jejích závitů (viz obrázek). Je cívka navinuta ze stejného drátu jako přívodní vodiče k 
reproduktoru?   

   

 

   
6. Vytáhněte permanentní magnet, který je stejně jako kmitací cívka součástí reproduktoru.   

Pokuste se určit, zda se jedná o magnet feritový nebo neodymový.   
   

Zde vložte svůj obrázek:    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
            Magnet je pravděpodobně: Podle síly je magnet jednoznačně neodymový.   

     
   
   
   

7. Vzpomeňte si z fyziky na Flemingovo pravidlo levé ruky, které udává směr magnetické síly 
působící na vodič s proudem v magnetickém poli (viz následující obrázek -- převzat z 
http://reseneulohy.cz/41/vodic-v-magnetickem-poli). Zkuste pomocí něj s využitím 
předchozího zkoumání vysvětlit, jak sluchátka vlastně fungují.    
Magnetické pole, které popisujeme pomocí magnetických indukčních čar si můžeme 
představit dle obrázku (umístěný vedle obrázku vodiče v magnetickém poli).   
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Vyznačte do obrázku červenou barvou jak vypadá vektor magnetické síly:   

   

 

Zde vysvětlete princip sluchátek: Sluchátka využívají měnící se elektromagnetické pole k vychylování 
cívky přilepené na membránu. Membrána začne tvořit mechanické vlnění, které vnímáme jako zvuk.   

8. Máte-li funkční sluchátka, zkuste pomocí tužkového monočlánku (1,5 V) a dvou drátků 
(měděných vodičů, kancelářských sponek, ...) zjistit, jak jsou tato sluchátka elektricky ke 
konektoru (JACK) zapojena. Vodiče od kladného i záporného pólu monočlánku připojujte k 
různým kontaktům konektoru a poslouchejte zvuk ve sluchátkách. Schéma nakreslete a 
případně i dohledejte například na internetu.   
   
Sluchátka jsem zkoušel 1,5 baterii a fungovala jen na jednom místě (foto). Po prohození pólů 
nefungovaly. (Sluchátka fungovala jen na jednom místě, protože je funkční jen jeden 
reproduktor.)   
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Zde nakreslete schéma zapojení   :       
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  Kateřina Janušová, Linda Dvořáčková 

V7.G 

16. 12. 2020 

Laboratorní práce z fyziky – „Cesta do středu sluchátek“ 

Psalo se odpoledne 10. prosince roku 2020, když jsme se konečně odhodlaly podniknout nebezpečnou 
cestu do středu peckových sluchátek a odkrýt tak jejich tajemství. Ale mělo to háček, nejdříve jsme si tuto 
nezbytnost každého teenagera musely obstarat. Naštěstí tento první krok nebyl složitý. Linda totiž doma 
jedny nefunkční objevila a obětovala je našemu výzkumu. Já jsem zase dodala potřebné náčiní, žiletkový 
nůž, šroubovák, nůžky a kombinačky. Byly jsme připraveny začít. 

„Sluchátka jsou bílé barvy, od značky Apple a mají 3,5 mm JACK 
konektor,“ zapsala jsem si do sešitu. Připravily jsme si kombinačky, 
abychom rozlouskly pecku sluchátka a pak nastal první problém. Pecka 
slucháka držela moc pevně přisobě a pomocí kleští nám nešla rozdělit. 
Ale to nás nezastavilo a pecku levého sluchátka jsme otevřely pomocí 
několika úderů o stůl. 

 

 

 

Viděly jsme, že levým sluchátkem vedou dva drátky, jeden zelený a druhý 
barvy mědi. „Drátky jsou vyztuženy vlascem, asi aby se nepřetrhly. A ta 
zelená barva je určitě dána lakem. To aby mezi drátky nedošlo ke zkratu,“ 
zapsala jsem si další postřeh. Drátky vedly z jakési kovové konstrukce, 
nejspíše z reproduktoru, do kabelu. Reproduktor upoutal naši pozornost a 
tak jsme se tam ihned vydaly. 

 

 

 

Reproduktor jsme žiletkovým 
nožem vyjmuly ze sluchátka a 
pak jsme i jej ručně rozdělily. A 
naskytl se nám pohled na 
membránu s cívkou a koš 
reproduktoru. 
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Cívka byla nalepena na membránu z nějakého plastu. Nás zajímalo, kolik 
má závitů. První plán zněl: změřit průměr cívky, vypočítat obvod a pak ji 
rozmotat a změřit její délku a vydělit obvodem. Průměr byl 0,7 cm ale 
cívka nešla v kuse rozmotat, takže plán A selhal. A tak jsme přešly k plánu 
B.  

 

 

 

Plán B začal rozstříhnutím cívky a jejím změřením mikrometrem. 
Naměřily jsme 1,05 mm. Stejně jsme změřily tloušťku jednoho 
odděleného drátku, což bylo 0,04 mm. Vydělením hodnot nám 
vyšel zaokrouhlený počet 26 závitů, což nejspíš není úplně přesné, 
ale aspoň jsme zjistily, okolo jakého čísla se počet závitů 
pohybuje. 

 

 

 

 

 

A pak jsme náhle jsme spatřily nečekaný úkaz magnetismu, když se 
mám  kovový zbytek reproduktoru přichytil na čepel nože. Musely jsme 
zjistit, co se uvnitř schovává. 

 

 

 

 

 

Pomocí šroubováku jsme z konstrukce vydolovaly pernamentní 
magnet, který kryla destička z nějakého nemagnetického materiálu  
(k magnetu nebyla přitahována). Magnet byl dost silný a lesklý, proto 
jsme usoudily, že jde o neodymový magnet.  
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A tak jsme rozebraly celé sluchátko a odkryly tajemství, které se skrývalo v jeho srdci. Toto vše se ve 
sluchátku schovávalo. 

 

 

 

 

 

 

Posledním krokem naší výpravy byla interpretace zjištěných informací a zformulování principu, na kterém 
sluchátka fungují: 

„Drátky vedou střídavý elektrický proud do sluchátka. Reproduktor sluchátka se skládá z pernamentního 
magnetu (může být neodymový nebo feritový), cívky, membrány a kovové konstrukce, která to vše drží 
pohromadě. Díky proudu procházejícímu cívkou se okolo cívky vytváří elektromagnetické pole. Podle toho, 
jestli jde proud směrem ke kladnému pólu zdroje nebo k zápornému, se elektromagnet (cívka) s magnetem 
přitahuje nebo odpuzuje. A protože je cívka na membránu připojená, pohyby cívky způsobené změnami 
magnetického pole se přenášejí na membránu a vzniká tak zvukové vlnění.“ 

Byl to úžasný pocit úspěšně dokončit výpravu a zjistit, jak sluchátka opravdu fungují. 

     

magnet 

pochroumaná cívka 

membrána 

Plastová skořápka 
sluchátka 

drátky 

kovová konstrukce 

destička kryjící magnet 
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Zpětná vazba – zkoumání peckových sluchátek 
 

Prosím o vyplnění zpětné vazby k dobrovolnému úkolu – zkoumání peckových 
sluchátek. Vzhledem k tomu, že jsem tento úkol zadával poprvé, tak bych se rád zeptal na 
jeho hodnocení. Vyjádřete svůj názor na hodnotící škále 1-5 jako ve škole.  

 
1. Mám pocit, že jsem si odnesl něco nového? 

 
 
 

2. Myslím si, že využiji toho, co jsem v pracovním listu zjistil? 
 

 
 

3. Jak moc vás zpracování úkolu bavilo? 
 
 
 

4. Přišlo vám zadání srozumitelné? 
 

 
 

5. Doporučili byste tuto úlohu jiným spolužákům? 
 
 
 

6. Byla v pracovním listě nějaká část, kde jste si nevěděli rady? Pokud ano, 
napište (zde neodpovídejte pomocí škál). 


