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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt mikrofonu pomiarowego przeznaczonego do pomiarów 

akustycznych źródeł dźwięku szczególnie w komorach bezechowych. 

Znane są rozwiązania, w których mikrofony pomiarowe stosowane w pomiarach akustycznych 

mocowane są do uchwytów za pomocą membran elastomerowych rozpiętych na ramce uchwytu. 

Znane są także rozwiązania, w których mikrofon pomiarowy jest umieszczany w uchwycie estradowym 

znajdującym się na wysięgniku statywu. Cechą takich rozwiązań jest duża powierzchnia czołowa  

i boczna uchwytu oraz niepokrywanie się osi mikrofonu z osią wysięgnika. Układ taki wpływa nieko-

rzystnie na zwiększenie powierzchni czołowej i bocznej zestawu: mikrofon – uchwyt – wysięgnik, po-

wodując niepożądane odbicia fali dźwiękowej w kierunku mikrofonu. 

Celem wynalazku było wyeliminowanie niepożądanych odbić fali dźwiękowej w kierunku mikro-

fonu, a zadaniem technicznym była konstrukcja odpowiedniego uchwytu mikrofonu pomiarowego. 

Uchwyt mikrofonu pomiarowego stosowanego w pomiarach akustycznych według wynalazku 

charakteryzuje się tym, że tuleja wysięgnika zespolona jest z sprężystą tuleją, która na zewnątrz ma 

zewnętrzną część stożkową z kilkoma przecięciami prostopadłymi do osi sprężystej tulei, oraz część 

walcową, na której na pewnej długości znajduje się gwint, a wewnątrz sprężystej tulei znajduje się 

cylindryczny stopniowany otwór przelotowy, a na gwincie sprężystej tulei umieszczona jest zaciskowa 

tulejka, której otwór wewnętrzny ma część stożkową i gwintowaną część walcową, natomiast mikrofon 

umieszczony jest w sprężystej tulejce za pośrednictwem elastomerowej izolacyjnej tulejki. 

Zaletą przedstawionego rozwiązania jest mała powierzchnia czołowa i boczna zestawu: mikro-

fon – uchwyt – wysięgnik, dzięki czemu zostaje zminimalizowana ilość niepożądanych odbić fal dźwię-

kowych w kierunku mikrofonu. Mikrofon umieszczony w takim uchwycie umożliwia wykorzystanie  

w automatycznym manipulatorze przeznaczonym do pomiarów akustycznych źródeł dźwięku szcze-

gólnie w komorach bezechowych. 

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym fig. 1 – 

przedstawia uchwyt w przekroju poprzecznym, fig. 2 – przedstawia uchwyt w widoku ukośnym, a fig. 3 

– przedstawia uchwyt w widoku eksplodowanym. 

Chwyt mikrofonu pomiarowego składa się z tulei 5 wysięgnika zespolonej z sprężystą tulejką 3. 

Sprężysta tulejka 3 ma zewnętrzną część stożkową z kilkoma przecięciami prostopadłymi do osi tulejki 3 

oraz część walcową, na której na pewnej długości znajduje się gwint. Wewnątrz sprężystej tulejki 3 

znajduje się cylindryczny, stopniowany otwór przelotowy. Na gwint sprężystej tulejki 3 nakręcana jest 

zaciskowa tulejka 4, której otwór wewnętrzny ma część stożkową i gwintowaną część walcową.  

Mikrofon 1 jest umieszczany w sprężystej tulejce 3 za pośrednictwem elastomerowej izolacyjnej tulejki 2, 

a następnie blokowany za pomocą nakręcania zaciskowej tulejki 4 na gwint sprężystej tulejki 3. Kabel 

zasilający mikrofonu wraz z wtyczką znajdują się wewnątrz tulei 5 wysięgnika i są na rysunkach niewi-

doczne. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Uchwyt mikrofonu pomiarowego, znamienny tym, że tuleja /5/ wysięgnika zespolona jest  

z sprężystą tuleją /3/, która na zewnątrz ma zewnętrzną część stożkową z kilkoma przecięciami pro-

stopadłymi do osi sprężystej tulei /3/, oraz część walcową, na której na pewnej długości jest gwint,  

a wewnątrz sprężystej tulei /3/ znajduje się cylindryczny stopniowany otwór przelotowy, a na gwincie 

sprężystej tulejki /3/ umieszczona jest zaciskowa tulejka /4/, której otwór wewnętrzny ma część stoż-

kową i gwintowaną część walcową, natomiast mikrofon /1/ umieszczany jest w sprężystej tulejce /3/  

za pośrednictwem elastomerowej izolacyjnej tulejki /2/. 
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Rysunki 
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