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Gramofonowy przetwornik stereofoniczny
Patent trwa od dnia 24 marca 1961 r.

Wynalazek dotyczy gramofonowego przetwor¬
nika stereofonicznego do odtwarzania dźwięku,
utrwalonego na płycie gramofonowej o stere¬
ofonicznym zapisie dźwięku.

Do odtwarzania dźwięku, utrwalonego na pły¬
tach gramofonowych o stereofonicznym zapi¬
sie dźwięku, stosuje się gramofonowe przetwor¬
niki stereofoniczne.

Gramofonowe przetworniki steroofoniczne w
swym układzie mają dwa elementy przetwor¬
nikowe, osadzone w oprawie z tworzywa ela¬
stycznego o dużej elastyczności, np. z gumy,
za pomocą której drgania igły są przenoszone
na elementy przetwornikowe.

Znane są elementy przetwornikowe działa¬
jące na zasadzie magnetycznej, dynamicznej,
pojemnościowej i elektronowej. Ze względu na
ich skomplikowaną konstrukcję, zwłaszcza przy

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą
wynalazku jest Bogdan Ciesielski.

stereofonicznym odtwarzaniu dźwięku, nie ma¬
ją one praktycznie szerokiego zastosowania.

Znane gramofonowe przetworniki stereofo¬
niczne, ze względu na możliwość ich zastoso¬
wania w produkcji masowej, są oparte na uży¬
ciu elementów przetwornikowych piezoelek¬
trycznych.

W znanych przetwornikach z elementami
piezoelektrycznymi te ostatnie są zwykle osa¬
dzane w oprawach z elastycznego tworzywa
sztucznego. Oprawa ta zwykle ma taką kon¬
strukcję, że podczas odtwarzania dźwięku prze¬
nosi drgania igły na elementy piezoelektryczne
z siłami, których wektory się są jednakowe,
dzięki czemu każdy wektor działa z przeważa¬
jącą siłą wprawiającą w ruch odpowiadający
mu element piezoelektryczny oraz ze zmniej¬
szoną siłą na drugi element piezoelektryczny.

W znanych gramofonowych przetwonikach
stereofonicznych z elementami piezoelektrycz¬
nymi, osadzonymi w oprawkach z tworzywa
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sztucznego o dużej elastyczności, tworzywo to,
jak również i konstrukcja samej oprawy z te¬
go tworzywa powoduje nie tylko złe przeno¬
szenie drgań na właściwy element piezoelek¬
tryczny, lecz również w niedostatecznym stop¬
niu powoduje tłumienie drgań drugiego ele¬
mentu piezoelektrycznego, wskutek czego otrzy¬
muje się słaby efekt stereofoniczny.

Dźwięk stereofoniczny jest zapisywany na
płytach w postaci rowka o przekoju kątowym,
którego kąt rozwarcia wynosi 90°, przy czym na
każdej ścianie rowka zapisywane są odrębne sy¬
gnały dźwiękowe, pochodzące z dwóch różnych
źródeł. Podczas odtwarzania dźwięku z tych
rowków o nagraniu stereofonicznym, każda
ściana poprzez igłę wprowadza w drganie oby¬
dwa elementy piezoelektryczne poprzez opraw¬
kę, z tym, że każda z tych ścian wprowadza
odpowiadający jej element piezoelektryczny w
drgania o amplitudzie większej od drgań dru¬
giego elementu piezoelektrycznego. Różnica
amplitud drgań obydwóch elementów piezo¬
elektrycznych stanowi efekt tłumienia drgań
pochodzących z jednej ściany rowka. Efekt
stereofoniczny otrzymuje się tym większy, im
większe będzie tłumienie drgań drugiego ele¬
mentu piezoelektrycznego.

Przedmiotem wynalazku jest gramofonowy
przetwornik stereofoniczny, w którym uzys-

* kuje się efekt stereofoniczny w znacznie wię¬
kszym stopniu niż przy stosowaniu znanych
przetworników, a to przez użycie specjalnego
jarzma do osadzania obydwóch elementów pie¬
zoelektrycznych, przy stosowaniu którego osią¬
ga się nie tylko duże wartości tłumienia, lecz
również znaczne poszerzenie pasma przenoszo¬
nego dźwięku.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na
rysunku, na którym fig. 1—4 przedstawiają
schematycznie jarzmo wraz z elementami pie¬
zoelektrycznymi w czterech rzutach, fig. 5
przedstawia gramofonowy przetwornik stere¬
ofoniczny w przekroju poprzecznym, fig 6 —
przetwornik w przekroju podłużnym, fig. 7 —
przetwornik w rzucie bocznym, bez obudowy,
a fig- 8 — przetwornik w rzucie z góry, bez
obudowy.

Jarzmo stanowi belka BC z dwoma ramio¬
nami AB i CD, znajdującymi się po obydwóch
jej końcach zgiętymi pod kątem 90° względem
belki BC, przy czym ramiona AB i CD są po¬
za tym wygięte w różnych kierunkach, tak iż
płaszczyzna, w której leżą belka BC i ramię

AB, oraz płaszczyzna, w której leżą belka BC
i ramię CD, tworzą również kąt 90°.

Do ramion AB i CD przymocowane są ele¬
menty piezoelektryczne E i F, na których koń¬
cach zamocowane są wyprowadzenia G i H
elektrod, łączonych z przewodami (nie przed¬
stawionymi na rysunku) do wzmacniaczy. Ele¬
menty piezoelektryczne w pobliżu wyprowa¬
dzeń są zamocowane w obejmach L i M, połą¬
czonych z obudową przetwornika.

Pośrodku belki BC znajduje się punkt O,
stanowiący miejsce przenoszenia na nią drgań
igły, przy czym w zależności od tego, która
ściana rowka płyty gramofonowej powoduje
drgania tej igły, na belkę BC w punkcie O
działa bądź siła oznaczona wektorem X, bądź
też siła oznaczona wektorem Y, przy czym
wektor X tworzy z wektorem Y kąt 90° w pła¬
szczyźnie prostopadłej do belki BC.

Przy działaniu sił, oznaczonych wektorami
X i Y, belka BC zmienia swe punkty zawie¬
szenia, przy czym podczas działania wektora
X belka BC jest zawieszona w punkcie Chra¬
mie zaś AB w punkcie A, a podczas działania
wektora Y belka BC jest zawieszona w pun¬
kcie B, ramie zaś CD w punkcie D.

Wskutek nieuniknionej elastyczności tworzy¬
wa jarzma, teoretycznie nieruchomy punkt za¬
wieszenia B, praktycznie jednak podlega drga¬
niom, wywołując również drgania elementu
piezoelektrycznego E ze znacznie jednak zmniej¬
szoną amplitudą ,dzięki czemu uzyskuje się
znaczne tłumienie, identyczne zjawisko nastę¬
puje przy punkcie zawieszenia C belki BC,
Punkt złączenia belki BC z ramieniem AB jest
elastyczny jedynie przy zmianach kąta płaskie¬
go ABC i odpowiednio do tego punkt złączenia
belki BC z ramieniem CD mą elastyczność jedy¬
nie przy zmianach kąta płaskiego BCD. Ramię
AB posiada elastyczność zawieszenia w punk¬
cie A jedynie przy zmianach kąta płaskiego
ZAB, a ramię CD ma elastyczność w punkcie D
jedynie przy zmianach kąta płaskiego Z'CD.

Przy działaniu siły oznaczonej wektorem X
przy zawieszeniu belki BC w punkcie C, ra¬
mię AB podlega drganiom wprawiając w drga¬
nie element piezoelektryczny E, przy czym am¬
plituda drgań w punkcie B jest dwa razy więk¬
sza od amplitudy drgań w punkcie O, natomiast
ramię CD podlega drganiom znacznie osłabio¬
nym.

Identycznie przy działaniu siły oznaczonej we¬
ktorem Y przy zawieszeniu belki BC w punkcie
B, ramię CD podlega drganiom wprawiając w
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drganie element piezoelektryczny F, natomiast
element E podlega również w tym czasie drga¬
niom znacznie osłabionym.

Na fig. 5—8 przedstawiono przykładową kon¬
strukcję przetwornika. ;

W obudowie 1 przetwornika umocowane jest
za pomocą amortyzatorów1 2 jarzmo, składające
się z belki 3 z dwoma ramionami 4 i 5. Ramio¬
na 4 i 5 mają uchwyty widełkowe 6 i 7, w któ¬
rych osadzone są elementy piezoelektryczne 8
i 9. W celu amortyzacji i tłumienia drgań pa¬
sożytniczych, w uchwytach widełkowych 6 i 7
umieszczone są podkładki gumowe 10 i 11. Na
końcach elementów piezoelektrycznych 8 i 9
osadzone są wyprowadzenia elektrod 12, 13, 14
i 15, łączone z końcówkami 16, 17, 18 i 19 prze¬
twornika, które są doprowadzane do wzmacnia¬
czy.

W pobliżu końców 12, 13, 14 i 15 elementy
piezoelektryczne są zamocowane w obudowie 1
za pomocą amortyzatorów gumowych 20 i 21.

W celu uzyskania większej elastyczności w
miejscach złączenia belki 3 z ramionami 4 i 5,
belka ta ma przewężenia 22 i 23, które chronią
rowek płyty, z której odtwarza się zapisany
dźwięk, przed nadmiernym naciskiem igły, po¬
wstającym wskutek działania siły zwrotnej prze¬
twornika-

Pośrodku belki 3 umieszczony jest słupek 21
wystający z obudowy 1, w którego widełkach
spoczywa ramię 25 igły 26, zamocowane na obu¬
dowie.

W praktycznym wykonaniu przetwornika ra¬
mię 25 jest osadzone obrotowo i na drugiej je¬
go stronie zamocowana jest igła 27 do odtwarza¬
nia nagrań monofonicznych.

Dotychczas znane przetworniki stereofonicz¬
ne charakteryzują się przeciętną wartością tłu¬
mienia około 20 dB i zakresem przenoszenia
od 30 Hz do 12 kHz, natomiast przetworniki

stereofoniczne według wynalazku charakteryzu¬
ją się przeciętną wartością tłumienia około 30
dB i zakresem przenoszenia od 30 Hz do 18
kHz, dzięki czemu uzyskuje się znacznie więk¬
szy efekt stereofoniczny przy szerszym paśmie
częstotliwości akustycznej, przy nie zwiększo¬
nym nacisku roboczym przetwornika i nie zwię¬
kszonej sile zwrotnej, w porównaniu ze zna¬
nymi przetwornikami stereofonicznymi.

Zastrzeżenia patentowe

1. Gramofonowy przetwornik stereofoniczny z
dwoma elementami piezoelektrycznymi umo¬
cowanymi względem siebie pod kątem 90°,
znamienny tym, że ma specjalne jarzmo w
postaci belki (3) z dwoma, umieszczonymi
na jej końcach ramionami (4 i 5), w których
osadzone są elementy piezoelektryczne (8 i 9),
przy czym ramiona (4 i 5) są zgięte pod ką¬
tem 90° względem belki (3) tak, iż jedno¬
cześnie płaszczyzna, w której leży belka (3)
i ramię (4), oraz płaszczyzna w której leży
belka (3) i ramię (5) tworzą również kąt 90°,
belka zaś (3) wraz z ramionami (4 i 5) jest
zamocowana w obudowie (1) tak, iż belka (3),
w zależności od kierunku działania siły po-
chmodzącej z modulacji rowka w odtwarza¬
nej płycie, jest zawieszana przemiennie bądź
to w miejscu jej połączenia z jednym ramie¬
niem, bądź też z drugim ramieniem.

2. Gramofonowy przetwornik stereofoniczny we
dług zastrz. 1, znamienny tym, że w miej¬
scach złączenia belki (3) z ramionami (4 i 5)
ma ona przewężenia {22 i 23).

Łódzkie Zakłady Radiowe T-4

Zastępca: mgr inż. Aleksander Samujłło
rzecznik patentowy



Do opisu patentowego nr 45198

P.W.H. wzór jednoraz. zam. PL/Ke, Czst. zam 2576 17.VIII.61 100 egz. Al pism. ki. III


	PL45198B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


