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Prezentowany cykl artykułów przeznaczo-
ny jest wyłącznie dla „analogowców”, czy-
li tych, którzy budują układy analogowe,
zarówno audio, jak i pomiarowe. Poniż-
szego artykułu pod żadnym pozorem nie
powinni czytać ci, którzy wykorzystują
wyłącznie układy cyfrowe! „Cyfrowcy“

zajmują się dziedziną nieporównanie 
łatwiejszą, a podane dalej informacje mo-
głyby im poważnie zaszkodzić, na zawsze
odbierając spokój umysłu!
Artykuł powinni natomiast koniecznie prze-
czytać wszyscy ci, którym wydaje się,
iż konstruktorem można zostać w dwa 

tygodnie po zainteresowaniu się elektro-
niką i po przeczytaniu kilku książek. Arty-
kuł ten uświadomi im, że dobry konstruk-
tor musi zdobyć solidną dawkę wiedzy te-
oretycznej i praktycznego doświadczenia,
a tego nie sposób osiągnąć ani w dwa 
tygodnie, ani nawet w dwa miesiące.

Uwaga! Osoby niepełnoletnie
mogą przeczytać niniejszy artykuł
wyłącznie pod opieką wykwalifiko-
wanych osób dorosłych!

Artykuł zawiera bowiem wiele
szokujących wiadomości, które mo-
gą nieprzygotowanego odbiorcę po-
zbawić snu, doprowadzić do cięż-
kiego rozstroju nerwowego, a na-
wet do śmierci ze zmartwienia.

Po wykonaniu tranzystorowego wzmacnia-
cza mocy okazuje się, że układ się wzbudza.
Po dodaniu kilku kondensatorów samowzbu-
dzenie ustępuje, jednak dodane kondensatory
haniebnie obcinają pasmo od góry. Mało te-
go, ku zgryzocie twórcy, poziom przydźwię-
ku sieci okazuje się porażająco duży. Doda-
wanie kondensatorów filtrujących w zasila-
czu, a potem w każdym możliwym punkcie
układu nic nie daje. Dolutowanie do masy
dodatkowego grubego przewodu też nie po-
prawia sytuacji. Jedynie przy zasilaniu z ze-
wnętrznego zasilacza układ jako tako pracu-
je.  Właśnie jako tako - po przeprowadzeniu
pomiarów poziom zniekształceń nielinio-
wych okazuje się tak duży, że wstyd powie-
dzieć, a na dodatek układ nadal ma dziwne
tendencje do samowzbudzenia, ale tylko przy
dużych ujemnych sygnałach wyjściowych.

Nic nie pomaga wymiana tranzystorów na
odpowiedniki lepszej firmy. Godziny spę-
dzone na próbie znalezienia przyczyn za po-
mocą oscyloskopu okazują się stracone. Sy-
tuacja staje się dramatyczna, wręcz bezna-
dziejna. Nikt ze znajomych elektroników nie
potrafi pomóc... 

Układ zostaje wstydliwie odstawiony
w najciemniejszy kąt pracowni i z czasem
staje się źródłem części „z odzysku”. 

Podobnie dzieje się przy próbie zbudowa-
nia jakiegoś czułego i precyzyjnego układu
pomiarowego na bazie wysokiej klasy
wzmacniacza operacyjnego. Układ haniebnie
się wzbudza. Niestety nie sprawdza się po-
wszechnie znana reguła - zaekranować co się
da i dodać ceramiczne kondensatory odsprzę-

gające przy każdym układzie scalonym.
Wprawdzie po dodaniu kondensatorów sa-
mowzbudzenie, które można było zaobser-
wować na oscyloskopie, ustępuje. Jednak
wyraźnie widać, że układ nadal ma tendencje
do oscylacji, a co gorsza, uzyskane parame-
try daleko odbiegają od założonych. Z kolei
po zaekranowaniu, zakłócenia okazują się
być nawet większe niż bez ekranowania,
a układ niby pracuje, ale czasem zaczyna się
zachowywać jakoś dziwnie - co jakiś czas,
absolutnie nieregularnie, z zupełnie tajemni-
czych powodów zaczyna „szaleć” - sygnał
wyjściowy zmienia się według nieodgadnio-
nych reguł. I co najgorsze, schemat na pew-
no jest dobry, wzorowany na profesjonalnym
urządzeniu (wzorowany to za mało powie-
dziane - został żywcem zerżnięty z fabrycz-
nej instrukcji serwisowej). Tam działał, więc
dlaczego tutaj nie chce? Siły nieczyste?
A może to kara za plagiat?

Czy właśnie tak wygląda dzień powszedni
elektronika „analogowca”?

Niestety, często tak bywa. Układy działa-
ją znakomicie tylko na papierze.

„Cyfrowiec” śmieje się z takich kłopotów.
Dodaje tylko kondensatory filtrujące zasila-
nie - jeśli się ewidentnie nie pomyli i czegoś
nie poplącze, prawie każdy układ cyfrowy
działa i nie sprawia kłopotów.

Czyżby w technice analogowej obowiązy-
wały inne zasady niż w cyfrowej?

Nic z tych rzeczy! Po prostu podczas kon-
struowania układów analogowych niedo-
świadczony kandydat na konstruktora popeł-
nia szereg błędów, które mszczą się w opisa-
ny sposób. Ogromna większość kłopotów
przytrafiających się amatorom (i nie tylko)
wynika z braku znajomości kluczowych za-
sad albo z faktu pominięcia i zaniedbania
podstawowych reguł projektowych.

Temat zakłóceń, zniekształceń, przy-
dźwięku otoczony jest gęstą mgłą tajemnicy,
a wielu elektroników uważa, że są to dziedzi-
ny, w których „zwyczajna” wiedza nic nie da-
je, a sukces zależy tylko od przypadku i od...
tajemniczych praktyk graniczących z magią.

Tymczasem redukcja zakłóceń, szumów,
brumów i innych śmieci wcale nie jest 

zadaniem dla różdżkarzy i magików, tylko
dla świadomych konstruktorów. Niestety,
wielu młodych elektroników, którzy próbują
swoich sił budując różne układy, żyje w bło-
giej nieświadomości czyhających na nich pu-
łapek. I to jest cały problem. Inna sprawa, że
w literaturze materiałów na ten temat jest
bardzo mało, a w popularnej literaturze pol-
skojęzycznej chyba nie pojawiło się nic god-
nego polecenia.

Z zamiarem napisania artykułu na ten te-
mat noszę się od lat. Według pierwszych pla-
nów miał to być materiał do Notatnika Prak-
tyka w siostrzanej Elektronice Praktycznej.
Później miał to być jeden z Listów od Piotra
w EdW. Do omówienia problemu zakłóceń
i masy zmobilizowało mnie zadanie 41 ze
Szkoły Konstruktorów, polegające na zbudo-
waniu urządzenia wykrywającego przewody
wiodące prąd. Okazało się, że wielu uczestni-
ków prowadziło poszukiwania zupełnie po
omacku, nie rozróżniając wpływu pól ma-
gnetycznych od elektrycznych.

Napisałem wtedy znaczną część tego arty-
kułu. Jednak ważne bieżące zajęcia wielo-
krotnie przesuwały termin ukończenia, aż
wreszcie ukazuje się on dopiero teraz.

Artykuł porusza wszystkie kluczowe za-
gadnienia związane z problemami, jakie na-
potykają „analogowcy”, ale oczywiście nie
uwzględnia wszystkich szczegółów. Oprócz
wiedzy teoretycznej niezbędna jest praktyka,
praktyka i jeszcze raz praktyka.

EMC?
Temat pól elektrycznych, magnetycznych
i ekranowania wydaje się ogromnie trudny.
Zwłaszcza że podręczniki zawierają obszerne
opisy wręcz naszpikowane trudnymi wzora-
mi. Rzeczywiście, jeśli do analizy problemu
wykorzystywane byłyby równania Maxwella,
zadanie byłoby bardzo trudne, na pewno nie
do ugryzienia dla zdecydowanej większości
Czytelników EdW. W układach, gdzie często-
tliwości pracy wynoszą setki megaherców
i więcej dochodzą do głosu zjawiska falowe,
rzeczywiście czasem dzieją się rzeczy dość
dziwne. Przy mniejszych częstotliwościach,
do powiedzmy kilkudziesięciu megaherców,
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nie jest aż tak źle - problem można znacznie
uprościć i pokazać proste zależności.

Na marginesie warto zaznaczyć, że oma-
wiane tu informacje mają bardzo ścisły zwią-
zek z inną ważną sprawą – tak zwaną kompa-
tybilnością elektromagnetyczną. Niezbyt
szczęśliwe określenie: kompatybilność elek-
tromagnetyczna (EMC – electromagnetic
compatibility) dotyczy nie tylko ochrony i po-
datności na zakłócenia przenikające różną
drogą, ale przede wszystkim generowania
własnych zakłóceń. Współczesny zawodowy
konstruktor musi spełnić wymagania wielu
szczegółowych norm. W praktyce okazuje
się, że najtrudniejszą częścią zadania nie jest
wcale opracowanie działającego układu, tyl-
ko dopracowanie go tak, żeby spełniał wszy-
stkie, coraz ostrzejsze normy dotyczące bez-
pieczeństwa oraz podatności na zakłócenia
i generacji własnych zakłóceń, zarówno przez
pola, jak i przez obwody sieci zasilającej. Ce-
lem tego artykułu nie jest jednak omawianie
norm, tylko pokazanie źródeł problemów.

Dwie, a nawet
cztery pułapki

Generalnie przyczyną kłopotów są oddziały-
wania elektromagnetyczne oraz ukryte szko-
dliwe parametry elementów. Dla wyraźnego
rozróżnienia warto je podzielić na cztery grupy:
1. zakłócenia przenoszone przez pole elek-
tryczne,
2. zakłócenia przenoszone przez pole magne-
tyczne,
3. zakłócenia przenoszone przez pole elek-
tromagnetyczne,
4. szkodliwe, ukryte parametry użytych ele-
mentów.
Przyjrzyjmy się im teraz kolejno.

1. Przeklęte pojemności,
czyli pole elektryczne w praktyce
Jak wiadomo, między jakimikolwiek przed-
miotami metalowymi (ogólnie przewodnika-
mi), rozdzielonymi warstwą izolatora, wystę-
puje pojemność elektryczna. Klasyczny,
podręcznikowy rysunek 1 pokazuje kluczo-
we zależności dla kondensatora płaskiego,
składającego się z dwóch płyt (A, B), każda
o powierzchni S, umieszczonych równolegle
do siebie w odległości d. Pojemność wynosi:

C = ε S / d
Wzór ten pokazuje ogólną zależność: 

pojemność kondensatora jest wprost propor-
cjonalna do powierzchni S i odwrotnie 
proporcjonalna do odległości d. We wzorze

występuje jeszcze przenikalność dielektryka,
ale to dla naszych rozważań nie jest istotne.

W wielu przypadkach właśnie pojemności
są przyczyną przenikania zakłóceń. Żeby
z nimi skutecznie walczyć, trzeba dobrze
zrozumieć problem. Rysunek 2a pokazuje
prosty obwód prądu zmiennego. Od czego
zależy napięcie na rezystancji R? Wystarczy
przerysować schemat, jak na rysunku 2b, by
bez cienia wątpliwości potraktować elemen-
ty RC jako dzielnik napięcia. Napięcie na re-
zystorze będzie tym większe, im większa bę-
dzie jego rezystancja. Napięcie na R zależy
też od pojemności oraz od częstotliwości –
czym wyższa częstotliwość, tym większe na-
pięcie na rezystorze, bo reaktancja kondensa-
tora maleje. Wszystko jest jasne. Dla
konkretnych danych należałoby prze-
prowadzić niezbyt skomplikowane
obliczenia, uwzględniające przesu-
nięcie fazy prądu i napięcia – do ta-
kich obliczeń dosko-
nale nadają się liczby
zespolone. Ale w ni-
niejszym artykule ta-
kie szczegóły nie są
istotne. Rozważmy
teraz dziwny na
pierwszy rzut oka
przykład z rysunku
3a. Literką A zaznaczyłem linię (ścieżkę)
prowadzącą sygnał zmienny ze źródła, np.
generatora, do obciążenia RL. Literą B za-
znaczyłem jakiś inny obwód (ścieżkę)
w tymże urządzeniu. W rzeczywistym ukła-
dzie między liniami (ścieżkami) A i B za-
wsze występuje jakaś niewielka pojemność.
Bliższe przyjrzenie się rysunkowi 3a wska-
zuje, że można tu rozpatrywać dokładnie ta-
ki sam obwód, jak na rysunkach 1 i 2. Obwód
z rysunku 3a można przedstawić jak na ry-
sunku 3b, a po pominięciu nieistotnego dla
prezentowanych rozważań rezystora RL –
jak na rysunku 3c. Oznacza to, że w „po-
stronnym” rezystorze Rx popłynie prąd ze
źródła G właśnie dlatego, że między elemen-
tami, ścieżkami i obwodami zawsze wystę-
pują szkodliwe pojemności. Zanim przej-
dziemy do omówienia środków zaradczych,
pozostańmy przy problemie pasożytniczych

pojemności. Tabela 1 pokazuje szacunkowe
wartości pojemności w realnych układach.

Warto też mieć wyobrażenie, jaką reak-
tancję (Xc =         )

mają tego rzędu pojemności przy różnych
częstotliwościach. Pokazuje to tabela 2.

Analiza tabel pokazuje jasno, że nawet ma-
łe pojemności rzędu pojedynczych pikofara-
dów czy nawet ułamków pikofarada mogą być
powodem przenikania znacznych zakłóceń
do obwodów o dużej rezystancji. Dodatko-
wo trzeba pamiętać, że nie tylko częstotli-
wość przebiegu się liczy, ale ogromne 
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Rys. 1

człowiek – ziemia 500pF...1nF 
sieć - masa układu zasilanego z sieci 50...300pF 
kabel ekranowany: ekran – żyła 70...120pF/m 
kabel żyła-żyła 20...100pF/m 
złącze pin-pin 1...3pF 
transoptor wejście-wyjście 1..3pF 

Rys. 2

Tabela 1

pojemność reaktancja 
 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 
1000pF 160k 16k 1,6k 160 
100pF 1,6M 160k 16k 1,6k 
10pF 16M 1,6M 160k 16k 
1pF 160M 16M 1,6M 160k 

Tabela 2

Rys. 3

Rys. 4

1
2πfC

Ω
Ω
Ω
Ω

Ω
Ω
Ω
Ω

Ω
Ω
Ω
Ω

Ω
Ω
Ω
Ω



znaczenie ma kształt przebiegu. Podane re-
aktancje dotyczą przebiegu sinusoidalnego
o danej częstotliwości. Tymczasem przebie-
gi o innych kształtach są w istocie złoże-
niem sygnałów harmonicznych o częstotli-
wościach będących całkowitymi wielokrot-
nościami częstotliwości podstawowej.
W praktyce problem najbardziej dotyczy
przebiegu prostokątnego. Czym ostrzejsze
zbocza, tym więcej składowych o częstotli-
wościach wielokrotnie większych od czę-
stotliwości podstawowej. Przykładowo jeśli
w systemie cyfrowym z układami CMOS
(74HC, 74HCT) zasilanym napięciem
5V napięcie zmienia się o 5V w czasie 10
nanosekund (niezależnie od częstotliwości
przełączania), to przy pojemności montażo-
wej CAB równej tylko 0,1pF, sprzęgającej do
obwodu o rezystancji Rx równej 1MΩ, na
tej rezystancji pojawią się szpilki o amplitu-
dzie 5V i czasie trwania 100ns. Ilustruje to
rysunek 4a. Tu trzeba lojalnie przyznać, iż
w praktyce takie sytuacje zdarzają się rzad-
ko, bo rzadko obwody zakłócane są czystą
rezystancją o wartości rzędu 1MΩ, a w grę
wchodzą tu dodatkowe czynniki. Na przy-
kład, jak pokazuje rysunek 4b, obecność
pojemności wejściowej znacząco redukuje
takie szkodliwe szpilki, a uproszczony sche-
mat zastępczy wygląda jak na rysunku 4c.
Ponieważ pojemność wejściowa bramki
(czy innego wejścia) jest rzędu 10pF, a po-
jemność sprzęgająca rzędu 0,1pF, więc
dzielnik pojemnościowy CAB/Cwe redukuje
amplitudę szpilek na rezystorze około stu-
krotnie – wtedy ewentualne „śmieci” o am-
plitudach 50mV nie mają znaczenia w ukła-
dach cyfrowych, choć nie zawsze można je
pominąć w czułych układach analogowych.
W systemach cyfrowych zazwyczaj sytua-
cja jest jeszcze korzystniejsza, bo bardzo
rzadko występują tam obwody o wewnętrz-
nej impedancji rzędu 1MΩ. Choć na przy-
kład obwody wejść bramek CMOS mają
ogromną rezystancję wielu megaomów, opi-
sywane zakłócenia pojemnościowe nie są
groźne, ponieważ są tłumione przez małą
rezystancję wyjściową bramek, która za-
zwyczaj jest rzędu 100Ω lub jeszcze mniej.
Ilustrują to rysunki 4d, 4e.

Znając szybkość narastania napięcia prze-
biegów prostokątnych w woltach na nanose-
kundę, można też obliczyć prąd, jaki popły-
nie przez pojemność sprzęgającą CAB

w chwili wystąpienia zbocza. Dla typowych
układów cyfrowych TTL (74xx, 74LS,
74HC, 74HCT) można przyjąć w uproszcze-
niu szybkość 1V/ns, co da 1mA prądu na
każdy pikofarad pojemności sprzęgającej.
Przy pojemności 0,1pF szacunkowe amplitu-
da szpilek prądu będzie rzędu 0,1mA. Prąd
ten płynąc przez jakąś oporność wywoła na
niej odpowiedni spadek napięcia.

Choć sprawa przenikania zakłóceń przez
pojemności montażowe nie jest istotna 

w typowych układach cyfrowych, jednak da
o sobie znać w układach mieszanych cyfro-
wo-analogowych, gdzie występują obwody
o wielkiej impedancji. Dlatego o problemie
nie wolno zapomnieć. Warto pamiętać, iż
każdy obwód, gdzie występują sygnały
zmienne, jest źródłem tego typu zakłóceń dla
wszystkich innych obwodów. Jest to nieunik-
nione i co bardzo ważne nie można tego typu
oddziaływań zmniejszyć zupełnie do zera.
Można i trzeba natomiast zmniejszyć je do
poziomu akceptowalnego dla danej sytuacji.
Rozważmy dokładniej, od czego będzie zale-
żeć poziom ewentualnych zakłóceń? Jak
wskazuje rysunek 4a, od wielkości rezystan-
cji Rx i szkodliwej pojemności sprzęgajacej
CAB. Po pierwsze, czym większa rezystancja
Rx, tym większe oddziaływanie. Tu widać
kluczowy powód, dla którego nie należy nie-
potrzebnie zwiększać rezystancji w obwo-
dach, gdzie należy zachować niski poziom za-
kłóceń. Po drugie, czym mniejsza pojemność
sprzęgająca, tym lepiej (natomiast zwykle nie
mamy wpływu na częstotliwość, bo ta jest
związana z przeznaczeniem układu). Na pew-
no można zmniejszyć tę szkodliwą pojemność
sprzęgającą, oddalając „nadajnik” od „odbior-
nika”. To w zasadzie dobry sposób, ale nie za-
wsze wystarczająco skuteczny, zwłaszcza
w dzisiejszych miniaturowych urządzeniach.
Jak wskazuje rysunek 1, pojemność jest od-
wrotnie proporcjonalna do odległości między
obwodami, więc na przykład czterokrotne
zwiększenie odległości daje czterokrotne
zmniejszenie pojemności CAB. Tymczasem
często trzeba zakłócenia stłumić kilkadziesiąt
razy – w takich przypadkach wymagane
zwiększanie odległości nie jest możliwe. Czy
zmieni sytuację wstawienie między obwody
metalowej blachy, według rysunku 5?

Metalowa blacha oczywiście może być
potraktowana jako okładka kondensatora.
Można narysować schemat zastępczy z taką
blachą – patrz rysunek 6. Wstawienie blachy

n i e j a k o
podzieliło
dotychcza-
sową po-
j e m n o ś ć
CAB na
dwie po-
jemnośc i
CAC i CCB.
Na pierw-

szy rzut oka może wyglą-
dać, że wypadkowa pojem-
ność się zmniejszy, bo przy
szeregowym łączeniu kon-
densatorów pojemność wy-
padkowa zawsze jest
mniejsza od każdej z po-
jemności składowych. Nie-
stety, tu nie mamy do czy-
nienia z klasycznym łącze-
niem kondensatorów –

wstawienie blachy według rysunku 6, nie
zmniejszy w istotny sposób pojemności wy-
padkowej, a nawet może znacznie pogorszyć
sytuację, ponieważ taka blacha okaże się an-
teną, „zbierającą” dodatkowe „śmieci”.

Może wydawało Ci się, że wstawiając
blachę według rysunku 6, zastosowaliśmy
tak zwane ekranowanie, uchodzące za sku-
teczny sposób walki z zakłóceniami. Tym-
czasem samo wstawienie takiego „ekranu”
z reguły pogarsza, a nie polepsza sytuację.

Gdzie tkwi błąd?
Odpowiedź jest prosta
– aby ekranowanie
było skuteczne,
ekran obowiązkowo
należy połączyć z ma-
są. Jeśli ekran (punkt
oznaczony C) zostanie
dołączony do masy, to

teoretycznie do rezystora Rx nie powinna do-
trzeć ani odrobina sygnału z generatora –
wskazuje na to rysunek 7. Co ciekawe, ekran
eliminujący zakłócenia przenoszone przez po-
le elektryczne wcale nie musi być gruby – wy-
starczy nawet cieniutka folia aluminiowa,
byle była trwale połączona do masy.  Z tym
może jednak być poważny problem, bo takiej
folii nie można lutować, a niedbale wykona-
ne połączenia zaciskanie z czasem mogą oka-
zać się nieskuteczne, gdy wskutek braku po-
łączenia z masą sytuacja będzie jak na rysun-
ku 6. Dobrym ekranem elektrostatycznym
jest blacha i folia miedziana, ewentualnie
mosiężna, która się łatwo lutuje – choćby su-
rowe płytki, czyli laminat służący do produk-
cji obwodów drukowanych. Można stosować
różne sposoby ekranowania, na przykład cał-
kowicie zaekranować obwody zakłócające –
umieścić je w uziemionym metalowym pu-
dełku. Zwykle jednak lepiej jest ekranować
obwody „odbiorcze”, do których zakłócenia
przenikają. Więcej informacji o ekranowaniu
zawartych jest w dalszej części cyklu.

Należy z całą mocą podkreślić, że rysunek
7 pokazuje sytuację w sposób uproszczony,
więc w rzeczywistości z kilku powodów za-
kłócenie nie zostanie stłumione całkowicie.
Poza tym dotychczasowa analiza pokazuje
tylko, że ekranowanie znakomicie pomaga
walczyć z zakłóceniami przenoszonymi
przez pojemności montażowe i pole elek-
tryczne, a może okazać się zupełnie niesku-
teczne w przypadku zakłóceń przenoszonych
innymi drogami, co zostanie omówione
w dalszej części artykułu. My na razie pozo-
stańmy przy szkodliwych pojemnościach,
czyli przy zakłóceniach przenoszonych przez
pole elektryczne.

Na rysunku 8 pokazane są dwie wersje
regulatora poziomu i barwy dźwięku. Róż-
nią się wartościami elementów, niemniej
charakterystyki, przynajmniej teoretycznie,
powinny być identyczne, bo rezystancje i po-
jemności zostały zmienione proporcjonalnie.
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Co powiesz o odporności na zakłócenia prze-
noszone drogą pojemnościową, czyli na za-
kłócenia elektrostatyczne?

Tak jest! Układ z rysunku 8b, z dużymi
opornościami, jest gorszy, zdecydowanie
bardziej podatny na zakłócenia (ponadto nie
będzie miał parametrów identycznych z wer-
sją z rysunku 8a właśnie z uwagi na wpływ
różnych pasożytniczych pojemności, w tym
montażowych i wejściowych). Intuicja słu-
sznie podpowiada, że podatne na zakłócenia
będą obwody, gdzie płyną małe prądy i gdzie
prądy zakłócające będą porównywalne z prą-
dami użytecznymi. Także ten punkt widzenia
wskazuje, że należy pracować z większymi
prądami roboczymi, czyli mniejszymi opor-
nościami. O ile to możliwe, i to nie tylko ze
względu na odporność na zakłócenia, ale też
na szumy własne, warto stosować możliwie
małe, a właściwie „umiarkowane”, wartości
oporności roboczych. Wartości rzędu
1kΩ...10kΩ są zwykle optymalne. Ograni-
czeniem z drugiej strony będzie wydajność
prądowa elementów czynnych oraz moc strat.

Warto tu wspomnieć o problemie przesłu-
chów w sprzęcie audio. Jeśli na przykład są-
siadują ze sobą dwie żyły kabla i w jednej
występuje sygnał zmienny audio, zawierają-
cy także wysokie częstotliwości 10...20kHz.
Druga żyła dołączona jest do punktu o dużej

impedancji, na przykład punktu oznaczonego
X na rysunku 8b (gdy np. elementy bierne
montowane byłyby przy potencjometrach
i dołączone kablami do wzmacniacza opera-
cyjnego). Jeśli są to np. dwie żyły przewodu
taśmowego o długości 20cm, pojemność
między żyłami może wynieść nawet 20pF,
czyli będzie zbliżona do pojemności C8. Sy-
tuacja będzie jak na rysunku 2 - przez taką
pasożytniczą pojemność między żyłami ka-
bla z łatwością mogą „przełazić” rozmaite
szkodliwe sygnały. Warto wziąć pod uwagę,
że dla częstotliwości 10kHz pojemność 20pF
będzie mieć reaktancję 800kΩ, co w układzie
z dużymi opornościami zaowocuje znacz-
nym przesłuchem lub zmianą charakterystyki
częstotliwościowej lub nawet zniekształce-
niami. Aby uniknąć problemu, warto w takim
wypadku zastosować nie przewód taśmowy,
ale pojedyncze przewody, które będą oddalo-
ne i szkodliwa pojemność między nimi bę-
dzie radykalnie mniejsza. Jeszcze lepiej ob-
niżyć oporności robocze, np. według rysunku
8a, co dodatkowo zwiększy odporność na za-
kłócenia przychodzące z zewnątrz.

Za miesiąc zajmiemy sie zakłóceniami
przenoszonymi przez pole magnetyczne.

Piotr Górecki
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