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lištami (1, 2, 3, 4) na hornej strane dosky plošných spojov
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukčného usporiadania elektronickej senzorovej dosky. Technické riešenie patrí do oblasti elektroniky.
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V súčasnosti sa väčšina podobných produktov jednoúčelových funkčných zostáv ako edukačných pomôcok ponúka vo forme skladačiek, kde sa dodávajú jednotlivé komponenty funkčného bloku samostatne ako
napr. senzor, konektor, vodiče, akčné členy, prípadne iba konektorov na pripojenie senzorov, či akčných členov. Na zostavenie kompletného funkčného bloku potrebuje používateľ aspoň základné vedomosti z teórie
elektronických obvodov, zručnosť a čas na skompletovanie. Na trhu existuje veľa podobných produktov, ktoré sa však signifikantne líšia dizajnom ako aj počtom, či druhom použitých komponentov.
Na účely poskytnutia komplexnosti a jednoduchosti použitia, naskytla sa možnosť riešiť tento problém
technickými prostriedkami. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisované konštrukčné usporiadanie elektronickej senzorovej dosky podľa tohto technického riešenia.
Podstata technického riešenia
Uvedené nedostatky sú do značnej miery odstraňované konštrukčným usporiadaním elektronickej senzorovej dosky podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je obojstrannou doskou plošných
spojov, pričom na hornej strane dosky plošných spojov je na jednom okraji umiestnená prvá konektorová
lišta a druhá konektorová lišta a na protiľahlom okraji je umiestnená tretia konektorová lišta a štvrtá konektorová lišta, ktorých kontakty vyčnievajú zo spodnej strany dosky plošných spojov, aby sa dali pripojiť k viacerým typom populárnych elektronických mikro-ovládačov založených na procesore ATmega. Plocha medzi
prvými až štvrtými konektorovými lištami na hornej strane plošných spojov má piny, v ktorých sú osadené:
dve konektorové lišty RC filtra, tepelný senzor, prvý fotosenzor, konektorová lišta ultrasonického senzora,
senzor vlhkosti a teploty, LED dióda, druhý fotosenzor, kontakty servopohonu, tlačidlo, semafor a komunikačné kontakty. Na hornej strane plošných spojov môžu byť umiestnené aj záložné kontakty.
Výhody konštrukčného usporiadania elektronickej senzorovej dosky podľa technického riešenia sú zjavné
z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že originalita riešenia spočíva
v tom, že elektronická senzorová doska slúži na snímanie viacerých fyzikálnych veličín a zároveň ponúka
možnosť ovládania viacerých LED umiestnených na nej. Dá sa jednoducho pripojiť k viacerým typom populárnych elektronických mikro-ovládačov založených na procesore ATmega. Elektronická senzorová doska
môže byť použitá aj v rôznych laboratórnych procesoch na snímanie procesných veličín. Ďalej ponúka využitie viacerých senzorov a akčných členov naraz a zároveň jej použitie si nevyžaduje žiadne dodatočné vodiče,
či iné pasívne elektronické prvky. Stačí ju len pripojiť k používateľom preferovanému mikro-ovládaču. Uvedená elektronická senzorová doska sa môže uplatniť na trhu ako edukačná pomôcka pre školy, kde sa vyučuje programovanie, elektronika, riadenie procesov a iné podobné predmety. Zároveň je vhodná aj pre bežných
používateľov zaoberajúcich sa touto problematikou. Potenciálni odberatelia sú teda školy, univerzity, školiace strediská ale aj bežné fyzické, či právnické osoby. Finančná náročnosť riešenia, resp. realizácie produktu
je v intervale od 20 € do 50 € za kus, v závislosti od kvality použitých senzorov, či cien dodávateľa.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Konštrukčné usporiadanie elektronickej senzorovej dosky podľa tohto technického riešenia je v náhľade
zobrazené na obr. 1. Na obr. 2 je znázornený šikmý axonometrický pohľad na elektronickú senzorovú dosku.
Príklady uskutočnenia

55

60

Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie
ako obmedzenia technických riešení. Odborníci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť
s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nárokov na ochranu.
Odborníkom poznajúcim stav techniky nemôže robiť problém optimálny návrh a výber jej prvkov, preto
tieto znaky neboli detailne riešené.
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Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané konštrukčné usporiadanie elektronickej senzorovej dosky pre edukačné účely znázornené na obr. 1 a 2. Elektronická senzorová
doska je obojstrannou doskou plošných spojov, pričom na hornej strane dosky plošných spojov je na jednom
okraji umiestnená prvá konektorová lišta 1 a druhá konektorová lišta 2 a na protiľahlom okraji je umiestnená
tretia konektorová lišta 3 a štvrtá konektorová lišta 4, ktorých kontakty 16 vyčnievajú zo spodnej strany dosky plošných spojov. Plocha medzi prvými až štvrtými konektorovými lištami 1, 2, 3, 4 na hornej strane dosky
plošných spojov má piny, v ktorých sú osadené: dve konektorové lišty 5 RC filtra, analógový teplotný senzor
10 v puzdre TO-92, prvý fotosenzor 11, konektorová lišta 13 ultrasonického senzora, senzor 12 DTHxx vlhkosti a teploty vzduchu, LED dióda 9, druhý fotosenzor 8, kontakty 6 servopohonu, SMD tlačidlo 7, semafor
15 s troma SMD LED a komunikačné kontakty 14. Alternatívne na hornej strane dosky plošných spojov môžu byť umiestnené aj záložné kontakty 17.
Ďalej nasleduje opis pinov na jednotlivých konektorových lištách ako je to uvedené na obr. 1.
Prvá konektorová lišta 1 napájacia (odvrchu):
• IOREF – nepoužitý
• RESET – slúži na reset mikro-ovládača
• 3,3 V – výstupné napätie 3.3 V vzhľadom na piny GND
• 5 V – výstupné napätie 5 V vzhľadom na GND
• GND – uzemnenie
• GND – uzemnenie
• Vin – pin na vstupné napájanie mikro-ovládača
Druhá konektorová lišta 2 analógová (odvrchu):
• A0 – analógový vstup 0 (použitý na snímanie teploty z teplotného snímača 10)
• A1 – analógový vstup 1 (použitý na snímanie intenzity svetla zo snímača 11)
• A2 – analógový vstup 2 (použitý na snímanie intenzity svetla zo snímača 8)
• A3 – analógový vstup 3 (voľný)
• A4 – analógový vstup 4 (voľný)
• A5 – analógový vstup 5 (voľný)
Tretia konektorová lišta 3 digitálna (odspodu):
• 0 – digitálny vstup/výstup 0 použitý ako vstup pre komunikáciu po sériovej linke
• 1 – digitálny vstup/výstup 1 použitý ako výstup pre komunikáciu po sériovej linke
• 2 – digitálny vstup/výstup 2 voľný
• 3 – digitálny vstup/výstup 3 použitý ako výstup pre LED 9
• 4 – digitálny vstup/výstup 4 voľný
• 5 – digitálny vstup/výstup 5 použitý ako vstup pre binárny signál z tlačidla 7
• 6 – digitálny vstup/výstup 6 rezervovaný na riadenie servo motora, ak je zapojený do konektora 6
• 7 – digitálny vstup/výstup 7 použitý na snímanie veličín (teplota a vlhkosť) zo snímača 12
Štvrtá konektorová lišta 4 digitálna (odspodu):
• 8 – digitálny vstup/výstup 8 použitý na riadenie zelenej SMD LED zo semaforu 15
• 9 – digitálny vstup/výstup 9 použitý na riadenie oranžovej SMD LED zo semaforu 15
• 10 – digitálny vstup/výstup 10 voľný
• 11 – digitálny vstup/výstup 11 použitý na riadenie červenej SMD LED zo semaforu 15
• 12 – digitálny vstup/výstup 12 rezervovaný pre ultrasonický senzor vzdialenosti ak je zapojený do 13
• 13 – digitálny vstup/výstup 13 rezervovaný pre ultrasonický senzor vzdialenosti ak je zapojený do 13
• GND – uzemnenie
• AREF – nepoužitý
Komunikačné kontakty 14 ICSP obsahujú neoznačené piny:
• RESET – reset nadviazanej komunikácie
• SCK – (Serial Clock) kontakt pre časové elektrické pulzy na synchronizáciu prenášaných dát, generovaných nadradeným zariadením
• MISO – (Master In Slave Out) kontakt pre linku toku dát od podradeného zariadenia k nadradenému zariadeniu
• GND – uzemnenie
• MOSI (Master Out Slave In) kontakt pre linku toku dát od nadradeného zariadenia k podradenému zariadeniu
• VCC – výstupné napätie 5 V vzhľadom na GND
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Priemyselná využiteľnosť
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Konštrukčné usporiadanie elektronickej senzorovej dosky je využiteľné v rámci edukačného procesu pri
výučbe programovania, elektroniky a pod. Taktiež môže byť použitá aj v rôznych laboratórnych procesoch
na snímanie procesných veličín.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Elektronická senzorová doska s vodivými dráhami plošných spojov, v y z n a č u j ú c a s a
t ý m , že je obojstrannou doskou plošných spojov, pričom na hornej strane dosky plošných spojov je na
jednom okraji umiestnená prvá konektorová lišta (1) a druhá konektorová lišta (2) a na protiľahlom okraji je
umiestnená tretia konektorová lišta (3) a štvrtá konektorová lišta (4), ktorých kontakty (16) vyčnievajú
zo spodnej strany dosky plošných spojov; plocha medzi prvými až štvrtými konektorovými lištami (1, 2, 3, 4)
na hornej strane dosky plošných spojov má piny, v ktorých sú osadené: dve konektorové lišty (5) RC filtra,
teplotný senzor (10), prvý fotosenzor (11), konektorová lišta (13) ultrasonického senzora, senzor (12) vlhkosti a teploty, LED dióda (9), druhý fotosenzor (8), kontakty (6) servopohonu, tlačidlo (7), semafor (15) a komunikačné kontakty (14).
2. Elektronická senzorová doska s vodivými dráhami plošných spojov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na hornej strane dosky plošných spojov sú umiestnené aj záložné kontakty (17).
2 výkresy
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