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Opis wynalazku 

Przedmiotem zgłoszenia jest manipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu w komorze 

bezechowej. 

Pomiary w komorach bezechowych służą do określenia poziomu natężenia dźwięku, na przy-

kład podczas badań maszyn lub urządzeń w celu dostosowania ich konstrukcji do wartości określa-

nych normami jako wartości zalecane lub graniczne wartości poziomu emitowanego hałasu. Komora 

bezechowa to zwykle izolowane akustycznie pomieszczenie w jakim umieszczony jest sprzęt rejestru-

jący w postaci skontaktowanych z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi czułych mikrofonów. 

Podczas pomiarów istnieje niekiedy konieczność zmiany położenia mikrofonu. 

Zmianę taką dokonuję się albo poprzez wejście operatora do komory badawczej i ręczne prze-

stawienie mikrofonu, albo za pomocą sterowanych z poza komory manipulatorów. 

Istniejące rozwiązania, stosowane do pomiarów w komorze bezechowej, bazują na wykorzysta-

niu obrotowych masztów z zamocowanym promieniowym wysięgnikiem o rozmiarach odpowiadają-

cych średnicy sfery pomiarowej. Taka konstrukcja jest znana z publikacji naukowych zespołu ba-

dawczego akustyki Brigham Young University, jaki zbudował wyposażoną w obrotowe ramię z mikro-

fonami komorę bezechową. Ramię obracane jest za pomocą silnika elektrycznego wokół źródła emisji 

dźwiękowej i wyposażone jest w 13 precyzyjnych mikrofonów kierunkowych. Dodatkowo silnik napę-

dzający wraz z obrotowym ramieniem może być przemieszczany w płaszczyźnie XY do dowolnego 

punktu komory, jednak zespół badawczy nie ujawnia sposobów takiego przemieszczenia lub też kon-

strukcji torów po jakich takie przemieszczenie następuje. 

Innym rozwiązaniem umożliwiającym automatyzację pomiarów w komorze bezechowej jest ko-

mora wyposażona w ramię robota przemieszczającego głośnik lub mikrofon po powierzchni wirtualnej 

sfery otaczającej obiekt umieszczony w centrum komory jaki poddawany jest badaniom ujawniona 

w dorobku naukowym Laboratorium Neurologii Słuchowej Uniwersytetu w Sydney. Ramię robota ma 

kształt łuku na którego zakończeniach zamontowane są głośniki. Mikrofon ustawiany jest zwykle we 

wnętrzu obszaru określonego zasięgiem pracy ramienia robota, ale istnieje możliwość zamiany miej-

scami mikrofonu oraz głośników. 

Odmienną koncepcję manipulatora reprezentuje rozwiązanie umożliwiające pozycjonowanie 

obiektu badanego w przestrzeni komory bezechowej za pomocą manipulatora linkowego ujawnionego 

przez francuskie przedsiębiorstwo Orbit. Urządzenie rejestrujące – mikrofon – zawieszone jest pod 

sufitem komory na linkach z których każda nawinięta jest na sterowany elektrycznie bęben. Możliwe 

jest za pośrednictwem linek umieszczenie w komorze dwóch układów badanego obiektu i mikrofonów, 

tj. stałego mikrofonu w komorze z zawieszeniem badanego obiektu oraz mikrofonu podwieszonego 

umieszczanego za pośrednictwem linek w różnych położeniach wokół badanego obiektu. 

Znane jest polskie zgłoszenie patentowe nr P-391346 manipulator mikrofonu do pomiarów wi-

broakustycznych szczególnie w komorze bezechowej, składający się z obrotowego stolika, liniowego 

pozycjonera usytuowanego w osi (X) osadzonego przegubowo na podporze i zawieszonego przegu-

bowo na wieszaku połączonym z wysięgnikiem i zamocowanym do ściany komory bezechowej. Linio-

wy pozycjoner usytuowany na osi (X) oraz liniowy pozycjoner usytuowany na osi (Y), tworzą skaner, 

przemieszczający mikrofon pomiarowy. 

Znane urządzenia do przemieszczania mikrofonu pomiarowego umożliwiają realizację prze-

mieszczeń w komorach bezechowych, ale zasięg ich pracy ogranicza albo łukowaty kształt ramienia 

na którym montowany jest mikrofon, albo brak możliwości przemieszczeń w całej przestrzeni komory 

badawczej. Dodatkowo znaczny stopień skomplikowania konstrukcji znanych rozwiązań nastręcza 

wielu problemów, jak choćby konieczność stosowania skomplikowanych urządzeń sterowniczych 

(manipulatory linkowe). 

Dlatego celowym było opracowanie konstrukcji manipulator do pozycjonowania mikrofonu 

w komorze bezechowej umożliwiającego rejestrację zdarzeń akustycznych z dowolnego miejsca ko-

mory, przemieszczającego mikrofon lub mikrofony pomiarowe w dowolnej płaszczyźnie, w którym 

praca mechanizmów przemieszczenia mikrofonu nie będzie powodowała zakłóceń pomiarowych. 

Manipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu w komorze bezechowej zawiera co naj-

mniej dwa pionowe napędy śrubowo-toczne napędzane serwosilnikami. Nakrętki napędów pionowych 

zakończone są wysięgnikami, pomiędzy którymi zamocowana jest belka portalowa. Połączenie belki 

portalowej z jednym z wysięgników zrealizowane jest za pomocą przegubu Cardana, a połączenie 

z drugim wysięgnikiem zrealizowane jest za pomocą przegubu teleskopowego składającego się z ucha 
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ze sworzniem oraz widełek. Pionowy ruch belki portalowej odbywa się z wykorzystaniem synchronicz-

nego ruchu napędów, podczas którego przegub Cardana kompensuje błędy kątowe zaś przegub tele-

skopowy błędy wynikające z nierównoległości napędów. 

Z belką portalową połączony jest poziomy napęd śrubowo-toczny napędzany serwosilnikiem. 

Z nakrętką napędu poziomego połączony jest manipulator kątowy zawierający przekładnię śrubową 

napędzaną serwosilnikiem. Koło zębate przekładni śrubowej połączone jest z mikrofonem. 

Manipulator według wynalazku pozwala na dowolne przemieszczanie mikrofonu w przestrze-

ni komory bezechowej, w tym w płaszczyźnie pionowej, a także w szczególności na kierowanie osi 

mikrofonu w stały punkt poziomej płaszczyzny roboczej pod dowolnym kątem  w zakresie od 0° 

do 180°. 

W innym przykładzie wykonania rolę napędów pionowych oraz poziomego pełnią synchroniczne 

przekładnie pasowe, których pasy połączone są odpowiednio z wysięgnikami oraz manipulatorem 

kątowym. 

Zastosowane rozwiązanie połączenia belki portalowej z napędami pozwala na rekonfigurację 

manipulatora portalowego w celu przesunięcia go do położenia pionowego poza efektywną przestrzeń 

komory. Rekonfiguracja polega na obrocie manipulatora kątowego o kąt 90° względem belki portalo-

wej oraz rozłączeniu przegubu teleskopowego poprzez zdjęcie ucha ze sworzniem z widełek. Ruch ku 

górze napędu powoduje przemieszczenie belki portalowej do pozycji pionowej. 

Manipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu w komorze bezechowej przedstawiono na 

rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat funkcjonalny manipulatora według wynalazku, fig. 2 

przedstawia schemat manipulatora w pozycji roboczej, fig. 3 przedstawia schemat manipulatora 

w pozycji ze złożoną belką portalową. 

P r z y k ł a d  I 

Manipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu 12 w komorze bezechowej 18 zawiera 

dwa pionowe napędy śrubowo-toczne 1 i 2 napędzane serwosilnikami 3 i 4. Nakrętki napędów piono-

wych 1 i 2 zakończone są wysięgnikami 13 i 14, pomiędzy którymi zamocowana jest belka portalo-

wa 5. Połączenie belki portalowej 5 z jednym z wysięgników zrealizowane jest za pomocą przegubu 

Cardana 6, a połączenie z drugim wysięgnikiem 14 zrealizowane jest za pomocą przegubu telesko-

powego 7 składającego się z ucha 15 ze sworzniem 17 oraz widełek 16. Pionowy ruch belki portalo-

wej 5 odbywa się z wykorzystaniem synchronicznego ruchu napędów 1 i 2, podczas którego przegub 

Cardana 6 kompensuje błędy kątowe zaś przegub teleskopowy 7 błędy wynikające z nierównoległości 

napędów 1 i 2. 

Z belką portalową 5 połączony jest poziomy napęd śrubowo-toczny 8 napędzany serwosilni-

kiem 9. Z nakrętką napędu poziomego 8 połączony jest manipulator kątowy zawierający przekładnię 

śrubową 10 napędzaną serwosilnikiem 11. Koło zębate przekładni śrubowej 10 połączone jest z m i-

krofonem 12. 

Manipulator według wynalazku pozwala na dowolne przemieszczanie mikrofonu w przestrzeni 

komory bezechowej, w tym w płaszczyźnie pionowej, a także w szczególności na kierowanie osi mikro-

fonu w stały punkt poziomej płaszczyzny roboczej 19 pod dowolnym kątem  w zakresie od 0° do 180°. 

Zastosowane rozwiązanie połączenia belki portalowej 5 z napędami 1 i 2 pozwala na rekonfigu-

rację manipulatora portalowego w celu przesunięcia go do położenia pionowego poza efektywną 

przestrzeń komory. Rekonfiguracja polega na obrocie manipulatora kątowego o kąt 90° względem 

belki portalowej 5 oraz rozłączeniu przegubu teleskopowego 7 poprzez zdjęcie ucha 15 ze sworz-

niem 17 z widełek 16. Ruch ku górze napędu 1 powoduje przemieszczenie belki portalowej 5 do po-

zycji pionowej. 

P r z y k ł a d  II 

Manipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu 12 w komorze bezechowej 18 zawiera 

pionowe napędy 1 i 2. Rolę napędów pionowych 1 i 2 oraz poziomego 8 pełnią synchroniczne prze-

kładnie pasowe, których pasy połączone są odpowiednio z wysięgnikami 13 i 14 oraz manipulatorem 

kątowym. Połączenie belki portalowej 5 z jednym z wysięgników zrealizowane jest za pomocą przegu-

bu Cardana 6, a połączenie z drugim wysięgnikiem 14 zrealizowane jest za pomocą przegubu tele-

skopowego 7 składającego się z ucha 15 ze sworzniem 17 oraz widełek 16. Pionowy ruch belki porta-

lowej 5 odbywa się z wykorzystaniem synchronicznego ruchu napędów 1 i 2, podczas którego prze-

gub Cardana 6 kompensuje błędy kątowe zaś przegub teleskopowy 7 błędy wynikające z nierównole-

głości napędów 1 i 2. 
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Z belką portalową 5 połączony jest poziomy napęd śrubowo-toczny 8 napędzany serwosilni-

kiem 9. Z nakrętką napędu poziomego 8 połączony jest manipulator kątowy zawierający przekładnię 

śrubową 10 napędzaną serwosilnikiem 11. Koło zębate przekładni śrubowej połączone jest z mikrofo-

nem 12. 

Manipulator według wynalazku pozwala na dowolne przemieszczanie mikrofonu w przestrzeni 

komory bezechowej, w tym w płaszczyźnie pionowej, a także w szczególności na kierowanie osi m i-

krofonu w stały punkt poziomej płaszczyzny roboczej 19 pod dowolnym kątem  w zakresie od 0° 

do 180°. 

Zastosowane rozwiązanie połączenia belki portalowej 5 z napędami 1 i 2 pozwala na rekonfigu-

rację manipulatora portalowego w celu przesunięcia go do położenia pionowego poza efektywną 

przestrzeń komory. Rekonfiguracja polega na obrocie manipulatora kątowego o kąt 90° względem 

belki portalowej 5 oraz rozłączeniu przegubu teleskopowego 7 poprzez zdjęcie ucha 15 ze sworz-

niem 17 z widełek 16. Ruch ku górze napędu 1 powoduje przemieszczenie belki portalowej 5 do po-

zycji pionowej. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Manipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu (12) w komorze bezechowej (18), zna-

mienny tym, że zawiera co najmniej dwa pionowe napędy śrubowo-toczne (1 i 2) napędzane serwo-

silnikami (3 i 4), nakrętki napędów pionowych (1 i 2) zakończone są wysięgnikami (13 i 14), pomiędzy 

którymi zamocowana jest belka portalowa (5), a z belką portalową (5) połączony jest poziomy napęd 

śrubowo-toczny (8) napędzany serwosilnikiem (9) z jakiego nakrętką połączony jest manipulatorem 

kątowym zawierającym przekładnię śrubową (10) napędzaną serwosilnikiem (11), a koło zębate prze-

kładni śrubowej (10) połączone jest z mikrofonem (12). 

2. Manipulator według zastrz. 1, znamienny tym, że połączenie belki portalowej (5) z wysięgni-

kiem (13) zrealizowane jest za pomocą przegubu Cardana (6), a połączenie z drugim wysięgn i-

kiem (14) zrealizowane jest za pomocą przegubu teleskopowego (7) składającego się z ucha (15) ze 

sworzniem (17) oraz widełek (16). 

3. Manipulator według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, iż rolę napędów pionowych (1 i 2) oraz 

poziomego (8) pełnią synchroniczne przekładnie pasowe, których pasy połączone są odpowiednio 

z wysięgnikami (13 i 14) oraz manipulatorem kątowym. 
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Rysunki 
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