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ELEKTROMAGNETYCZNYMI STALE POSZERZAJĄ SWOJĄ OFERTĘ RYNKOWĄ I NA CHWILĘ OBECNĄ NIC NIE
WSKAZUJE, ABY SYTUACJA TA MIAŁA ZMIENIĆ SIĘ, NAWET W ODLEGŁEJ PERSPEKTYWIE. ISTNIEJE ZATEM
POTRZEBA MODERNIZACJI TRADYCYJNYCH ROZWIĄZAŃ ZA POMOCĄ TECHNIKI ANALOGOWEJ, KTÓRA
PRZEZ ZNACZNĄ CZĘŚĆ MUZYKÓW JEST CENIONA WYŻEJ NIŻ TECHNOLOGIE CYFROWE.
PROPONOWANY WYNALAZEK, PRZEZNACZONY GŁÓWNIE DLA GITARZYSTÓW I BASISTÓW, UMOŻLIWIA
POPRAWĘ WŁAŚCIWOŚCI TONALNYCH INSTRUMENTU, ZWŁASZCZA W GÓRNYM I ŚRODKOWYM PAŚMIE.

STAN OBECNY
Rozwiązanie problemu wpływu toru sygnałowego na właściwości
tonalne przetwornika elektromagnetycznego jest od wielu lat
przedmiotem poszukiwań konstruktorów, którzy starają się
rozwiązać następujące problemy:

ZALETY ROZWIĄZANIA:
s
ekranowanie powodujące wzrost pojemności kabla oraz istotne
zmiany w parametrach sygnałowych;

Proponowane rozwiązanie ma szereg zalet w stosunku do
s
zmniejszanie pasma oraz niekorzystny wpływ na parametry
rezonansowe

przetwornika

elektromagnetycznego

obwodów

dotychczasowego stanu techniki:
nie wymaga stosowania specjalnego rodzaju okablowania

regulacji barwy, za pomocą filtra dolnoprzepustowego RC;

oraz wtyków;
s
modyfikowanie toru sygnałowego, np. poprzez wykorzystanie
bardzo krótkich kabli czy wymontowanie obwodów regulacji

nie wymaga modyfikacji oryginalnego układu elektroni-

barwy.

cznego w instrumencie muzycznym;
kompensacja parametrów rezonansowych przetworników

NOWE PODEJŚCIE

elektromagnetycznych nie ogranicza się jedynie do
okablowania, ale uwzględnia pojemności pasożytnicze

W celu zniwelowania niedogodności wynikających ze stosowania

wprowadzane przez pozostałe elementy toru sygnałowego;

dostępnych dotychczas rozwiązań, podjęto prace nad stworzen-

rozwiązanie może być stosowane jako autonomiczny,

iem nowego, uniwersalnego układu oraz sposobu kompensacji

zewnętrzny moduł i może stanowić rozszerzenie funkcjona-

parametrów

lności standardowych wejść urządzeń toru sygnałowego

rezonansowych

pasywnych

przetworników

elektromagnetycznych dla muzycznych instrumentów strunowy-

(np. efektów instrumentalnych, wzmacniaczy mocy,

ch,

rejestratorów sygnałów itp..);

z wykorzystaniem

wartości.

ujemnej

Zastosowanie

skompensowanie

strat

pojemności

ujemnej

o

regulowanej

pojemności

wprowadzonych

przez

umożliwia
obciążenie

istnieje możliwość wykorzystania zasilania typu bateryjnego
lub standardowych zasilaczy stosowanych w torach

przetworników i poprawę właściwości sygnałowych w zakresie

sygnałowych strunowych instrumentów muzycznych;

średnich i wysokich częstotliwości.

może być stosowane jako modyfikacja standardowych

Układ do kompensacji pojemności pasożytniczych może mieć

wejść aktywnych i pasywnych urządzeń toru sygnałowego.

formę niewielkich rozmiarów modułu elektronicznego, możliwego
do zabudowy w instrumencie muzycznym, wzmacniaczach,
obwodach

wejściowych

autonomiczne

efektów

zewnętrzne

dźwiękowych

urządzenie.

lub

Zarówno

jako

moduł

wewnętrzny, jak i zewnętrzny może być włączony do toru

OCHRONA PATENTOWA

sygnałowego bez powodowania strat, ponieważ posiada funkcję

Układ do kompensacji parametrów rezonansowych pasywnych

tzw. true bypass.

przetworników elektromagnetycznych dla muzycznych instrumentów
strunowych oraz sposób kompensacji parametrów rezonansowych

OBSZARY ZASTOSOWANIA

pasywnych przetworników elektromagnetycznych dla muzycznych
instrumentów strunowych został zgłoszony jako wynalazek do Urzędu

Patentowego RP w dniu 25.10.2011 roku pod numerem P 396760.
s
produkcja instrumentów muzycznych (głównie gitar elektrycznych i basowych);

DANE KONTAKTOWE
s
produkcja osprzętu dla instrumentów muzycznych (głównie gitar
elektrycznych i basowych).

Biuro Współpracy z Gospodarką

tel.+ 48 32 359 22 71

TWÓRCA
Dr Paweł Janik

e-mail: transfer@us.edu.pl
www.transfer.us.edu.pl

