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prowadzącej tulei (6), prostopadłym do popychacza, stanowiąc śru-
bowy mechanizm. Popychacz jest ułożyskowany ślizgowym łoży-
skiem, ustalanym dociskowym wkrętem, oraz ślizgowym łożyskiem 
wewnątrz prowadzącej tulei (6), która jednym końcem jest połączo-
na z korpusem (2) napędowego układu, a drugim końcem jest połą-
czona z korpusem (10) zębatkowego mechanizmu. Popychacz ma 
na drugim końcu zębatkę, usytuowaną w korpusie (10) zębatkowe-
go mechanizmu, a za napędowym zespołem elektrycznego silnika 
i enkodera obrotowego zamocowane są do korpusu (2) czujniki po-
łożeń krańcowych popychacza. Zębatka ma postać walca z zębami 
tworzącymi pełne pierścienie wzdłuż jej osi symetrii i jest umiesz-
czona w cylindrycznym otworze, znajdującym się w korpusie (10) 
zębatkowego mechanizmu, i współpracuje z zębatym kołem, osa-
dzonym na napędzanej osi, do której jest kształtowe zamocowany 
obrotowy pierścień (20) i która jest dwukrotnie ułożyskowana ło-
żyskami w korpusie (10) zębatkowego mechanizmu. Jeden koniec 
napędzanej osi ma przecięcie, w którym jest umieszczone zakoń-
czenie agrafkowej skrętnej sprężyny, której drugi koniec jest oparty 
o ścianę otworu, ułożyskowanego w korpusie (10) zębatkowego 
mechanizmu. Ramię sprężyny, osadzone w wycięciu napędzanej 
osi, jest ustalane wkrętem, ograniczającym ruch poosiowy napę-
dzanej osi. Korpus (10) jest połączony z pokrywą (19), osłaniającą 
łożysko i skrętną sprężynę, oraz z pokrywą (11), osłaniającą zębatko-
wy mechanizm. Obrotowy pierścień (20) jest połączony rozłącznie 
z napędzaną osią za pomocą połączenia kształtowego, zabezpie-
czonego śrubą, w wyniku czego jest on pozycjonowany kątowo 
za pomocą zębatkowego mechanizmu i śrubowego mechanizmu. 
Obrotowy pierścień (20) ma kilka słupków (24), na których są roz-
pięte, jeden nad drugim, elastomerowe łączniki (22, 25) w kształcie 
gwiazdy, których ramiona są osadzone na słupkach (24), a środek 
łączników (22 25) ma cylindryczny otwór, w którym jest umiesz-
czony pomiarowy mikrofon (23). Manipulator zawiera adapter, 
umożliwiający zamocowanie urządzenia w postaci modułu o jed-
nym obrotowym stopniu swobody, składający się z podstawy (26) 
w kształcie widełek, przy czym w ramionach widełek znajdują się 
półokrągłe wycięcia, umożliwiające osadzenie adaptera na prowa-
dzącej tulei (6) i korpusie (2) napędowego układu. Każde z ramion 
podstawy (26) jest połączone przegubowo z obejmą (27), w której 
także znajdują się półokrągłe wycięcia oraz zaciskowe śruby (28), 
łączące podstawę (26) z obejmami (27).
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zawiera elektryczny silnik, który jest osadzony na korpusie (2) na-
pędowego układu, połączonego z osłonową tuleją (7). W korpu-
sie (2) napędowego układu, osadzonym na osłonowej tulei (7), 
połączonym z pokrywą 737, znajduje się gniazdo 1$ elektrycznych 
przyłączy. Wewnątrz osłonowej tulei (7) znajduje się napędowa oś, 
połączona poprzez sprzęgło z elektrycznym silnikiem, współpracu-
jącym z obrotowym enkoderem. Na napędowej osi, ułożyskowanej 
w przykrytym osłoną (14) korpusie (8) ślimakowej przekładni, za po-
mocą łożysk, osadzony jest ślimak, współpracujący z kołem śli-
macznicy, osadzonej w korpusie (8) na napędzanej osi, obustronnie 
ułożyskowanej łożyskami. Koło ślimacznicy ślimakowej przekładni 
oraz napędzana oś mają metalowe trzpienie (24), umieszczone 
prostopadle do ich wzdłużnych osi symetrii. Na wprost trzpieni, 
w korpusie (8) ślimakowej przekładni, umieszczone są cylindrycz-
ne, indukcyjne czujniki, umożliwiające detekcję położeń krańco-
wych napędzane osi. Z napędzaną osią połączone jest obrotowe 
ramię (15), zakończone w postaci widełek, mających na obu ramio-
nach przecięcia wzdłuż osi podłużnej obrotowego ramienia (15) 
oraz współosiowe przelotowe otwory, prostopadłe do osi podłuż-
nej obrotowego ramienia (15), mające na drugim końcu, w postaci 
tulei, osadzony uchwyt mikrofonu. Uchwyt mikrofonu składa się 
z nakrętki (18) i ze sprężystej zaciskowej tulejki (16), w której znaj-
duje się mikrofon (19), otoczony elastomerową koszulką (17). Ma-
nipulator ma adapter, umożliwiający zamocowanie jego w postać 
modułu o jednym obrotowym stopniu swobody, składający się 
podstawy (26) w kształcie widełek, w ramionach których znajdują 
się półokrągłe wycięcia, przy czym każde z ramion jest połączone 
obejmą (25), zaopatrzoną w półokrągłe wycięcia, w której znajduje 
się zaciskająca śruba (27).
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