
3D tisk |  micro:bit

V následujících krocích si ukážeme, jak sestavit sedmisegmentový display. 
Display budeme skládat z dílů vytištěných na 3D tiskárně. Sestavený segment 
doplníme o elektroniku a micro:bit, který nám bude display ovládat.

1

LED SEGMENT

Na sestavení budeme potřebovat následující nástroje a komponenty:

14 k� �r��������

��
eš

��

p�
�k

�

��
�ž

��
� 

�r
��

b�
v�

�

L�D pá���

����� �y�iš���� n� 3D �i�k����

k�����



3D tisk |  micro:bit

1. Sestavení sedmisegmentového displeje z 3D 
tištěných dílků 

LED SEGMENT
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Tištěné segmenty poskládáme 
do tvaru sedmisegmentového 
displeje a dáváme si pozor,aby 
jsme měli středový segment 
uprostřed. Poskladaný display 
spojíme za pomocí 
spojovacích pinů, které 
zasuneme do drážek.

Po zasunutí všech pinů, 
provedeme zaštípnutí pinů, 
aby nám nevyčnívaly z 
displeje. Po zaštípnutí pinu 
nám drží displej sám 
pohromadě.

Připravíme si 6 ks bočních 
segmentů, jeden středový 
segment a 16 spojovacích 
pinů. Pro skládání nám zatím 
stačí pouze kleštičky. 



2. Osazení displeje led pásky
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LED SEGMENT
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Připravíme si led pásek a 
zadní tištěný kryt displeje. 
Připravený pásek si 
nastříháme za pomocí 
kleštiček tak, abychom měli 
spojené vždy tři led diody.

Na led pásku je oboustranná 
lepící páska za pomocí které 
nalepíme led pásek na zadní 
stranu displeje, tak aby byla 
přesně uprostřed.

Tímto způsobem si 
připravíme 5 ks zadního krytu 
bez díry a 2 ks zadního krytu s 
dírou. Poté umístíme zadní 
kryt na sedmisegmentový 
displej tak, aby led diody 
směřovaly směrem vzhuru.



3D tisk |  micro:bit

LED SEGMENT
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Pro lepší manipulaci si každý 
zadní kryt přichytíme jedním 
nebo dvěma šrouby, které 
nám zajistí stabilitu při 
následném pájení.

Na plošky pro pájení si 
naneseme roztavený cín, 
abychom si usnadnili pájení. 
Po nanesení cínu si 
připravíme vodiče tři barev, 
které si nastříháme.
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LED SEGMENT
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Vodiče si nastříháme tak, aby 
dosáhly přesně z plošky 
jednoho led pásku na plošku 
druhého led pásku. Takto si 
nastříháme 6 ks od každé 
barvy.

Každý vodič si na jeho obou 
koncích odizolujeme pomocí 
kleštiček tak, aby nám zůstal 
holý kabel bez bužírky o 
délce zhruba 1mm.

Vodiče připájíme na na 
plošky, tak aby byl červený 
vodič na +5V, žlutý vodič na 
Do a modrý vodič na GND. 
Všechny led pásky 
zapojujeme do série jak je 
zobrazeno na obrázku, tak 
aby nám zapojení tvořilo 
nedokončenou osmičku.
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LED SEGMENT
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Na zbylé dva led pásky, u 
kterých jejich kontakty končí 
u děr skrz zadní kryt, 
napájíme spojené vodiče 
které mají 8 cm délku.

Vodiče na jedné straně 
odizolujeme zhruba 1mm 
pomoci kleštiček. Tyto vodiče 
protáhneme skrz díru 
zadního krytu a připájíme ho 
k LED pásku.

Po zapájení můžeme 
vyšroubovat jistící šrouby a 
displej by nám měl držet 
pohromadě.



3D tisk |  micro:bit

LED SEGMENT
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Opatrně všechny zadní kryty 
s led pásky otočíme tak, aby 
byly uvnitř tištěných 
segmentů. Všechny kabely 
opatrně umístíme do 
průchodek mezi segmenty, a 
tím nám budou zadní kryty 
přiléhat na celé segmenty 
displeje.

Všechny zadní kryty 
připevníme k segmentům 
pomocí dvou šroubů, které 
nám zajistí zakrytování celé 
zadní strany displeje.

Po zašroubování všech 
šroubků, nám vznikne celý 
jeden displeje s dvěma 
kabely.

3. Konečná kompletace displeje



3D tisk |  micro:bit

LED SEGMENT
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K výstupním kabelům si 
napíšeme, kde je vstup a 
výstup, abychom posléze 
mohli sedmisegmentové 
displeje spojovat.

Jako poslední jen zacvaknout 
průhledné krycí dílky, které 
zajistí průchod světla a náš 
displej je hotový.


