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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest zestaw elektronicznych modułów laboratoryjnych, stosowany 

zwłaszcza do łatwego wykonania prototypów urządzeń elektronicznych w celach dydaktycznych i pro-

jektowych. 

Znany jest zestaw elektronicznych modułów laboratoryjnych zawierający elementy elektroniczne 

dyskretne i scalone umieszczone na płytkach drukowanych stanowiąc moduły zestawu. Moduły te 

umieszczone są w ramie i przykręcone do niej śrubami, co zapewnia ich mechaniczne połączenie. 

Połączenia elektryczne realizowane są za pomocą przewodów jednożyłowych wielokrotnego użytku. 

Moduły wyposażone są w pojedyncze gniazda dla sygnałów wejściowych, wyjściowych i zasilania. 

Znany zestaw może służyć do budowy prostych prototypów, gdyż wraz ze skomplikowaniem 

systemu rośnie liczba użytych przewodów a więc maleje niezawodność i efektywność uruchamiania. 

Celem wynalazku jest zbudowanie zestawu umożliwiającego szybkie i niezawodne połączenie 

mechaniczne i elektryczne modułów. 

Istota wynalazku polega na tym, że zawiera jako bazę konstrukcji mechanicznej ramę, do której 

zamocowane są prowadnice, a płytki drukowane modułów mają od spodu zamocowane szyny mocu-

jące, które są wsunięte w prowadnice i płytka drukowana ma złącza międzymodułowe jednostykowe  

i złącza międzymodułowe wielostykowe, złożone z wielu połączonych w jedno złącz jednostykowych. 

Złącza międzymodułowe jednostykowe łączone są za pomocą przewodów pojedynczych, zaś złącza 

międzymodułowe wielostykowe łączone są za pomocą kabli wieloprzewodowych. Złącza międzymo-

dułowe jednostykowe i złącza międzymodułowe wielostykowe łączone są za pomocą przewodów po-

jedynczych. Jeśli w module wykorzystana jest mniejsza liczba sygnałów niż jest linii w kablu, to na tej 

płytce drukowanej złącze międzymodułowe wielostykowe jest łączone z innym złączem międzymodu-

łowym wielostykowym tejże płytki drukowanej przy użyciu pojedynczych przewodów kaskadowych. 

Jeden z wymiarów płytek drukowanych wszystkich modułów jest ustalony w obrębie zestawu i jest 

dopasowany do szerokości ramy a tym samym rozstawu prowadnic, ustalonego w obrębie zestawu. 

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wynalazku na rysunku na którym fig. 1 

przedstawia zestaw elektronicznych modułów w widoku z góry, fig. 2 przedstawia ten zestaw w prze-

kroju poprzecznym przez prowadnice, fig. 3 przedstawia pojedyncze przewody połączeniowe w rzucie 

perspektywicznym, a fig. 4 - kable wieloprzewodowe w rzucie perspektywicznym. 

Zestaw przedstawiony na fig. 1 i fig. 2 ma ramę 4, do której zamocowane są prowadnice 12. 

Moduły 1 są złożone z płytki drukowanej 2 i przymocowanych do niej szyn mocujących 5. Rozstaw 

szyn mocujących 5 i prowadnic 12 jest jednakowy i wynosi w. Szyny te wsuwane są w prowadnice 12. 

Szyny 5 i prowadnice 12 zapewniają stabilność mechaniczną modułów 1 w dwóch wymiarach, bez 

konieczności użycia dodatkowych elementów mocujących. Jeden z wymiarów płytek drukowanych 2 

wszystkich modułów 1 jest ustalony w obrębie zestawu i jest dopasowany do szerokości ramy 4 a tym 

samym rozstawu w prowadnic, ustalonego w obrębie zestawu. Drugi wymiar płytek zależy od złożono-

ści układu elektronicznego umieszczonego na płytce. 

Do płytek drukowanych 2 przymocowane są elektroniczne elementy dyskretne i/lub scalone 3. 

Na jednej z krawędzi płytek, równoległej do szyn 5, przymocowane są złącza zewnętrzne 7, które 

służą do połączenia tej płytki z zasilaniem i urządzeniami zewnętrznymi. Na płytkach drukowanych 2 

zamocowane są ponadto złącza międzymodułowe wielostykowe 6 i jednostykowe 11. Do złącz mię-

dzymodułowych jednostykowych 11 doprowadzone są pojedyncze przewody 9, zakończone złączami 

przewodowymi pojedynczymi 13. Złącza międzymodułowe wielostykowe 6 składają się z wielu ele-

mentów stykowych o takim samym kształcie i wymiarach jak w złączach międzymodułowych jednosty-

kowych 11. Złącza międzymodułowe wielostykowe 6 są łączone ze sobą przy użyciu kabli wieloprze-

wodowych 8, zakończonych złączami przewodowymi wielokrotnymi 14. Pojedyncze styki zarówno 

złącz przewodowych pojedynczych 13 jak i złącz przewodowych 14 są ze sobą łączone przy użyciu 

pojedynczych przewodów 9. 

Jeśli w module wykorzystana jest niniejsza liczba sygnałów niż jest linii w kablu 8, to na tej płyt-

ce drukowanej 2 złącze międzymodułowe wielostykowe 6 jest łączone z innym złączem międzymoduło-

wym wielostykowym 6 tejże płytki drukowanej 2 przy użyciu pojedynczych przewodów kaskadowych 10. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Zestaw elektronicznych modułów laboratoryjnych zawierający elementy elektroniczne dys-

kretne i scalone zamocowanych na płytkach drukowanych, modułach, połączonych z sobą trwale, 

wyposażonych w złącza, znamienny tym, że zawiera jako bazę konstrukcji mechanicznej ramę (4), 

do której zamocowane są prowadnice (12), a płytki drukowane (2) modułów (1) mają od spodu zamo-

cowane szyny mocujące (5), które są wsunięte w prowadnice (12) i płytka drukowana (2) ma złącza 

międzymodułowe jednostykowe (11) i złącza międzymodułowe wielostykowe (6), złożone z wielu po-

łączonych w jednostykowych (11). 

2. Zestaw według zastrz. 1, znamienny tym, że złącza międzymodułowe jednostykowe (11) łą-

czone są za pomocą przewodów pojedynczych (9), zaś złącza międzymodułowe wielostykowe (6) 

łączone są za pomocą kabli wieloprzewodowych (8) 

3. Zestaw według zastrz. 1, znamienny tym, że złącza międzymodułowe jednostykowe (11)  

i złącza międzymodułowe wielostykowe (6) łączone są za pomocą przewodów pojedynczych (9). 

4. Zestaw według zastrz. 1 lub zastrz. 2, lub zastrz. 3, znamienny tym, że jeśli w module wyko-

rzystana jest mniejsza liczba sygnałów niż jest linii w kablu (8), to na tej płytce drukowanej (2) złącze 

międzymodułowe wielostykowe (6) jest łączone z innym złączem międzymodułowym wielostykowym (6) 

tejże płytki drukowanej (2) przy użyciu pojedynczych przewodów kaskadowych (10). 

5. Zestaw według zastrz. 1 lub zastrz. 2, lub zastrz. 3, znamienny tym, że jeden z wymiarów 

płytek drukowanych (2) wszystkich modułów (1) jest ustalony w obrębie zestawu i jest dopasowany do 

szerokości ramy (4), a tym samym rozstawu (w) prowadnic, ustalonego w obrębie zestawu. 
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Rysunki 
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