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jednak d!wi"k, jaki wytwarza, cz"sto 
okazuje si" ol#niewaj$cy. Tylko bowiem 

gramofon (oraz ta#mowy magneto-
fon) przetwarza kompletny sygna% muzyczny 
o pe%nym spektrum, znacznie szerszym ni& 
s%yszalne, ze znakomit$ dynamik$ i rozdziel-
czo#ci$. Analogowa p%yta nie jest ograniczona 
16-bitow$ rozdzielczo#ci$ ani 'ltrowaniem 
wysokich harmonicznych. Jest po prostu ana-
logowa, jak #wiat, w którym &yjemy.

Gramofon to po%$czenie systemu nap"-
dowego, izoluj$cej od zewn"trznych wi-
bracji obudowy, ramienia oraz wk%adki.  
W wi"kszo#ci sytuacji pierwsze trzy elemen-
ty stanowi$ ca%o#( i u&ytkownikowi pozosta-
je jedynie wybór wk%adki. Proces ten opiera 
si" zwykle na okre#leniu: MM czy MC, 
analizie brzmienia ró&nych modeli danego 
rodzaju oraz ceny. Jest tymczasem jeszcze 
jeden istotny element, który nale&y bra( pod 
uwag", wybieraj$c wk%adk".

Przetwornik zamontowany w ramieniu 
mo&na porówna( do ci"&arka oscyluj$-
cego na spr"&ynie, gdzie ci"&ar ramie-
nia i wk%adki odpowiada masie ci"&arka,  
a odkszta%calno#( wk%adki – spr"&ynie. 
Gdy ci"&arek na spr"&ynie zostanie wpra-
wiony w ruch, b"dzie si" porusza% z cz"-
stotliwo#ci$ rezonansow$ zale&n$ od jego 
masy i elastyczno#ci spr"&yny – im wy&sza 
masa i elastyczno#(, tym ta cz"stotliwo#( 
b"dzie ni&sza. Odkszta%calno#( wk%adki 
jest parametrem (mierzonym w cm/dyne) 

mówi$cym o elastyczno#ci systemu zawie-
szenia ig%y. Im wi"ksza jego warto#(, tym 
bardziej elastyczne jest zawieszenie. 

Poniewa& p%yty nigdy nie s$ idealnie p%a-
skie ani centryczne, deformacje te b"d$ ge-
nerowa%y sygna%y o bardzo niskich cz"sto- 
tliwo#ciach (poni&ej 5 Hz). Jest wi"c bar-
dzo wa&ne, aby cz"stotliwo#( rezonansowa 
systemu rami"-wk%adka znajdowa%a si" po-
wy&ej 5 Hz.

Z drugiej strony, system odtwarza sy-
gna%y akustyczne powy&ej 20 Hz, wi"c 
nale&y zadba(, by cz"stotliwo#( rezonan-
sowa znajdowa%a si" poni&ej 15 Hz i nie 
wprowadza%a zakolorowa) w pa#mie aku-
stycznym. Gdy ig%a b"dzie odczytywa%a 
sygna% o cz"stotliwo#ci rezonansowej, na-
pi"cie na wyj#ciu wk%adki mo&e wzrosn$( 
nawet o 3-6 dB. Przy niskich cz"stotliwo-
#ciach mog$ by( nawet widoczne wibracje 
ramienia, a w skrajnych przypadkach ig%a 

mo&e wyskakiwa( z rowka. Wybieraj$c 
wk%adk", nale&y zadba(, aby jej odkszta%-
calno#( wraz z mas$ ramienia i jej samej 
da%a po&$dan$ cz"stotliwo#( rezonansow$ 
z zakresu 6-15 Hz.

Wi"kszo#( wspó%czesnych ramion gra-
mofonowych jest wykonanych z zacho-
waniem du&ej sztywno#ci i odporno#ci na 
mechaniczne odkszta%cenia, a ich masa 

(razem z g%owic$ do mocowania wk%ad-
ki) mie#ci si" w przedziale 15-20 g (do tej 
masy nale&y doda( ci"&ar wk%adki).

Ramiona o efektywnej masie poni&ej 10 g  
s$ klasy'kowane jako „lekkie”, pomi"dzy  
11 a 25 g jako „#rednie”, a powy&ej 25 g – 
jako ci"&kie.

Wk%adki o odkszta%calno#ci poni&ej 
12x10-6 s$ uwa&ane za te o „ma%ej od-
kszta%calno#ci”. Odkszta%calno#( pomi"-
dzy 13x10-6 a 25x10-6 jest klasy'kowana 
jako „du&a”, a powy&ej 25x10-6 jako „bar-
dzo wysoka”.

O ile informacji o parametrach wk%a-
dek trzeba koniecznie szuka( w danych 
publikowanych przez producentów, o tyle 
pomiaru efektywnej masy ramienia mo&-
na dokona( samemu: nale&y zdj$( z ra-
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mienia przeciwwag" i zawieszaj$c koniec 
ramienia (w punkcie, gdzie b"dzie le&a%a 
ig%a wk%adki) na ma%ej wadze spr"&ynowej 
odczyta( warto#( masy.

Tabela poni&ej prezentuje najprostsze 
zasady doboru ramienia i wk%adki:

Mo&na oczywi#cie wyliczy( cz"stotli-
wo#( rezonansow$ potencjalnego systemu, 
pro#ciej jednak skorzysta( z poni&szego 
wykresu. Na osi poziomej nale&y zazna-
czy( ca%kowit$ mas" ramienia i wk%adki, 
na pionowej – odkszta%calno#( ramienia 
i poprowadzi( linie równoleg%e do osi  
w tych punktach. Punkt na przeci"ciu tych 
linii b"dzie bliski linii uko#nej, która wyzna-
cza cz"stotliwo#( rezonansow$ systemu.

Wiele zmiennych mo&e wp%ywa( na 
dok%adno#( oszacowania cz"stotliwo#ci 
rezonansowej systemu rami"-wk%adka, 
poniewa& specy'kacje techniczne mog$ 

si" ró&ni( od rzeczywistych parametrów; 
odkszta%calno#( mo&e si" tak&e zmienia(  
w czasie. Poszczególne egzemplarze tego 
samego modelu mog$ te& mie( nieco ró&-
ne parametry. 

Mimo to, wybieraj$c wk%adk", warto 
zwróci( uwag" na jej kompatybilno#( z ra-
mieniem, bo b"dziemy w stanie unikn$( 
powa&nych b%"dów niedopasowania, któ-
re mog$ spowodowa( trwa%e uszkodzenia 
p%yt i ig%y, a przede wszystkim z%$ jako#( 
d!wi"ku.  ■
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