
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas DNA propojovacích 
audio a video kabelů 

 

 

 

Dovoz, distribuce a výhradní zastoupení v ČR: 

Smart HiFi s.r.o. 

Průběžná 186 

250 66 Zdiby, Praha – východ 



 

2 
 

 

Říjen 2012 

 

Proč některé propojovací kabely znějí jednoznačně lépe než ty ostatní? 

 
Chcete-li pochopit filozofii stojící za výrobky Atlas Cables, začneme na úvod tím, abyste věděli, že 
počáteční návrh audio, video nebo digitálního kabelu bere v potaz čtyři hlavní prvky. Materiál vodiče a 
jeho konstrukci, izolační materiál (také známý jako dielektrikum), konektory a celkovou konstrukci 
kabelu (koaxiální kabel, kroucená dvojlinka atd.).  

Každý z těchto prvků přispívá ke konečné podobě kabelu a každý z nich je důležitý. Obecně lze tvrdit, 
že kabely Atlas Cables používají nejlepší možné vodiče, dielektrika a konektory, které jsou k dispozici 
v rámci dané cenové kategorie, a poté zvolí takovou konstrukci, která nejlépe vyhovuje zamýšlené 
aplikaci.  

Na následujících stránkách si vysvětlíme, proč je výběr těchto komponentů tak důležitý a ukážeme si 
jen některé části výroby a výzkumu, které Atlas potřebuje, aby splnil závazek přijít s nejlepším 
možným řešením. 

 

Význam velmi čistých kovových vodičů. 

 

Podle intuice bychom se všichni měli shodnout na tom, že naše kabely by měly obsahovat pouze 
vodiče z ryzího kovu. Zřejmě nikdo by neuvažoval o použití kusu rezavého ocelového ostnatého drátu 
jako kabelu k reproduktorům. Ale jak čistý vodič musí být a proč? To jsou otázky, na které nalezneme 
odpovědi jen zřídka a už vůbec ne u takových výrobců hifi kabelů, kteří dávají přednost soustředění se 
na obskurní teorie o tom, jak elektrické signály procházejí vodičem.  

Čistota kovu je obvykle vyjádřena devítkami, nebo koeficientem N, který odkazuje na počet devítek při 
definování úrovně čistoty. Takže čistá měď 4N znamená to, že materiál je 99,99% měď s pouhým 
0,01% nečistot, zatímco měď 5N je 99,999% čistá měď s nečistotami menšími než 0,001%. Takové 
kovové ingoty jsou obvykle zcela bez kyslíku, dusíku a uhlíku a po jejich vyrobení musí být 
uchovávány ve speciálních uzavřených vakuových nádobách, nebo v inertním plynu Argon do té doby, 
než se z nich stanou vodiče. Měď o čistotě až 8N je teoreticky k dispozici, ale je téměř nemožné jí 
používat pro výrobu kabelů, protože vystavením v našem znečištěném ovzduší okamžitě způsobí její 
oxidaci a jiné reakce způsobující snížení čistoty.  

V současnosti jsou k dispozici jako nejlepší takové vodiče, které jsou vyrobeny procesem souvislého 
odlévání (OCC - Ohno Continuos Casting), který byl původně vyvinut japonským profesorem Atsumi 
Ohno v Institute of Technology ve městě Chiba. Tyto „ohno“ vodiče jsou taženy jako jediný souvislý 
krystal a proto neobsahuje žádné přechody mezi jednotlivými krystaly, kromě těch na obou koncích 
kabelu. Profesor Ohno zjistil, že se nečistoty shromažďují právě všude tam, kde jsou tyto přechody, 
takže pokud chceme snížit úroveň nečistot, musíme nejprve snížit počet přechodů. 
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Následné zpracování na jemné měděné drátky změní krystalickou formu materiálu, ale zachovává 
jeho jednotnou strukturu v porovnání s chaotickým zrnem ve struktuře mědi běžné obchodní třídy. 
Níže uvedené obrázky ukazují zvětšený příčný a podélný řez vodičem. Ukazují, že ačkoliv není vodič 
monokrystalický, zachovává velmi jasnou strukturu i s pouze třemi, nebo čtyřmi krystaly, namísto 
tisíců přechodů mezi krystaly, které bychom nalezli v běžné OFC mědi. 

 

Podélný řez      Příčný řez 

 

 

 

 

 

Existuje vědecká práce (Nakane, Watanabe a spol.), která podporuje domněnku, že elektrony signálu 
proudí snadněji v prostředí jednotné krystalické struktury a všechny současné výzkumy ukazují, že 
čistota vodiče je důležitá. Graf uvedený níže ukazuje chování některých zkušebních vodičů s různou 
úrovní čistoty, a jak může vidět, čím vyšší je čistota, tím nižší je elektrický odpor a to v případě téměř 
celého pásma slyšitelných kmitočtů. Tato práce prokázala zlepšení elektrického výkonu vodičů z 
vysoce čistého materiálu. Graf níže uvedený je jedním z jednodušších pro snadněji pochopení 
výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto a další nezávisle provedené výzkumy Atlas Cables ukazují, že kabely z vysoce čistého materiálu 
konstruovány správným způsobem mají jasný a měřitelný vliv na přenos zvukového signálu. Z tohoto 
důvodu Atlas věnuje nesmírnou péči při výběru a výrobě vodičů, které používá ve svých kabelech. 
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Význam izolace, resp. dielektrika 

Dokonalý kabel je tvořen jen dvěma holými vodiči ve volném prostoru. Ten se pak bude chovat přesně 
tak, jak je popsáno v učebnicích a kabel bude v podstatě jednoduchý rezistor bez složitých 
impedančních složek, nebo variací frekvenční odezvy. Nicméně tento „teoretický kabel“ neexistuje, 
nebo je alespoň pro praktické použití nevhodný, proto je na něj přidána vrstva izolace ve formě 
dielektrika. Nyní má již kabel komplexní impedanci, kapacita způsobuje ukládání náboje, kabel má 
definovatelnou frekvenční odezvu a tak dále a tak dále. 

Kvalita dielektrika do značné míry definuje výkon kabelu. Atlas Cables mu věnuje velkou pozornost a 
používá pouze takové dielektrické materiály, které se přiblíží více k ideálu pro daný typ. Pro svoje 
nejlepší kabely Atlas vyvinul formu složení dielektrika, která je významným krokem vpřed a dostává se 
blíže k dokonalé "bezizolační" konstrukci než jakýkoli jiný materiál. Tento nově vyrobený materiál byl 
poprvé použitý v řadách Atlas Asimi a Mavros v řadě signálových a reproduktorových kabelů. Vlivy 
dielektrika těchto kabelů jsou určitě měřitelné a proto je téměř jisté, že budou i slyšet. Takže použití 
dielektrika, jehož chování je blízké vzduchu, je správné. 

Tato nová mikroporézní pěna PTFE (polytetrafluoroetylen - teflon) má dielektrickou konstantu kolem 
1,2 ve srovnání s dříve oblíbeným vysoce výkonným pevným teflonem, který má dielektrickou 
konstantu 2,3, nebo vyšší – čím nižší číslo, tím lépe. Opravdu je možné s tímto materiálem vyrobit 
kabel, který je ještě blíže ideálu, tedy kabelu bez izolace požitím extrémně porézní PTFE pěny, která 
je tvořená zejména vzduchovými bublinami. Obrázek ukazuje část typického mikroporézního materiálu 
ve srovnání s pevným. Je zřejmé, že mikroporézní materiál obsahuje většinou vzduch jen s několika 
vazbami podobnými plástvím medu z pevného teflonu. 

 

Proč je důležitá rychlost kabelů? 

Víme už, že teoreticky vynikající kabel je jednoduše složen ze dvou ryzích vodičů ve volném prostoru 
a skutečně je to v tomto případě prakticky dokonalý propojovací kabel. Nicméně v praxi je nutné 
vodiče pokrýt vrstvou izolačního materiálu, obvykle z plastu, aby se zamezilo zkratu mezi oběma 
vodiči a také kvůli ochraně vodičů proti korozi. Měď a stříbro jsou v tomto směru obzvlášť zranitelné. 
Nyní však jsou místo volného vzduchu mezi vodiči dvě izolační "trubky", které tvoří dielektrikum. To 
změní kabel na kondenzátor, nebo mnoho do série spojených malých kondenzátorů po celé jeho 
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délce. Pokud je propojovací kabel koaxiální, pak vzniká náboj mezi středním vodičem a opletem 
stínění. Jeho indukčnost je velmi malá, takže kabel je tvořen řadou do série zapojených malých 
elektrických filtrů, které tlumí vyšší frekvence. 

Platí pravidlo, že čím vyšší je kapacita, tím déle bude trvat signálu, než projde kabelem. Takový kabel 
je tedy pomalejí. Co máme rychlostí kabelu vlastně na mysli? Nejběžněji používaný termín je rychlost 
šíření Velocity of Propagation (VOP) vyjadřující rychlost, kterou signál putuje vodičem. VOP je 
definována jako hodnota poměru k rychlosti světla ve vakuu (C = 299 792 458 metrů za vteřinu). 
Můžeme říci, že vzdálenost kolem 3 metrů světlo urazí za 10 nanosekund (jedna nanosekunda je 
miliardtina vteřiny), takže pokud budeme měřit, jak dlouho trvá elektrickému impulsu průchod vodičem, 
můžeme definovat rychlost, neboli VOP jako zlomek času, který by trval světlu (světlo je definováno 
jako 1,00). Toto měření se provádí metodou Time Domain Reflectometry. Měření TDR je založeno na 
překvapivé skutečnosti. Pokud vystřelíme impuls, tak volný konec kabelu ho vrátí zpět na začátek. Při 
pohledu na níže uvedený obrázek můžete vidět, že čas T představuje čas potřebný pro cestu impulsu 
celou délkou kabelu a zpět. 

 

 

Toto měření je velmi náročné na přesnost, protože testovací impuls musí být velmi krátký, jinak bude 
maskovat začátek odraženého impulsu. Měření takto krátkého impulsu vyžaduje použití velmi rychlých 
osciloskopů, které audio laboratoře používají zřídkakdy. Průběh na fotografii dole ukazuje takové 
měření, kdy zpoždění je 19,1 nano vteřin při délce kabelu 2,14 m. Tento konkrétní kabel má 
naměřenou VOP 0,75, která je pro audio kabel vysoká. 
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Snížení kapacity kabelů na nízkou úroveň potřebnou pro vysokou VOP je velmi obtížné a v případě 
kabelů Atlas se tak stalo díky výsledkům rozsáhlé vývojové práce, která vedla k použití nových 
dielektrických materiálů. Jedním z nich je mikroporézní pěnové PTFE, jak je uvedeno výše, které 
umožňuje ještě větší rychlost signálu než dříve s nejvýkonnější izolací z pevného PTFE neboli 
teflonem. Naměřené hodnoty kabelů Mavros a Asimi ukazují výrazně lepší hodnotu VOP, která vyšla 
0,81. 

Jakou výhodu bude posluchač s těmito kabely mít? No samozřejmě velmi rychlý kabel (vysoká VOP) s 
širokou kmitočtovou charakteristikou, který bude přenášet všechny důležité složky signálu bez 
jakékoliv ztráty. Toto široké pásmo také zajistí, že všechny audio kmitočty jsou přeneseny bez 
měřitelných rozdílů úrovně, nebo chyb fáze, takže audio signál je dokonale zachován v původní 
podobě. Můžeme se také podívat na tyto výhody jiným, ale stejně platným způsobem, protože jak je 
popsáno na začátku tohoto článku, tak víme, že teoreticky dokonalý kabel by byl tvořen jen dvěma 
vodiči z velmi čistého materiálu s nulovým odporem, indukčnosti, nebo kapacitou. V praxi jsou to ale 
jen poslední dva parametry, které jsou problematické, protože jakýkoliv odpor jednoduše jen tlumí 
všechny signály o stejnou úroveň, ale účinky indukčnosti a kapacity jsou závislé na kmitočtu. V 
důsledku probíhající výzkumné práci má modelová řada signálových a reproduktorových kabelů Atlas 
s technologií HighV velmi nízké hodnoty indukčnosti a kapacity a tím i vysokou hodnotu VOP. Tyto 
kabely se přibližují o krok blíže k teoreticky ideálnímu dokonalému kabelu. Díky tomu jsou výhody 
těchto nových kabelů slyšitelné zejména v případě vynikající řady Ascent, Mavros a Asimi, s kterými 
máte příležitost vyzkoušet limity vašeho sluchu. 

 

Význam použití nejlepších digitálních kabelů 

Mnoho lidí věří, že návrh a konstrukce digitálních propojovacích kabelů není kritická, nebo dokonce 
důležitá, protože konec konců řešíme jen jedničky a nuly, hlavně aby se tyto impulsy dostaly na konec 
kabelu a na jejich kvalitě nesejde. Přesto většina posluchačů slyší rozdíl mezi nejlepšími digitálními 
propojovacími kabely a těmi ostatními. Tak jak je to možné? Jak může mít kabel, který prostě jen 
přenáší impulsy stejnosměrného napětí vliv na zvuk? 

Mnoho odpovědí se skrývá v tom, jak se kabely reálně chovají. V části zabývající se rychlostí kabelů, 
resp. VOP se vysvětluje, že když je impuls vyslán do kabelu, pak se podobný impuls odráží zpět od 
jeho konce. Opakovaním tisíce impulzů dostanete další tisíc odražených impulsů. Nicméně při 
zachování jedné podmínky nemusí k žádným odrazům dojít. Stane se tak tehdy, pokud je kabel 
zakončen stejnou impedancí, která přesně odpovídá impedanci kabelu. V případě digitálních zdrojů je 
tedy impedance v případě výstupu (SP-DIF) 75 ohmů a vstup (např. vstup do D-A převodníku) má 
vstupní impedanci také 75 ohmů. Jestliže má propojovací kabel charakteristickou impedanci přesně 
75 ohmů, nedojde k odrazu impulsů. Tento efekt můžete vidět na fotkách níže. Ty ukazují kabel, jehož 
konec je volný a pak je zapojen do 75 ohm vstupu. Zdá se být takřka dokonalý a nejsou tam žádné 
významné odrazy. Tento konkrétní kabel je Atlas Mavros SP-DIF. 
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Nyní se podívejme na výsledky s jiným kabelem, o kterém výrobce prohlašuje, že je vysoce výkonný. 
Tentokrát není křivka přesná a je tam vidět odraz. Určitý počet impulzů vyvolá řadu stejných 
odražených impulsů. Nyní si představte miliony pulsů za sekundu digitálního audio signálu, které se 
budou míchat s dalšími miliony odrážejících se impulsů. Další obvod pro digitální zpracování 
(například převodník DAC) se bude přesně snažit dekódovat signál, ale bude moci určit, které 
zdrojové impulsy jsou původní a které impulsy jsou přidány navíc? Bohužel i takové chyby se projeví a 
nakonec bude ovlivněna i kvalita zvuku, někdy docela vážně. 

 

Důležitý je nejen samotný kabel, ale stejně tak i konektory. Existuje jen jeden skutečně 75 ohmový 
konektor a tím je konektor BNC. Takže jsou-li použity RCA konektory Cinch musí být přijata taková 
opatření, aby se kabel a konektory k sobě hodily tak přesně, jak je to jen možné a aby celé propojení 
mělo shodnou impedanci. Takže jsme u toho. Digitální propojovací kabely rozhodně hrají jinak a rozdíl 
v kvalitě zvuku, který slyšíte je rozdíl, který lze identifikovat na základě měření a je v praxi eliminován 
pečlivým návrhem a konstrukcí. 
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Význam správné konstrukce konektoru 

Samozřejmě, vodič samotný je jen část signálového, nebo reproduktorového kabelu. Další neméně 
důležitým prvkem je konektor. V současnosti je většina vysoce kvalitních kabelů osazena konektory, 
které sice vypadají impozantně, ale způsob, s kterým skutečně zacházejí s reálnými signály je 
důležitější, než jejich kosmetický vzhled. Konektor musí mít dobré spojení, a to jak na straně zásuvky, 
tak i s připojeným vodičem. Kabel se musí také shodovat z hlediska impedance a struktury, a musí být 
dostatečně pevný. Velmi málo konektorů splňují všechna tři kritéria. 

Chcete-li mít dobrý kontakt, tak se zástrčka musí spojit se zásuvkou pevně – kov na kov. V ideálním 
případě musí být spojení tak těsné, aby se během spojování setřela velmi tenká vrstva molekul a to z 
obou kontaktních ploch, aby byly odstraněny všechny povrchové nečistoty a zůstaly jen navzájem se 
dotýkající čisté kovové plochy. Současně musí být připojení sice pevné, ale konektory se nesmí při 
spojování poškodit, nebo deformovat. A pevně musí být zajištěno i připojení obou kontaktů konektoru, 
tedy nejen středový kolík, protože uzavřený elektrický obvod potřebuje i uzemnění, resp. zpětnou 
cestu signálu.  

Spojení s vodiči musí být tak trvalé, jak je to jen možné. Tradičně se tyto spoje pájely cínovou pájkou, 
ale je-li použita, tak se vždy vytvoří vrstva pájky mezi měděným vodičem a konektorem a ta je zdrojem 
degradace signálu. Pokud věnujeme velkou péči minimalizaci množství přechodů mezi krystaly v 
samotném vodiči, tak dávalo by smysl, aby se vytvořila významná překážka do cesty signálu, kterou 
představuje samotná pájka? Tak jak se tomu lze vyhnout? Atlas Cables se vyhýbá tomuto problému 
pomocí konektorů, které jsou připojeny k vodiči krimpováním, kdy jsou kov konektoru a vodiče silně 
stlačené dohromady a vytvoří vzduchotěsný kontakt kov na kov. Výsledkem je hladký průchod 
signálové cesty bez přerušení a degradace signálu. 

 

Další faktor, který zmíníme, je impedance konektoru. Jedná se o jeden z důležitých aspektů návrhu 
konektoru, který je ale podle všeho většinou výrobců ignorován, V laboratořích používají vysoce 
přesné měřicí přístroje konektory s impedancí 50, nebo 75 ohmů, společně s kabely o stejné 
impedanci – tedy opět 50, nebo 75 ohmů. Jednotlivé komponenty propojení mají stejné vlastnosti, 
tudíž i do toku signálu téměř nic nezasahuje. Ze stejného důvodu se 75 ohmové kabely osazené 75 
ohmovými konektory používají k propojení vysílací techniky. Nicméně ve světě zvuku se 
bezmyšlenkovitě používají konektory, které se jmenují RCA Phono Jack, neboli Cinch. Atlas nemůže 
ovlivnit kvalitu konektorů používané řadou jiných výrobců, a proto Atlas vyvíjí a vyrábí svoje vlastní 
konektory, u kterých je zajištěno, že společně s kabely budou tvořit uzavřený přenosový systém se 
stejnými parametry. 
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Rádiové frekvence a jiné rušení - držíme je na uzdě 

Prostředí, ve kterém dnes žijeme, je zaplaveno elektromagnetickými vlnami. Jsou to různé VF 
kmitočty od přechodových jevů tvořené všemožnými domácími spotřebiči až po vysílače pro přenos 
dat bezdrátového systému Wi-Fi a Bluetooth používané ve většině domácností. Všichni jsme si 
vědomi vlivu rušení na zvuk, které se vplíží do našeho audio signálu, když například projíždí kolem 
vozidlo taxislužby se špatně nainstalovanou krátkovlnnou vysílačkou. Ale jen málokdo z nás si je 
vědom zákeřných účinků rušivých signálů, které nejsou slyšitelné. 

Většina zesilovačů omezuje šířku pásma vstupního signálu jednoduchým filtrem s dolní propustí, 
takže veškeré vysoké frekvence vedené signálovým kabelem jsou potlačeny. Nicméně se obvykle 
jedná o jednoduchý filtr se strmostí 6dB na oktávu, který se příliš silným signálem snadno zahltí. Když 
takový signál dosáhne vstupu tranzistoru, tak na chvíli způsobí jeho přiškrcení a po určitou dobu 
zesilovači trvá, než obnoví svojí správnou činnost. Během této doby je zvuk vážně narušen, i když ne 
tak, že by kdokoliv z nás dokázal snadno na poprvé popsat v čem. 

Ale takové vlastně ještě horší rušení se může dostat do zesilovače přes reproduktory. Na vyšších 
kmitočtech se kabel nechová jako jednoduchý vodič s malým odporem řekněme mezi svorkami 
zesilovače a reproduktorovými terminály, ale jako komplexní impedanční zátěž částečně podobná 
jednoduchým obvodům jako na obrázku níže.  

 

Interference vysokofrekvenčních signálů mohou proniknout do zesilovače i jinak, než kabelem a to 
přes zápornou zpětnovazební smyčku, která je normálně připojena na výstupní svorky reproduktorů. V 
citlivé zpětnovazební smyčce to může způsobit krátkodobé otevření, nebo uzavření zesilovače, anebo 
dokonce způsobit jeho rozkmit s rizikem poškození a dlouhodobé ztráty výkonu. A to se může stávat 
často, aniž by si posluchač problém uvědomil. 

Průniky vysokofrekvenčního rušení a vzájemné ovlivňování kabelů mohou být minimalizovány dvěma 
technikami - kroucením dvou signálových vodičů okolo sebe (twistování), nebo kompletním 
odstíněním kabelu. 

Kroucení vodičů eliminuje šum elektromagnetických polí, protože rušivé napětí indukované v obou 
vodičích bude téměř stejné. Těsnější kroucení, vyrovnává více indukované napětí i na nejvyšších 
frekvencích. Chcete-li pochopit, jak to funguje, představte si zdroj rušení a kabel, který je položen 
okolo něj. Pokud kabel není kroucený, bude jeden jeho vodič blíže ke zdroji, takže se do něj bude 
indukovat mírně vyšší šum, než do druhého. Pokud jsou ale vodiče krouceny (twistovány), bude 
v jednom místě první vodič blíže, zatímco druhá polovina kroucení dále a pak zase naopak. Zdálo by 
se, že rozdíl v rozteči mezi vodiči nemusí způsobit velký rozdíl v úrovni, ale pokud budeme potřebovat 
potlačit šum o 100 dB, musí být tato dvě napětí shodná na 0.0001%. Odchylka má tedy velmi malé 
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rozpětí. Twistované vodiče se nacházejí v telekomunikacích, počítačových a síťových kabelech včetně 
populárních kabelů Cat5 a Cat6. 

Stínění kabelu může být složeno z pletených kovových pramenů jako je měď, nebo nepletené ze 
spirálově ovinuté měděné pásky, nebo vrstvy vodivého polymeru - kovová vrstva na plastové fólii. 
Toto stínění se chová jako Faradayova klece tak, že žádné elektrické signály na vnější straně klece se 
nebudou vyskytovat uvnitř. 

Stínění funguje tak, že směruje elektromagnetickou energii (RF nebo indukované rušení) na 
uzemnění. K dosažení vysoké účinnosti musí mít dobré pokrytí, aby energie nemohla snadno projít 
skrz mezery ve stínění. Musí mít také dobrou vodivost, aby mohla být tato energie snadno svedena na 
zem, a přirozeně musí být na konci kabelu dobře spojeno se zemněním. Stínící fólie a opletení mají 
velmi odlišné charakteristiky což je důvod, proč mnoho našich kabelů používají oba typy stínění. 
Fóliové stínění nabízí kompletní krytí, protože jde velmi snadné aplikovat fólii na kabel tak, aby byl 
pokrytý každý jednotlivý kousek vodiče. Ale fólie má poměrně dost vysoký odpor, takže neposkytuje 
nejlepší vedení k zemnění, a také není snadné spolehlivě připojit fólii k zemnícímu kontaktu 
konektoru. Naproti tomu opletení nemůže poskytnout 100% pokrytí dosažené fólií, jeho vazba má 
nevyhnutelně malé otvory, a když kabel je ohnutý, tak se tyto otvory se rozšiřují. Větší otvory 
znamenají méně účinné stínění a i nejlepší oplet dosahuje pouze 95% pokrytí. Na druhou stranu má 
oplet velmi nízký odpor a je snadné dosáhnout jeho dobrého spojení zemnícího kontaktu konektoru. 

Účinnost stínění ve smyslu odstranění rušení se mění s frekvencí zdroje rušení a v tomto případě je 
oplet obecně účinnější v pásmu nižších frekvencí, zatímco fólie je velmi účinná na vyšších pásmech. 
Jak se dá zjistit účinnost stínění? Nejlepší metoda měření se nazývá přenosová impedance, která 
určuje, kolik signálu v okolí kabelu se dostane dovnitř. Čím nižší je hodnota přenosové impedance, tím 
účinnější je stínění. Přenosová impedance se mění s frekvencí a typické ukazatele výkonnosti jsou 
uvedeny níže pro běžný typ stínění kabelu a pro komplexní stínění Atlas. Rozdíl je poměrně 
dramatický. 

 

 5 MHz 10 MHz 50 MHz 100 MHz 500 MHz 

60% měděný oplet + fólie 20 15 11 20 50 

95% měděný oplet Atlas + fólie 1 0.4 0.09 0.1 1 

      

 

Dáváme to všechno dohromady a děláme výjimečné kabely 

Na předcházejících stránkách jsme popsali mnoho požadavků na dokonalý kabel a jak je Atlas Cables 
začleňuje do svých návrhů. Je důležité si uvědomit, že v rozporu s tvrzením mnoha konkurenčních 
výrobců neexistuje kouzelná hůlka, nebo speciální funkce, která vyřeší všechna omezení kabelu. 
Nejlepší kabely jsou spíše výsledkem pečlivé rovnováhy v konstrukci, kde jsou všechny požadavky 
brány do úvahy a vůči sobě porovnávány. Tak by bylo k ničemu mít super rychlý kabel, ale s 
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nečistotami ve vodiči, ani by nebylo nic dosaženo tím, že vynikající kabel zakončíme nekvalitními 
konektory. 

Tím, že naprosto rozumíme technologii kabelů a pečlivě v rovnováze všechny parametry 
přizpůsobujeme již ve fázi návrhu, je Atlas Cables schopen vyrábět takové výrobky, které nabízejí 
výjimečný výkon ve všech cenových kategoriích. 

 

Digitální svět 

V oblasti analogu je šířka pásma definována jako maximální rozsah frekvencí, které mohou být volně 
přenášeny bez útlumu běžně max. -3dB a je obvykle vyjádřena v Hz. V  digitální sféře je šířka pásma 
často definována jako propustnost, které může být dosaženo pomocí vybraných médií a vyjádřena je v 
násobcích bitů za sekundu.  

Šířka pásma může být analogicky přirovnána k vodovodnímu potrubí. Představte si trubku, kterou 
protéká voda. Trubka má pevnou velikost a proto je množství vody, které může protékat v určitém 
časovém úseku omezeno. Šířka pásma tedy může být přirovnána k průměru potrubí. Ten omezuje 
množství vody, které může za určitou dobu kdykoli protéct. Průtok vody v potrubí je proto množství 
informací, které chceme poslat z našich zdrojových zařízení, např. Blu-ray, nebo DVD přehrávače do 
našeho koncového zařízení, AV zesilovače, displeje atd. Naše HiFi kabely, nebo kabely pro domácí 
kino můžeme přirovnat k vodovodním trubkám a Hi-Fi a AV systémy, jako nádrže a čerpadla. Z výše 
uvedeného plyne, že data můžeme přirovnat k pomyslně protékající vodě. 

Existují dva hlavní způsoby, jak zvýšit průtok vody (dat). 

Jednak zvýšit průměr potrubí tak, aby se mohlo kdykoliv dostat trubkou více vody (zvýšení šířky 
pásma). Nebo vodu trubkou rychleji protlačit (zvýšení datové propustnosti). Nicméně trubka má určité 
fyzikální vlastnosti. Pokud budeme tlačit potrubím příliš mnoho vody, pak je pravděpodobné, že se 
protrhne a průtok bude narušen.  

A teď tu máme velký digitální hlavolam kabelové diskuse, když se pokoušíme rozlišit vlastnosti kabelů 
pro digitální přenos -  často jsme rozptylováni tím, že se věnujeme použitému systému kódování 
(binární 1 a 0), který se používá k minimalizaci datových chyb a již méně mluvíme o šířce pásma a 
propustnosti dat, které mají v konečném důsledku větší vliv na celkový výkon. 

 

Běžně užívané šířky pásma v domácnosti 

Širokopásmový router   typicky 8 Mb/s až cca 20 Mb/s 

Ethernetová domácí síť   10Mb/s, 100Mb/s 

USB 2.0    480Mb/s 

Gigabitový Ethernet   1000Mb/s = 1Gb/s  

HDMI      10.2Gb/s !!! 
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Mění Atlas svojí filozofii konstrukce analogových signálových kabelů, když se k ní snaží 
přiblížit i v případě vysokorychlostních kabelů digitálních? No vlastně vůbec ne! 

V předchozí části jsme se soustředili na výběr dielektrika, kriticky důležité konstrukci konektoru a 
stínění. Nyní musíme přidat do tohoto seznamu zásadních parametrů některé další: 

- Povrchový jev (Skin efekt) 

- Rozdíl rychlosti šíření v párech (Intra pair skew) 

- Rozdíl rychlosti šíření mezi páry (Inter pair skew) 

 

Zatímco jsme si vědomi toho, že útlum (frekvenčně závislý odpor) a zvýšení impedance zpomaluje 
krajní pásma binárních dat a že tepelný a vodivý šum má vliv na šířku pásma a snížení propustnosti, 
musíme také věnovat zvláštní pozornost vysokofrekvenčnímu obsahu digitálního signálu a problémům 
které způsobuje.  

Existuje jev známý jako Skin efekt, který se projevuje tak, že čím vyšší je frekvence signálu šířící se 
vodičem, tím vyšší radiální polohu ve vodiči zabírá. Bohužel čím vyšší radiální poloha, tím je kladen 
vyšší odpor vůči toku signálu a proto dochází v cílové stanici k jeho zpoždění. 

 

 

V Atlasu jsme minimalizovali tento jev (pouze v případě digitálních kabelů) stříbřením našich vodičů. 
Tto snižuje efektivní odpor blízko povrchu a minimalizuje zpoždění. (Poznámka: stříbření analogových 
kabelů podle našeho názoru poskytuje zkreslený, jednoznačně umělý zvuk, který posluchače unavuje 
a vyčerpává). 

Vysokorychlostní digitální kabely mají široké uplatnění. Jak všichni víme, náklady na propojení 
průmyslové infrastruktury jsou velmi znepokojující a tím pádem přinášejí inovativní řešení, které nám 
pomáhají ve světě AV techniky. 
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V datové komunikaci je široce používána nestíněná kroucená dvojlinka známá jako UTP (Unshielded 
Twisted Pair). Kroucení eliminuje rušení, šum a přeslechy. Tento inovativní přístup ke zprostředkování 
přenosu pomáhá kontrolovat přeslechy u datových kabelů v obecném smyslu, ale také zavádí další 
dva pojmy, které nám u digitálních širokopásmových AV digitálních kabelů způsobují další problémy, 
jsou to inter and intra pair skew. 

Obecně řečeno kabel HDMI využívá kroucené dvojlinky což vyžaduje naprosto shodného kroucení 
jednotlivých párů pro přenos kanálů TMDS (Transition Minimised Differential Signalling). Kroucený pár 
(kterým se nyní nebudeme zabývat) a zvýšená kapacitance mezi páry může dramaticky zvýšit 
přeslechy. HDMI kabely Atlas proti tomu efektu bojují pomocí stínění kolem každého přesně 
krouceného páru a ještě navíc dalším stíněním celého kabelu, které pomáhá odrazit šum, který by 
jinak pronikl do kabelu. Malé tolerance, dodatečné stínění, struktura paralelních vodičů a aktivní 
zpracování signálu mají za následek přesnější a širší přenosové pásmo kabelu, než u těch datových 
s obecným názvem UTP. 

Intra pair skew - rozdíl rychlosti šíření v párech 

Časový rozdíl šíření sériového diferenciálního signálu TDMS po celé délce jednoho vnitřního 
krouceného páru v kabelu HDMI. 

 

Inter pair skew - rozdíl rychlosti šíření mezi páry 

Časový rozdíl šíření sugnálů mezi jednotlivými oddělenými páry kanálů TDMS (RGB + časová 
základna) v kabelu HDMI.  
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Degradace signálu v důsledku frekvenčního rozptylu a ztráty způsobené skin efektem brání 
bezchybnému přenosu signálu. Tyto ztráty v kombinaci s nekvalitní konstrukcí kabelu jako je nesoulad 
v délkách jednotlivých vnitřních vodičů, nepřesný poměr mezi jednotlivými smyčkami twistování, jakož 
i kvalita dielektrika a stínění, celkovou kvalitu signálu ještě zhorší. Tyto fyzické problémy doplněné o 
další negativní vlivy - přeslechy, nebo rozdíly rychlosti šíření, společně způsobují útlum úrovní signálu 
a hrany křivky jeho průběhu. Tím se fakticky zužuje diagram oka, zvyšuje se rozsah jitteru a následně 
i kvalitu obrazu a zvuku je horší. 

 

Diagram oka – vlevo špatný, vpravo dobrý. 

 

 

Proč je třeba se tím zatěžovat, když je to digitální - jednoduše jen jedničky a nuly! 

No, všechno to má co do činění s definicí analogového a digitálního signálu. Analogový signál je 
definován jako v čase spojitý, zatímco digitální signál je definován jako v čase rozdělený. Společným 
prvkem je tedy čas. Fázový šum a časová nestabilita odvozená od všech výše popsaných podob se 
projevuje se jako jitter.  

Proč je jitter pro digitální systémy tak obtížně stravitelný a proč mají jeho účinky tak 
katastrofální dopad na výkon. 

Jitter je pro obvody zobrazovačů a procesorů už hotová věc. Pro zobrazovač, nebo AV zařízení je 
daleko snazší obnovit data z rozhraní a pak teprve snížit jitter zvýšením dosažitelného potenciálu 
zvukového a obrazového výkonu. Pokud např. displej neustále kontroluje a opravuje chyby, pak se to 
s jistotou přenese do napájecích zdrojů, generátorů hodinových impulzů, stejně jako D-A převodníků. 
To se může v konečném důsledku projevit jako pixelizace, šum ve tmavých pasážích a v nejhorším 
případě dojde úplné ztrátě věrnosti podání zvuku a obrazu. 

V Atlasu jsou všechny širokopásmové digitální kabely navrženy tak, aby minimalizovaly chyby 
přenosu, přinesly lepší propustnost a vyšší věrnost zvuku a obrazu odladěním všech možných 
nežádoucích, nepřesných, nelineárních a zdrojů nespolehlivosti.  


