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Úvod
Elektroakustika je jedním z vědních oborů, jehož popularita je v současnosti

na vzestupu. Spotřební elektronika využívající elektroakustické měniče je běžnou
součástí každodenního života mnoha lidí v naší společnosti. Klasická sluchátka
či reproduktory, umožňující například poslech hudby nebo jen příjem telefonního
hovoru, má k dispozici téměř každý člověk v našem okolí.

Účelem elektroakustických měničů je převod elektrické energie na akustickou.
Mohou fungovat na základě několika fyzikálních principů. Tato práce se bude za-
bývat elektroakustickými měniči využívajícími pohyblivou či pevnou cívku pro-
tékanou střídavým elektrickým proudem – konkrétně se zaměříme na sluchátka
a reproduktory.

Téma elektroakustiky je zařazeno do většiny základoškolských či středoškol-
ských učebnic fyziky. První kapitola práce obsahuje přehled nejčastěji používa-
ných učebnic a odborných publikací. Na základě provedené rešerše jsme dospěli
k závěru, že řada těchto pramenů nepokrývá moderní elektronické produkty. Ně-
které praktické aktivity obsažené v těchto materiálech jsou založeny na součást-
kách či přístrojích, které jsou již v současnosti nahrazené jinými. V navazujících
částech tak navrhneme tři aktivity postavené na experimentech s elektronikou,
kterou běžně používá většina středoškolských studentů. Tyto aktivity mohou po-
sloužit jako rozšíření studijních zdrojů pokrývajících toto téma.

Běžnou výbavou nejen mladé generace bývají sluchátka – „pecky, špunty“,
která lze využít při fyzikálních experimentech nebo laboratorních pracích stu-
dentů. Ve třetí kapitole nahlédneme dovnitř sluchátka a objasníme princip jeho
činnosti. V navazující kapitole si ukážeme, jak z takových sluchátek můžeme
vyrobit jednoduchý telefon. V páté kapitole je navržena aktivita zabývající se
měřením elektrických vlastností (impedance, účiník) sluchátek a různých repro-
duktorů, které využijeme pro podrobnou diskusi principu činnosti jednotlivých
elektroakustických měničů.

V poslední, šesté kapitole bude představeno ověření jedné z navržených aktivit
– Zkoumání činnosti sluchátek. V této kapitole bude podrobně rozebráno její
zadání, vypracování a vyhodnocení studenty reflektovaných nedostatků včetně
návrhu jejich možných úprav.
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1. Přehled studijních materiálů
V této části práce uvádíme přehled učebnic a dalších zdrojů, ze kterých lze

čerpat informace související s akustikou, zvukem a elektroakustikou.

1.1 Základoškolské učebnice
Nejprve ukažme, jak zpracovávají akustiku a elektroakustiku učebnice pro

druhý stupeň základních škol a víceletá gymnázia.

Fyzika – učebnice pro 6. ročník (Tvořivá škola)

Tato učebnice [1] nabízí tři kapitoly, které se zabývají akustikou. První ka-
pitola Hudba zavádí pojem tón a jeho vlastnosti – výšku, hlasitost, dobu trvání,
barvu. Vlastnosti tónu jsou ukázány na hudebních nástrojích, na brnkání pra-
vítka, bzučení čmeláka a zvuku bouřky. Na závěr kapitoly je vysvětleno, proč
místo hlasitosti zavádíme hladinu intenzity zvuku a jednotky decibely. A to již
v šesté třídě.

Navazující kapitola Jak se počítá s decibely srovnává různé případy hladin
hlasitostí (diskotéka, vysavač). Pro orientaci a jednoduché počítání s decibely
slouží tabulka, kde je zobrazena závislost zesílení zvuku na hladině zvuku.

V poslední kapitole Přenos zvuku je zmíněn vynález konce 19. století – telefon,
a to včetně popsání jeho funkce.

Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia 6 (Prometheus)

Učebnice fyziky z nakladatelství Prometheus obecně obsahují více informací
o akustice než ostatní učebnice pro šestý ročník základní školy.

V této knize [2] můžeme najít kapitoly Vznik zvuku, Šíření zvuku, Co jsme se
naučili o zvuku, jejichž obsah se překrývá s obsahem výše zmíněné učebnice [1].
V učebnici je navíc obsažen výklad o vzniku zvuku a jeho šíření v plynech, kapa-
linách a pevných látkách. Součástí všech kapitol jsou návody na pokusy, které si
žáci mohou sami vyzkoušet doma. Závěrečná kapitola Co jsme se naučili o zvuku
slouží jako opakovací, ale jsou v ní zmíněny i základní prvky elektroakustiky (re-
produktor, membrána reproduktoru, ozvučná deska). U těchto součástek však
není popsán princip jejich činnosti.

Fyzika kolem nás: Fyzika 1 pro základní a občanskou školu (Scientia)

Úvodním tématem této učebnice [3] jsou kapitoly o akustice: Zvuky kolem
nás, Hudební nástroje, Rychlost zvuku, Zvukové vlny, Hrajeme si se zvukem, Hlas
a Sluch. Základní vlastnosti zvuku jsou zde demonstrovány na názorných pří-
kladech. Kapitoly obsahují řádu jednoduchých experimentů, které si žáci mohou
vyzkoušet doma.

V poslední kapitole je rozebrán lidský hlas a sluch. Tato učebnice se výrazně
liší od jiných učebnic pro základní školy. Učebnice je dle mého názoru napsána ve-
lice srozumitelně a cílem prvního dílu je žáky motivovat k pochopení fyzikálních
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jevů, se kterými se setkávají v běžném životě. Kapitoly z akustiky jsou syste-
maticky řazeny a názorné příklady mohou vést k tomu, že si žáci principy lépe
představí.

Fyzika pro 8. ročník základní školy (Prometheus)

V této učebnici [4] je akustika zařazena mezi témata pro žáky osmých tříd.
To je vidět i na daleko větším obsahu učiva v porovnání s učebnicemi pro žáky
šestého ročníku.

Učivo akustiky je zařazeno do třetí kapitoly – Zvukové jevy – která je dále
dělena na sedm podkapitol – Zvukový rozruch, Šíření zvukového rozruchu prostře-
dím, Tón a výška tónu, Ucho jako přijímač zvuku, Nucené chvění a rezonance,
Odraz zvuku, Ochrana před nadměrným hlukem.

Jednotlivé podkapitoly popisují základní vlastnosti zvuku a vysvětlují, co je
to zvuk, jak se šíří, odráží a jak se dá zesílit. Srozumitelně je zde popsána funkce
lidského ucha. Na rozdíl od výše uvedených učebnic obsahuje tato kniha mnoho
velkých barevných obrázků.

Na závěr kapitoly jsou zařazeny náměty na domácí pokusy – provázkový te-
lefon a zkoumání frekvence stojatého vlnění (tónu) na natažené gumičce.

Fyzika 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (Fraus)

Tato kniha [5] je pravděpodobně dnes nejpoužívanější učebnicí na základních
školách a víceletých gymnáziích. Na rozdíl od ostatních učebnic, kde je akustika
rozložena do více ročníků, je v této knize zařazena do osmého ročníku. Učebnice
tedy obsahuje více kapitol a detailnější popis učiva. Kapitola Zvukové jevy je
rozložena do 25 stránek.

Kniha se od výše uvedených učebnic liší také zpracováním témat akustiky.
Nejdříve je zde zaveden kmitavý pohyb a poté vlnění, které je rozděleno na příčné
a podélné. Teprve pak je definován zvuk. Dle mého názoru umožňuje tento přístup
žákům lépe uchopit souvislosti mezi jednotlivými kapitolami. Z důvodu lepšího
propojení učiva mi přijde výhodné zařadit toto téma pouze do jednoho ročníku
studia. Další pozitivní anomálií této knihy je funkční zobrazení akustických jevů
na fotografiích. Na konci kapitoly o akustice jsou zařazeny i základní elektroa-
kustické prvky – mikrofon a reproduktor.

Fyzika pro 9. ročník základní školy (Prometheus)

Tato učebnice [6] navazuje na předchozí díl [4]. Učivo akustiky se objevuje
v poslední kapitole Čemu jsme se ve fyzice naučili, kde je zopakována látka z před-
chozího dílu.

Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia 9 (Prometheus)

Tato učebnice [7] navazuje tématem akustiky na předchozí díl [2], který je
určen pro žáky šestého ročníku. Učivo akustiky je v popisované knize rozděleno
do více kapitol. V kapitole Kmitání je, stejně jako v učebnici pro šestý ročník,
vznik zvuku vysvětlen na příkladu zobcových fléten. Rozšiřuje tak znalosti fyzi-
kálních vlastností zvuku o kmitání. Najdeme zde i princip uhlíkového mikrofonu,
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používaného jako součást telefonu ve 20. století. Dalším vynálezem, který kniha
uvádí, je gramofon. V doplňujícím textu jsou představeny hudební intervaly, které
jsou názorně ukázány na úryvcích známých českých písniček.

Téma akustiky je dále rozpracováno v následující kapitole Vlnění. Je zde vy-
světleno, co je zvuková vlna, jaké jsou její vlastnosti (například šíření prostředím),
a způsob, jakým může docházet k jejímu odrazu.

V sedmé kapitole Hlasitost se dozvíme, co je to decibel, jak funguje naše ucho
nebo jak se vytváří zvuková izolace. Dále zjistíme, které vlnění přenáší hodně
energie a jak se můžeme chránit před škodlivým hlukem. Osmá kapitola Co jsme
se naučili o zvuku shrnuje všechny doposud zmíněné poznatky o zvuku a zavádí
nové pojmy, které se využívají v elektroakustice – membrána, mikrofon a zvuková
izolace.

Učebnice nám dává praktický vhled, zejména proto, že je zde kladen důraz
na funkci přístrojů, se kterými se studenti mohou setkat v každodenním životě.

Fyzika 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (Fraus)

V této učebnici [8] můžeme téma akustiky najít v kapitole Elektrodynamika.
Nejprve je zde uveden základní popis elektroakustických součástek. Poté je po-
psán reproduktor jako zařízení využívající silového působení magnetu na vodič
s proudem. Princip magnetofonů je vysvětlen následovně:„Feromagnetický pásek
se při záznamu zmagnetovává zesíleným signálem z mikrofonu. Při přehrávání se
pásek pohybuje přes snímací hlavu. To je cívka, ve které se pohybem zmagneto-
vaných částí pásku indukuje napětí s průběhem odpovídajícím původnímu zvuku“.
Tento princip je pak srovnán s funkcí snímání zvuku na elektrické kytaře.

Fyzika kolem nás: Fyzika 4 pro základní a občanskou školu (Scientia)

V této učebnici [9] je akustika rozdělena do kapitol Zvukové vlny, Jedna a jedna
může být nula a Nepřítel hluk. Kapitola Zvukové vlny obsahuje několik názorných
pokusů, které nám dávají odpovědi na to, co je to zvuk a jak vzniká. Je přínosné,
že je v této kapitole vidět srovnání atmosférického tlaku s tlakem akustickým.
V kapitole Jedna a jedna může být nula je rozebrán princip skládání vln a rezo-
nance hudebních nástrojů.

V navazující kapitole Nepřítel hluk je zavedena jednotka decibel. Jako ve všech
ostatních učebnicích je uvedena přehledná tabulka s decibelovou stupnicí hodnot.
Velká část kapitoly je věnována poruchám sluchu a jiným následkům hlasitého
zvuku.

Jako jediná učebnice z našeho přehledu má tato kniha samostatnou kapitolu
zabývající se reproduktorem a mikrofonem. V kapitole Reproduktor a mikrofon je
prakticky zachyceno, jak reproduktor funguje. Žáci mají za úkol rozebrat repro-
duktor a zjistit, jaké má součásti. Na základě toho mají udělat náčrtek a popsat,
jak reproduktor funguje. Nápovědou k provedení náčrtku jsou obrázky v učeb-
nici. Další navazující úlohou je výroba jednoduchého reproduktoru. Následně je
zde popsán pokus se dvěma reproduktory, které jsou propojeny dlouhým drá-
tem připojeným k vývodům cívek. Žáci mají za úkol zodpovědět, co se bude dít,
jestliže s jedním reproduktorem půjdeme na chodbu a zkusíme do něj mluvit.
Mohou reproduktory sloužit jako mikrofony?
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Předchozí pokus s reproduktory může sloužit jako motiv pro zavedení dal-
šího elektroakustického prvku – mikrofonu. Princip tohoto zařízení je výstižně
demonstrován na následujícím pokusu: Ke dvěma měkkým tuhám z tužky při-
pojíme plochou baterii a ampérmetr. Tuhy položíme přes sebe a postupně je
přitlačujeme různě k sobě a přitom sledujeme hodnoty ampérmetru. Proud se
mění dle toho, jak k sobě tuhy přitlačujeme. Přesně takový princip se využívá
v uhlíkovém mikrofonu, dříve používaném v telefonních sluchátkách.

Učebnice analogicky s reproduktorem také popisuje princip elektrodynamic-
kého mikrofonu.

1.2 Středoškolské učebnice
Fyzika pro II. ročník střední všeobecně vzdělávací školy (SPN)

Tato starší publikace [10] pochází z roku 1965. Ve svém studijním přehledu
ji uvádím hlavně proto, abych mohl porovnat obsah učiva se současně hojně
využívanou učebnicí pro gymnázia [11].

Téma akustiky je poprvé zmíněno v kapitole 11. Hned v první části Zvuk
a jeho příčina si můžeme všimnout historických pomůcek, kterými jsou Savartova
a Seebeckova siréna. Druhá podkapitola má název Druhy zvuku a jeho charak-
teristiky. V této podkapitole jsou zvuky dle povahy zvukového vjemu rozděleny
na pravidelné (hudební) a nepravidelné (nehudební). V návaznosti na rozdělení
je vysvětleno, co to jsou jednoduché tóny, které lze rozlišovat podle výšky. V této
podkapitole je graficky znázorněna závislost intenzity kulové vlny na vzdálenosti.
Při určování absolutních výšek tónu je zde zahrnuta vsuvka o mezinárodní dohodě
o základním referenčním tónu (frekvence) a1.

Navazující podkapitolou jsou Důsledky vlnové povahy příčiny zvuku. V této
podkapitole jsou vyzdvižena témata týkající se rychlosti šíření zvuku, ozvěny,
dozvuku, ohybu zvukových vln, interference a rezonance. Další podkapitola Zdroje
zvuku matematicky popisuje strunu a uvádí další zdroje zvuku – tyče, blány, desky
a vzduchové sloupce. Tyč zahnutá do písmena U se používá jako ladička. Na desce
s pískem jsou ukázány Chladniho obrazce.

Další podoborem akustiky je hudební akustika. Základem hudebních stupnic
jsou vyšší harmonické tóny, mezi kterými existují relativní výšky – intervaly. Ty
jsou v této podkapitole zavedeny a pozornost se ubírá zejména k oktávám. Ne-
dílnou součástí akustiky je princip fungování lidského ucha a vnímání zvuku –
s tím je spojena jednotka decibel (dB). Část akustiky spojená s vnímáním zvuku
v uchu se nazývá fyziologická akustika. Na závěr podkapitoly jsou zmíněny jed-
notky – decibely, které jsou zavedeny logaritmickou funkcí. S tím je spojený práh
bolesti a slyšení, který je zachycen na grafu Weber–Fechnerova zákona. Na závěr
kapitoly je popsáno použití infrazvuku a ultrazuvku v praxi.

Fyzika pro gymnázia: Mechanické kmitání a vlnění (Lepil)

S výukou kmitání a vlnění na střední škole je spjata učebnice z ucelené řady
Prometheus [11]. Kniha je určena pro výuku fyziky na gymnáziu s větší hodinovou
dotací.
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Fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šíře-
ním a vnímáním zvuku sluchem, se zabývá akustika. Té je v učebnici vyhrazena
kapitola číslo tři – Zvukové vlnění, ta je rozdělena do pěti podkapitol – Zdroje
zvuku, Šíření zvuku a rychlost zvuku, Vlastnosti zvuku, Hlasitost a intenzita zvuku,
Ultrazvuk a Infrazvuk.

Učebnice je napsána podobnou formou jako o generaci starší kniha zmíněná
výše [10]. Obsah učiva je téměř stejný, můžeme si ale všimnout několika drob-
ných rozdílů. Například v předchozí knize jsou zdroje zvuku zařazeny do kapitoly
akustika, zatímco v této učebnici je látka obsažena v kapitole Stojaté vlnění.
V učebnici postrádám témata zabývající se fyziologickou akustikou, jako je na-
příklad funkce lidského ucha a ochrana proti hluku. Obecně lze říci, že v této
učebnici najdeme v porovnání s učebnicí ze starší generace pro žáky přístupnější
popis učiva – srozumitelnější jazyk a méně matematických vzorců.

Elektronika 2 (KOPP)

Tato učebnice [12] je určena pro 3. ročník průmyslových škol, integrovaných
středních škol a učilišť. Obsah učiva je koncipován spíše pro praktické použití, pří-
klady z praxe jsou však propojeny i s vysvětlením základních principů fyzikálních
jevů.

Učebnice je rozdělena do pěti kapitol. My se zaměříme na druhou kapitolu,
která se zabývá základními pojmy z elektroakustiky, principem činnosti mikrofonů
a reproduktorů a popisem vícekanálových soustav. Kapitola je členěna do pěti
podkapitol – Základní pojmy, Vznik a druhy postupného vlnění, Základní principy
elektroakustických měničů, Mikrofony, Reproduktory.

V první podkapitole jsou definovány základní pojmy jako například elektroa-
kustika, zvuk, zvuková vlna, rychlost zvukové vlny, délka zvukové vlny, akustický
tlak, akustická rychlost, vlnoplocha atd. V předchozích učebnicích [10] a [11] byly
uvedené pojmy vystavěny na souvislostech s daným fyzikálním tématem, zde jsou
představeny pouze definice. Podkapitola Vznik a druhy postupného vlnění je ryze
fyzikální, stručně charakterizuje příčné a podélné vlnění, vysvětluje, co je zvuk,
a popisuje jeho šíření v různých skupenstvích. Navazujícím tématem jsou Základní
principy elektroakustických měničů. Mezi nejpoužívanější měniče jsou zařazeny:
elektrodynamické, elektromagnetické, elektrostatické, piezoelektrické, odporové
a magnetostrikční. U každého měniče je vysvětlen jeho fyzikální princip a pou-
žití.

Z důvodu zaměření této práce jsem se soustředil zejména na podkapitolu vě-
novanou reproduktorům. Na začátku jsou reproduktory rozděleny podle různých
kritérií: způsob vyzáření akustického tlaku – přímo a nepřímo vyzařující, podle
typu měniče, podle tvaru membrány – kruhové a eliptické, podle frekvenčního
určení – hlubokotónové, středotónové a vysokotónové.

Účinnost přeměny elektrického signálu na akustický je dána vlastnostmi re-
produktoru. Učebnice zařazuje mezi základní vlastnosti reproduktoru nelineární
zkreslení, kmitočtovou charakteristiku, směrovou charakteristiku, jmenovitou im-
pedanci, rezonanční frekvenci, charakteristickou citlivost a příkon reproduktoru.
V navazujících částech je popsán princip fungování přímovyzařujících a nepřímo-
vyzařujících reproduktorů. Závěrem podkapitoly o reproduktorech jsou vícekaná-
lové reprodukční soustavy. Můžeme se zde dozvědět o monofonním, stereofonním
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a kvadrofonním signálu. Obsahem je i digitální zpracování signálu, domácí kino
a reprosoustavy v automobilech.

1.3 Vybrané publikace odborného zaměření
Praktická elektroaskustika (SNTL)

Tato publikace [13] od Ctirada Smetany byla vydána roku 1981. Jak z názvu
vyplývá, kniha je praktickou příručkou elektroakustiky a popisuje přístupnou for-
mou teoretické i praktické otázky z elektroakustiky, ale i z příbuzných oborů (elek-
trotechnika, analogová technologie). Nalezneme zde kapitoly z teorie, konstrukce
i popisy reproduktorů, sluchátek, mikrofonů, kapitoly o záznamu zvuku, sníma-
cích a reprodukčních systémech a základní informace z oborů fyzikální, stavební,
prostorové a hudební akustiky.

Pro praktickou využitelnost je v knize kladen důraz na jednoznačnost a pří-
stupnost prakticky použitelných vztahů. Výklad je doplněn příklady, výpočty
nebo přesným popisem postupu práce. Kniha je určena studentům vysokých tech-
nických škol, zájemcům o elektroakustiku a pracovníkům v oboru.

V prvních kapitolách se zaměřuje pozornost na základní pojmy spíše připo-
mínající než učebnicovou formou, neboť učebnicí kniha není a jako příručka ani
nemůže být. Kapitola Zvukové vlnění (fyzikální akustika) obsahuje vlastnosti
a chování vlnění, tedy základní zákonitosti, kterým při postupu prostředím pod-
léhá (interference vlnění, odraz, ohyb a lom zvukového paprsku, Dopplerův jev,
akustické zdroje, směrové vlastnosti zdrojů zvuku, akustické pole, útlum zvuku).
Kapitola Chvění a vibrace zavádí nové veličiny (mechanická impedance, efektivní
hodnoty veličin – výchylka, rychlost, zrychlení) a také popisuje šíření zvuku v tu-
hých látkách.

Další čtvrtina knihy obsahuje kapitoly o elektřině a magnetismu (elektrické,
magnetické obvody, analogické obvody), které využijeme v elektroakustice. Tema-
tický záběr knihy je velice široký od prostorové, stavební, fyziologické a hudební
akustiky až k návrhům zesilovačů. K pochopení látky pomáhá veliké množství
černobílých obrázků, přehledných tabulek a schémat.

V druhé polovině knihy přichází na řadu elektroakustika, která je uvedena ka-
pitolami Elektroakustické řetězce a Zdroje signálu, které zahrnují všechny prvky
přenosové cesty. Zdroj signálu je pro elektroakustický řetězec primárním prvkem.
Detailně je zpracována kapitola Elektromagnetické měniče, kde jsou vysvětleny
principy elektrodynamických, magnetodynamických, piezoelektrických měničů.
Podkapitolou jsou mikrofony a reproduktory. Pro objasnění problematiky repro-
duktorů jsou uvedeny základní pojmy specifické pro tento obor (akustická osa,
jmenovitá impedance, referenční bod, směrová charakteristika). Následuje výklad
o různých typech reproduktorů, funkci ozvučnice a zvukovodech, který je přede-
hrou k samostatné kapitole Reproduktorové soustavy a výhybky. Velmi detailně
jsou zpracovány kapitoly o mikrofonech a reproduktorech. Vzhledem k tomu, že
se v této práci budu zajímat především o reproduktory, uvedu, co je možné najít
v této knize v kapitole Reproduktory. Kapitola obsahuje základní rozdělení re-
produktorů (přímo a nepřímovyzařující), základní pojmy, principy různých typů
reproduktorů a praktickou část, kde je návod, jak si reproduktorovou soustavu
postavit. V poslední čtvrtině publikace je rozebrán záznam zvuku a ozvučování.
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Reproduktory a reproduktorové soustavy (SNTL)

Velice zdařilým dílem je dnes už historická publikace z roku 1969 od Ladi-
slava Svobody a Miloslava Štefana. Tato kniha [14] je určena všem pracovníkům
v oblasti reprodukce zvuku či zájemcům o provoz a stavbu reproduktorových
soustav.

Publikace pokrývá řadu oblastí akustiky a elektroakustiky – od základů akus-
tiky přes popis činnosti různých reproduktorů a jejich ozvučnic až po stavební
návody amatérských reproduktorových soustav.

Kniha je rozdělena do následujících kapitol – Základní akustické veličiny a psy-
chofyziologie slyšení, Fyzikální základy funkce reproduktorů, Vyjadřování a měření
elektroakustických vlastností reproduktorů, Reproduktory TESLA pro všeobecné
použití, Reproduktorové soustavy pro kvalitní přednes hudby, Praktické provedení
reproduktorových soustav, Reproduktor a poslechový prostor, Reproduktorové sou-
stavy pro stereofonní přenos hudby, Ozvučování veřejných prostorů a Reproduktory
pro zvláštní použití.

V úvodní kapitole Základní akustické veličiny a psychofyziologie slyšení jsou
v jednotlivých podkapitolách shrnuty nejdůležitější principy, které je třeba dů-
kladně znát pro pokračování. Mezi ně patří podstata zvuku a jeho šíření, akustické
pole při šíření zvukové vlny, přirozené akustické signály, elektroakustické měniče,
vlastnosti sluchu z hlediska funkce reproduktoru.

Dalším tématem je část věnovaná fyzikálním základům činnosti reproduktoru.
Zde jsou velmi detailně zpracovány elektroakustické měniče, přímo vyzařující re-
produktory, ozvučnice a reproduktory se zvukovodem (na rozdíl od [12]). První
dvě kapitoly jsou méně technické a spíše teoretické. To už neplatí pro třetí ka-
pitolu Vyjadřování a měření elektroakustických vlastností reproduktorů, kde se
můžeme dočíst o přístrojích pro měření reproduktoru, které jsou schopny určit
základní katalogové údaje, mezi které patří jmenovitá impedance, příkon, rezo-
nanční kmitočet, směrová charakteristika atd.

Čtvrtá kapitola, nazvaná Reproduktory TESLA pro všeobecné použití, se za-
měřuje na vlastnosti a použití typizovaných reproduktorů TESLA. V aktuální
době jsou zmíněné reproduktory již dávnou minulostí.

V páté kapitole Reproduktorové soustavy pro kvalitní přednes hudby jsou za-
chyceny hlavní požadavky kladené na reproduktorové soustavy – kmitočtová
a směrová charakteristika či nelineární zkreslení přenášeného signálu. Pro věrný
přednes hudby musíme použít několik vhodných reproduktorů do soustavy s dě-
lenou reprodukcí. Touto problematikou se zabývá další část kapitoly – Dělená
reprodukce – základní úvahy, obsahující řadu různých reproduktorů (hlubokotó-
nové, vysokotónové, středové a koaxiální). Nezbytnou součástí každé reprodukto-
rové soustavy je elektrická výhybka, jejíž funkce je vysvětlena ve zbytku kapitoly.

Poslední tři kapitoly jsou praktického rázu. Obsahem jsou například praktická
provedení reproduktorových soustav, požadavky na poslechový prostor, ozvučo-
vání veřejných prostorů a reproduktory pro zvláštní použití.

Reproduktory a reprosoustavy (Dexon)

Zpracováním i tématem jde s předchozí publikací ruku v ruce kniha [15] od Ka-
mila Tomana. Kniha se zabývá stavbou a technologií reproduktorů. Pozornost je
zejména věnována vysvětlení základních souvislostí mezi akustikou a měřicími
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metodami a dále praktickému využití reproduktorů pro konstrukci reproduktoro-
vých soustav.

V knize si čtenář vystačí se středoškolskou matematikou, důležité pojmy jsou
navíc uváděny v anglickém překladu. Charakteristickým prvkem této knihy je
důraz na fakta bez zbytečně přehnané „omáčky“. U rozsáhlejších kapitol můžeme
najít shrnutí nejdůležitějších věcí, které slouží k lepšímu zapamatování. Autor
záměrně používá místo termínu „elekroakustický měnič“ název „reproduktor“.

Vzhledem k tomu, že tato kniha se obsahově potkává s publikací Reproduk-
tory a reproduktorové soustavy [14], nebudeme zde rozepisovat jednotlivé kapi-
toly. Velkým rozdílem těchto dvou knih je doba vydání. Kniha Kamila Tomana
byla vydána v roce 2003, což je o 34 let později než Reproduktory a reprodukto-
rové soustavy [14]. To se například promítá do obsahu, kde můžeme vidět počíta-
čové simulace, nové technologie výroby, moderní aparaturu, inovativní konstrukce
a také nové kapitoly Ozvučení automobilů, Prostředky plošného ozvučování.

1.4 Vysokoškolské učebnice fyziky
Fyzika. Část 2: Mechanika – Termodynamika (VUTIUM)

Jde o osvědčenou, kvalitní a moderně zpracovanou zahraniční publikaci [16]
autorů D. Halliday, R. Resnick, J. Walker. Učebnice je vhodná pro základní kurz
fyziky na vysokých školách, ale i pro zvídavé středoškoláky.

Akustika je obsažena v kapitole 18 – VLNY II, která je rozdělena do de-
víti podkapitol. Nás budou obsahově zajímat zejména následující podkapitoly –
Rychlost zvuku, Šíření zvukových vln, Interference, Intenzita zvuku a její hladina,
Zdroje hudebního zvuku.

V podkapitole Rychlost zvuku je odvozen vztah pro rychlost šíření zvuku:
v =

√︂
K/ρ, kde K je modul objemové pružnosti a ρ je hustota prostředí.

Základní pojmy jako například bodový zdroj, vlnoplocha, paprsek, příční vl-
nění, podélné vlnění, izotropní prostředí nalezneme v další podkapitole Šíření
zvukových vln, ve které je zachycen i matematický popis polohové a tlakové vý-
chylky:

s(x,t) = sm cos(kx − ωt),
∆p(x,t) = ∆pm sin(kx − ωt), kde ∆pm = (vρω)sm.

Uvedené vztahy jsou odvozeny a jednotlivé kroky komentovány. V podkapitole
Interference je matematicky popsána konstruktivní a destruktivní interference.
V navazující podkapitole Intenzita zvuku a její hladina je definována nová fyzi-
kální veličina – intenzita zvuku I:

I = 1
2ρvω2s2

m

a následně i hladina intenzity zvuku:

β = (10 dB) log
(︃

I

I0

)︃
,

kde dB je označení jednotky decibel, I0 je intenzita prahu slyšení o hodnotě
I0 = 1 · 10−12 W · m−2. V závěru podkapitoly je uvedena stupnice v decibelech.
Poslední naší částí jsou Zdroje hudebního zvuku, kde je uveden princip stojatého
vlnění.
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Fyzika. Část 3: Elektřina a magnetismus (VUTIUM)

Třetí částí učebnic autorů D. Halliday, R. Resnick, J. Walker je Elektřina
a magnetismus [17]. Elektroakustika se zde vyskytuje ve velmi malém rozsahu.
Jediné, co můžeme z tohoto oboru najít, je princip snímaní zvuku elektrické ky-
tary. Ten je obsažen v kapitole 31 – Elektromagnetická indukce.

Je zde ukázána základní konstrukce snímače, který je tvořen cívkou navinu-
tou na malém permanentním magnetu. Jeho magnetické pole zasahuje do oblasti
kovové struny. Jestliže zabrnkáme na strunu, ta začne kmitat a její pohyb mění
magnetické pole v okolí magnetu, a tím i magnetický indukční tok cívkou. Jeho
změna způsobí indukování elektrického napětí v cívce. Frekvence indukovaného
napětí odpovídá frekvenci kmitání struny. Signál ze snímače je přiveden do zesi-
lovače a následně do reproduktoru.

1.5 Sborníky z konferencí a vybrané zdroje z in-
ternetu

Zdrojem, který nelze opomenout, jsou články ve sbornících s návody na ex-
perimenty – například z konferencí Veletrh nápadů učitelů fyziky nebo Dílna
Heuréky.

Jedním z příspěvků, který představuje experiment s elektroakustickými mě-
niči, je článek od L. Dvořáka Princip reproduktoru: „hrající destička“ [18]. Tento
příspěvek zachycuje návod na výrobu jednoduchého reproduktoru z polystyrénové
destičky a smaltovaného měděného drátu.

Dalším vybraným příspěvkem od stejného autora je článek Pár věcí z tábora 4
– tentokrát o zvuku [19]. Zmíněný článek nabízí několik nápadů týkajících se
kmitání, vlnění a zvuku. Co se týče kmitání, je zde uvedeno několik příkladů
na výrobu zdrojů zvuku, měření rychlosti jeho šíření a rezonance. Článek dále
ukazuje možnosti snímání kmitů struny jednoduchého monochordu. Na závěr
jsou zde uvedeny dva návrhy jednoduché konstrukce reproduktoru.

Stručný návod na stavbu jednoduchého reproduktoru uvádí ve svém příspěvku
i Rojko a Vomastek [20]. Jejich reproduktor se od předchozího příspěvku [19] liší
jak v materiálu, tak ve způsobu zpracování jeho konstrukce – na rozdíl „hrající
destičky“ z polystyrénu je vyroben z papíru a má tvar kornoutu.

Jakubičková a Klinovská [21] podobně jako Piskač [22] nabízejí návod na sesta-
vení jednoduchého reproduktoru z dostupných pomůcek. Jejich příspěvek nabízí
podrobný návod konstrukce reproduktoru, je doplněn fotografiemi jednotlivých
kroků a je zasazen do kontextu ve výuce tématu elektřiny a magnetismu.
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2. Stanovení cílů práce
V předchozí kapitole věnované dostupným studijním materiálům jsme v pří-

padě základoškolských a středoškolských učebnic zaznamenali jen málo praktic-
kých aktivit spojených s elektroakustickými měniči. Proto jsme se rozhodli přispět
do této oblasti aktivitami popsanými v následující kapitole.

První z nich – Zkoumání činnosti sluchátek je vhodná pro různé typy škol
a různou věkovou kategorii. Nevyžaduje speciální vybavení a je vhodná i v dnešní
době omezení a distanční výuky spojených s celosvětovou pandemií jak pro do-
mácí práci, tak pro fyzikální praktika na střední škole. Poskytuje elementární
vhled do principu činnosti elektroakustických měničů jen za použití základních
poznatků z elektřiny a magnetismu.

Další aktivita – Výroba jednoduchého telefonu z peckových sluchátek je vhodná
spíše pro fyzikální kroužek či studenty zaměřené na techniku, kteří chtějí více pro-
niknout do principů činnosti komunikačních zařízení (elektroniky obecně). I tato
aktivita využívá levné vybavení a součástky.

Poslední nejrozsáhlejší aktivita – Zkoumání elektrických vlastností elektroakus-
tických měničů směřuje spíše do fyzikálního praktika, či pro využití v absolvent-
ských pracích na střední škole, kde jsou k dispozici kvalitní multimetry a generátor
harmonického signálu. Její část lze využít jako praktikum k tématu střídavé RLC
obvody – měření impedance a účiníku. Proto kapitola obsahuje i zamyšlení nad
chybami měření a s nimi související výpočty. Výsledky těchto elektrických mě-
ření jsou po doplnění informací z literatury použity k podrobnějšímu porozumění
procesům předávání energie z elektrického obvodu do vzduchu.

Cílem práce je také ověřit alespoň jednu z těchto aktivit v praxi. Z důvodu
jednoduchosti a dostupnosti materiálů a nářadí (i v době distanční výuky) jsme
vybrali první aktivitu Zkoumání činnosti sluchátek, která tímto dostala i podobu
pracovního listu. Zadání, vypracování, zpětnou vazbu a následnou diskuzi obsa-
huje kapitola Ověření aktivity ve škole.
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3. Zkoumání činnosti 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 sluchátka fungují.
Následující postup pak mohou samostatně zopakovat studenti doma či ve škole.

V této práci popisujeme dvě možnosti, jak ke zkoumání sluchátek přistupo-
vat. První možností, která se nabízí, je nahlédnutí dovnitř sluchátka, druhou je
změření jeho elektrických vlastností. Nejdříve tedy budeme „pitvat“ sluchátko
a později se podíváme na měření jeho základních elektrických vlastností.

3.1 „Pitvání“ sluchátka
V této podkapitole se budeme zabývat tím, čím jsou tvořena „střeva“ slu-

chátek. Podíváme se, z jakých komponent se sluchátko skládá, k čemu jednotlivé
části slouží a z čeho jsou složeny.

Pro účely této práce jsme zvolili miniaturní sluchátka určená k vložení do ucha
(pecky, špunty). K „pitvě“ jsme konkrétně vybrali starší sluchátka značky Apple®
a obyčejná plastová sluchátka neznámé značky. Pro zjednodušení budeme dále slu-
chátka Apple® nazývat „bílá“ a obyčejná plastová sluchátka „černá“. Sluchátka
od obou výrobců obsahovala jeden elektroakustický měnič. Vzhledem k rozdílu
cen jsme předpokládali, že dražší bílá sluchátka budou mít propracovanější kon-
strukci (kvalitnější materiály, preciznější provedení apod.) než černá sluchátka.

(a) Apple® sluchátka (b) Plastová sluchátka

Obrázek 3.1: Sluchátka použita pro „pitvání“

Prvním krokem bylo rozebrat samotné sluchátko tak, aby se celé nepoškodilo.
K tomu jsme využili kleště „kombinačky“, kterými jsme sluchátko ze strany lehce
stlačili, a tím ho otevřeli (viz obr. 3.2). V našem případě se černé sluchátko
nepodařilo otevřít bez poškození jeho krytu.
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(a) Bílá sluchátka (b) Černá sluchátka

(c) Pohled na elektroakustický měnič (EAM)

Obrázek 3.2: Otevírání sluchátek

Naším následujícím krokem bylo odpájet (utrhnout) přívodní vodiče (drátky)
vedoucí k samotnému malému reproduktoru, který je srdcem sluchátka.

(a) (b)

Obrázek 3.3: 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 gumové 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 (viz obr. 3.3b).
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Kabel ke každému sluchátku tedy obsahuje dva vodiče. Dle kvality sluchátek
může být rozdíl v jeho provedení. V případě černých sluchátek byl kabel tvo-
řen jednou vrstvou vnější izolace a dvěma lakovanými měděnými vodiči (jedna
žíla). U bílých sluchátek jsme pod odolnou vnější izolací našli dva vodiče a ještě
navíc samostatné textilní vlákno pro zvětšení odolnosti kabelu proti přetržení.
Samotné vodiče byly přitom tvořeny mnoha tenkými lakovanými drátky zaplete-
nými do přidaného textilního vlákna.

(a) (b) (c)

Obrázek 3.4: Přívodní vodiče k bílému sluchátku

V dalším kroku jsme vyjmuli samotný elektroakustický měnič (reproduktor)
z plastového krytí. V případě černých sluchátek byl plastový kryt poškozen (viz
obr. 3.2b).

(a) (b) (c)

Obrázek 3.5: Plastové krytí bílých sluchátek

Následně jsme prozkoumali hlavní část sluchátek – elektroakustický měnič.
V případě bílých sluchátek bylo možné membránu s kmitací cívkou oddělit snadno
(viz obr. 3.6a), aniž by došlo k jejímu poškození. U černých sluchátek bylo oddělení
membrány od koše reproduktoru složitější. Nakonec jsme museli využít šroubovák,
kterým jsme však jemnou membránu poškodili (viz obr. 3.6b).
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(a) (b)

Obrázek 3.6: Oddělení membrány od koše reproduktoru

Na následujících detailních záběrech černých sluchátek (viz obr. 3.7) můžeme
vidět plastovou membránu (vyzkoušeno pomocí nahřátého hrotu páječky) oddě-
lenou od kmitací cívky a její umístění spolu s přívodními vodiči.

(a) (b)

Obrázek 3.7: Membrána a kmitací cívka elektroakustického měniče

Dále jsme prozkoumali samotnou kmitací cívku u obou elektroakustických
měničů. V popisovaném experimentu jsme využili fotoaparát mobilního telefonu,
který umožňuje pořídit zvětšenou fotografii. Studenti mohou využít svých mobil-
ních zařízení pro získání makrofotografie a určení přibližného počtu závitů kmitací
cívky.
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(a) (b)

Obrázek 3.8: Detail kmitací cívky

Kmitací cívka bílých sluchátek má cca 27 závitů. Samotné vinutí je vyrobeno
z ještě tenčího drátu než přívodní vodiče, které vedou k elektrodám reproduktoru.
V případě kmitací cívky černých sluchátek si můžeme všimnout rozdílu v počtu
závitů a v konstrukci. Černá sluchátka mají cca 10 závitů, které jsou navinuté
ze stejného vodiče jako přívod k plošnému spoji reproduktoru od kmitací cívky
(viz obr. 3.8).

Další nedílnou součástí reproduktoru sluchátek je permanentní magnet. Bílá
sluchátka mají magnet umístěný na mechanickém „čepu“, který slouží k lepšímu
upevnění magnetu a pólového nástavce. Černá sluchátka tento prvek neobsahují.
Funkci magnetu lze ověřit dotykem železného šroubováku (viz obr. 3.9).

(a) (b)

Obrázek 3.9: Permanentní magnet EAM

Dalším krokem bylo vyjmutí permanentního magnetu z koše reproduktoru.
K tomu jsme využili obyčejný šroubovák (případně dva šroubováky), kterým se
můžeme jednoduše dostat pod magnet, a tím ho nadzvednout (viz obr. 3.10).
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(a) (b)

Obrázek 3.10: Vyjmutí permanentního magnetu z koše reproduktoru

Bílá sluchátka navíc obsahovala pólový nástavec, který je umístěn na perma-
nentním magnetu. Pólový nástavec je vyroben z magneticky vodivého materiálu
a slouží ke vhodnějšímu vytvarování magnetického pole.

(a)

(b)

Obrázek 3.11: Pólový nástavec bílých sluchátek

V bílých sluchátkách jsme našli silný (pravděpodobně neodymový) magnet
s dírou uprostřed (pro umístění na mechanický čep koše). Černá sluchátka mají
slabší feritový magnet, který je přilepen ke koši reproduktoru.
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(a) (b)

Obrázek 3.12: 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 bílých sluchátek jsme navíc nalezli SMD rezistor o odporu 10 Ω zapojený
v sérii s kmitací cívkou. Přívodní vodiče kmitací cívky jsou zajištěny modrou
plastovou ochranou.

(a) (b)

Obrázek 3.13: Pohled na zadní stranu elektroakustických měničů

Další důležitou součástí sluchátek je prvek zajišťující jejich připojení ke zdroji
signálu. Zvolená sluchátka se připojují k zařízení pomocí konektoru – JACK
(pro zjednodušení neuvažujeme sluchátka s přidanou elektronikou – USB, Blue-
tooth).

Vybraná sluchátka mají průměr válcové části konektoru JACK 3.5 mm. Bílá
sluchátka obsahují navíc i mikrofon. S přítomností mikrofonu souvisí i počet kon-
taktů konektoru. V případě sluchátek bez mikrofonu má konektor tři kontakty.
Pokud je součástí sluchátek i mikrofon, případně ovládání hlasitosti, jsou kon-
takty čtyři.
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(a) čtyřpólový (b) třípólový

Obrázek 3.14: Čtyřpólový a třípólový konektor JACK

Poznámka: Zkoumání zapojení JACKU „pitváním“ může být složité kvůli
tomu, že konektor je zalit plastovou hmotou, která při rozebírání poničí přívodní
vodiče. Proto je snazší zkoumat sluchátka pomocí ohmmetru či připojením mo-
nočlánku dvěma drátky.
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3.2 Jak sluchátka fungují?
Díky předchozímu „pitvání“ sluchátka víme, jaké součásti sluchátka obsahují

a jak vypadají. Nyní se zaměříme na to, jaký je jejich princip činnosti. 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 postup provedeme s tím rozdílem, že železné
piliny nasypeme přímo na koš reproduktoru s permanentním magnetem – s vyu-
žitím pólového nástavce i bez něj.

(a) bez pólového nástavce (b) s pólovým nástavcem

Obrázek 3.15: Zkoumání mag. pole uvnitř reproduktoru pomocí železných pilin

Na obrázcích můžeme vidět důležitý rozdíl. Na obrázku 3.15a jsou železné
piliny nalepeny hlavně na samotném permanentním magnetu, zatímco na ob-
rázku 3.15b se piliny nachází spíše ve vzduchové mezeře mezi košem reproduk-
toru a magnetem. Část sluchátka, která tento rozdíl způsobuje, je pólový násta-
vec. Z obrázků se dá rozpoznat, k čemu slouží. Permanentní magnet slouží jako
„zdroj“ magnetického pole, pólový nástavec zajišťuje, aby byl magnetický tok
směrován právě do vzduchové mezery. Vzduchová mezera by měla být dostatečně
úzká, aby byl magnetický tok co nejméně zeslaben a mohl dobře prostupovat
do koše reproduktoru. Naši úvahu si můžeme také ověřit pomocí železných pilin
a papíru. Rozdíl v použití magnetu s pólovým nástavcem a bez něj je znatelný
na první pohled (viz obr. 3.16).

Na základě předchozího zkoumání můžeme s trochou představivosti nakres-
lit řez reproduktorem (viz obr. 3.17) a odhadnout přibližný tvar magnetických
indukčních čar (magnetického pole).

Je dobré mít na paměti, že se magnetický indukční tok (reprezentovaný in-
dukčními čárami) chová podobně jako elektrický proud v elektrickém obvodu
– také si vybírá cestu nejmenšího (magnetického) odporu. Ta vede v případě
magnetických indukčních čar skrze kovové části, kterými jsou koš reproduktoru
a pólový nástavec. Ve spodní části obrázku je znázorněn permanentní magnet
s vyznačenými póly a na něm nasazený pólový nástavec.
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(a) (b)

Obrázek 3.16: Zkoumání vlivu pólového nástavce na tvar magnetického pole

Obrázek 3.17: Představa o tvaru magnetického pole uvnitř reproduktoru

Obrázek 3.17 nyní doplníme o závity kmitací cívky napájené střídavým elek-
trickým proudem (oba směry proudu). Jednoduchým použitím Flemingova pravi-
dla levé ruky dostaneme směr síly působící na kmitací cívku, a tím i na membránu
při obou směrech proudu (pro přehlednost není na obrázku membrána nakreslena
viz obr. 3.18, 3.19).

Obrázek 3.18: Síla působící na kmitací cívku protékanou proudem
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Obrázek 3.19: Síla působící na kmitací cívku protékanou proudem

Důležitou informací pro jakékoli experimentování s funkčními sluchátky je
zapojení JACK konektoru, pomocí kterého jsou připojeny do počítače/mobilu.
Schéma zapojení lze najít na internetu (viz např. [23], [24]), a to jak pro oby-
čejná sluchátka bez mikrofonu (černá sluchátka), tak i pro sluchátka s mikrofo-
nem a dalšími ovládacími prvky (v tomto případě bílá sluchátka). Další možností
prozkoumání kontaktů konektoru JACK je využití 1,5 V monočlánku se dvěma
vodiči nebo ohmmetru. Výsledek hledání a měření ukazují obrázky 3.20 a 3.21.
Ze schémat na obrázcích 3.20 a 3.21 je vidět, že elektroakustické měniče i mik-
rofon (v případě obr. 3.21) mají jeden společný vodič (zem – GND). V případě
sluchátek bez mikrofonu (viz obr. 3.20) proto stačí tři kontakty konektoru.

Tlačítka T1, T2, T3 ve schématu a na obrázcích 3.21, 3.22, 3.23 slouží k ovlá-
dání hlasitosti (zesilování či zeslabování) a k vypnutí mikrofonu (MUTE). Tato
funkce není standardem u všech sluchátek. Při stisku zvoleného tlačítka dojde ke
změně odporu v obvodu mezi kontakty konektoru, kde je připojen mikrofon. Elek-
tronika mikrofonního vstupu počítače či mobilního telefonu v závislosti na této
změně odporu provede požadovanou akci.

Poznámka: Řada výrobců (např. Nokia) využívá pozměněné zapojení čtyřpó-
lového konektoru JACK, kde jsou vzájemně zaměněny kontakty GND (zem)
a MIC (kontakt, ke kterému je připojen mikrofon a případně i ovládací tla-
čítka) [24].

Obrázek 3.20: Zapojení konektoru JACK u černých sluchátek bez mikrofonu
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Obrázek 3.21: Zapojení konektoru JACK u bílých sluchátek s mikrofonem

Obrázek 3.22: Umístění tlačítek na ovládání hlasitosti na přívodním kabelu

Obrázek 3.23: Umístění mikrofonu na přívodním kabelu
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4. Výroba jednoduchého telefonu
Oblíbenou hračkou našich rodičů byl dětský telefon využívající uhlíkový mik-

rofon a sluchátkovou vložku. Dva přístroje (každý napájený vlastní baterií) při-
tom byly propojeny dvouvodičovým kabelem. Bylo tak možné uskutečnit hovor
i na vzdálenost několika desítek metrů (viz obr. 4.1).

Obrázek 4.1: Schéma zapojení dětského telefonu s uhlíkovým mikrofonem

Současná mobilní komunikace však zájem o „drátové“ spojení potlačila, a tím
omezila i přístup zvědavců k jednoduchému komunikačnímu zařízení, které by
mohli rozebrat, a tak pochopit, jak funguje.

Jako alternativu proto nabízíme telefon z „peckových“ sluchátek s mikrofo-
nem (viz schéma na obr. 4.2). 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 mikro-
fonu.

Obrázek 4.2: Schéma zapojení telefonu

Rezistor o odporu 3,3 kΩ si můžeme spolu s mikrofonem představit jako odpo-
rový dělič napětí. Výstupní napětí tohoto děliče (na svorkách mikrofonu) se mění
při dopadajícím zvuku na mikrofon (viz [25], kapitola 8 – Theveninova věta).
Pokud je ticho (výstupní napětí děliče beze změn), je tranzistor částečně otevřen

25



a napětí na rezistoru 91 Ω v jeho emitoru je přibližně stejné jako výstupní napětí
děliče v bázi (menší o napětí na přechodu báze - emitor – přibližně 0,6 V). 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 tran-
zistoru, větší proud kolektorem, a tím i zvětšení napětí na rezistoru 91 Ω v jeho
kolektoru. Tato změna se přes výstupní kondenzátor 100 µF přenese na připojené
sluchátko (sluchátkem teče pouze střídavý proud). Výstupní kondenzátor – oddě-
lovač stejnosměrné složky současně řeší i potíže související se společným vodičem
pro sluchátka a mikrofon.

Samotnou technickou realizaci lze provést oblíbenou „hřebíčkovou“ technolo-
gií. Ta spočívá v zatlučení mosazných hřebíků přes papír s nakresleným sché-
matem do destičky z měkkého dřeva (viz obr. 4.3). Na hřebíky jsou pak při-
pájeny jednotlivé součástky. Připojení sluchátek s mikrofonem je provedeno po-
mocí čtyřpólového konektoru JACK (kružnice se čtyřmi kontakty v levé části,
viz obr. 4.3). Vzájemné propojení „telefonních stanic“ je pak provedeno pomocí
standardního propojovacího kabelu JACK–JACK o délce např. 10 m. Konektor
pro tento kabel je na obr. 4.3 vyznačen kružnicí se třemi kontakty. U druhé sta-
nice musí být (v souladu se schématem na obr. 4.2) zaměněn „horní“ a „dolní“
kontakt na tomto konektoru.

Obrázek 4.3: Schéma zapojení k nalepení na dřevěnou destičku

Napájení obou stanic je zajištěno pomocí dvou tužkových monočlánků AA
umístěných v plastovém držáku (na obr. 4.3 znázorněn tlustým černým obdélní-
kem).

26



Obrázek 4.4: Pohled na hotový telefon ze sluchátek do uší

Obrázek 4.5: Detailní pohled na hotový telefon

Poznámka: Aktivity Zkoumání činnosti sluchátek a Výroba jednoduchého te-
lefonu byly prezentovány v létě roku 2020 na konferenci Veletrh nápadů učitelů
fyziky 25.
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5. Zkoumání elektrických
vlastností elektroakustických
měničů

Jednou z dalších možností, kterou můžeme na střední škole se sluchátky
a obecně i s dalšími elektroakustickými měniči (EAM) dělat, je zkoumání je-
jich elektrických vlastností – například měření impedance či účiníku při různých
frekvencích. K tomuto měření nepotřebujeme žádné drahé sofistikované přístroje.
Vystačíme si se třemi běžně dostupnými multimetry a zdrojem harmonického
signálu.

Jelikož měření impedance jsme chtěli provádět v širokém spektru akustických
frekvencí (20 Hz – 18 kHz), bylo potřeba vybrat multimetry se střídavými rozsahy,
pracujícími pokud možno v celém tomto rozsahu frekvencí. Z námi dostupných
přístrojů jsme použili multimetry UNI–T True RMS.

Pro ověření frekvenčního rozsahu voltmetrů jsme současně připojili tři stejné
přístroje ke generátoru napětí harmonického průběhu (Tektronix AFG 3102 –
drahý generátor, který umí generovat obrovskou škálu různých signálů, pro naše
potřeby vystačí i úplně obyčejný). Měnili jsme frekvenci napětí generátoru a po-
rovnávali měřené hodnoty na jednotlivých přístrojích.

V širokém rozsahu frekvencí 20 Hz – 15 kHz se měřené hodnoty měnily velmi
málo (změna na posledním digitu). Nad 15 kHz byla změna měřeného napětí
znatelnější (jednotky procent). Podstatným zjištěním bylo, že relativní změna
měřené hodnoty s frekvencí byla u všech třech přístrojů stejná.

5.1 Metody měření

5.1.1 Určení impedance EAM
Pro určení impedance EAM jsme využili dva stejné voltmetry a měřicí rezistor

RM . Vystačili bychom si i s jedním voltmetrem, který by se přepínal mezi měřicím
rezistorem a zkoumanou impedancí.

Využili jsme nepřímou metodu, kde jsme impedanci spočítali z naměřené hod-
noty napětí Up a protékajícího proudu Ip elektroakustickým měničem:

Z = Up

Ip

. (5.1)

Proud Ip jsme přitom určili dle Ohmova zákona z naměřeného napětí URM

na sériovém měřicím rezistoru a jeho odporu RM . Pro Z pak dostaneme:

Z = Up

Ip

= Up

URM

RM

= UpRM

URM

. (5.2)

Ve výsledném vztahu máme podíl napětí na EAM a měřicím rezistoru, díky
čemuž je potlačen vliv frekvenční závislosti napětí měřených voltmetry.
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Obvod pro určení impedance jsme zapojili dle schématu na obr. 5.1. Prvním
voltmetrem V1 jsme měřili napětí Up na elektroakustickém měniči. Druhým volt-
metrem V2 jsme měřili napětí URM na měřicím rezistoru. Velikost odporu měřicího
rezistoru jsme volili řádově stejnou, jako byla předpokládaná velikost impedance
EAM. Pro elektroakustické měniče s malou impedancí (reproduktory, mobilní slu-
chátka) jsme volili hodnotu měřicího rezistoru 50 Ω. Pro vysokoohmová sluchátka
jsme volili hodnotu měřicího odporu 3,3 kΩ.

Obrázek 5.1: Schéma zapojení pro určení impedance

5.1.2 Určení účiníku
Pro jednoduchost uvažujme elektroakustický měnič – EAM jako sériové za-

pojení ideální cívky L a ideálního rezistoru Ri (viz obr. 5.2). Ve skutečnosti je
náhradní schéma elektroakustického měniče daleko složitější (viz například [15]).

Obrázek 5.2: Náhradní zapojení EAM
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Účiníkem rozumíme kosinus fázového posuvu mezi celkovým napětím up
1

a protékajícím proudem i (viz obr. 5.3). Je-li účiník cos φ blízký jedné, tak se
EAM v obvodu chová podobně jako ideální rezistor. Pro určení účiníku dle obr.
5.3 bychom potřebovali změřit kromě celkového napětí Up na EAM také například
napětí URi. To ale nejde, neboť EAM nemůžeme fyzicky rozdělit na cívku a re-
zistor. Proto jsme k EAM zařadili sériový rezistor RM (jako tomu bylo u měření
impedance) a použili výpočet ze složitějšího fázorového diagramu na obr. 5.4.
Problematiku fázorů a fázorových diagramů můžeme podrobně najít například
v [26].

Obrázek 5.3: Fázorový diagram EAM

Připojíme-li navíc do obvodu na schématu z obr. 5.1 třetí voltmetr V3 (viz obr.
5.5), můžeme z naměřené hodnoty napětí URM na měřicím rezistoru, napětí Up

na EAM a celkového napětí U určit účiník EAM. Odpovídající fázorový diagram
je na obr. 5.4.

Obrázek 5.4: Fázorový diagram dle schématu 5.5

1Poznámka: Velkými písmeny označujeme efektivní hodnoty veličin, malými písmeny oka-
mžité hodnoty a velkými písmeny se stříškou jejich fázory.
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Obrázek 5.5: Schéma zapojení pro určení účiníku

Z trojúhelníku, který je tvořen stranami Up, URM a U pomocí kosinové věty,
vyjádříme cos ω:

U2 = URM
2 + Up

2 − 2URMUp cos ω, (5.3)

cos ω = Up
2 + URM

2 − U2

2UpURM

. (5.4)

My ale potřebujeme vyjádřit cos φ. Z obr. 5.4 určíme úhel α následovně:

φ + α + 90◦ = 180◦ ⇒ φ = 90◦ − α, (5.5)

ω = 90◦ + α ⇒ α = ω − 90◦,

φ = 90◦ − (ω − 90◦) = 180◦ − ω ⇒ ω = 180◦ − φ,

cos(180◦ − φ) = − cos φ, 2 (5.6)

− cos φ = Up
2 + URM

2 − U2

2UpURM

,

cos φ = U2 − Up
2 − URM

2

2UpURM

. (5.7)

2Vztah 5.5 můžeme například odvodit ze součtového vzorce pro funkci kosinus: cos(x − y) =
cos x cos y + sin x sin y ⇒ cos(180◦ − α) = cos 180◦ cos α + sin 180◦ sin α = − cos α.
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5.1.3 Určení chyb měření impedance a účiníku
K vyhodnocování nepřesností fyzikálních měření využíváme dva základní pří-

stupy – chybový nebo prostřednictvím nejistot. I když se v dnešní době více
využívá metoda určování nejistot (založená na teorii pravděpodobnosti), na stře-
doškolské úrovni pracujeme s jednodušší koncepcí – chybami měření.

Chyby měření lze rozdělit na systematické, náhodné a hrubé. V našem pří-
padě pracujeme se systematickými chybami. S využitím středoškolské matema-
tiky a s aplikací jednoduchých pravidel pro práci s chybami při sčítání, odečítání,
násobení a dělení veličin můžeme určit relativní a absolutní chybu výsledku.

„Absolutní chyba ∆a přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu
přesného čísla A a přibližného čísla a.“ [27]

∆a = |A − a|. (5.8)

„Relativní chyba δ(a) přibližného čísla a se nazývá poměr absolutní chyby ∆a
k absolutní hodnotě příslušného přesného čísla A, kde A ̸= 0.“ [27]

δ(a) = ∆a

|A|
⇒ ∆a = δ(a) · |A|. (5.9)

Mějme dvě fyzikální veličiny u1, u2 a jejich absolutní chyby ∆u1 a ∆u2.
Sečteme-li (odečteme-li) dvě fyzikální veličiny s jejími absolutními chybami, do-
staneme:

(u1 ± ∆u1) + (u2 ± ∆u2) = u1 + u2 ± (∆u1 + ∆u2).

Vynásobíme-li mezi sebou fyzikální veličiny s jejich absolutními chybami, do-
staneme:

(u1 ± ∆u1)(u2 ± ∆u2) = u1u2 ± (∆u1u2 + ∆u2u1) ± ∆u1∆u2,

u1u2 = u,

u1∆u2 + u2∆u1 = ∆u,

∆u1∆u2 ≪ ∆u,

δu = ∆u

u
= u1∆u2 + u2∆u1

u1u2
= u1∆u2

u1u2
+ u2∆u1

u1u2
= δu1 + δu2. (5.10)

Podobně bychom dostali i vztah pro součet relativních chyb pro dělení dvou
fyzikálních veličin.

Při sčítání a odčítání veličin se sčítají jejich absolutní chyby. Při násobení
a dělení veličin se sčítají jejich relativní chyby.

Určení relativní chyby impedance

Dle vztahu (5.2) impedanci určíme:

Z = UpRM

URM

.
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Budeme-li chtít spočítat relativní chybu impedance, využijeme vztahu (5.10):

δ(Z) = δ
(︃

UpRM

URM

)︃
= δ(UpRM) + δ(URM).

Pro přehlednost nejprve spočítáme první závorku:

δ(UpRM) = δ(Up) + δ(RM) = ∆Up

Up

+ ∆RM

RM

.

Zbývá nám druhá závorka:

δ(URM) = ∆URM

URM

.

Dohromady:
δ(Z) = ∆Up

Up

+ ∆URM

URM

+ ∆RM

RM

. (5.11)

Určení relativní chyby účiníku

Dle vztahu (5.7) účiník určíme:

cos φ =
U2 − U2

p − U2
RM

2UpURM

.

Budeme-li chtít spočítat relativní chybu účiníku, využijeme vztahu (5.10):

δ(cos φ) = δ

(︄
U2 − U2

p − U2
RM

2UpURM

)︄
= δ(U2 − U2

p − U2
RM) + δ(2UpURM).

Pro přehlednost nejprve spočítáme první závorku:

δ(U2 − U2
p − U2

RM) =
∆(U2 − U2

p − U2
RM)

U2 − U2
p − U2

RM

=
∆U2 + ∆U2

p + ∆U2
RM

U2 − U2
p − U2

RM

=

=
δU2 · U2 + δU2

p · U2
p + δU2

RM · U2
RM

U2 − U2
p − U2

RM

=
2δU · U2 + 2δUp · U2

p + 2δURM · U2
RM

U2 − U2
p − U2

RM

=

= 2∆U · U + 2∆Up · Up + 2∆URM · URM

U2 − U2
p − U2

RM

.

Zbývá nám druhá závorka:

δ(2UpURM) = δ(2) + δUp + δURM = 0 + ∆Up

Up

+ ∆URM

URM

.

Dohromady:

δ(cos φ) = 2∆U · U + 2∆Up · Up + 2∆URM · URM

U2 − U2
p − U2

RM

+ ∆Up

Up

+ ∆URM

URM

. (5.12)

Poznámka: Pokud je indukčnost L EAM ve srovnání s jeho odporem Ri velká,
můžeme napětí URi zanedbat. Dostáváme pak ÛP = ÛL (Ûp bude kolmé na ÛRM),
poté U2 = U2

p + U2
RM . Výraz ve jmenovateli prvního zlomku v rovnici (5.12) se

pak blíží k nule a hodnota cos φ je zatížena velkou relativní chybou.
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5.1.4 Určení absolutní chyby měření multimetrem
Do výše uvedených vztahů (5.11), (5.12) potřebujeme dosadit absolutní chybu

měření napětí multimetrem. U těchto přístrojů je chyba obvykle výrobcem uvá-
děna jako procento z měřené hodnoty + několik posledních digitů.

Například pro náš digitální multimetr je udaná specifikace ± 1 % z naměřené
hodnoty + 4 digity. První část je složka chyby, která je úměrná naměřené hodnotě,
je dána například nepřesností zesílení nebo nepřesností vstupních děličů. Druhá
část specifikace, ± 4 digity, udává nejméně významnou číslici, souvisí například
s různými nepotlačenými ofsety. Je v rámci rozsahu nezávislá na měřené hodnotě.
V případě měřené hodnoty 147,6 mV nebude větší než ± 0,4 mV. Kombinace obou
složek dává skutečnou chybu měření ± (0,01 · 147,6 + 0,4) mV .= 2 mV. Výsledek
měření pak zapíšeme jako 148 ± 2 mV.

5.2 Praktická měření impedance i účiníku EAM
V této podkapitole uvádíme výsledky měření impedance, účiníku a následnou

diskuzi pro různé elektroakustické měniče. K určení těchto elektrických veličin
jsme použili výše zmíněné metody a vztahy (5.2), (5.6), (5.11) a (5.12).

5.2.1 Mobilní sluchátka značky Apple® – „bílá“
Činný odpor sluchátek 42 Ω, měřicí odpor RM = 49,7 Ω (měřeno ohmmetrem

s chybou 1 % + 2 digity). Naměřené (vypočítané) hodnoty najdeme v tabulce 5.1
a grafy na obrázcích 5.6, 5.7.

Tabulka 5.1: Impedance a účiník mobilních sluchátek značky Apple®

f [Hz] Z [Ω] δZ [–] cos φ [–] δ cos φ [–]
20 41,6 0,04 1,00 0,10
50 42,4 0,04 1,00 0,10
100 44,6 0,04 1,00 0,09
200 43,0 0,04 1,00 0,10
500 42,0 0,04 1,00 0,10
1000 42,0 0,04 1,00 0,10
1200 42,0 0,04 1,00 0,10
2000 43,0 0,04 1,00 0,10
5000 41,8 0,04 1,00 0,10
7000 42,2 0,04 1,00 0,10
10000 42,2 0,04 1,00 0,10
12000 42,1 0,04 1,00 0,10
15000 42,4 0,04 1,00 0,10
18000 42,6 0,04 1,00 0,10

Na obrázku 5.6 vidíme, že v rozsahu frekvencí 20 Hz – 18 kHz je impedance slu-
chátek frekvenčně nezávislá (tj. impedance se s frekvencí téměř nemění). Hodnota
impedance je přibližně stejná jako hodnota činného odporu sluchátek měřeného
pomocí stejnosměrného proudu z ohmmetru. Při měření stejnosměrným prou-
dem sluchátka nevydávají zvuk (neodchází z nich akustická energie do vzduchu).
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Z rovnosti impedance a činného odporu proto můžeme usoudit, že jen nepatrná
část elektrické energie, která vchází do sluchátek, se uplatní v podobě akustické
energie. Většina této energie se mění na teplo v odporu vodičů kmitací cívky,
případně v sériovém odporu zapojeném s kmitací cívkou.

Obrázek 5.6: Závislost impedance na frekvenci – „bílá“ sluchátka

Předchozí tvrzení můžeme podpořit i následující úvahou. Vyhledáme-li tech-
nické parametry „bílých“ sluchátek Apple® například z webové stránky [28],
zjistíme, že jejich citlivost je 101 dB/mW. Citlivost sluchátek vyjadřuje, jaká je
hladina intenzity zvuku (vyjádřená v dB) v bezprostřední blízkosti sluchátka při
dané frekvenci 1 kHz v případě elektrického příkonu 1 mW [29], [30]. Taková
hladina intenzity zvuku odpovídá dle zdroje [30] prostředí hlučné fabriky.

Pro hladinu intenzity zvuku L (v dB) platí definiční vztah [16]:

L = 10 log
(︃

I

I0

)︃
, (5.13)

kde I0 je intenzita prahu slyšení o hodnotě I0 = 1 · 10−12 W · m−2. Abychom spo-
čítali akustický výkon sluchátek, potřebujeme si z rovnice (5.13) nejdříve vyjádřit
intenzitu zvuku I. S využitím definice logaritmu:

y = loga x ⇔ ay = x

dostaneme:
L

10 = log10

(︃
I

I0

)︃
⇒ I = I0 · 10 L

10 = 1 · 10−12 W · m−2 · 10 101
10 = 0,013 W · m−2.

Odhadneme-li plochu výstupního otvoru sluchátka S = 20 mm2, dostaneme
pro akustický výkon hodnotu:

PV = I · S = 0,013 W · m−2 · 20 · 10−6 m2 .= 0,3 · 10−6 W.
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Srovnáme-li akustický výkon sluchátek s jejich elektrickým příkonem (1 mW),
dostaneme poměr mezi těmito výkony přibližně 3 · 10−4. Opět vidíme, že jen za-
nedbatelná část elektrického příkonu sluchátek je přeměněna na výkon akustický.

Podobně jako tomu bylo u impedance, z obrázku 5.7 vidíme, že v rozsahu
frekvencí 20 Hz – 18 kHz je účiník sluchátek frekvenčně nezávislý a je roven při-
bližně jedna. Mobilní sluchátka tedy představují pro zařízení, ke kterému jsou
připojena, prakticky činnou zátěž (cos φ = 1). Na základě tohoto výsledku mů-
žeme elektrický příkon „bílých“ sluchátek v průběhu našeho měření spočítat dle
vztahu:

P = UpI, (5.14)

který se v případě našeho měření (Up
.= 0,15 V) přibližně rovná 0,5 mW.

Obrázek 5.7: Závislost účiníku na frekvenci – „bílá“ sluchátka

Za předpokladu přímé úměrnosti akustického výkonu či intenzity na elektric-
kém příkonu, dostáváme pro poloviční příkon (0,5 mW místo 1 mW) hladinu
intenzity zvuku o 3 dB nižší:

L′ = 10 log
(︄

I/2
I0

)︄
= 10 log

(︃
I

I0

)︃
− 10 log 2 = L − 3 dB.

Pokud by naše měření probíhalo za stejných akustických podmínek jako měření
citlivosti u výrobce (což nebylo splněno neboť v našem případě sluchátka volně
ležela na stole), hladina intenzity zvuku L by byla 98 dB.

Poznámka: Chybové úsečky na grafu 5.7 byly znázorněny dle vypočítaných
absolutních chyb účiníku (dle vztahů 5.12 a 5.8). Účiník však může nabývat pouze
hodnot od 0 do 1, proto má smysl pouze část úsečky, která je v tomto intervalu.

36



5.2.2 Obyčejná plastová sluchátka – „černá“
Činný odpor sluchátek 33,2 Ω, měřicí odpor RM = 49,7 Ω (měřeno ohmmetrem

s chybou 1 % + 2 digity). Naměřené (vypočítané) hodnoty najdeme v tabulce 5.2
a grafy na obrázcích 5.8, 5.9.

Tabulka 5.2: Impedance a účiník „černých“ sluchátek

f [Hz] Z [Ω] δZ [–] cos φ [–] δ cos φ [–]
20 33,2 0,04 1,00 0,10
50 33,2 0,04 1,00 0,10
100 33,3 0,04 1,00 0,10
200 34,4 0,04 1,00 0,10
500 33,4 0,04 1,00 0,10
1000 33,3 0,04 1,00 0,10
1200 33,2 0,04 1,00 0,10
2000 33,3 0,04 1,00 0,10
5000 33,3 0,04 1,00 0,10
7000 33,4 0,04 1,00 0,10
10000 33,6 0,04 0,99 0,10
12000 33,8 0,04 0,99 0,10
15000 34,1 0,04 0,99 0,10
18000 34,4 0,04 0,99 0,10

Obrázek 5.8: Závislost impedance na frekvenci – „černá“ sluchátka
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Obrázek 5.9: Závislost účiníku na frekvenci – „černá“ sluchátka

Na obrázku 5.8 a 5.9 vidíme, že v rozsahu frekvencí 20 Hz – 18 kHz jsou
impedance a účiník černých sluchátek frekvenčně nezávislé, podobně jako tomu
bylo u bílých sluchátek. Platí pro ně stejná diskuze jako u předchozích sluchátek.

5.2.3 Vysokoohmová sluchátka s membránou
Činný odpor sluchátek 3040 Ω, měřicí odpor RM = 3279 Ω (měřeno ohm-

metrem s chybou 0.8 % + 2 digity). Naměřené (vypočítané) hodnoty najdeme
v tabulce 5.3 a grafy na obrázcích 5.11 a 5.12.

Obrázek 5.10: Vysokoohmová sluchátka s membránou
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Tabulka 5.3: Impedance a účiník vysokoohmových sluchátek

f [Hz] Z [kΩ] δZ [–] cos φ [–] δ cos φ [–]
20 3,0 0,03 1,00 0,08
50 3,0 0,03 0,98 0,08
100 3,2 0,03 1,02 0,08
200 3,6 0,03 0,86 0,09
500 5,7 0,03 0,63 0,12
1000 9,3 0,03 0,50 0,17
1200 10,9 0,03 0,49 0,20
2000 16,7 0,04 0,48 0,27
5000 39,0 0,04 0,56 0,48
7000 60,0 0,05 0,72 0,57
10000 102,0 0,07 0,97 0,72
12000 120,0 0,08 1,04 0,80
15000 83,0 0,06 0,59 0,94
16000 75,0 0,06 0,50 0,98
17000 62,0 0,05 0,39 1,03
18000 58,0 0,04 0,34 0,57

Na obrázku 5.11 a 5.12 vidíme, že na rozdíl od nízkoohmových sluchátek jsou
jejich impedance i účiník frekvenčně závislé. Pozorujeme maximum v okolí 12
kHz.

Poznámka: Hodnoty účiníku v grafu 5.12 a 5.15 jsou zatíženy chybou měření,
mají smysl opět v intervalu od 0 do 1.

Obrázek 5.11: Závislost impedance na frekvenci – vysokoohmová sluchátka
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Obrázek 5.12: Závislost účiníku na frekvenci – vysokoohmová sluchátka

Pro pokus o vysvětlení naměřených závislostí jsme využili možnosti nede-
struktivně odebrat membránu sluchátek (viz obr. 5.13) a provést stejné měření
sluchátek bez membrány (bez akustické zátěže). Na obrázku 5.13 vidíme, že slu-
chátka obsahují cívky navinuté z mnoha závitů tenkého drátu na feromagnetickém
jádře (obě sluchátka jsou zapojena v sérii).

Pro porovnání a následnou diskuzi jsme obě naměřené závislosti znázornili
v jednom grafu s logaritmickou škálou frekvencí (viz obr. 5.14, 5.15).

Obrázek 5.13: Vysokoohmová sluchátka bez membrány

40



Obrázek 5.14: Vliv přítomnosti membrány na impedanci sluchátek

Obrázek 5.15: Vliv přítomnosti membrány na účiník sluchátek

Na obou těchto obrázcích vidíme, že při malých frekvencích (přibližně do 100
Hz) se sluchátka chovají jako činný odpor (cos φ

.= 1). Impedance je navíc prak-
ticky nezávislá na přítomnosti membrány. Hlavní složkou impedance v případě
malých frekvencí je odpor vodiče, z kterého jsou navinuty cívky ve sluchátkách
(3040 Ω).

S rostoucí frekvencí pak impedance sluchátek roste a účiník cos φ klesá, to
znamená, že se začíná uplatňovat indukčnost cívek. V oblasti frekvencí 1–10 kHz
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je impedance sluchátek s membránou o něco vyšší než bez membrány. Možným vy-
světlením je, že membrána uzavírá magnetický obvod cívek, a tím zvětšuje jejich
indukčnost. Překvapení nastává u frekvencí 12 kHz a výše – hodnota impedance
začíná výrazně klesat. Při frekvenci okolo 12 kHz účiník dosahuje hodnot blízkých
jedné. Tuto skutečnost můžeme vysvětlit uvážením kapacit mezi závity cívky, pří-
padně frekvenční závislostí permeability jádra. Na základě grafů 5.14, 5.15 vidíme,
že se cívka vysokoohmových sluchátek při změně frekvence chová podobně jako
paralelní LC obvod se sériově zapojeným rezistorem.

U vyšších frekvencí nad 10 kHz je impedance sluchátek s membránou pro da-
nou frekvenci viditelně menší než bez membrány. Přitom účiník u sluchátek
s membránou je bližší k jedné v porovnání se sluchátky bez membrány. Můžeme
to vysvětlit tím, že membrána předává okolnímu prostředí energii (vytváří zvuk),
což je v analogii s elektrickými obvody ekvivalentní přidání odporu paralelně
k výše zmíněnému LC obvodu.

Z výše uvedené diskuze vidíme, že na tato sluchátka už nelze nahlížet jen přes
elektrické parametry cívek (odpor, indukčnost, mezizávitová kapacita). Do ná-
hradního schématu je potřeba zahrnout i mnohé další – akustickou zátěž, mecha-
nickou rezonanci membrány atd. Příklad náhradních schémat v odborné literatuře
najdeme třeba v [15].

5.2.4 Basový reproduktor
Činný odpor reproduktoru 6,2 Ω, měřicí odpor RM = 49,7 Ω (měřeno ohm-

metrem s chybou 1 %+2 digity). Pro následující diskuzi je užitečné znázornit zá-
vislosti impedance a účiníku i s logaritmickou škálou frekvencí (zjemníme pohled
na nízké frekvence, kde pozorujeme zajímavé chování). Naměřené (vypočítané)
hodnoty najdeme v tabulce 5.4 a grafy na obrázcích 5.16, 5.17, 5.18 a 5.19.

Na první pohled vidíme na všech grafech (5.16, 5.17, 5.18 a 5.19) výrazný roz-
díl od předchozích měření na sluchátkách (mobilních i vysokoohmových) v oblasti
nízkých frekvencí. V okolí frekvence přibližně 50 Hz stoupne hodnota impedance
reproduktoru přibližně na 15násobek činného odporu či impedance v oblasti sto-
vek Hz.

U vysokoohmových sluchátek jsme takové „rezonanční“ chování vysvětlovali
pomocí indukčnosti a mezizávitových kapacit pevných cívek. V případě basového
reproduktoru je kmitací cívka pohyblivá, má mnohem méně závitů, a tím i mno-
hem menší činný odpor a zanedbatelnou mezizávitovou kapacitu. Rezonanční
chování v oblasti nízkých frekvencí tedy nelze vysvětlit na základě rezonance LC
obvodu. Vysvětlení nalezneme v mechanické rezonanci kmitacího systému repro-
duktoru.

Kmitací systém reproduktoru (složený z membrány, kmitací cívky, prachovky
a pružných elementů, pomocí kterých je zavěšen do pevného koše reproduktoru
– viz obr. 5.20) si můžeme představit jako tlumený harmonický oscilátor. Ta-
kový oscilátor dosahuje při harmonickém buzení maxima amplitudy při určité
frekvenci.

Jestliže kmitací cívkou teče střídavý elektrický proud, tato cívka kmitá v poli
permanentních magnetů reproduktoru. Při tomto pohybu dochází také k induko-
vání napětí v závitech kmitací cívky. Indukované napětí je tím větší, čím je vyšší
rychlost pohybu kmitací cívky, a ta souvisí s amplitudou i frekvencí kmitů cívky.
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Tabulka 5.4: Impedance a účiník – basový reproduktor

f [Hz] Z [Ω] δZ [–] cos φ [–] δ cos φ [–]
20 11,2 0,04 0,65 0,10
25 14,3 0,04 0,56 0,08
30 18,8 0,04 0,49 0,07
35 26,8 0,04 0,44 0,05
40 42,3 0,04 0,49 0,05
45 77,0 0,04 0,76 0,06
48 100,1 0,04 0,99 0,07
50 95,0 0,04 0,97 0,07
55 56,2 0,04 0,67 0,06
60 37,2 0,04 0,55 0,05
65 27,6 0,04 0,52 0,06
100 10,6 0,04 0,84 0,11
200 8,6 0,04 0,90 0,13
500 8,8 0,04 0,95 0,13
1000 11,4 0,04 0,84 0,11
1200 12,8 0,04 0,79 0,10
2000 17,7 0,04 0,75 0,08
5000 30,5 0,04 0,59 0,06
7000 38,0 0,04 0,57 0,05
10000 48,1 0,04 0,55 0,05
12000 54,1 0,04 0,54 0,05
15000 62,3 0,04 0,53 0,05
16000 64,8 0,04 0,53 0,05
17000 67,4 0,04 0,52 0,05
18000 69,7 0,04 0,52 0,05

V případě mechanické rezonance nastává maximum amplitudy, a tím i maximum
indukovaného napětí v kmitací cívce. Toto indukované napětí se odečítá od napětí
přivedeného na cívku (s konstantní amplitudou), následkem čehož poklesne proud
(amplituda proudu) tekoucí do reproduktoru (podrobněji rozebereme dále). Je-
likož impedance reproduktoru je dána podílem napětí a proudu na jeho kmitací
cívce, uvedený pokles proudu znamená nárůst impedance. Na stejné frekvenci,
jako je maximum impedance, je i maximum účiníku. Z teorie buzeného harmo-
nického oscilátoru víme, že v okolí rezonance je fázové posunutí mezi výchylkou
a budicí silou blízké π/2, takže výchylka je za budicí silou opožděna o čtvrt pe-
riody (viz [32]).

Uvažujme, že okamžitá hodnota budicí síly je přímo úměrná okamžité hodnotě
proudu (můžeme si vzpomenout na středoškolský vztah: F = B · I · l), v našem
případě bude fb = B ·i·o·N , kde i a fb jsou okamžité hodnoty proudu a budicí síly,
o je délka (obvod) jednoho kruhového závitu, N je počet závitů a B je velikost
magnetické indukce v místě závitů (uvažujeme B konstantní). Předpokládejme,
že pro okamžitou hodnotu proudu máme i = Im sin(ωt) a obdobně pro budicí sílu
máme fb = Fm sin(ωt), kde Fm = B · Im · o · N .
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Obrázek 5.16: Závislost impedance na frekvenci – basový reproduktor

Obrázek 5.17: Závislost účiníku na frekvenci – basový reproduktor

Řekli jsme, že v okolí rezonance je výchylka kmitacího systému opožděna
za budicí silou fb o čtvrt periody, což můžeme v návaznosti na předchozí vztahy
zapsat následovně: y = ym sin(ωt − π/2) = −ym cos(ωt). Pro rychlost pohybu
systému dostaneme první derivací výchylky okamžitou hodnotu: v = vm · sin(ωt),
kde vm = ymω. Okamžitá hodnota indukovaného napětí je přímo úměrná této
rychlosti (viz středoškolský vztah ui = B · l · v = B · o · N · v), a tedy ui =
Um sin(ωt), kde Um = B · o · N · vm. V okolí mechanické rezonance systému bude
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Obrázek 5.18: Závislost impedance na frekvenci – basový reproduktor

Obrázek 5.19: Závislost účiníku na frekvenci – basový reproduktor

tedy indukované napětí ve fázi s budicím proudem. Tomu odpovídá cos φ = 1.
Nebudeme-li v oblasti rezonance, má už indukované napětí jiný fázový posun než
π/2, což změní hodnotu účiníku směrem dolů.

Na grafu 5.16 dále vidíme, že v oblasti vyšších frekvencí (5 kHz a výše) im-
pedance setrvale přibližně lineárně roste při nízkém účiníku. Na první pohled by
se mohlo zdát, že nárůst impedance s frekvencí je dán zvětšující se induktancí
samotné kmitací cívky. Pokud by tato induktance byla hlavní složkou impedance,
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Obrázek 5.20: Řez reproduktorem (převzato z [31])

Obrázek 5.21: Působení magnetické síly na kmitací cívku

účiník (při malém činném odporu cívky) by dosahoval daleko menších hodnot,
než jsme naměřili (cos φ = 0,5). Obdobně jako v předchozí úvaze je indukované
napětí na kmitací cívce závislé na rychlosti, a tedy i frekvenci kmitů systému.
Mimo oblast mechanické rezonance amplituda indukovaného napětí roste s frek-
vencí budicího proudu. Z teorie buzeného harmonického oscilátoru opět víme, že
pro budicí frekvence větší, než je frekvence vlastních kmitů systému, se fázový
rozdíl mezi výchylkou a budicí silou blíží k π. Zopakováním předchozích úvah
pro tento případ dostaneme fázový posun mezi indukovaným napětím a budicím
proudem blízký π/2 podobně, jako je tomu u cívky. Nárůst impedance si tedy
můžeme vysvětlit poklesem proudu způsobeným indukovaným napětím v kmi-
tací cívce. Díky fázovým posuvům indukovaného napětí vůči budicímu proudu je
detailnější popis složitější než v případě maxima u mechanické rezonance.

Námi změřená impedanční charakteristika z obrázku 5.17 se přibližně shoduje
s charakteristikou na obrázku 5.22, která je uvedena v knize [15].

Z předchozích odstavců je vidět, že na rozdíl od sluchátek si v případě re-
produktoru pro vysvětlení naměřených elektrických závislostí nevystačíme pouze
s elektrickými parametry (činný odpor, indukčnost, mezizávitová kapacita). Mu-
síme zahrnout i mechanické vlastnosti systému a také už nezanedbatelné předá-
vání energie do okolního vzduchu. Zahrnutí všech těchto skutečností vede na slo-
žitá náhradní schémata (viz obr. 5.23 [15]). Navíc není jedno, zda je reproduk-
tor volně položen ve volném prostoru, nebo umístěn například v reproduktorové
skříni – ozvučnici, která má vliv na mechanické vlastnosti systému. (V našem
případě jsme prováděli měření na basovém reproduktoru umístěném v ozvučnici
bez předního krytu a samozřejmě bez výhybky.)

Jeden ze základních parametrů, který můžeme z grafu 5.17 určit, je jmenovitá
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Obrázek 5.22: Impedanční char. basového reproduktoru (převzato z [15])

impedance reproduktoru. Jmenovitá impedance je nejmenší velikost elektrické
impedance reproduktoru ve frekvenčním pásmu, pro které je určen [33]. Je ob-
vykle jen o málo vyšší než činný odpor reproduktoru a bývá udávána výrobcem
reproduktoru. Jmenovitá impedance zkoumaného basového reproduktoru je 8 Ω.

Pro optimální výkonové přizpůsobení reproduktoru a zesilovače, ke kterému je
připojen, je vhodné, aby jmenovitá impedance reproduktoru odpovídala výstupní
impedanci zesilovače. Pokud připojíme k zesilovači reproduktor o vyšší jmenovité
impedanci, než je jeho výstupní impedance, bude proud reproduktorem, a tedy
i výkon bude nižší. Naopak připojíme-li k zesilovači reproduktor s nižší jmenovi-
tou impedancí, než je výstupní impedance zesilovače, bude sice proud reproduk-
torem vyšší, ale zvětší se tím úbytek napětí na výstupní impedanci zesilovače, což
má opět za následek nižší výkon. Navíc v důsledku vyššího proudu může dojít
k poškození výkonových součástek koncového stupně zesilovače.

Obrázek 5.23: Náhradní schéma reproduktoru (převzato z [15])
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5.2.5 Výškový reproduktor
Činný odpor reproduktoru 7,2 Ω, měřicí odpor RM = 49,7 Ω (měřeno ohm-

metrem s chybou 1 % + 2 digity). Pro následující diskusi je opět užitečné grafy
znázornit i s logaritmickou škálou frekvencí. Naměřené (vypočítané) hodnoty na-
jdeme v tabulce 5.5 a grafy na obrázcích 5.24, 5.25, 5.26 a 5.27.

Tabulka 5.5: Impedance a účiník – výškový reproduktor

f [Hz] Z [Ω] δZ [–] cos φ [–] δ cos φ [–]
20 7,2 0,04 1,0 0,20
50 7,3 0,04 1,0 0,20
100 7,3 0,04 1,0 0,20
200 7,5 0,04 1,0 0,20
500 11,4 0,04 1,0 0,15
1000 16,1 0,04 1,0 0,12
1200 14,8 0,04 1,0 0,13
2000 9,9 0,04 1,0 0,16
5000 9,1 0,04 1,0 0,18
7000 10,1 0,04 0,9 0,17
10000 11,7 0,04 0,8 0,17
12000 13,0 0,04 0,8 0,16
15000 14,7 0,04 0,7 0,16
16000 15,3 0,04 0,7 0,16
17000 15,9 0,04 0,7 0,16
18000 16,6 0,04 0,7 0,16

Obrázek 5.24: Závislost impedance na frekvenci – výškový reproduktor
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Obrázek 5.25: Závislost účiníku na frekvenci – výškový reproduktor

Obrázek 5.26: Závislost impedance na frekvenci – výškový reproduktor

V případě výškového reproduktoru vidíme na obrázcích 5.24, 5.25 podobné
základní rysy závislosti impedance na frekvenci jako u basového reproduktoru.
Vidíme nárůst impedance jak v oblasti mechanické rezonance systému, tak i ná-
růst impedance při vyšších frekvencích. Na rozdíl od basového reproduktoru je
však oblast mechanické rezonance systému posunuta k frekvencím kolem 1 kHz.
Kmitací systém výškového reproduktoru je menší a lehčí. Rezonanční frekvence
systému je vyšší než u basového reproduktoru.
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Obrázek 5.27: Závislost účiníku na frekvenci – výškový reproduktor

Na grafu závislosti impedance a účiníku na frekvenci v logaritmické škále
na obrázcích 5.25, 5.27 u nízkých frekvencí (cca do 200 Hz) vidíme, že se výškový
reproduktor chová jako činný odpor. Jeho hodnota je dána pouze odporem vodiče
kmitací cívky.

Rozměry a konstrukce reproduktorů souvisí s převodem mechanického kmi-
tání membrány na energii akustickou. Membrána reproduktoru je v kontaktu
s plynným prostředím (vzduchem), se kterým si cyklicky vyměňuje energii –
určité množství vzduchu kmitá spolu s membránou [34]. Současně ale dochází
k vyzařování energie v podobě akustických vln. Jak jsme již řekli dříve, u vyš-
ších frekvencí mimo oblast mechanické rezonance není budicí síla ve fázi s rych-
lostí kmitů systému a tím i okolního vzduchu v bezprostřední blízkosti mem-
brány reproduktoru. Pokud by nedocházelo k vyzařování energie či jinému tlu-
mení kmitů, byl by tento fázový posuv dokonce roven π/2 [32]. Střední hodnota
mechanického výkonu, který by v tomto případě membrána předávala vzduchu,
je < p >=< f · v >= Fmax · vmax · cos(π/2) = 0. Tato situace odpovídá elek-
trické analogii, kdy máme ke zdroji střídavého napětí připojenou ideální cívku
(a předchozí vztah vzorci P = U · I · cos φ).

Naopak vyzařování energie bychom v elektrické analogii znázornili rezistorem,
připojeným ke zdroji střídavého napětí. Dohromady si tedy vzduch v okolí mem-
brány můžeme představit v elektrické analogii jako sériovou kombinaci ideální
cívky a ideálního rezistoru (viz obr. 5.23). Podobně jako v případě elektrických
veličin, kdy podílem fázorů napětí a proudu dostáváme komplexní elektrickou
impedanci, tak i v případě odpovídajících mechanických veličin (síla, rychlost)
můžeme podílem fázorů síly a rychlosti zavést mechanickou vyzařovací impe-
danci [34]:

Ẑmv = F̂

v̂
. (5.15)
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Reálná část této impedance přitom souvisí s vyzařováním energie a imaginární
část se vzduchem kmitajícím spolu s membránou. V literatuře [34] najdeme vztah
pro mechanickou vyzařovací impedanci membrány reproduktoru ve tvaru pulzující
koule:

Ẑmv = ρc0S(Re Ẑ + jIm Ẑ), (5.16)

kde
Re Ẑ =

(2π R
λ

)2

1 + (2π R
λ

)2 ,

Im Ẑ =
2π R

λ

1 + (2π R
λ

)2 ,

kde ρ je hustota vzduchu, c0 rychlost šíření zvuku, S plocha membrány, R poloměr
membrány a λ vlnová délka.

Závislosti Re Ẑ a Im Ẑ na poměru R/λ jsou vyneseny na obrázku 5.28. Pře-
dávání energie (při dané velikosti budicí síly, která souvisí s budicím proudem) do
vzduchu je tím efektivnější, čím je větší podíl Re Ẑ/Im Ẑ. Jako kritickou hodnotu
vezměme případ, kde Re Ẑ = Im Ẑ, to nastane při splnění podmínky R/λ = 2π.
Převedeno na frekvenci, Re Ẑ je vetší než Im Ẑ od hodnoty:

fk = c0

2πR
. (5.17)

Reproduktor tedy efektivně předává energii nad touto kritickou hodnotou frek-
vence, která je nepřímo úměrná velikosti membrány. Pro výškový (kulový) re-
produktor o poloměru 5 cm je kritická hodnota frekvence 1082 Hz. Z uvedeného
vztahu je také vidět, proč je nutné pro vyzařování zvuku s nízkou frekvencí (basy)
mít velký průměr membrány reproduktoru.

Obrázek 5.28: Závislost vyzařovací impedance na frekvenci – převzato z [35]
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6. Ověření aktivity ve škole
Cílem vytvořených aktivit je i praktické ověření teoretických poznatků, které

studenti získali na hodinách fyziky, a přiblížení fyzikálních principů z jiné perspek-
tivy. V této kapitole je popsáno ověření jedné z našich aktivit ve škole. Nejdříve je
představena forma, v jaké byla aktivita pro studenty připravena. Je zde popsáno,
jak a komu byla zadána a jakým způsobem ji studenti vypracovali včetně oblastí,
které jim dělaly potíže. V navazující diskuzi jsou představeny meze, na které jsme
během zpracování narazili a návrhy jejich řešení.

6.1 Výuková aktivita
Na základě kapitoly Zkoumání činnosti sluchátek vznikla aktivita, kterou mo-

hou učitelé v hodinách fyziky použít jako laboratorní práci či praktickou ukázku
k výkladu o elektroakustických měničích. Vzhledem k aktuální době, kdy výuka
probíhá distančním způsobem, je možno tento materiál využít i pro individuální
domácí práci. Aktivita byla zpracována ve formě pracovního listu. Ten je možné
použít jak pro středoškoláky, tak i na základních školách či kroužku fyziky.

Pracovní list byl vytvořen ve dvou verzích. V první verzi (viz Příloha 1) jsou
úkoly zadány volněji – se záměrem umožnit studentům tvořivé využití volného
prostoru. Druhá verze pracovního listu (viz Příloha 2) obsahuje podrobně popsaná
zadání včetně prostoru vyhrazeného pro odpovědi. V této verzi je také přidán úkol
spočívající v zakreslení vektoru magnetické síly na vodiče kmitací cívky. Vzorové
řešení pracovního listu je součástí druhé kapitoly – Zkoumání činnosti sluchátek.

6.2 Zadání aktivity
Popisovaný materiál byl zadán v prvním a ve třetím ročníku Střední průmys-

lové škole sdělovací techniky Panská. Tato škola studentům nabízí čtyři různé
obory – Filmová a televizní tvorba, Audiovizuální technologie, Globální a síťové
technologie a Technické lyceum – studenti tak, co do zaměření, netvoří homogenní
skupinu.

Studentům prvního ročníku byla zadána první verze aktivity, a to formou
dobrovolného domácího úkolu. Tento úkol se rozhodlo dobrovolně zpracovat osm
studentů napříč několika obory – od technicky zaměřených po umělecké. Stu-
dentům třetího ročníku oboru Technické lyceum byl úkol zadán v rámci povinné
laboratorní práce. Zpracovalo jej 17 studentů. Vzhledem k tomu, že byli oslo-
veni později, byl jim umožněn výběr z obou verzí, přičemž všichni zvolili dru-
hou (vázanější) verzi pracovního listu. Aktivita byla zadána v distanční výuce,
všichni studenti tak úkol zpracovali doma. Studenti měli na vypracování aktivity
k dispozici týden. Ti, kteří úkol zpracovali dobrovolně, dostali za jeho odevzdání
jedničku. Skupina, která úkol zpracovala formou povinné laboratorní práce, byla
ohodnocena v rámci kritérií stanovených dle požadavků zadávajícího vyučujícího.

Další školou, kde byla aktivita Zkoumání činnosti sluchátek zadána, bylo Gym-
názium Pierra de Coubertina v Táboře. Za úkol ji dostali studenti septimy více-
letého gymnázia v rámci prezenčních fyzikálních praktik. Práce na aktivitě pro-
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bíhala v rámci dvou na sebe navazujících vyučovacích hodin. Studenti zmíněné
školy měli k dispozici i další pomůcky a zařízení dle vlastní volby. Praktika se
zúčastnila polovina třídy – „pitvání“ sluchátek probíhalo současně na šesti stano-
vištích. Z nasbíraného materiálu (fotografie, poznámky) studenti doma zpracovali
zadaný pracovní list.

6.3 Vypracování aktivity
Všem studentům SPŠST Panská se v daném časovém úseku podařilo úkol

zpracovat. Úroveň zpracování aktivity se různila. Ne všechny práce zcela splnily
stanovené zadání, několik však bylo zpracováno velmi pečlivě – tři z nich jsme
k této práci přiložili (viz Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5).

Studenti, kteří si vybrali volnou verzi, měli při zpracovávání několik dotazů.
Nejčastěji se týkaly počtu obrázků, schématu konektoru JACK či propojení bate-
rie a konektoru kancelářskými sponkami. Studenti také často naráželi na problém
s kvalitou pořízených fotografií – jejich telefon jim neumožnil zvětšit obrázek na-
tolik, aby byli schopni určit počet závitů kmitací cívky. Studenti prvního ročníku
měli problém se zodpovězením otázky týkající se Flemingova pravidla levé ruky.
Neznalost tohoto pravidla se však dala očekávat – na této škole je probíráno až
v rámci magnetického pole v druhém ročníku. Studenti tak neuvažovali magnetic-
kou sílu, pouze popsali že se cívka hýbe, aniž by dokázali vysvětlit princip jejího
pohybu.

Pracovní list byl zadán studentům třetího ročníku. Během zadávání úkolu měli
pouze jeden dotaz týkající se možnosti získání sluchátek pro rozebrání v situaci
vládou nařízené karantény. Při zpracování žádné dotazy neměli. Po odevzdání
jsme však zjistili, že část studentů několik úkolů vynechala. Tito studenti vyne-
chali úkol spočívající ve vysvětlení principu pomocí Flemingova pravidla a nákresu
konektoru JACK. Mnoho studentů taktéž nesplnilo úkol spočívající v zakreslení
vektoru magnetické síly (související s Flemingovým pravidlem) a nepopsalo, z ja-
kého materiálu je navinuta kmitací cívka.

Táborští gymnazisté stihli provést většinu praktických kroků během dvou ho-
din ve škole. Předem byli požádáni o sběr použitých sluchátek a přinesení svého
základního nářadí. Některé z povedených odevzdaných prací měly volnější lite-
rární podobu odpovídající zaměření studentů (viz Příloha 6).

6.4 Zpětná vazba a diskuze
Pro získání zpětné vazby a zlepšení případných nedostatků v pracovním listu

jsme požádali studenty SPŠST Panská o vyplnění informačního dotazníku ob-
sahujícího šest otázek (viz Příloha 7). V dotazníku jsme se zaměřili na otázky
týkající se získaných poznatků, hodnocení zábavnosti dané aktivity a srozumitel-
nosti zadání.

Studenti odpovídali na hodnotící škále od 1 do 5, kde jednotlivá čísla symbo-
lizovala školní známky. Důvodem této formy bylo zejména zkrácení doby, kterou
studenti hodnocení úkolu věnovali, a zvýšení pravděpodobnosti návratnosti těchto
dotazníků. Tato forma s sebou však nesla i jisté nevýhody. Odpovědi studentů
byly mnohdy vyjádřeny pouze čísly – často chybělo odůvodnění studentovy odpo-
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vědi. Zvolená forma odpovědí tak limitovala například reflexi studentů související
se srozumitelností zadání. V některých případech se objevilo snížené hodnocení,
chybělo však jeho odůvodnění.

Studenti vnímali, že je aktivita obohatila – všichni odpověděli, že se naučili
něco nového – většina si však nebyla jista, jakým způsobem získané poznatky
využije. Práci na aktivitě všichni hodnotili jako zábavnou a většina by aktivitu
doporučila svým spolužákům.

Další oblastí, na kterou jsme se v dotazníku zaměřili, byla srozumitelnost
zadání. Většina studentů neměla ke srozumitelnosti zadání žádné výhrady. V ně-
kolika případech se objevilo hodnocení 2, které bylo zdůvodněno nedostatečně
konkrétním zadáním otázek. Studenti také upozornili na několik úkolů, se kte-
rými si nevěděli rady. Problémy jim dělala například neznalost Flemingova pravi-
dla levé ruky, nakreslení zapojení konektoru JACK či zakreslení magnetické síly.
Několik z nich zmínilo problémy s vyndáním permanentního magnetu z koše re-
produktoru. Jeden ze studentů uvedl, že by ocenil, kdyby byl v úvodu aktivity
přiložen obrázek s popisem základních komponent sluchátka. Účelem pracovního
listu však bylo, aby funkci těchto součástí studenti „objevili“ sami (navíc studenti
rozebírali různá sluchátka).

U studentů jsme pozorovali snahu vysvětlit rozpohybování membrány spíše
přes přitahování nebo odpuzování cívky protékané proudem a permanentního
magnetu místo aplikace elementárních konceptů magnetické síly na vodič s prou-
dem. Správné vysvětlení příčin vzájemného přitahování nebo odpuzování dvou
magnetů (cívky a magnetu) je přitom daleko složitější než použití magnetické
síly na vodič s proudem.

Aktivita byla zadána studentům 1. ročníku, kteří některé poznatky z výuky,
potřebné k vypracování dané aktivity, ještě neměli. Dalo se tak předpokládat, že
některé úlohy nebudou schopni kvalitně zpracovat. Problémy s jejich vypracová-
ním však měli i studenti 3. ročníku, kteří již požadovanou látku probírali. Příčinu
horší kvality zpracování některých otázek u těchto studentů vidíme ve špatném
pochopení vykládané látky – studenti mohou umět princip verbálně popsat, ne-
musí však být schopni ho aplikovat v praxi. Pokud by tak po odevzdání práce
například proběhlo individuální či skupinové zhodnocení aktivity učitelem a vy-
světlení chyb, které studenti udělali, mohlo by dojít k dodatečnému prohloubení
porozumění obsaženým principům. Další možnou příčinu nekvalitního zpracování
některých úkolů vidíme v nedostatečné motivaci studentů. Studenti 1. ročníku se
aktivity zúčastnili dobrovolně, měli však za pečlivé zpracování slíbenou jedničku.
Studenti 3. ročníku naopak pracovní list zpracovávali povinně – po odevzdání byla
jejich práce také hodnocena, neměli však možnost si zvolit, zda úkol zpracují, či
ne, mohla tak být oslabena jejich vnitřní motivace.

Posledním nedostatkem, který studenti ve zpětné vazbě zmiňovali, byl pro-
blém nalézt vhodné uplatnění získaných poznatků v praxi. K lepšímu uvědomění
toho, jak mohou studenti dané vědomosti a dovednosti dále využít, by mohla
sloužit například závěrečná společná diskuze nad aktivitou.
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Závěr
V rámci této diplomové práce vznikly na základně provedené rešerše učebnic

a odborné literatury praktické aktivity umožnující lepšímu porozumění elektroa-
kustickým měničům na středoškolské úrovni.

První z aktivit se zaměřila na experimentální zkoumání činnosti běžných mo-
bilních sluchátek. Pro tuto aktivitu lze s velkou výhodou využít i jen částečně
funkční nebo nefunkční sluchátka kterých je mezi studenty dostupné velké množ-
ství. Naše zkoumání sluchátek vede studenty nejen ke smysluplné experimentální
práci, ale i k propojení základních principů (magnetická síla působící na vodič
s proudem) s jejich aplikacemi. Aktivita přitom zahrnuje využití moderních tech-
nologií (např. fotoaparát mobilního telefonu) a dalších běžně dostupných pomů-
cek.

Druhá aktivita – výroba jednoduchého telefonu – je určena zejména zájem-
cům o elektroniku (nezávisle na věku). Zde jsou opět využita (tentokrát funkční)
sluchátka k mobilnímu telefonu s mikrofonem. Zesílení signálu z mikrofonu za-
jišťuje jednoduchý tranzistorový zesilovač postavený na dřevěných destičkách
s „hřebíčkovou technologií“.

Třetí, nejobsáhlejší aktivita umožňuje zkoumání různých elektroakustických
měničů (různých sluchátek a reproduktorů) pomocí měření jejich elektrických
vlastností (impedance a účiníku) při různých frekvencích. Výsledky těchto měření
poskytují odrazový můstek pro podrobnou diskusi principu činnosti jednotlivých
elektroakustických měničů, směřující k porozumění předávání energie do vzduchu
(rozměry reproduktoru, náhradní schémata).

Poslední kapitola představuje ověření jedné z navržených aktivit – Zkoumání
činnosti sluchátek. Tato aktivita byla zadána studentům středních škol. V kapitole
je podrobně popsán průběh zadání s vypracováním aktivity a zpětná vazba zís-
kaná od studentů. Aktivita byla studenty obecně hodnocena jako zábavná a sro-
zumitelně zadaná, několik studentů však mělo s vypracováním některých úkolů
problém. Komplikace se opakovaně objevovaly zejména u vysvětlení principu čin-
nosti sluchátek (směru magnetické síly). Shromážděné poznatky jsou představeny
a diskutovány v závěru kapitoly.

Tato práce se zabývá elektroakustickými měniči využívajícími pohyblivou či
pevnou cívku protékanou střídavým elektrickým proudem. Existují však i jiné
principy, umožňující uvést do pohybu membránu například piezoelektrický jev.
Piezoelektrické měniče najdeme v celé řadě spotřební elektroniky, hraček a pře-
vážně jako zdroje tónu o jedné frekvenci.
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