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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest głowica matrycowa źródeł dźwięku do badań falowodów cylin-

drycznych, stosowana w badaniach i projektowaniu układów rurowych w celu generowania fali aku-

stycznej o żądanym, złożonym rozkładzie ciśnienia akustycznego, przykładowo w badaniach syste-

mów wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych oraz innych wymagających redukcji hałasu. 

Pole dźwiękowe w falowodzie, pochodzące od różnych źródeł akustycznych jest sumą wszyst-

kich modów propagujących się dla których częstotliwość odcięcia jest mniejsza od częstotliwości po-

budzenia. Taka wielodomowa konfiguracja pola dźwiękowego znacząco utrudnia analizę zjawisk oraz 

uzyskanie ilościowego i jakościowego doświadczalnego potwierdzenia przewidywań modelu. W zna-

nych rozwiązaniach, przykładowo przedstawionym w artykule „A wall-mounted source ...model distri-

butions In ducts” biuletynu „Journal of sound and vibration”, vol.290(2006), na Fig. 1 str.491 pokazana 

jest matryca źródeł dźwięku stanowiąca osobny segment toru pomiarowego, o średnicy równej średni-

cy części pomiarowej, oraz którego oprawa ma zabudowane na obwodzie wiele punktowych źródeł 

dźwięku. W innej publikacji „Measurement of the reflection matrix of discontinuity in duct”, zamiesz-

czonej w „Acoustical Society of America”, vol. 103(5), 1998, segment taki łożyskowany jest obrotowo 

względem osi falowodu a osie punktowych źródeł dźwięku ukierunkowane są promieniowo. 

Rozwiązanie głowicy matrycowej źródeł dźwięku według niniejszego wynalazku pozwala na ge-

nerowanie fali dźwiękowej przy pomocy punktowych źródeł rozmieszczonych na przekroju poprzecz-

nym falowodu, z dowolnym usytuowaniem położeniem promieniowym i kąta środkowego. Oprawa ma 

postać płaskiej pokrywy zamykającej tor pomiarowy prostopadle do jego osi, oraz połączona jest  

rozłącznie z zewnętrznym pierścieniem łożyskowania osadzonego na kryzie mocująco-centrującej 

falowodu. 

Korzystnym jest, gdy przyłącza punktowych źródeł dźwięku usytuowane są na pokrywie według 

spirali Archimedesa o biegunie w osi falowodu. 

Głowica matrycowa według wynalazku poprzez skojarzenie wymienności pokrywy z możliwo-

ścią regulowanej zmiany położenia kątowego pozwala na dowolne kształtowanie pola ciśnienia aku-

stycznego. 

Rozwiązanie według wynalazku przedstawione jest przykładowym wykonaniem pokazanym na 

rysunku przekrojem osiowym głowicy. 

Głowica posiada kryzę mocująco-centrującą 1, która nasuwana jest na koniec rury falowodu 11. 

W otworach kołnierza kryzy 1 osadzone są obrotowo, w rozstawieniu kąta środkowego co 45° rolki 2, 

drugimi końcami łożyskowane w kołnierzu oporowym 4. Poosiowo ustalone są przez sprężyste pier-

ścienie osadcze 6. Kołnierz oporowy 4 zamocowany jest śrubami 5 do kryzy 1. Rolki 2 stanowią obro-

towe podpory centrujące dla pierścienia zewnętrznego 3, prowadzonego między kołnierzem kryzy 1  

i pierścieniem oporowym 4. Do czołowej powierzchni pierścienia zewnętrznego 3 śrubami 8 zamoco-

wana jest pokrywa 7 posiadająca wiele przyłączy 9 punktowych źródeł dźwięku zamocowanych śru-

bami w otworach gwintowanych 10. Przyłącza 9 mogą być usytuowane na pokrywie 7 w dowolnie 

wybranym układzie, przykładowo prostopadle kratowym, albo korzystnym w warunkach obrotu pokry-

wy 7 układzie według spirali Archimedesa o biegunie w osi falowodu. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Głowica matrycowa źródeł dźwięku do badań falowodów cylindrycznych, zawierająca opra-

wę stanowiącą segment akustycznego toru pomiarowego, łożyskowaną obrotowo względem 

osi falowodu oraz posiadającą wiele przyłączy dla punktowych źródeł dźwięku, które osiami 

skierowane są prostopadle do powierzchni oprawy, znamienna tym, że oprawa ma postać 

płaskiej pokrywy (7) zamykającej tor pomiarowy prostopadle do jego osi, oraz połączona jest 

rozłącznie (8) z zewnętrznym pierścieniem (3) łożyskowania (2, 4, 5, 6) osadzonego na kry-

zie mocująco-centrującej (1) falowodu (11). 

2. Głowica według zastrz. 1, znamienna tym, że przyłącza (9) punktowych źródeł dźwięku usy-

tuowane są na pokrywie (7) według spirali Archimedesa o biegunie w osi falowodu (11). 
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Rysunek 
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