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pierścień (61) łożysko kulkowe (63), umieszczone wewnątrz korpusu 
oscylatora (19), w bocznych ściankach którego są dwie kontrowa-
ne śruby (24) umożliwiające regulację amplitudy A rolki docisko-
wej (13), włożonej w gniazda dwóch sprężyn płaskich (18), przymo-
cowanych do korpusu (19) i do korpusu (19). Napęd oscylacji rolki 
dociskowej (13) przekazywany jest z motoreduktora (7), poprzez 
przekładnię pasową z kołami(d3, d4) i pasem zębatym 9, na wa-
łek (50). Doprowadzenie sprężonego powietrza do lewej komory 
siłownika powoduje przesunięcie tłoczyska (22) i zamocowanych 
do niego elementów głowicy i dociśnięcie taśmy do powierzchni 
obrabianej. Doprowadzenie sprężonego powietrza do prawej ko-
mory siłownika powoduje odsunięcie elementów głowicy i taśmy 
od powierzchni obrabianej.
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(57) Manipulator posiada podstawę (B) i platformę (P) połączone 
przez cztery ramiona (I1, I2, I3, I4) i wyposażone w napędy liniowe (N). 
Napędy (N) zamocowane są za pośrednictwem zespołów przegu-
bowych, z których każdy złożony jest z dwóch przegubów obro-
towych, przegubu mocowania (Z1) i przegubu ramienia (Z2). Osie 
obrotu przegubów (Z1, Z2) usytuowane są prostopadle i w odstę-
pie (A) od siebie. Przeguby mocowania (Z1) połączone są do pod-
stawy (B) w rozstawieniu wierzchołków prostokąta przy równo-
ległym do siebie i prostopadłym do płaszczyzny podstawy (B) 
usytuowaniu ich osi obrotu (O1, O2, O3, O4). Ramiona (I1, I2, I3, I4) 
połączone są z platformą (P) zespołami przegubowymi w dwóch 
równoległych do siebie wspólnych osiach obrotu (O5, O6). W każdej 
ze wspólnych osi (O5, O6) ustalone są współosiowo po dwa prze-
guby mocowania (Z1) zespołów przegubowych dwóch ramion 
(I1, I2, I3, I4) sąsiadujących i zamocowanych do podstawy (B) na prze-
ciwległych bokach prostokąta.
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(57) Sposób wytwarzania płytki światłowodowej (1) obejmu-
je etap drukowania, za pomocą kropelek tuszu, wzoru z kropek 
na powierzchni warstwy przezroczystej żywicy, przy czym war-
stwa przezroczystej żywicy (11), jest podawana w sposób ciągły lub 
z przerwami, oraz tworzenia odblaskowych kropek (12) ze wzoru 
z kropek. Kropelki tuszu są dostarczane przez pewną liczbę dysz, 
umieszczonych nieruchomo w poprzek szerokości obszaru po-
wierzchni warstwy przezroczystej żywicy (11), na której tworzone 
są odblaskowe kropki (12).
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