
Popis ovládacieho panelu 
pre modelovanie logických obvodov 

 

Ovládací panel pre modelovanie logických obvodov slúži pre napájanie, zadávanie vstupných 

signálov a sledovanie výstupných signálov logických obvodov zapájaných na prepojovacom 

paneli. Ovládací panel sa napája z externého zdroja 5V/5A, ktorý sa pripája a zapína na ľavej 

bočnej strane.  

 

Na pravej bočnej strane sú svorky, na ktoré je vyvedené jednosmerné napätie 5V. 

 

 

Na vrchnej strane sú prvky pre zadávanie vstupných signálov a sledovanie výstupných 

signálov logických obvodov, ktoré pre lepšiu prehľadnosť sú rozdelené do blokov odlíšených 

farebne.  

 



V ľavej hornej časti v žltom poli sa nachádza 8 trojpolohových prepínačov pre zadávanie 

vstupných signálov. V dolnej polohe je nízka (L) a v hornej vysoká (H) úroveň signálov. 

V strednej polohe je vstup odpojený. Nízka (L) úroveň signálov je signalizovaná zelenými a 

vysoká (H) červenými LED diódami, ktoré sú umiestnené nad príslušnými prepínačmi. Signály 

z prepínačov sú vyvedené na konektory umiestnené nad diódami. 

 

 

V pravej hornej časti v sivom poli sa nachádza 8 dvojíc LED diód pre signalizáciu výstupov 

z logických obvodov. Nízka (L) úroveň signálov je signalizovaná zelenými a vysoká (H) 

červenými LED diódami. Signály z obvodov sa privádzajú na konektory umiestnené nad 

diódami. 

 



V ľavej dolnej časti v červeno-modrom poli sa nachádzajú 4 tlačidlá pre zadávanie 

impulzných vstupných signálov. Dve tlačidlá umiestnené v modrom poli sú ošetrené proti 

zákmitom. Zatlačením tlačidlá zadávame nízku úroveň signálu (L). Nezatlačené ošetrené 

tlačidlo zadáva vysokú úroveň signálu (H), pri neošetrenom je signál odpojený (malo by byť 

opačné zapojenie: Zatlačením tlačidlá zadávame vysokú úroveň signálu (H). Nezatlačené 

tlačidlo zadáva nízku úroveň signálu (L) ). Signály z tlačidiel sú vyvedené na konektory 

umiestnené vpravo od nich v príslušnom červenom alebo modrom poli. 

 

 

V pravej dolnej časti vo fialovom poli sa nachádza generátor impulzov, ktorého frekvenciu 

môžeme postupne meniť otočným prepínačom v 10-násobkoch od 1Hz v krajnej ľavej polohe 

po 100kHz v pravej krajnej pravej polohe. Generátor sa spúšťa prepnutím príslušného 

prepínača vo fialovom poli do polohy „ON“. Výstup z generátora je vyvedený na dvojicu 

vzájomne prepojených kontaktov a na červenú LED diódu, ktorá signalizuje vysokú úroveň 

impulzu. 

 

 



V strednej dolnej časti v hnedom poli sa nachádza binárne 4-bitové počítadlo impulzov. 

Vstup impulzov pre počítadlo sa privádza na dvojicu vzájomne prepojených kontaktov. 

Paralelný výstup počítadla je vyvedený na štvoricu červených LED diód. Žltá dióda signalizuje 

prenos počítadla do vyššieho rádu. Počítadlo sa spúšťa prepnutím príslušného prepínača 

v hnedom poli do polohy „ON“. Pre vynulovanie počítadla slúži červené tlačidlo „RESET“ 

v hnedom poli. 

,

 

 

Upozornenie: Nie je prípustné spájať dva resp. viac výstupov 

(napr. výstupy z prepínačov, výstupy z tlačidiel, výstupy z 

generátora, výstupy z logických členov a pod.), pretože môže 

dôjsť ku skratu a poškodeniu prvkov panelu. Spájať môžeme 

výstup prvku z jedným resp. viacerými vstupmi iných prvkov. 

  



Prepojovacie pole 
 

Základ prepojovacieho poľa tvorí  štvorica stĺpcov, do ktorých sa môžu vkladať 
integrované obvody rôznych typov puzdier (DIL puzdra sú štandardné s 8, 14, 16, 18, 20, 24 a 
40 vývodmi. Rozteč vývodov (pinov) je 0,10’’, čo je 2,54 mm.) V každom stĺpci je 60 riadkov 
s dvojicou 5-bodových vzájomne prepojených kontaktov, ktoré slúžia na prepájanie medzi 
pinmi  vložených IO.  

Po obidvoch okrajoch týchto stĺpcov sú umiestnené sady kontaktov, ktoré sa používajú 
na vytváranie napájacích zberníc pre privádzanie napájacieho napätia na IO. Päť 5-tíc 
kontaktov je vzájomne prepojených.  

Podobné sady vzájomne prepojených kontaktov sú umiestnené aj v hornej časti 
prepojovacieho poľa, ktoré tiež môžu byť využité na vytváranie napájacej zbernice alebo 
zbernice synchronizačných či iných často používaných signálov v obvode.  

V pravej hornej časti prepojovacieho panelu sú umiestnené zdierky, prostredníctvom 
ktorých z externého zdroja privádzame na prepojovacie pole napájacie napätie. 

 

 
Prepojovacie pole s príkladom prepojenia napájacej zbernice 

  



 

 

 

 

Odporúčaná konfigurácia prepojovacieho poľa a ovládacieho panelu 

 

  



Odporúčaný postup zapájania obvodov 
 
Krátkymi spojkami prepojíme sady kontaktov, ktoré budú tvoriť napájacie zbernice. 

Kladný pól zbernice odporúčame spájať vodičmi červenej farby a pripojiť na červenú zdierku 
a záporný pól zbernice odporúčame spájať vodičmi čiernej resp. modrej farby a pripojiť na 
čiernu (zemniacu) zdierku.  

Pred pripojením zdierok na zdroj napájacieho napätia odporúčame urobiť kontrolu 
skratu medzi pólmi zbernice. Môžeme ju urobiť jednoducho tak, že na jeden pól zbernice 
z ovládacieho panelu privedieme vstupný signál úrovne H a druhý pól pripojíme na konektor 
výstupných dát. V prípade skratu sa rozsvieti červená dióda. 

 
Vložiť IO, ktoré potrebujeme na realizáciu obvodu, do prepojovacieho poľa. Pozornosť 

je treba venovať orientácii IO. Odporúča sa orientovať všetky IO rovnako, napr. tak aby pin č. 
1 bol hore vľavo. Je výhodné umiestniť IO na prepojovacom poli tak, aby pozície jednotlivých 
logických členov, ktoré spojené v schéme, boli v poli blízko pri sebe. Skrátením dĺžky spojov 
sa zmenší nielen oneskorenie signálov v obvode ale aj možnosť neželaného vzájomného 
ovplyvňovania signálov  v obvode. 

 
Pripojiť IO na napájacie napätie. V katalógu zistiť, ktorý pin má byť pripojený na kladný 

pól a ktorý má byť uzemnený. 
 
Podľa schémy obvodu postupne pripájať na príslušné piny IO vstupné signály 

z ovládacieho panelu a prepájať výstupy logických členov zo vstupmi nadväzujúcich členov. 
Pre uľahčenie prepájania odporúča sa očíslovať použité IO a tiež vstupné a výstupné piny 
jednotlivých logických členov. Ak je potrebné niektorý signál  pripojiť na viaceré vstupy, 
využijeme voľné body vzájomne prepojených 5-tíc. 

 
Výstup resp. výstupy obvodu pripojiť pripojíme na konektor výstupných dát. 
 

Skontrolovať, či nie sú spojené dva resp. viac výstupov, aby nevznikol 
skrat.  

 
Pripojiť napájacie napätie z ovládacieho panelu na zdierky prepojovacieho poľa. 
 
Zmenou hodnoty vstupných signálov skontrolovať hodnotu výstupu pre všetky 

kombinácie hodnôt vstupných premenných. 
 

 

Poznámka: 

Prepojovacie polia môžeme používať ja v konfigurácii so stavebnicami DS 200, 

z ktorých berieme napájanie, vstupné signály obvodov z prepínačov a výstupy 

obvodov privádzame na signalizačné LED diódy. 

 


