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Badanie urządzeń audio 

Kontakt:  

1. trioda@trioda.com 

2. grzegorz.makarewicz@ire.pw.edu.pl 

Grzegorz Makarewicz, Zakład Elektroakustyki, pokój 130 
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Kable / gniazda / złącza 
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•Kable/gniazda sygnałowe (małosygnałowe) 

•Kable/gniazda głośnikowe 

•Kable/gniazda zasilające (sieciowe) 

•Kable/listwy montażowe i inne 
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Dlaczego sygnały „audio” 
są tak przyjazne 

 (przynajmniej na razie) 
 z punktu widzenia kabli 

połączeniowych? 
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Podpowiedź 

Zakres częstotliwości 
przetwarzanych sygnałów 
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Krótko o podstawowym 
kablowym problemie 

„mikrofalowców” 
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Sygnał przesyłany za pomocą 
kabla muszą analizować nie 

tylko w funkcji czasu ale i 
położenia – co prowadzi nas 

do pojęcia: 

 linii długiej 
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Linia długa 

Linia symetryczna dwuprzewodowa 

4


l

Warunek aby kabel sygnałowy był linią długą 

• d odległość pomiędzy przewodami 

• l długość przewodu 

• λ długość fali 
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Linia długa 

Model odcinka linii długiej zbudowany za pomocą elementów o stałych skupionych 

• R rezystancja na jednostkę długości linii [Ω/m] (straty cieplne w obu przewodach linii) 

• L indukcyjność na jednostkę długości linii [H/m] (pole magnetyczne obu przewodów linii) 

• C pojemność na jednostkę długości linii [F/m] (pole elektryczne w dielektryku pomiędzy 
 przewodami linii) 

• G upływność na jednostkę długości linii [S/m] (straty cieplne w dielektryku) 
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Linia długa 

Model odcinka linii długiej zbudowany za pomocą elementów o stałych skupionych 

• R rezystancja na jednostkę długości linii [Ω/m] (straty cieplne w obu przewodach linii) 

• L indukcyjność na jednostkę długości linii [H/m] (pole magnetyczne obu przewodów linii) 

• C pojemność na jednostkę długości linii [F/m] (pole elektryczne w dielektryku pomiędzy 
 przewodami linii) 

• G upływność na jednostkę długości linii [S/m] (straty cieplne w dielektryku) 
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Linia długa 

Linię długą można traktować jako łańcuchowe połączenie nieskończenie wielu czwórników skupionych 
reprezentujących odcinki linii o długościach zbiegających do zera. 

C

L
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Podstawowy parametr związany z przesyłaniem sygnału – impedancja falowa 
 (linii stratnej i bezstratnej) 
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Linia długa 

• W przypadku linii bezstratnej impedancja falowa nie zależy od długości 
przewodu a jedynie od jego konstrukcji (wymiarów poprzecznych, rodzaju 
zastosowanego dielektryka). 

• Gdy impedancja obciążenia jest równa impedancji falowej to mówimy, że o 
dopasowaniu falowym, nie występuje zjawisko odbicia i w każdym punkcie 
linii iloraz napięcia do płynącego prądu jest równy impedancji falowej. 

• Typowe impedancje falowe przewodów koncentrycznych wynoszą 50Ω i 
75Ω. 

• Typowa impedancja falowa ścieżki płytki drukowanej to około 100Ω. 
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Linia długa 

Porównaniu warunku dopasowania falowego z dopasowaniem rezystancji obciążenia 
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Linia długa 

• 225kHz (Jedynka Polskiego Radio) – 333 metry 

• 1GHz (częstotliwość taktowania procesora) – 7.5 cm 

Minimalne długości spełniające warunek linii długiej 

A co z zakresem akustycznym? 

• 20Hz (dół pasma przenoszenia) – 3 750 000 metrów 

• 20kHz (góra pasma przenoszenia) – 3750 metrów 

Uffffff ;-) 
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Dlaczego sygnały „audio” są 
tak przyjazne z punktu 

widzenia kabli połączeniowych  

 tylko częściowo? 
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Dlatego, że w układach audio 
stosowane jest coraz częściej 

przesyłanie sygnałów 
cyfrowych, w których istotnym 

parametrem jest czas 
narastania zbocza, a 

częstotliwości rosną i rosną !!! 

UWAGA na AES/EBU  
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Wróćmy do czasów współczesnych 

• Zagadnieniami impedancji falowych zajmują się 
głównie audiofile (w tym w odniesieniu do kabli 
zasilających!!!) 

• Naszymi problemami są: 

• mnogość rozwiązań kabli i gniazd, z którymi mamy 
do czynienia w profesjonalnym i nieprofesjonalnym 
sprzęcie audio, 

• wzajemna współpraca urządzeń wyposażonych w 
wejścia i wyjścia różnych typów. 
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Wróćmy do czasów współczesnych... 
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Typ sygnału Funkcja Kolor 

Sygnał analogowy 

Lewy/Mono Biały/czarny 

Prawy Czerwony 

Środek Zielony 

Lewy surround Niebieski 

Prawy surround Szary 

Tylny lewy surround Brązowy 

Tylny prawy surround Jasny brązowy 

Głośnik basowy Purpurowy 

Sygnał audio cyfrowy S/PDIF Pomarańczowy 

Composite video Composite Żółty 

Analogowy 
Component Video 

Y Zielony 

Pb Niebieski 

Pr Czerwony 

Analogowy 
Component 

Video/VGA (RGB/HV) 

R Czerwony 

G Zielony 

B Niebieski 

Synchronizacja pozioma Żółty 

Synchronizacja pionowa Biały 
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•Kable/gniazda sygnałowe (małosygnałowe) 

•Kable/gniazda głośnikowe 

•Kable/gniazda zasilające (sieciowe) 

•Kable/listwy montażowe i inne 

Typy kabli/przewodów 
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Połączenia sygnałowe 
(małosygnałowe) 
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Połączenia sygnałowe (małosygnałowe) 

•DIN 

•XLR 

•RCA 

•BNC 

•JACK 

•TOSLINK 

•INNE 
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W normie DIN 45-500 określono wymagania dotyczące gniazda sygnałowego – mocno 
krytykowanego na rynku, ale z konieczności powszechnie stosowanego w sprzęcie audio. 

DIN 
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Kablami DIN przesyłane są sygnały analogowe. 

DIN 
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XLR 
Produkowane od 1950 roku. 

• Konstrukcja opracowana przez Jamesa H. Cannona – stąd nazwa gniazdem 
Cannona. 

• Istnieją wersje kilkupinowe, ale w dziedzinie audio wykorzystywana jest wersja 
trzypinowa zwana XLR. 
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XLR 
Przewodami XLR przesyłane są: 
 
• Sygnały analogowe 
• Sygnały cyfrowe 

• Transmisja cyfrowa w standardzie AES/EBU 
 
Standard połączenia cyfrowego dla sygnału audio opracowany w 1985 roku przez Audio 
Engineering Society (AES) oraz zatwierdzony przez organizacje IEC (International 
Electrotechnical Commission), EBU (European Broadcasting Union) oraz EIAJ. 
Sygnał jest przesyłany pojedynczym kablem symetrycznym XLR.  
ransmisja odbywa się szeregowo, sygnał zawiera informacje lewego i prawego kanału, 
zakodowane z rozdzielczością do 24 bitów. 
Standard AES/EBU został teoretycznie przystosowany, aby sygnał cyfrowy mógł być 
przesyłany zwykłymi kablami mikrofonowymi, stosowanymi np. w studiach nagraniowych. 
W praktyce okazuje się, że zwykłe okablowanie studyjne nie przenosi tak wysokiej 
częstotliwości jak nośna sygnału. Dla częstotliwości próbkowania 48 kHz częstotliwość 
sygnału wynosi 3.072 MHz, dla 32 kHz - 2.048 MHz.  
Trzeba uwzględniać impedancję falową kabla. W przypadku standardu AES/EBU wynosi ona 
110Ω  +/- 20% ( według norm AES). 
W sprzęcie domowym znajdujemy niekiedy gniazdo XLR oznaczone jako AES/EBU, choć nie 
spełnia ono w pełni wymogów standardu. Jest tam podany sygnał w formacie danych 
cyfrowych SPDIF, a tylko jego parametry elektryczne są zmienione (sygnał symetryczny o 
większej amplitudzie). 
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XLR 
Złącza XLR stosowane do połączeń symetrycznych przy przesyłaniu sygnałów 
analogowych: 
 
•Gniazda i wtyki z bolcami (tzw. Męskie) są wyjściami. 
•Gniazda i wtyki  z otworami (tzw. żeńskie) są wejściami. 
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XLR 

Numeracja kołków połączeniowych i kolory przewodów 
Zielony, niebieski i czarny stosowane zamiennie 



29 

XLR 

Wzmacniacz symetryczny z wejściem symetrycznym (model 002.asc). 
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XLR 

Wzmacniacz symetryczny z sygnałem sumacyjnym na wejściu (dwa sygnały o tej samej fazie i 
amplitudzie. 
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XLR 

Wzmacniacz symetryczny – wzmocnienie sygnału różnicowego (dwa sygnały wejściowe  o tej samej 
fazie i różnych amplitudach). 
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XLR 

Wzmacniacz symetryczny z symulacją zakłóceń (model 003.asc) 
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XLR 

Wzmacniacz symetryczny – wzmocnienie sygnału różnicowego i tłumienie sygnału zakłócającego 
(sumacyjnego). 
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RCA (cinch) 
RCA jest skrótem od nazwy firmy Radio Corporation of America, która wprowadziła to 
złącze na rynek w latach czterdziestych, by umożliwić połączenie gramofonów typu mono 
ze wzmacniaczami.  
 
Złącze ma centralnie pin sygnałowy, a na zewnątrz masę. 
 
Połączenie to korzysta z sygnałów niesymetrycznych, a przy większych długościach podatne 
jest na zakłócenia elektromagnetyczne. Można je w pewnym stopniu zniwelować stosując 
wysokiej klasy ekranowane przewody koncentryczne. 
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RCA (cinch) 

Wzmacniacz niesymetryczny z symulacją zakłóceń (model 004.asc) 
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RCA (cinch) 

Wzmacniacz niesymetryczny – ilustracja braku odporności na zakłócenia 
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RCA / BNC 

Przewodami RCA i BNC przesyłane są: 
 
• Sygnały analogowe 
• Sygnały cyfrowe 

• Transmisja cyfrowa w standardzie SPDIF 
Połączenie cyfrowe dla sygnału audio, przeznaczony do urządzeń domowych oparte na 
AES/EBU.  Stosowane w wyjściach cyfrowych odtwarzaczy CD. Wprowadzony przez firmy 
Sony i Philips skąd wzięła się jego nazwa (Sony Philips Digital Interface).  
SPDIF korzysta z kabli niesymetrycznych RCA.  Impedancja falowa powinna wynosić 75 
omów. Kabel powinien przenosić pasmo 0.1-6 MHz. 

• Transmisja cyfrowa w standardzie SDIF 
 Standard połączenia cyfrowego stosowany w praktyce profesjonalnej.  Powstał na potrzeby 
studyjne w czasach kiedy sprzęt cyfrowy dopiero wchodził do szerszego użytku. Do 
transmisji wykorzystywane były trzy 75-omowe, koncentryczne kable zakończone 
wtyczkami BNC. Dwa kable służyły do przesyłania sygnału audio, po jednym kanale na jeden 
kabel, a trzeci kabel służył do transmisji sygnału zegara. Dla zachowania synchronizacji 
wszystkie kable musiały być jednakowej długości. Interfejs SDIF nie jest też przeznaczony do 
pracy z długimi kablami. Z czasem do użytku wprowadzono też inne wersje SDIF. Mogą one 
mieć inne niż BNC wtyczki do przesyłania danych audio oraz obsługiwać transmisję 
wielokanałową. 
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TOSLINK 
Skrót od słów Toshiba Link. Popularny w domowym sprzęcie audio standard do optycznych połączeń 
cyfrowych.  
 
Przez łączówkę Toslink przesyłany jest sygnał SPDIF.  
 
Kabel optyczny jest bardziej odporny na zakłócenia elektromagnetyczne od kabla elektrycznego.  Mimo 
to ze względu na wyższy poziom jittera powstającego w kablu optycznym, elektryczne połączenia SPDIF 
są generalnie uważane za rozwiązanie wyższej jakości. 
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Połączenia głośnikowe 

•XLR 

•TS 

•SpeakOn 

•INNE 
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Połączenie głośnikowe typ XLR 

• Z uwagi na fakt, że do końcówek można podłączyć kable o stosunkowo 
dużej średnicy możliwe było ich wykorzystanie dla prądów do 15A, co 
powodowało, że wykorzystywano je do podłączania głośników do 
wzmacniaczy, 

• Z  uwagi na możliwość pomyłki z kablem małosygnałowym np. 
mikrofonowym tego typu zastosowanie ma obecnie charakter czysto 
teoretyczny – warto jednak uważać aby nie zastosować takiego „kabelka”. 

Standardowe gniazdka i wtyki – zastosowanie już historyczne 
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Połączenie głośnikowe typ Jack Plug 

• Stosowane rzadko, w zasadzie w sprzęcie muzycznym (wzmacniacze gitarowe z 
odłączanym głośnikiem), 

• Zaletą jest szybkość podłączania/odłączania, 

• Poza tym raczej same wady: stany nieustalone podczas podłączania, stuki i trzaski w 
kolumnach, możliwość pomylenia z kablem małosygnałowym. 

Geneza tego wtyku sięga czasów ręcznych łącznic telefonicznych 
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Połączenie głośnikowe typ Speakon 

• Przystosowane do pracy ciągłej z prądami do 40A RMS (większe wartości niż w 
przypadku gniazd typu XLR i TS/JP), 

• Unikanie pomyłek z kablami mikrofonowymi i małosygnałowymi, 

• Blokada zamocowania uniemożliwiająca wysunięcie się wtyczki, 

• Zabezpieczenie gniazda i wtyku przed dotknięciem ręką (jak ma to miejsce przy 
typowych gniazdach głośnikowych), 

• Zabezpieczenie przed zwarciem p0odczas dołączania i odłączania przy włączonym 
sprzęcie, 

• Szczelna konstrukcja szczególnie ważna przy zamontowaniu w kolumnach 
głośnikowych o konstrukcji zamkniętej. 

Gniazdo i wtyk głośnikowy opracowany przez firmę Neurtik do stosowania w 
sprzęcie profesjonalnym 
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Połączenie głośnikowe banan/widełki/bolec/kabel 

Gniazdka „sprężynowe” montowane w kolumnie głośnikowej 
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Połączenie głośnikowe banan/widełki/bolec/kabel 

Gniazdka uniwersalne w osłonie do montowania w kolumnie głośnikowej 
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Połączenie głośnikowe banan/widełki/bolec/kabel 

Gniazdka „sprężynowe” montowane we wzmacniaczu 

Wersja pojedyncza 

Wersja podwójna 
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Połączenie głośnikowe banan/widełki/bolec/kabel 

Gniazdka uniwersalne montowane we wzmacniaczu 

Wersja podwójna przystosowana do 
wlutowania w płytkę drukowaną 

wzmacniacza 

Wersja pojedyncza 
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Połączenie głośnikowe banan/widełki/bolec/kabel 

Gniazdka uniwersalne montowane we wzmacniaczu lub kolumnie 
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Połączenie głośnikowe banan/widełki/bolec/kabel 

Bolce głośnikowe 
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Połączenie głośnikowe banan/widełki/bolec/kabel 

Widełki głośnikowe 
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Połączenie głośnikowe banan/widełki/bolec/kabel 

Kable głośnikowe 

Kabel „kierunkowy” Kabel  w ekranie 

Kabel  typowy 
 „nieaudiofilski” 

Kabel  „konfencjonowany” 
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Połączenie głośnikowe banan/widełki/bolec/kabel 

Kable głośnikowe „konfekcjonowane” 
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Połączenia zasilające 

•Trójżyłowe  (trzy bolce) 

•Dwużyłowe (dwa bolce) 

•Wielobolcowe 
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Połączenia zasilające 

Kabel  trójżyłowy Kabel  dwużyłowy 



54 

Połączenia zasilające 
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Połączenia zasilające 
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Połączenia zasilające 

Audiofilski kabel sieciowy 
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• Metoda oparta na analizie sygnałów 
wejściowych i wyjściowych (zalecana) 

• Metoda Macajewa (niezalecana) 

• Metoda Wooda (niezalecana) 

Metody prawidłowego łączenia bloków 
systemu audio za pomocą kabli 
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Metody prawidłowego łączenia bloków 
systemu audio za pomocą kabli 

Wyjście 
symetryczne 

+ 

- 

Wejście 
symetryczne 

+ 

- 

Wyjście 
niesymetryczne 

+ 
Wejście 

niesymetryczne 

+ 
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Konfiguracja połączenia 

RCA / RCA 

BNC / RCA 

BNC / BNC JACK / JACK 

Wyjście 
niesymetryczne 

+ 
Wejście 

niesymetryczne 

+ 

JACK / BNC JACK / RCA 
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Konfiguracja połączenia 

Połączenie niesymetryczne z symulacją pętli masy (model 005.asc) 



61 

Konfiguracja połączenia 

Połączenie niesymetryczne prawidłowe – zakłócający wpływ pętli masy 
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Konfiguracja połączenia 

Połączenie niesymetryczne z symulacją pętli masy (model 006.asc) 
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Konfiguracja połączenia 

Połączenie niesymetryczne prawidłowe – zakłócający wpływ pętli masy 
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Konfiguracja połączenia 

Połączenie niesymetryczne z symulacją „pływającej” masy (model 007.asc) 
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Konfiguracja połączenia 

Połączenie niesymetryczne prawidłowe – pływająca masa i sygnał na rezystorze R10 (czerwony). 
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Wyjście 
symetryczne 

+ 

- 

Wejście 
symetryczne 

+ 

- 

Konfiguracja połączenia 

XLR / XLR XLR / JACK (TRS) 
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Wyjście 
symetryczne 

+ 

- 

Wejście 
symetryczne 

+ 

- 

Konfiguracja połączenia 

XLR / JACK (TRS) 
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Wyjście 
symetryczne 

+ 

- 

Wejście 
niesymetryczne 

+ 

Konfiguracja połączenia 

XLR / RCA 

XLR / BNC 

XLR / JACK 

TRS / TS 

TRS / RCA 
TRS / BNC 
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Wyjście 
symetryczne 

+ 

- 

Wejście 
niesymetryczne 

+ 

Konfiguracja połączenia 

XLR / JACK 
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Konfiguracja połączenia 

Połączenie symetrycznego wyjścia z niesymetrycznym wejściem (model 010.asc) 
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Konfiguracja połączenia 

Prawidłowe połączenie symetryczno - niesymetryczne 
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Konfiguracja połączenia 

Połączenie symetrycznego wyjścia z niesymetrycznym wejściem (model 011.asc) 
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Konfiguracja połączenia 

Prawidłowe połączenie symetryczno - niesymetryczne 
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Konfiguracja połączenia 

Połączenie symetrycznego wyjścia z niesymetrycznym wejściem (model 011.asc) 
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Konfiguracja połączenia 

Nieprawidłowe połączenie symetryczno - niesymetryczne 
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Wejście 
symetryczne 

+ 

- 

Wyjście 
niesymetryczne 

+ 

Konfiguracja połączenia 

RCA / XLR 
BNC / XLR 

JACK / XLR 

TS / TRS RCA / TRS 
BNC / TRS 
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Kabel XLR i zasilanie fantomowe mikrofonu 

Diody (4) zabezpieczają urządzenie współpracujące z mikrofonem przed 
 impulsami przedostającymi się przez kondensatory separujące składową stałą 

podczas przełącznika napięcia +48V. Zwierają one impulsy do napięć zasilania urządzenia. 
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Często jako elementy zabezpieczające stosuje się diody Zenera. 

Kabel XLR i zasilanie fantomowe mikrofonu 
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Zasilacz fantomowy 

Kabel XLR i zasilanie fantomowe mikrofonu 
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http://www.tangible-technology.com/power/Phantom_Power_connect.html 

Kabel XLR i zasilanie fantomowe mikrofonu 


