
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  VY_32_inovace_02_ ACO_1_MIT_13_Statický displej 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Ing. Michal RUDOLF 

Tematický celek  Mikroprocesorová technika (MIT) 

Ročník  3. 

Datum tvorby  říjen 2012 

Anotace  
Podrobný popis zapojení a ovládání modulu se 
sedmisegmentovým displejem pro výukový systém s 
mikrořadičem řady 8051 

Metodický pokyn  

Tento materiál slouží jako pracovní listy k laboratorním úlohám 
i pro samostudium žáků. 
Možnosti využití – promítání nebo vytištění výukového 
materiálu. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  

Střední průmyslová škola, 
Přerov, Havlíčkova 2 

751 52  Přerov  e-mail: sps@sps-prerov.cz 
 www:    www.sps-prerov.cz 

mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/


 

Stránka 2 z 5 

Ovládání statického sedmisegmentového displeje 

Modul se statickým sedmisegmentovým displejem je velmi podobný 

modulu LED diod, opět je na každém bitu portu mikrořadiče připojena LED 

dioda přes budič sběrnice 74245. Sedm LED diod na 0. až 6. bitu tvoří 

sedm segmentů zobrazovače, desetinná tečka je připojena k 7. bitu. 

 

Obr. 1: Schéma zapojení modulu statického sedmisegmentového displeje 

 

Ze schématu zapojení je zřejmé, že LED diody, tedy segmenty displeje 

budou svítit, pokud bude na příslušném bitu na v/v portu log. 0. 

Nastavením bitu na hodnotu log. 1 LED svítit nebude. 

Jednotlivé segmenty jsou označeny podle obrázku 2, přiřazení segmentů 

k bitům portu je uvedeno v následující tabulce. Žáci si před 

programováním doplní pro všechny zobrazované číslice a znaky A až F 

hodnoty jednotlivých bitů. Desetinnou tečku lze rozsvítit podle uvážení. 

 

Obr. 2: Označení jednotlivých segmentů displeje 
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bit 7 6 5 4 3 2 1 0 hexadec. 
kód segment h g f e d c b a 

0. 0 1 0 0 0 0 0 0 40 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 FC 

2 1 0 1 0 0 1 0 0 A4 

3          

4          

5          

6          

7          

8  0 0 0 0 0 0 0  

9          

A  0 0 0 1 0 0 0  

b          

c          

d          

E          

F          

Příklad 1:  

Na sedmisegmentovém displeji na portu P1 zobrazujte postupně číslice 

0,1,2 v intervalu 1s. U číslice zobrazte desetinnou tečku. 

Řešení: rozsvícení a zhasnutí jednotlivých segmentů displeje zajistíme 

uložením hodnoty log. 0 (rozsvícení) nebo 1 (zhasnutí) na příslušné bity 

portu P1 instrukcí MOV.  

 ORG 0 

START:  MOV  P1, #01000000B ; zobrazí č. 0. 

 ACALL DEL400 ; volá zpoždění 400ms 

 MOV  P1, #11111100B ; zobrazí č. 1 

 ACALL DEL400 ; volá zpoždění 400ms 

 MOV  P1, #10100100B ; zobrazí č. 2 

 ACALL DEL400 ; volá zpoždění 400ms 

 SJMP START ; skok na návěští START 

 INCLUDE (DELAY.INC) ; vložení souboru se zpožděním 

 END 
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Pro zlepšení přehlednosti složitějších a delších programů se využívají např. 

tyto metody: 

 kódy pro zobrazení jednotlivých znaků se pomocí příkazu EQU 

přiřadí vhodně zvoleným symbolickým jménům, což je v podstatě 

pojmenování konstanty, která obsahuje potřebný kód znaku a dále 

v programu se používá místo kódu jen symbolické jméno. Kód je 

možné zadávat v binární i šestnáctkové podobě: 

např: 

 nula EQU 01000000B ; kód 0. 

  jedna EQU 11111100B ; kód 1 

  dva EQU 0A4H ; kód 2 

 … 

 MOV  P1, #nula 

 … atd. 

 kódy pro zobrazení jednotlivých znaků se pomocí příkazu DB uloží 

do tabulky v paměti programu, odkud se instrukcí MOVC načítají 

např. do registru A a dále zobrazují na portu s displejem. V registru 

DPTR je na začátku programu uložena adresa prvního řádku tabulky, 

potom se při dalších průchodech programu jeho hodnota 

inkrementuje (+1) tak, aby se mohl zobrazit kód dalšího čísla 

z dalšího řádku tabulky. Uvedený příklad kódu programu není 

kompletní, je třeba doplnit opakování celého programu po zobrazení 

všech požadovaných znaků znovu od začátku a také zpoždění, tedy 

interval, jak dlouho budou jednotlivé znaky zobrazeny. 

 

 MOV  DPTR, # TABULKA 

DALSI: CLR  A 

 MOVC  A, @A+DPTR 

 MOV  P1, A 

 INC  DPTR 

 SJMP DALSI 

 

TABULKA: DB 01000000B ; kód 0. 

 DB 11111100B ; kód 1  

 DB 10100100B ; kód 2 

 … 
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ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 1: 

Vytvořte program, který bude na sedmisegmentovém displeji na portu P1 

postupně zobrazovat čísla 0-9 a následně znaky A až F: 

1. Pro definování znaků použijte příkaz EQU, interval přepínání znaků 

bude 800 ms. 

2. Program realizujte pomocí tabulky, která bude obsahovat všechny 

potřebné kódy pro zobrazení na displeji, interval přepínání znaků 

bude 600 ms. 

 

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 2: 

Vytvořte program, který bude na sedmisegmentovém displeji na portu P1 

postupně zobrazovat znaky F až A a následně číslice 9 až 0: 

1. Pro definování znaků použijte příkaz EQU, interval přepínání znaků 

bude 1 s. 

2. Program realizujte pomocí tabulky, která bude obsahovat všechny 

potřebné kódy pro zobrazení na displeji, interval přepínání znaků 

bude 500 ms. 
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