
Ovládání DVD mechaniky 
Návrh a realizace logického obvodu  

s využitím stavebnice SAM Labs 

EDUgrant 

SOŠ a SOU, Kladno, Dubská 



  Ověřit funkci navrženého logického obvodu s využitím prostředí  

     SAM  Space a sady SAM Labs Alpha Kit.  

  Navrhnout kombinační logický obvod, který realizuje ovládání DVD  

     mechaniky;  

Cíl hodiny 

Obrázek 1. DVD mechanika                       Obrázek 2. SAM Labs Alpha Kit 



Zadání úkolu   

 Navrhněte logický obvod pro řízení otevírání mechaniky DVD.  

 

 

 

 

Požadavky na funkci:  

Mechanika bude otevírána ručně stisknutím tlačítka vysunutí 

mechaniky - tlačítko T. Při stisknutí uvedeného tlačítka se 

mechanika začne otevírat pouze v případě, je-li zasunuta – senzor S 

(zasunuta „1“, vysunuta „0“). V případě, že je vysunuta, začne se 

zavírat. Po stisknutí tlačítka T se začne mechanika otvírat (Motor R) 

nebo zavírat (Motor L) a zároveň se rozsvítí kontrolní dioda D. 



Návrh funkce logického obvodu   

 Senzory: Tlačítko T, senzor polohy mechaniky S; 

 

 Akční členy: Motor točí doprava MR, motor točí doleva ML, indikační 

dioda D.  

 

Obrázek 3. Senzory a akční členy DVD mechaniky 



Sestavení pravdivostní tabulky   

 Senzory: Tlačítko T, senzor polohy mechaniky S; 

 

 Akční členy: Motor točí doprava MR, motor točí doleva ML, indikační 

dioda D.  

 

Tabulka 1. Pravdivostní tabulka logického obvodu 



Minimalizace funkce pomocí K-mapy 

 Senzory: Tlačítko T, senzor polohy mechaniky S; 

 

 Akční členy: Motor točí doprava MR, motor točí doleva ML, indikační 

dioda D.  

 

TSMR  TSML 



Schéma logického obvodu 

 Senzory: Tlačítko T, senzor polohy mechaniky S; 

 

 Akční členy: Motor točí doprava MR, motor točí doleva ML, indikační 

dioda D.  

 

Obrázek 4. Schéma zapojení logického obvodu 



Realizace logického obvodu v SAM Labs 

Obrázek 5. Schéma zapojení logického obvodu v prostředí SAM Space 



Realizace logického obvodu v SAM Labs 

Obrázek 6. Ověření funkce logického obvodu v prostředí SAM Space 



  Seznam použitých bezdrátových bloků SAM Labs: 

 

 tlačítko 1x 

 světelný senzor 1x 

 DC motor 1x 

 RGB LED světlo 2x 

 univerzální nosič 1x 

 

 

Realizace logického obvodu v SAM Labs 

Obrázek 7. Použité komponenty SAM Labs 



Realizace logického obvodu v SAM Labs 

Obrázek 8. Realizace logického obvodu ovládání DVD mechaniky pomocí bloků  SAM Labs 



Zhodnocení využití sady SAM Labs 

 Sada SAM Labs Alpha Kit a prostředí SAM Space umožnily žákům 

ověřit funkci navrženého logického obvodu propojením virtuálních 

a fyzických bloků prostřednictvím technologie Bluetooth. 

   

 Žáci aplikovali výpočetní techniku (PC) a použili elektroniku 

systému SAM Labs k práci se vstupy (senzory) a výstupy (akčními 

členy) pomocí programovatelných komponent.  

 

 SAM Labs podnítila žáky pracovat týmově a spolupracovat při řešení 

problémů. 

 

 Praktická realizace logického obvodu prostřednictvím SAM Labs 

poskytla žákům lepší vhled do problematiky a usnadnila identifikaci 

nedostatků a návrhu jejich zlepšení. 

 
























