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Dynamický displej 

Pokud bychom potřebovali k mikrořadiči připojit několik sedmisegmen-tových 

displejů, tedy několikamístný zobrazovač, nabízí se několik možných řešení, 

každé má určité výhody i nevýhody. 

1. Každý 7segmentový zobrazovač připojit na jeden port mikrořadiče, tedy 

každý segment displeje na jeden bit portu. Toto relativně jednoduché 

řešení už při čtyřech místech displeje obsadí všechny čtyři porty 

mikrořadiče, každý zobrazovač musí mít i svůj budič, tedy obvod zesilující 

výstupní proud portů mikrořadiče. Programové řešení není příliš 

jednoduché, protože jakékoli zobrazované číslo musíme převést na kód 

pro 7segmentový displej. Jedná se o statické řešení, všechny číslice trvale 

svítí. 

2. Upravená předchozí varianta, kdy namísto budiče mezi mikrořadič a displej 

použijeme jiný integrovaný obvod – dekodér BCD kódu na kód 

7segmentového displeje. Tak místo 7 resp. 8 (vč. desetinné tečky) bitů 

budeme potřebovat pro jednu číslici pouze 4 bity, takže pro čtyřmístný 

displej obsadíme dva osmibitové porty. Počet doplňkových integrovaných 

obvodů zůstává stejný jako počet číslic. Programové řešení bude 

jednodušší, na port můžeme přímo zapsat binární číslo. Jedná se opět o 

statické řešení, všechny číslice trvale svítí. 

3. Další snížení počtu bitů obsazených vícemístným displejem dosáhneme 

využitím nedokonalosti lidského oka, které rychlé blikání asi od 70 až 100 

Hz není schopno zaznamenat a tedy vidíme trvale svítící objekt. Zapojíme 

tedy displej podle obr.1 k jednomu portu mikrořadiče. Čtyři bity portu se 

využívají k přenosu binární hodnoty zobrazovaného čísla, které se dále 

dekóduje na kód pro zobrazení na 7segmentovém displeji, stejné 

segmenty všech číslic jsou zapojeny k dekodéru paralelně. Další čtyři bity 

stejného portu se využívají k rozlišení, které číslici přísluší aktuálně 

přenášený kód čísla.  

Jedná se o dynamické (někdy označované multiplexní) ovládání displeje. V 

každém okamžiku svítí vždy pouze jedna číslice, využívá se nedokonalosti 

lidského oka, které při kmitočtu přepínání jednotlivých číslic větším než asi 

70-100 Hz vidí zobrazovaný údaj trvale svítící. Tímto způsobem je možné 

k jednomu portu (8bitů) jednoduše připojit až 4místné zobrazovače, při 

doplnění o dekodér ze 4 bitů na 16 výstupů je možné na 8 bitový port 

připojit až 16 místné zobrazovací jednotky.  

Oproti statickému zapojení je tedy obsazeno mnohem méně v/v portů 

mikrořadiče, nižší bude i spotřeba spotřeba el. energie (vždy svítí pouze 

jedna číslice), programová obsluha bude o něco složitější 



 

Stránka 3 z 5 

 

Obr. 1: Schéma zapojení čtyřmístného sedmisegmentového displeje 

 

Laboratorní modul, který budeme při programování používat obsahuje tři 

sedmisegmentové zobrazovače, proto bude sedmý bit portu nevyužit. Schéma 

zapojení tohoto modulu je na obr.2, obsazení jednotlivých bitů portu ukazuje 

následující tabulka.  

 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Význam X Stovky Desítky 
Jednotk

y 
A3 A2 A1 A0 

Popis Nezap. 
Výběr pozice na displeji 

0 = číslice svítí 
BCD kód  

zobrazovaného čísla 
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Obr. 2: Schéma zapojení třímístného dynamického displeje 

Příklad 1:  

Na třímístném dynamickém displeji na portu P1 zobrazte číslo 147. 

Řešení: Program pro zobrazení čísla na dynamickém displeji bude postupně 

zobrazovat postupně zobrazovat požadovanou číslici na pozici jednotek, desítek a 

stovek (přičemž na pořadí nezáleží). Mezi jednotlivými zobrazeními je třeba vložit 

zpoždění, jinak by se spínací tranzistory a dekodér při rychlém přepínání čísel 

nestíhaly včas úplně uzavřít a zobrazené číslo by se prolínalo i na vedlejší pozice. 

Na dolní čtyři bity portu uložíme binární kód zobrazovaného čísla (použitý 

dekodér správně dekóduje pouze číslice 0 až 9), výběr číslice, která má 

zobrazovat dané číslo se provede uložením nuly na bit 4, 5 nebo 6 (bit 

4=jednotky, bit 5= desítky a bit 6=stovky). Pokud zvolíme zpoždění např. 

100ms, budeme okem vidět přeblikávání jednotlivých svítících číslic. 

Zmenšováním času zpoždění zvyšujeme zobrazovaný kmitočet a můžeme nalézt 

vhodný kmitočet, kdy oko již nevidí blikání. 
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START: MOV P1, #10110001B ; zobrazí číslo 1 na pozici stovek 

 ACALL ZPOZDENI 

 MOV P1, #11010100B ; zobrazí číslo 4 na pozici desítek 

 ACALL ZPOZDENI 

 MOV P1, #11100111B ; zobrazí číslo 7 na pozici jednotek 

 ACALL ZPOZDENI 

 SJMP START 

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 1: 

1. Vytvořte program, který zobrazí na dynamickém displeji na portu P1 číslo 

752.  

2. Zjistěte, jaké zpoždění je třeba použít, aby se zobrazená čísla zdála trvale 

svítící a neblikala. Vypočítejte odpovídající zobrazovací kmitočet. 

3. Vytvořte program, který bude postupně zobrazovat čísla 0, 1, 2 až 99. 

4. Vytvořte program, který zobrazí na displeji číslo uložené ve střadači (v A) 

v BCD kódu (např. pro A=29… zobrazí na displeji 029 nebo 29). 

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 2: 

1. Vytvořte program, který zobrazí na dynamickém dipleji na portu P1 číslo 

806.  

2. Zjistěte, jaké zpoždění je třeba použít, aby se zobrazená čísla zdála trvale 

svítící a neblikala. Vypočítejte odpovídající zobrazovací kmitočet. 

3. Vytvořte program, který zobrazí na displeji číslo uložené ve střadači (v A) 

v BCD kódu (např. pro A=29… zobrazí na displeji 029 nebo 29) 

4. Vytvořte program, který bude postupně zobrazovat čísla 0, 1, 2 až 999. 
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