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Przetworniki gitarowe
Gitara elektryczna czy ktoú tego chce

czy nie naleøy obecnie do najbardziej
popularnych instrumentÛw na úwiecie.
SpoúrÛd wielu typÛw gitar w³aúnie gitary
elektryczne wzbudzaj¹ najwiÍksze zain-
teresowanie wúrÛd m³odych amatorÛw
muzykowania. Historia gitary elektrycz-
nej rozpoczÍ³a siÍ ponad 50 lat temu,
kiedy to tradycyjne instrumenty akus-
tyczne wyposaøono w†specjalny prze-
twornik elektromagnetyczny umoøliwia-
j¹cy nag³oúnienie gitary odpowiednim
wzmacniaczem. Jakkolwiek w†dziedzinie
budowy gitar elektrycznych dokona³a siÍ
prawdziwa rewolucja, to w³aúnie prze-
twornik gitarowy (Pickup) spoúrÛd wszys-
tkich innych elementÛw tego instrumen-
tu od samego pocz¹tku dominuje i†za-
razem okreúla sposÛb wykorzystania
w†ten sposÛb zbudo-
wanej gitary, stano-
wi¹c rodzaj in-
terfejsu ³¹cz¹-
cego sam in-
strument z†je-
go elektronicz-
no - akustycz-
nym uzupe³-
nieniem jakim
jest bez w¹t-
pienia gitaro-
wy wzmac -
n i a c z i † odpo -
wiedni zestaw g³oú-
nikowy. Gitara elekt-
ryczna nie jest wiÍc in-
strumentem samowystarczal-
nym . PomiÍdzy gitarÍ a†doce-
lowy wzmacniacz moøemy umow-
nie w³¹czyÊ takøe wiele rÛønych
urz¹dzeÒ modyfikuj¹cych w†ten czy inny
sposÛb brzmienie instrumentu, jednak
g³Ûwnie gitara i†wzmacniacz z†odpowied-
nim zestawem g³oúnikÛw stanowi¹ nie-
rozerwaln¹ parÍ zwi¹zan¹ charakterys-
tycznymi tylko dla takiego ìzestawuî
zaleønoúciami. W†sensie technicznym to
w³aúnie przetwornik gitarowy jest wspÛ³-
odpowiedzialny za ostateczny efekt
brzmieniowy moøliwy do uzyskania za
pomoc¹ gitary elektrycznej i†wzmacnia-
cza. Konstrukcja wzmacniacza gitarowego
w†wielu aspektach wymyka siÍ zasadom
maj¹cym zastosowanie dla typowych sze-

r o k o p a s m o w y c h
wzmacniaczy ìAu-
dioî Hi-Fi, a†rozwi¹-
z a n i a s t o s owan e
w†uk³adach stopni

przedwzmacniacza to juø
zupe³nie inny temat pod-
porz¹dkowany jak najbar-
dziej muzycznym i†subiek-
t ywnym za ³ o ø en i om .
Wzmacniacz gitarowy ma
przede wszystkim kom-
pletnie inne zadanie do
spe³nienia. Nie jest w†øad-
nym wypadku urz¹dze-

niem maj¹cym na celu jak najbardziej
obiektywn¹ i†liniow¹ reprodukcjÍ ürÛd-
³owego sygna³u, natomiast stanowi¹c jak-
by przed³uøenie instrumentu ma za za-
danie kreowanie nowego oryginalnego
brzmienia, ktÛre w†ca³ej swojej rÛønorod-
noúci sta³o siÍ w³aúciwie opok¹ wielu
stylÛw i†gatunkÛw muzycznych. Rola
jak¹ maj¹ do spe³nienia przetworniki
gitarowe jest bardzo podobna.

Podstawowy podzia³ uwzglÍdniaj¹cy
cechy konstrukcyjne przetwornikÛw gita-
rowych wygl¹da nastÍpuj¹co:
- przetworniki jednocewkowe ìSingle
Coilî,

- przeciwzak³Ûceniowe przetworniki
dwucewkowe ìHumbuckingî.
Przetworniki jednocewkowe wystÍpu-

j¹ jedynie w†wersji pasywnej natomiast
przetworniki Humbucking wyposaøane s¹
takøe w†odpowiednie elektroniczne uk³a-
dy wspomagaj¹ce umieszczane zazwyczaj
we wspÛlnej obudowie z†przetwornikiem.
Aktywny przetwornik wymaga oczywiú-
cie dodatkowego ürÛd³a zasilania,
ktÛre w†tym wypadku stanowi
najczÍúciej bateria 9V typu
6F22 umieszczana w†instru-
mencie.

Tradycyjny prze-
twornik jednocew-
kowy (rys.1) po-
siada karkas na
ktÛrym nawi-
n i Í t e  j e s t
u z w o j e n i e
o†rezystancji
o k .  5 , 5 kΩ.
W † o d l e g ³ o ú -

ciach wyznaczo-
nych przez roz-

staw strun gitary
wewn¹t rz karkasu

znajduje siÍ 6†cylindrycznych magnesÛw
ze stopu ìAlnicoî o†úrednicy 5mm. W†ten
sposÛb zbudowany jest najpopularniejszy
i†zarazem najwyøej ceniony przetwornik
jednocewkowy skonstruowany w†latach
50  przez amerykaÒsk¹ firmÍ Fender.
Przetwornik ìSingle Coilî jest magne-
tycznie otwarty przez co oprÛcz drgaÒ
znajduj¹cej siÍ w†jego bezpoúrednim s¹-
siedztwie stalowej struny bÍdzie zbiera³
takøe wszelkiego rodzaju zak³Ûcenia np.
przydüwiÍk sieci energetycznej itp. Poza
tym ten najprostszy przetwornik ma
same zalety - przenosi szerokie pasmo
i†jest kreatywny zarÛwno brzmieniowo
jak i†artykulacyjnie przez co naleøy
rozumieÊ zdolnoúÊ do ìodtwarzaniaî
najsubtelniejszych niuansÛw wykonaw-
czych instrumentalisty. Wysokie czu-
³oúc i przes terowuj¹cych kana³Ûw
wzmacniaczy gi tarowych, bÍd¹ce
przyczyn¹ wzrostu zak³ÛceÒ z†jednej stro-
ny i†wzrost wymagaÒ jakoúciowych do-
tycz¹cych produkcji muzycznej z†drugiej
przyczyni³ siÍ do powstania przetworni-
kÛw w†znacznym stopniu odpornych na
zak³Ûcenia.

Rozpoczynamy doúÊ
nietypow¹, jak na EP, seriÍ
artyku³Ûw w†cyklu ìNotatnik
Praktykaî. Jej nietypowoúÊ

polega na prezentacji przez
autora pewnych gotowych

rozwi¹zaÒ (konstrukcji), ktÛre
nie bÍd¹ wprowadzone do
oferty handlowej w†postaci

kitÛw.PodjÍliúmy taka decyzjÍ ze
wzglÍdu na ogromn¹ wartoúÊ
merytoryczn¹ rozwaøaÒ autora,
ktÛre s¹ zbyt szczegÛ³owe jak
na typowy projekt, pasuj¹ za
to doskonale do ìNotatnika

Praktykaî.
Nasz drugi argument, to

fakt, øe bardzo rzadko zdarza
siÍ, aby doskona³y muzyk by³

jednoczeúnie dobrym
konstruktorem - elektronikiem.

Jego doúwiadczenia
i†przemyúlenia naleøy

wykorzystaÊ...

Aktywne przetworniki gitarowe,
część 1

Rys. 1.
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Rys. 2.

Klasyczny przetwornik Humbucking
(rys.2) posiada dwa identyczne uzwoje-
nia znajduj¹ce siÍ na odpowiednich
karkasach umieszczonych obok siebie.
Pod cewkami uzwojeÒ powinien znajdo-
waÊ siÍ p³aski magnes trwa³y stykaj¹cy
siÍ swoimi przeciwnymi biegunami
z†nadbiegunnikami kszta³tuj¹cymi pole
magnetyczne. Nadbiegunniki przechodz¹
przez úrodek obydwu karkasÛw w†taki
sposÛb, aby moøliwe by³o ìprzeniesienieî
strumienia magnetycznego z†magnesu
znajduj¹cego siÍ pod cewkami na drug¹
stronÍ, czyli w†tym wypadku w†kierunku
strun zawieszonych w†niewielkiej odleg-
³oúci od czo³a przetwornika. Nadbiegun-
niki ìkieruj¹ceî strumieÒ magnetyczny
w†odpowiedni¹ stronÍ mog¹ mieÊ rÛøne
formy, od ktÛrych takøe bÍdzie uzaleø-
nione ostateczne brzmienie przetwornika.
Mog¹ to byÊ sztabkowe p³askowniki
z†miÍkkiej stali, regulowane úruby o†rÛø-
nych kszta³tach ³ba, walcowate sworznie,
rdzenie z³oøone z†cienkich blach, a†na-
wet p³askowniki ceramiczno - ferrytowe.
Bez wzglÍdu na materia³ i†kszta³t wyko-
rzystanych ìwyprowadzeÒî, ich zasadni-
cze zadanie zawsze polega na ukszta³-
towaniu tzw. podkowy magnetycznej N-
S, skierowanej w†stronÍ strun, ktÛre jak
gdyby zamykaj¹ powsta³y w†ten sposÛb
obwÛd, co w†znacznym stopniu ograni-
cza udzia³ ìodleg³ychî zak³ÛceÒ w†repro-
dukowanym sygnale. W†przypadku prze-
twornika dwucewkowego istnieje nie-
ograniczona moøliwoúÊ ìkombinacjiî ele-
mentÛw sk³adowych, ktÛrych poszczegÛl-
ne uk³ady konstrukcyjne bÍd¹ mia³y
wp³yw na ostateczny rezultat. Z†drugiej
strony wszystkie kolejne warianty brzmie-
niowe poddane zostan¹ nieub³aganej su-
biektywnej ocenie muzykÛw, ktÛrzy po-
s³uguj¹ siÍ podúwiadomym ale doúÊ

stabilnym wzorcem dobrego brzmienia,
ukszta³towanym przez ca³e lata istnienia
muzyki gitarowej.

Ostateczny efekt brzmieniowy uzys-
kany z†danego przetwornika zaleøy prak-
tycznie od kaødego z†jego elementÛw -
parametrÛw uzwojeÒ i†sposobu ich wy-
konania, rodzaju zastosowanego magne-
su, kszta³tu i†materia³u z†jakiego zosta³y
wykonane nadbiegunniki, oraz obszaru
aktywnego dzia³ania przetwornika nazy-
wanego ìbaz¹î, a†takøe wzajemnego
umiejscowienia uzwojeÒ znajduj¹cych siÍ
na karkasach. Uzwojenia przetwornikÛw
gitarowych nawijane s¹ drutem miedzia-
nym o†gruboúciach od 0,04 do 0,06mm

w†izolacji lakierowej. Magnesy stosowane
w†ìprzystawkachî to najczÍúciej magnesy
tzw. ìstaloweî ze stopu kryj¹cego siÍ
pod wdziÍczn¹ nazw¹ ìAlnicoî lub sztab-
kowe magnesy ceramiczne tzw. ferryto-
we.

Idea skonstruowania przetwornika
idealnego przyczyni³a siÍ do mariaøu
najbardziej tradycyjnych elektromagne-
tycznych konstrukcji z†ìelektronik¹î
w†wyniku czego powsta³y przetworniki
aktywne wzbogacone odpowiednimi uk³a-
dami zbudowanymi w†oparciu o†nisko-
szumne tranzystory i†wzmacniacze ope-
racyjne, charakteryzuj¹ce siÍ dodatkowo
minimalnym poborem energii.

Doskona³y przetwornik powinien po-
siadaÊ nastÍpuj¹ce cechy:
✓ duø¹ odpornoúÊ na zak³Ûcenia elektro-
magnetyczne i†elektrostatyczne;

✓ stosunkowo s³abe, rozproszone pole
magnetyczne umoøliwiaj¹ce strunom
d³ugotrwa³e nieskrÍpowane wybrzmie-
wanie;

✓ jak najmniejsz¹ impedancjÍ wyjúciow¹;
✓ odpowiednio wysoki poziom sygna³u
wyjúciowego;

✓ moøliwoúÊ kszta³towania pasma prze-
noszenia;

✓ moøliwie niewielki pobÛr energii.
NajwiÍksz¹ niedogodnoúci¹ zwyk³ego

przetwornika gitarowego jest jego wysoka
impedancja znacznie przekraczaj¹ca
w†niektÛrych wypadkach 100kΩ. Jest to
oczywiúcie spuúcizna przesz³oúci i†kon-
sekwencja niebywa³ego wbrew pozorom
tradycjonalizmu gitarzystÛw, ktÛrzy ra-
czej nieufnie traktuj¹ nowe rozwi¹zania
dotycz¹ce zasadniczej materii, jak¹ w†tym
wypadku jest brzmienie. Nieúmia³e prÛby
niektÛrych konstruktorÛw polegaj¹ce na
wyposaøeniu gitary w†przetworniki nisko-
impedancyjne spe³z³y na niczym, ponie-

waø wszyscy licz¹cy siÍ wytwÛrcy
wzmacniaczy i†innych elektronicz-
nych akcesoriÛw gitarowych juø daw-

no zaakceptowali niedoskona³y
przetwornik wysokoimpedancyj-
ny. Pojawienie siÍ przystawek
aktywnych wspomaganych elek-
tronik¹ jest w³aúnie jednym ze
sposobÛw poprawy podstawo-
wych, a†zarazem obiektywnych
parametrÛw jakoúciowych prze-
twornika gitarowego.

W†wiÍkszoúci przetworni-
kÛw ìnowej generacjiî zadba-

no o†wyeliminowanie skupione-
go pola magnetycznego w†bezpo-
úrednim s¹siedztwie drgaj¹cych
strun, ktÛre dotychczas przeszkadza-
³o w†nieskrÍpowanym ich wybrzmie-

waniu, przez co instrument nie osi¹ga³
maksymalnego ìsustainuî (d³ugoúÊ wy-
brzmiewania) i†czÍsto nawet nie stroi³.

Wykonana z†tak postawionymi za³o-
øeniami przystawka, jeszcze bez elektro-
niki, moøe dysponowaÊ docelowymi pa-
rametrami brzmienia, ale najczÍúciej nie
gwarantuje dostatecznego poziomu syg-
na³u aby mog³a zapewniÊ odpowiednie
wysterowanie wzmacniacza bez dodatko-
wego uk³adu wzmocnienia. Tak zbudo-
wane s¹ przetworniki firmy Bartolini.
Inny sposÛb na sukces wybrali konstruk-
torzy dobrze znanej wúrÛd gitarzystÛw
firmy EMG. W†tym wypadku niskoimpe-
dancyjny uk³ad pasywny prawie w†ogÛle

ìnie graî bez elektronicznego wspoma-
gania, ktÛre oprÛcz roli wzmacniacza
napiÍciowego spe³nia takøe zadanie ko-
rekcyjne okreúlaj¹ce wyjúciow¹ charakte-
rystykÍ czÍstotliwoúciow¹. Najbardziej
odporne na zak³Ûcenia uzwojenia prze-
twornika nie musz¹ jednoczeúnie gwa-
rantowaÊ dobrego i†wyrÛwnanego pod
wzglÍdem pasma przenoszenia brzmie-
nia. Od tego jest specjalny uk³ad elek-
troniczny dopasowuj¹cy parametry
rzeczywiste do wymaganych. Moøemy
wiÍc powiedzieÊ, øe aktywny przetwor-
nik tego typu posiada brzmienie stymu-
lowane na drodze elektronicznej. Wyso-
koimpedancyjne stopnie wejúciowe lam-
powych wzmacniaczy gitarowych w†na-
turalny dla tego faktu sposÛb s¹ dopa-
sowane do tradycyjnych przystawek wie-
lozwojowych, ktÛrych odpowiedü czÍs-
totliwoúciowa bez potrzeby uciekania siÍ
do pomocy dodatkowych urz¹dzeÒ, od
razu gwarantuje uzyskanie dobrego
brzmienia. Problem dobrej jakoúci czy
dynamiki rozumianej jako odstÍp pozio-
mu sygna³u od poziomu zak³ÛceÒ nie dla
wszystkich gitarzystÛw jest najistotniej-
szy. Konstruktor, ktÛry o†tym zapomni
moøe bezpowrotnie straciÊ wiele czasu,
a†jego dzie³o nie znajdzie akceptacji
wúrÛd muzykÛw. Jednym s³owem brzmie-
nie i†to jak przetwornik odpowiada na
zabiegi artykulacyjne instrumentalisty po-
winno byÊ priorytetem kaødego konstruk-
tora.

Opracowanie w†miarÍ uniwersalnego
pasywnego przetwornika typu Humbuc-
king nie jest spraw¹ ³atw¹ pomimo
pozornej prostoty samego przedmiotu
naszego zainteresowania. Istnieje jednak
znaczna dowolnoúÊ budowy poszczegÛl-
nych elementÛw co znacznie u³atwia
rozpoczÍcie w³asnych doúwiadczeÒ, ktÛ-
rych rezultat zawsze jednak powinien
byÊ konsultowany z†praktykuj¹cym
i†w†miarÍ moøliwoúci doúwiadczonym gi-
tarzyst¹.

Podstawowe zasady, ktÛrych prze-
strzeganie jest wymagane przy konstru-
owaniu klasycznego dwucewkowego prze-
twornika dotycz¹ kszta³tu, wymiarÛw
i†rodzaju wykorzystanych materia³Ûw do
budowy gitarowej przystawki:

 Nadbiegunniki powinny byÊ wyko-
nane z†miÍkkiej stali ìniskowÍglowejî,
lub ze stopu o†podobnych w³aúciwoú-
ciach. Nadbiegunniki nie mog¹ siÍ trwale
magnesowaÊ.

 Rozmieszczenie nadbiegunnikÛw
musi uwzglÍdniaÊ rozstaw strun gitary.
Standardowo przyjmuje siÍ ìmiÍdzyî -
odleg³oúÊ rozstawu - 10mm.

 Ca³kowita powierzchnia przekroju
poprzecznego uzwojenia nie powinna
przekraczaÊ 80mm2. PoszczegÛlne uzwo-
jenia powinny byÊ w†miarÍ moøliwoúci
identyczne pod wzglÍdem rezystancji i†in-
dukcyjnoúci. Rezystancja pojedynczego
uzwojenia moøe zawieraÊ siÍ w†przedzia-
le od 3†do 10kΩ.

 PoszczegÛlne uzwojenia powinny
byÊ impregnowane, a†wszystkie elementy
przetwornika solidnie po³¹czone, co jest
podstawowym warunkiem funkcjonowa-
nia bez wzbudzeÒ towarzysz¹cych zja-
wisku ìmikrofonowaniaî.

Znaczna dowolnoúÊ w†doborze po-
szczegÛlnych elementÛw konstrukcyjnych
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przetwornika moøe okazaÊ siÍ przys³o-
wiowym drugim koÒcem kija, jeúli nie
bÍdziemy zdawali sobie sprawy jakie
konsekwencje moøe mieÊ wykorzystanie
tego czy innego elementu. Odrobina
praktyki i†podstawowe wiadomoúci
z†dziedziny fizyki, elektroakustyki, elek-
troniki, elektrotechniki i†materia³oznaw-
stwa pozwol¹ jednak w†pewnym stopniu
przewidzieÊ ostateczny efekt brzmienio-
wy jakim bÍdzie dysponowa³ nasz prze-
twornik. Naleøy jedynie zwrÛciÊ uwagÍ
na poniøej wymienione zaleønoúci:

 Uzwojenia o†wiÍkszych rozmiarach,
a†takøe uzwojenia posiadaj¹ce duø¹ iloúÊ
zwojÛw bÍd¹ charakteryzowa³y siÍ wiÍk-
sz¹ indukcyjnoúci¹, w†rezultacie czego

przetwornik w†ograniczony sposÛb bÍ-
dzie reprodukowa³ wyøsze czÍstotliwoúci
i†odwrotnie - niewielkie cewki o†ma³ej
iloúci zwojÛw nie bÍd¹ efektywnie
ìprzetwarza³yî basÛw.

 Znaczna liczba zwojÛw i†stosunko-
wo silny uk³ad magnetyczny spowoduj¹,
øe przetwornik bÍdzie dysponowa³ du-
øym poziomem sygna³u wyjúciowego.

 Silne skupione pole magnetyczne
w†bezpoúrednim s¹siedztwie struny ogra-
nicza jej swobodne i†rÛwnomierne wy-
brzmiewanie.

Dwie stosunkowo w¹skie cewki
umieszczone blisko siebie daj¹ tzw.
w¹sk¹ bazÍ aktywnoúci. Tak zbudowany
przetwornik charakteryzuje siÍ selektyw-
nym, jednorodnym brzmieniem w†znacz-
nym stopniu reprodukuj¹cym kreatywn¹
artykulacjÍ gitarzysty.

 Przetwornik o†poszerzonym obszarze
dzia³ania (szeroka baza) charakteryzuje siÍ
pe³nym, bogatym brzmieniem o†czÍúciowo
ograniczonej moøliwoúci reprodukowania
ìatakuî i†nieco rozmytej definiowalnoúci
barwy tonu. Solidny, jednorodny, stalowy
nadbiegunnik w†formie p³askownika
w†znacznym stopniu zwiÍksza indukcyj-
noúÊ ca³ego uk³adu elektromagnetycznego,
ale takøe przyczynia siÍ do rozproszenia
pola magnetycznego i†tym samym z³agodze-
nia geometrii ìfontannyî magnetycznej.

 Nadbiegunniki indywidualne w†po-
staci stalowych ko³kÛw lub odpowiednich
úrub poprzez swoje mniejsze rozmiary
i†charakterystyczny kszta³t poprawiaj¹
emisjÍ wyøszych czÍstotliwoúci przez co
przetwornik staje siÍ bardziej przejrzysty
i†jaúniejszy brzmieniowo. Takøe wypadko-
wa indukcyjnoúÊ przetwornika bÍdzie
w†tym wypadku mniejsza.

 Nadbiegunnik wykonany z†izolowa-
nych blach ìkrzemowychî laminowanych
w†sposÛb podobny do konstrukcji trans-
formatorÛw znacznie poprawia reproduk-
cjÍ wyøszych czÍstotliwoúci emitowa-

nych przez instrument i†zmniejsza impe-
dancjÍ uk³adu.

 Magnes ceramiczny - ìferrytowyî
w†niewielkim stopniu zwiÍksza indukcyj-
noúÊ uk³adu. Jest teø silniejszy od
stalowych magnesÛw ìAlnicoî. Przetwor-
nik z†takim magnesem oddaje jednak
w†ostatecznym brzmieniu cechy samego
magnesu nadaj¹c düwiÍkowi nieco cera-
micznego ìchemicznegoî zabarwienia.

 Magnes ìAlnicoî jest relatywnie
s³abszy, ale przetwornik wyposaøony
w†taki magnes dysponuje miÍkkim sub-
telnym brzmieniem pozbawionym niena-
turalnej drastycznoúci.

 Wewn¹trz karkasÛw z†powodzeniem
moøna umieúciÊ magnesy skierowane

w†jedn¹ stronÍ prze-
ciwnymi biegunami.
W†tym wypadku ìnad-
biegunnikî zamykaj¹cy
obwÛd moøe byÊ
umieszczony ìna miej-
scuî magnesu, chociaø
nie jest to konieczne.

Bior¹c pod uwagÍ
wymienione zaleønoúci
mo ø emy do k o n a Ê
wstÍpnej kalkulacji
uwzglÍdniaj¹c te ele-
menty, ktÛre moøliwe
bÍd¹ do zdobycia. Ten

sam rodzaj ostatecznego brzmienia moøna
uzyskaÊ rÛøn¹ drog¹, dlatego teø istnieje
na rynku tak wiele przystawek gitarowych,
ktÛre pomimo rÛønic konstrukcyjnych osi¹-
gaj¹ podobne walory brzmieniowe.

Wymagana jest jednak pewna konsek-
wencja w†zachowaniu rÛwnowagi pomiÍ-
dzy poszczegÛlnymi parametrami prze-
twornika. Jeúli zdecydujemy siÍ na wyko-
rzystanie stalowego nadbiegunnika p³asko-
wnikowego to musimy liczyÊ siÍ ze
znacznym wzrostem indukcyjnoúci uk³adu
i†w†takim wypadku korzystniejsze bÍdzie
zastosowanie magnesu ceramicznego. Bu-
dowa przetwornika dysponuj¹cego docelo-
wo duøym sygna³em wyjúciowym wi¹øe
siÍ z†zastosowaniem uzwojeÒ zawieraj¹-
cych znaczn¹ liczbÍ zwojÛw.

Aby uzwojenie w†ogÛle zmieúci³o siÍ
na karkasie o†standardowych rozmiarach
trzeba bÍdzie zastosowaÊ bardzo cienki
drut (0,04 - 0,05mm). Rezystancja kaø-
dego z†takich uzwojeÒ powinna wynosiÊ
od 6†do 8kΩ. RÛwnieø w†tym wypadku
korzystniejsze bÍdzie zastosowanie mag-
nesu ceramicznego. Przetworniki najbar-
dziej tradycyjne, ostatnio coraz bardziej
poszukiwane posiadaj¹ uzwojenia o†re-
zystancji po ok. 3,5kΩ oraz wyposaøone
s¹ w†sztabkowy magnes ìAlnicoî typu
V†lub VII podkreúlaj¹cy úrodkowe czÍs-
totliwoúci.

SposÛb dokonywania pomiaru po-
ziomu sygna³u wyjúciowego przetwor-
nikÛw nie zosta³ dotychczas ujedno-
licony, jednak niektÛrzy producenci
stosuj¹ t¹ sam¹ metodÍ, polegaj¹c¹ na
pomiarze maksymalnego napiÍcia RMS
wywo³anego przez pust¹ strunÍ A5
zaatakowan¹ ze úredni¹ si³¹. S³abe
przetworniki Single Coil osi¹gaj¹
w†ten sposÛb 50 do 100mV, przeciÍt-
ne przetworniki dwucewkowe dyspo-
nuj¹ sygna³em rzÍdu 150 do 250mV,
natomiast wartoúci sygna³u powyøej 300
mV s¹ zarezerwowane dla silnych przy-

stawek z†³atwoúci¹ przesterowuj¹cych wy-
sokoczu³y kana³ wzmacniacza gitarowe-
go.

Regulowane nadbiegunniki w†postaci
ko³kÛw wkrÍcanych za pomoc¹ klucza
imbusowego umoøliwiaj¹ wprawdzie bar-
dziej precyzyjne ustawienie g³oúnoúci
poszczegÛlnych strun, ale s¹ trudne do
zdobycia i†komplikuj¹ konstrukcjÍ prze-
twornika, ktÛry musi posiadaÊ dodatko-
we elementy mocuj¹ce ruchome nadbie-
gunniki.

Najbardziej krytycznym parametrem
przetwornika Humbucking s¹ jego wy-
miary, ktÛre nie mog¹ przekroczyÊ
70x38x25 (d³ug./szer./wys.), aby prze-
twornik pasowa³ do standardowych wy-
ciÍÊ i†akcesoriÛw montaøowych kaødej
gitary. WkrÍty reguluj¹ce wysokoúÊ po³o-
øenia przetwornika i†mocuj¹ce jednoczeúnie
przetwornik do odpowiedniej ramki lub
p³yty maskuj¹cej powinny znajdowaÊ siÍ
na osi symetrii obudowy przetwornika
w†odleg³oúci 78mm od siebie.

Wspornik do ktÛrego przymocowane
s¹ wszystkie czÍúci sk³adowe przetwor-
nika powinien byÊ wykonany z†niemag-
netycznej blachy mosiÍønej po³¹czonej
z†mas¹ uk³adu elektrycznego gitary. Wy-
prowadzenia poszczegÛlnych uzwojeÒ po-
winny byÊ dokonane przewodem ekra-
nowanym. Ekran przewodu ³¹czymy je-
dynie z†blach¹ podstawy przetwornika,
tak aby moøna by³o w†przysz³oúci do-
konaÊ zmiany po³¹czeÒ (np. fazy uzwo-
jeÒ). W†rezultacie potrzebny bÍdzie prze-
wÛd posiadaj¹cy 4†øy³y umieszczone we
wspÛlnym ekranie, odpowiadaj¹ce zakoÒ-
czeniom uzwojeÒ.

Przetwornik Humbucking w†podsta-
wowej konfiguracji posiada uzwojenia
po³¹czone szeregowo. W†tym wypadku
³¹czymy ze sob¹ pocz¹tki uzwojeÒ na-
tomiast koÒce uzwojeÒ stanowi¹ wyjúcie
przetwornika, lub odwrotnie.

PoszczegÛlni producenci staraj¹ siÍ
za namow¹ uøytkownikÛw ujednoliciÊ
kolory przewodÛw bÍd¹cych wyprowa-
dzeniami uzwojeÒ, tak, aby ³atwiejsze
by³o dokonywanie indywidualnych po³¹-
czeÒ. Istnieje kilka sposobÛw realizacji
po³¹czeÒ przetwornika Humbucking jed-
nak najczÍúciej wykorzystywane jest
przez gitarzystÛw szeregowe po³¹czenie
ìprzeciwzak³Ûcenioweî. Jakkolwiek po-
zosta³e warianty teø mog¹ byÊ stosowane
dla rozszerzenia moøliwoúci brzmienio-
wych instrumentu, ale praktycznie op-
rÛcz ìdodatkowychî konfiguracji Parallel
i†Splitting w³¹czanych opcjonalnym prze-
³¹cznikiem zamontowanym w†gitarze in-
ne po³¹czenia s¹ rzadko wykorzystywa-
ne. Rys.3 przedstawia wersje moøliwych
do uzyskania po³¹czeÒ.

Skonstruowanie dobrego pasywnego
przetwornika spe³niaj¹cego konkretne wy-
magania danego gitarzysty jest o†tyle
trudne, øe zmontowany przetwornik nie
jest modyfikowalny i†musi byÊ, jak to siÍ
mÛwi, ìtrafiony w†dziesi¹tkÍî.

Bior¹c pod uwagÍ zaleønoúÊ ostatecz-
nego efektu od wielu czasem rÛwnorzÍd-
nych czynnikÛw moøna powiedzieÊ, øe
konstruowanie przetwornikÛw gitarowych
moøe byÊ wyj¹tkowo twÛrczym zajÍciem,
jednak osi¹gniÍcie sukcesu wi¹øe siÍ
z†wieloma czÍsto nieudanymi prÛbami.
Krzysztof Jarkowski

Rys. 3.


