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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiarów wibroakustycznych, szczególnie w komo-

rze bezechowej. 

Pomiary akustyczne wymagają pozycjonowania mikrofonu pomiarowego w kilkudziesięciu lub 

kilkuset punktach w przestrzeni pomiarowej. W pomiarach wibroakustycznych znane są metody pozy-

cjonowania mikrofonu za pomocą statywu ustawianego ręcznie. Mikrofon jest przestawiany do nowej 

pozycji przez operatora po wykonaniu pomiaru w określonym punkcie przestrzeni. Po wykonaniu po-

miaru, badania muszą być przerywane ze względu na konieczność przestawienia statywu w taki spo-

sób, aby mikrofon znalazł się w kolejnym punkcie przestrzeni pomiarowej. Ręczne pozycjonowanie 

mikrofonu jest procesem długotrwałym i nie zapewniającym osiągnięcia precyzyjnej i powtarzalnej 

pozycji pomiarowej. Niemożliwe jest także prowadzenie pomiarów w ruchu. 

Celem wynalazku było umożliwienie precyzyjnego i szybkiego pozycjonowania mikrofonu  

w przestrzeni pomiarowej, a zadaniem technicznym postawionym do rozwiązania była konstrukcja 

urządzenia do pozycjonowania mikrofonu w przestrzeni pomiarowej. 

Urządzenie do pomiarów wibroakustycznych, szczególnie w komorze bezechowej, według wy-

nalazku, zawiera współosiowy z osią symetrii urządzenia obrotowy stół, zamocowany do dna komory 

bezechowej, oraz mechanizm pozycjonowania pomiarowego mikrofonu, składający się z prawej pod-

pory i lewej podpory, o regulowanych wysokościach, zamocowanych do dna komory bezechowej. Na pod-

porach umieszczony jest prawy obrotowy napęd i lewy obrotowy napęd, o wspólnej poziomej osi obrotu, 

wyznaczonej przez osie symetrii obrotowych napędów, przechodzącej korzystnie przez środek obrotowe-

go stołu. Napędy są połączone półpierścieniem, a na półpierścieniu, korzystnie w połowie jego długo-

ści, osadzony jest moduł pozycjonowania liniowego. Do suwaka tego modułu zamocowany jest rurowy 

wysięgnik, na końcu którego znajduje się uchwyt pomiarowego mikrofonu, z zamocowanym mikrofo-

nem. Osie symetrii mikrofonu i wysięgnika pokrywają się korzystnie z pionową osią symetrii stołu, gdy 

wartość kąta  pozycji kątowej półpierścienia względem płaszczyzny stołu osiąga maksimum. 

Zaletą wynalazku jest możliwość automatycznego, precyzyjnego i szybkiego pozycjonowania 

mikrofonu w przestrzeni pomiarowej, szczególnie na powierzchni o kształcie półsfery. Możliwe jest 

także prowadzenie pomiarów w ruchu. 

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia urządzenie do pomiarów wibroakustycznych w komorze bezechowej w widoku z przodu, 

a fig. 2 - w widoku ukośnym. 

Urządzenie do pomiarów wibroakustycznych w komorze bezechowej, w przykładowym wykona-

niu według wynalazku, składa się z obrotowego stołu 6, zamocowanego do dna komory bezechowej, 

oraz mechanizmu pozycjonowania pomiarowego mikrofonu 9. Mechanizm pozycjonowania mikrofonu 9 

składa się z dwóch podpór 4, 5, prawej podpory 4 i lewej podpory 5 o zmiennej, regulowanej wysoko-

ści, zamocowanych do dna komory bezechowej. Na każdej podporze 4, 5 spoczywają obrotowe na-

pędy 2, 3, prawy napęd 2 i lewy napęd 3 o wspólnej, poziomej osi obrotu. Napędy 2, 3 poruszają się 

synchronicznie i są połączone za pomocą półpierścienia 1. Pozioma oś obrotu półpierścienia 1, wy-

znaczona przez osie obrotowych napędów 2, 3, przechodzi dogodnie przez środek obrotowego stołu 6. 

Na półpierścieniu 1, dogodnie w połowie jego długości, znajduje się moduł 7 pozycjonowania liniowe-

go. Do suwaka modułu 7 zamocowany jest rurowy wysięgnik 8, na końcu którego znajduje się uchwyt 

mikrofonu 9 pomiarowego z zamocowanym mikrofonem 9. Oś mikrofonu 9 i wysięgnika 8 pokrywa się 

dogodnie z pionową osią obrotu stołu 6, gdy wartość kąta  pozycji kątowej półpierścienia 1 względem 

płaszczyzny stołu 6 osiąga maksimum. Zmiana długości wysięgnika 8 lub zmiana pozycji suwaka mo-

dułu 7 pozycjonowania liniowego powoduje zmianę wielkości promienia R pomiarowej półsfery 10. 

Zmiana wysokości podpór 4, 5 powoduje zmianę wysokości zawieszenia promienia R pomiarowej 

półsfery 10. Ruch obrotowych napędów 2, 3 powoduje zmianę pozycji kątowej  półpierścienia 1. 

Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w komorach bezechowych. Urządzenie, dzięki złożeniu 

ruchu obrotowego stolika 6, o pionowej osi obrotu, oraz ruchu obrotowego półpierścienia 1 o poziomej 

osi obrotu, z zamocowanym modułem 7 pozycjonowania liniowego, umożliwia wygenerowanie prze-

strzeni pomiarowej, w której znajduje się półsfera 10 o promieniu R. Możliwe jest prowadzenie pomia-

rów na półsferze 10 zarówno w przypadku skanowania mikrofonem 9 w zakresie  do 90° jak i do 180° 

kąta obrotu półpierścienia 1. 
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Zastrzeżenie patentowe 

Urządzenie do pomiarów wibroakustycznych, szczególnie w komorze bezechowej, znamienne 

tym, że zawiera współosiowy z osią symetrii urządzenia obrotowy stół (6), zamocowany do dna komo-

ry bezechowej, oraz mechanizm pozycjonowania pomiarowego mikrofonu (9), składający się z prawej 

podpory (4) i lewej podpory (5), o regulowanych wysokościach, zamocowanych do dna komory beze-

chowej, na których umieszczony jest prawy obrotowy napęd (2) i lewy obrotowy napęd (3), o wspólnej 

poziomej osi obrotu, wyznaczonej przez osie symetrii obrotowych napędów (2, 3), przechodzącej ko-

rzystnie przez środek obrotowego stołu (6), przy czym napędy (2, 3) są połączone półpierścieniem (1), 

a na półpierścieniu (1), korzystnie w połowie jego długości, osadzony jest moduł (7) pozycjonowania 

liniowego, natomiast do suwaka tego modułu (7) zamocowany jest rurowy wysięgnik (8), na końcu 

którego znajduje się uchwyt pomiarowego mikrofonu (9), z zamocowanym mikrofonem (9), przy czym 

osie symetrii mikrofonu (9) i wysięgnika (8) pokrywają się korzystnie z pionową osią symetrii stołu (6), 

gdy wartość kąta () pozycji kątowej półpierścienia (1) względem płaszczyzny stołu (6) osiąga maksi-

mum. 
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