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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest mechanizm parkowania manipulatora czujnika pomiarowego w ko-

morze bezechowej, stanowiący osprzęt badań akustycznych, zwłaszcza wibroakustyki przemysłowej. 

Podstawowym działaniem w badaniach akustycznych jest tworzenie przestrzennego obrazu 

parametrów fali akustycznej emitowanej w otoczenie przez źródło dźwięku. Badanie wymaga wyko-

nania pomiarów czujnikiem pozycjonowanym w bardzo licznych punktach przestrzeni, o ściśle okre-

ślonych współrzędnych x, y, z. Przemieszczenia czujnika w punkty pomiarowe wykonywane są ma-

nipulatorem utwierdzonym do ściany komory bezechowej. Znane z polskiego opisu patentowego 

nr PL 217459 rozwiązanie manipulatora zawiera płaski, pionowy układ wysięgnikowy złożony z połą-

czonych przegubowo ramion: liniowej prowadnicy osi x i wieszaka o regulowanej długości. Drugie 

końce ramion zawieszone są przez przeguby na końcach wspornika dolnego i górnego, utwierdzo-

nych do pionowej ściany komory bezechowej. Na prowadnicy osi x zamocowany jest suwak z prosto-

padłą prowadnicą osi y, na której końcu znajduje się przegub uchwytu czujnika pomiarowego . W celu 

zminimalizowania zakłóceń odbitych fal akustycznych manipulator ma konstrukcję, której elementy 

mają możliwie małą powierzchnię od strony źródła dźwięku, czyli o niewielkim wymiarze w kierunku 

współrzędnej z. 

Podczas badań występują sytuacje wymagające dokonania czynności obsługowych w prze-

strzeni badawczej, a których wykonanie jest utrudnione przez wnikającą konstrukcję manipulatora. 

W celu usunięcia tej niedogodności w niniejszym wynalazku zastosowano wieszak złożony z dwóch 

połączonych przegubem ramion zewnętrznego i wewnętrznego. Ramię zewnętrzne, połączone na 

końcu z prowadnicą osi x, zagięte jest w dół pod kątem zasadniczo prostym w płaszczyźnie x-y. Wspor-

niki dolny i górny układu wysięgnikowego mają wymiarowo równy wysięg i rozstawione są w odległości 

równej długości prowadnicy osi x. Ponad wspornikiem górnym, w odległości równej długości ramienia 

wewnętrznego zamocowany jest wspornik masztowy z rolką górną, przez którą przewinięte jest cięgno. 

Cięgno zamocowane jest jednym końcem do przegubu wieszaka, a następnie po przewinięciu przez 

rolkę górną pionowo prowadzone w dół na zamocowaną na końcu wspornika dolnego rolkę dolną. Dru-

gim końcem połączone jest z samohamowną wciągarką. 

Przedstawione rozwiązanie umożliwia usunięcie układu wysięgnikowego z przestrzeni pomiaro-

wej przez złożenie manipulatora w płaszczyźnie x-y do pozycji pionowej, przyległej równolegle do ściany 

komory bezechowej – co nie powoduje istotnej zmiany akustyki pomieszczenia. 

Mechanizm parkowania według wynalazku przedstawiony jest opisem przykładowego wykonania 

pokazanego na rysunku, na którym Fig. 1 pokazuje mechanizm w widoku perspektywicznym w położe-

niu pomiarowym, a Fig. 2 widok z boku w położeniu parkowania. 

Mechanizm parkowania manipulatora posiada płaski, pionowy układ wysięgnikowy, który zło-

żony jest z połączonych przegubem wysięgnika 3 liniowej prowadnicy osi x – 1 i wieszaka 2. Prowad-

nica osi x odchylana jest w położenie pomiarowe pod kątem 45°. Elementy te drugimi końcami zawie-

szone są przez przegub dolny 6 i górny 7 do utwierdzonych na pionowej ścianie komory bezechowej 

końców wspornika dolnego 4 i górnego 5. Na prowadnicy osi x – 1 zamocowany jest suwak z prosto-

padłą prowadnicą osi y – 8, na której końcu przez przegub 9 zamocowany jest uchwyt czujnika po-

miarowego 10. Wieszak 2 złożony jest z dwóch połączonych przegubem wieszaka 11 ramion: ze-

wnętrznego 2a i wewnętrznego 2b. Połączone z prowadnicą osi x – 1 ramię zewnętrzne 2a zagięte 

jest w dół pod kątem zasadniczo prostym w płaszczyźnie pionowej x-y. Wsporniki dolny 4 i górny 5 

mają wymiarowo równy wysięg e i rozstawione są w odległości równej długości I prowadnicy osi x – 1. 

Ponad wspornikiem górnym 5 w odległości równej długości l1 ramienia wewnętrznego 2b zamoco-

wany jest wspornik masztowy 12 z rolką górną 13. Do przegubu wieszaka 11 zamocowane jest cię-

gno 14, które następnie przewinięte jest przez rolkę górną 13, a następnie pionowo prowadzone w dół 

na zamocowaną na końcu wspornika dolnego 6 rolkę dolną 15. Dolnym końcem cięgno 14 zamoco-

wane jest na obwodzie bębna samohamownej wciągarki ślimakowej 16. Badany obiekt ułożony zo-

staje na obrotowym stole 17 pozycyjnym, zamocowanym poprzez tłumiki drgań na podłożu 19 w usy-

tuowaniu osi obrotu w płaszczyźnie x-y oraz ze stołem wystającym ponad poziom podestu ażuro-

wego 18 komory bezechowej. 
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Zastrzeżenie patentowe 

1. Mechanizm parkowania manipulatora czujnika pomiarowego w komorze bezechowej, zawie-

rający płaski, pionowy układ wysięgnikowy złożony z połączonych przegubem wysięgnika (3) 

ramion: liniowej prowadnicy osi x (1) i wieszaka (2), które drugimi końcami zawieszone są 

przez przegub dolny (6) i górny (7) do utwierdzonych na pionowej ścianie komory bezechowej 

końców wspornika dolnego (4) i górnego (5), przy czym na prowadnicy osi x (1) zamocowany 

jest suwak z prostopadłą prowadnicą osi y (8), na której końcu przez przegub (9) zamocowany 

jest uchwyt czujnika pomiarowego (10), znamienny tym, że wieszak (2) złożony jest z dwóch 

połączonych przegubem wieszaka (11) ramion zewnętrznego (2a) i wewnętrznego (2b), z któ-

rych ramię zewnętrzne (2a) połączone na końcu z prowadnicą osi x (1) zagięte jest w dół pod 

kątem zasadniczo prostym w płaszczyźnie pionowej x-y, ponad to wsporniki dolny (4) 

i górny (5) mają wymiarowo równy wysięg (e) i rozstawione są w odległości równej długości (I) 

prowadnicy osi x (1), oraz że ponad wspornikiem górnym (5), w odległości równej długości (l1) 

ramienia wewnętrznego (2b) zamocowany jest wspornik masztowy (13) z rolką górną (14), 

przez którą przewinięte jest cięgno (15) zamocowane jednym końcem do przegubu wie-

szaka (11), a następnie pionowo prowadzone w dół na zamocowaną na końcu wspornika dol-

nego (6) rolkę dolną (16) i drugim końcem połączone z samohamowną wciągarką (17). 

 

 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1. prowadnica osi x 

2. wieszak 

2a.  ramię zewnętrzne  

2b.  ramię wewnętrzne 

3. przegub wysięgnika 

4. wspornik dolny 

5. wspornik górny 

6. przegub dolny 

7. przegub górny 

8. prowadnica osi y 

9. przegub 

10. czujnik pomiarowy 

11. przegub wieszaka 

12. wspornik masztowy 

13. rolka górna 

14. cięgno 

15. rolka dolna 

16. samohamowna wciągarka 

17. stół obrotowy badanego obiektu 

18. podest ażurowy 

19. podłoże 

e.   wysięg wsporników 

l.    długość prowadnicy osi x 

l1.  długość ramienia wewnętrznego 
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Rysunki 
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