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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest układ do justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów 
akustycznych w komorze bezechowej. 

Znane są rozwiązania, w których justowanie osi manipulatora nie jest stosowane, ponieważ 
wszystkie ruchome elementy pozycjonujące i podzespoły są wzajemnie połączone konstrukcyjnie. 
Odpowiednie bazy montażowe oraz wspólna rama zapewniają prawidłowe wzajemne ustawienie 
ruchomych osi manipulatora. Rozwiązania te są stosowane w manipulatorach o małej przestrzeni 
roboczej, dla których można wykorzystać wspólną ramę montażową wszystkich elementów kon-
strukcyjnych lub szeregowe rozwiązanie kinematyki, w którym kolejne osie ruchome spoczywają na 
poprzednich. 

W dużych manipulatorach osie ruchome nie zawsze są połączone konstrukcyjnie w ramach 
jednego mechanizmu lub wspólnej ramy nośnej. Moduły napędowe poszczególnych osi instalowane 
są osobno, na przykład do elementów nośnych obiektów budowlanych, takich jak ściany, podłogi, 
stropy, słupy, filary. Rozwiązanie takie wymaga zapewnienia możliwości justowania osi względem 
siebie w celu uzyskania zakładanej geometrii przestrzeni roboczej i dokładności pozycjonowania, 
zgodnie z założeniami modelu matematycznego. 

Celem wynalazku było umożliwienie justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów aku-
stycznych w komorze bezechowej, a zadaniem technicznym postawionym do rozwiązania było zapro-
jektowanie układu do justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze 
bezechowej. 

Układ do justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze beze-
chowej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera dolny uchwyt, połączony ze stałym 
podłożem, z którym połączona jest obrotowo dolnym przegubem dolna część liniowego modułu. Gór-
na część liniowego modułu jest połączona obrotowo górnym przegubem z wieszakiem. Drugi koniec 
wieszaka połączony jest obrotowo przegubem z wysięgnikiem, zamocowanym do stałego podłoża. 

Korzystnie jeżeli wieszak składa się z ramy i innej ramy, które są wzajemnie połączone rzym-
skimi śrubami, z możliwością zmiany długości wieszaka, przy czym ramy są dodatkowo połączone  
i blokowane łącznikami, zamocowanymi z boku na końcach obu ram wieszaka. 

Korzystnie jeżeli górny przegub składa się z osi, zamocowanej do ramy wieszaka za pomocą 
śruby z podkładką, na której znajduje się górna oprawa liniowego modułu oraz blokująca prawa na-
krętka i blokująca lewa nakrętka. 

Korzystnie jeżeli dolny przegub składa się z osi zamocowanej do wspornika uchwytu za pomo-
cą śruby z podkładką, na której znajduje się dolna oprawa liniowego modułu oraz blokująca prawa 
nakrętka i blokująca lewa nakrętka. Zaletą przedmiotu wynalazku jest możliwość regulacji kąta opisu-
jącego pochylenie pozycjonującego modułu liniowego względem poziomu oraz możliwość regulacji 
odległości definiującej położenie modułu liniowego względem uchwytu dolnego modułu liniowego oraz 
względem wieszaka. 

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 
przedstawia układ do justowania osi manipulatora do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej 
w schemacie ogólnym, w widoku z boku, fig. 2 � w widoku od czoła układu, fig. 3 � szczegół A poka-
zany na fig. 2, fig. 4 � szczegół D pokazany na fig. 2, fig. 5 � szczegół A pokazany na fig. 2 w przekro-
ju poprzecznym, fig. 6 � szczegół D pokazany na fig. 2 w przekroju poprzecznym, a fig. 7 � wieszak 
układu w widoku ogólnym od przodu. 

Układ do justowania osi manipulatora do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej,  
w przykładowym wykonaniu według wynalazku, zawiera dolny uchwyt 4, połączony ze stałym podło-
żem, z którym połączony jest obrotowo dolnym przegubem 3 dolna część liniowego modułu 1. Górna 
część liniowego modułu 1 jest połączona obrotowo górnym przegubem 2 z wieszakiem 5, a drugi ko-
niec wieszaka 5 połączony jest obrotowo przegubem 6 z wysięgnikiem 7, zamocowanym do stałego 
podłoża 8. Wieszak 5 składa się z ramy 19 i ramy 20, które są wzajemnie połączone rzymskimi śru-
bami 21, z możliwością zmiany długości wieszaka 5. Ramy 19, 20 są dodatkowo połączone i bloko-
wane łącznikami 22, zamocowanymi z boku na końcach obu ram 19, 20 wieszaka 5. Górny przegub 2 
składa się z osi 12, zamocowanej do ramy wieszaka 5 za pomocą śruby 13 z podkładką, na której 
znajduje się górna oprawa 9 liniowego modułu 1 oraz blokująca prawa nakrętka 10 i blokująca lewa 
nakrętka 11. Dolny przegub 3 składa się z osi 17, zamocowanej do wspornika uchwytu 4, za pomocą 
śruby 18 z podkładką, na której znajduje się dolna oprawa 14 liniowego modułu 1 oraz blokująca pra-
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wa nakrętka 15 i blokująca lewa nakrętka 16. Dolny uchwyt 4 i wieszak 5 mocują liniowy moduł 1 do 
elementów obiektów budowlanych, takich jak na przykład do podłogi i ściany. Liniowy moduł 1 zamo-
cowany jest do uchwytu 4 i wieszaka 5 za pomocą obrotowych przegubów 2, 3. Dolny przegub 3 łączy 
obrotowo liniowy moduł 1 z dolnym uchwytem 4, górny przegub 2 łączy liniowy moduł 1 z wieszakiem 5. 
Wieszak 5 za pomocą obrotowego przegubu 6 połączony jest z wysięgnikiem 7 zamocowanym do 
ściany 8. Zmiana pochylenia liniowego modułu 1, opisywana wartością kąta �, jest realizowana za 
pomocą zmiany długości wieszaka 5. Wieszak 5 składa się z ramy 19 i drugiej ramy 20, połączonych 
ze sobą za pomocą rzymskich śrub 21. Ruch obrotowy rzymskiej śruby 21 zmienia ich długość B po-
między ramami co wpływa na całkowitą długość A wieszaka 5. Po ustaleniu długości wieszaka, ramy 
19, 20 są dodatkowo połączone i blokowane za pomocą blaszanych łączników 22, przykręcanych  
z boku do końca obu ram 19, 20. Górny przegub 2 składa się z osi 12, zamocowanej do ramy wiesza-
ka 5 za pomocą śruby 13 z podkładką. Na osi 12 znajduje się górna oprawa 9 liniowego modułu 1 
oraz blokująca prawa nakrętka 10 i blokująca lewa nakrętka 11. Zmiana pozycji nakrętek 10, 11 na 
gwincie osi przegubu 2 powoduje zmianę pozycji górnej oprawy 9 oraz zmianę pozycji liniowego mo-
dułu 1 połączonego z górną oprawą 9. Zmiana pozycji jest opisana wartością wymiaru X. Dolny prze-
gub 3 składa się z osi 17 zamocowanej do uchwytu 4 za pomocą śruby 18 z podkładką. Na osi 17 
znajduje się dolna oprawa 14 liniowego modułu 1 oraz blokująca prawa nakrętka 15 i blokująca lewa 
nakrętka 16. Zmiana pozycji nakrętek 15, 16 na gwincie osi 17 przegubu 3 powoduje zmianę pozycji 
dolnej oprawy 14 oraz zmianę pozycji liniowego modułu 1 połączonego z dolną oprawą 14. Zmiana 
pozycji jest opisana wartością wymiaru X. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Układ do justowania osi manipulatora, zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze bez-
echowej, znamienny tym, że zawiera dolny uchwyt (4), połączony ze stałym podłożem, z którym po-
łączona jest obrotowo dolnym przegubem (3) dolna część liniowego modułu (1), natomiast górna 
część liniowego modułu (1) jest połączona obrotowo górnym przegubem (2) z wieszakiem (5), a drugi 
koniec wieszaka (5) połączony jest obrotowo przegubem (6) z wysięgnikiem (7), zamocowanym do 
stałego podłoża (8). 

2. Układ, według zastrz. 1, znamienny tym, że wieszak (5) składa się z ramy (19) i ramy (20), 
które są wzajemnie połączone rzymskimi śrubami (21), z możliwością zmiany długości wieszaka (5), 
przy czym ramy (19, 20) są dodatkowo połączone i blokowane łącznikami (22), zamocowanymi z boku 
na końcach obu ram (19, 20) wieszaka (5). 

3. Układ, według zastrz. 1, znamienny tym, że górny przegub (2) składa się z osi (2), zamoco-
wanej do ramy wieszaka (5) za pomocą śruby (13) z podkładką, na której znajduje się górna oprawa (9) 
liniowego modułu (1) oraz blokująca prawa nakrętka (10) i blokująca lewa nakrętka (11). 

4. Układ, według zastrz. 1, znamienny tym, że dolny przegub (3) składa się z osi (17) zamoco-
wanej do wspornika uchwytu (4) za pomocą śruby (18) z podkładką, na której znajduje się dolna 
oprawa (14) liniowego modułu (1) oraz blokująca prawa nakrętka (15) i blokująca lewa nakrętka (16). 
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Rysunki 
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