
Stoeien met de tabellen (deel 4)  Johan Smilde 

Met multiplexers dobbelsteen 5 bouwen: tabel naar keus 
 

Het is niet echt moeilijk om met CMOS-multiplexers van het type 4519, die zijn toegepast bij 

de dynamische displays, een dobbelsteen te bedenken. We gaan nog een stapje verder en zet-

ten aan het eind van dit verhaal de dobbelsteencode ook nog om in de BCD-code voor het 

aansluiten van bijvoorbeeld een 7-segment display. Daarmee is van elke stand niet alleen het 

ogenpatroon, maar ook het bijbehorende cijfer te zien. Hoewel de werking van het IC 4519 

uitvoerig wordt besproken in de voorafgaande 

artikelen, nog even snel een korte indruk van de 

multiplexer, zie figuur 1. De bedoeling is dat de 

vier ingangen x en y naar keus met behulp van de 

selectielijnen A en B op de uitgang z terechtko-

men, zie de waarheidstabel. Als de selectielijnen 

beide laag zijn, gaat uitgang z ook laag, onafhan-

kelijk van de aangeboden informatie op x en/of y.  

 

Figuur 1: Principe van de multiplexer. 

 

Opzet van de dobbelsteen 

De bedoeling is om aan de ingangen van de multiplexers de dobbelsteencodes toe te voeren en 

deze via de selectielijnen naar de uitgang te sturen. Op de uitgang kan en display met stuur-

rap worden aangesloten. De dobbelsteen wordt bediend door steeds de betreffende selectie-

lijnen om te schakelen voor de zes verschillende ogenpatronen volgens de tabellen 0, 1 of 2, 

naar keus. Voor dit kunstje zijn er vijf multiplexers nodig, zie figuur 2. Aan de eerste multi-

plexer MUX 1worden de codes 

voor de ogen 1 en 2 toegevoerd, 

aan MUX 2 de codes voor de ogen 

3 en 4 en aan MUX 3 daaronder 

de codes voor de ogen 5 en 6. 

Deze methode werkt het gemakke-

lijkst om de codes in volgorde van 

een tabel in te stellen, maar niets 

let je om een heel andere, onver-

wachte volgorde aan te houden. 

Om de selectielijnen uit elkaar te 

houden, krijgen ze elk een andere 

letter. Het is goed te zien dat de 

ogen voor de standen 1 tot en met 

4 via MUX 4 lopen, waarbij voor 

de standen 3 en 4 MUX 4 moet 

worden omgeschakeld. Via MUX 

5 worden deze standen doorge-

schakeld naar de uitgang. De stan-

den 5 en 6 lopen van MUX 3 

rechtstreeks naar MUX 5 die daar-

voor moet worden omgeschakeld. 

Deze procedure het best even in  

Figuur 2: Het selecteren van de dobbelsteenstanden.           een waarheidstabel worden vast- 



gelegd, zodat de gedachtengang beter kan worden gevolgd, zie figuur 3. Hier zijn de selectie-

lijnen op een rijtje gezet met daarvoor de standen/ogen van de dobbelsteen. Het lijkt meteen 

handig om daar ook nog een hulpteller voor te zetten. Die teller moet tot zes (stand 0 tot en 

met 5) kunnen tellen en wordt dan op stand zes weer teruggezet in zijn nulstand. Aan de hand 

van de tabel zijn nu ook duidelijk 

de omschakelpunten van de mul-

tiplexers in beeld gebracht, zoals 

hiervoor opgemerkt. Het komt er 

op neer dat de selectielijnen G en 

H moeten omschakelen in stand 2 

van de teller en dat de selectielij-

nen I en J moeten omschakelen in 

tellerstand 4. Merk ook op dat de 

selectielijnen A tot en met F even 

hoog worden gemaakt op de tel-

lerstanden 0 tot en met 5 (volg de 

diagonaal via de geel gemarkeer-

de vlakjes). De rest van de waar-

heidstabel kan in gedachten met 

nullen worden gevuld. Daaraan  

wordt automatisch voldaan door- 

Figuur 3: Waarheidstabel voor de multiplexers.    dat er steeds maar één telleruit- 

          gang  hoog is; de andere zijn im-

mers laag. Wat dan nog rest is het besturen van de vier overblijvende selectielijnen G/H en 

I/J. Daarvoor werpen we een blik op de uiteindelijke stuurschakeling DSEW5, zie figuur 4. 

 

 
 

 

Figuur 4: Met drie extra IC’s is het hart van dobbelsteen 5 een feit. 

 



 

Selecteren en werpen 

Toch eerst maar even door de ingangsschakeling van figuur 4 lopen. Met de drukknop wordt 

de timer 555 ingeschakeld. De weerstanden R1 en R2 bepalen samen met de condensatoren 

C1 en C2 de snelheid van het rollen van de ogen. Een langzame demonstratiestand wordt ge-

realiseerd door voor C2 een grote waarde te kiezen. De impulstrein wordt toegevoerd aan een 

CMOS-teller van het type 4017. Zoals uit de waarheidstabel valt af te leiden dient er op de 

standen 2 (selectielijn C actief) en 4 (selectielijn E actief) ook iets met de selectielijnen G/H 

en I/J te gebeuren: die moeten dan omschakelen. Daarvoor zijn de twee flipflops van het type 

4027 verantwoordelijk. We gaan er even van uit dat deze al in tellerstand 6 zijn gereset en dat 

daardoor de selectielijnen G en I hoog waren. Bij het opnieuw bereiken van de tellerstanden 2 

en 4 klappen deze flipflops om waarna H en J hoog worden en blijven, totdat er in stand 6 

weer een reset plaatsvindt, enzovoort. Op deze manier verschijnen de codes van de dobbel-

steenogen keurig aan de uitgangen. De beschrijving van de dobbelsteen op zich is hiermee 

rond, maar we zijn er nog (lang?) niet, want wat rest is het toevoeren van de codes aan de 

ingangen. 

 

De ingangsschakeling 

Alvorens een dobbelsteentabel aan te bieden aan de zes ingangen van de eerste drie multi-

plexers zorgen we qua niveaus voor een stabiele situatie. Alle ingangen worden standaard via 

weerstanden aan de positieve voedingsspanning gelegd. Dat is handig want dan hoeven we 

Figuur 5: Deze weerstandsnetwerken vervangen een handvol losse weerstanden. 

 

alleen de nullen van een tabel in te stellen. In de praktijk komt het er op neer dat die betref-

fende ingangen worden geaard en dat kan dan weer met DIL-schakelaars. Om gepruts met een 

handvol losse weerstanden te voorkomen en om het compacter te houden, is gebruik gemaakt 

van weerstandsnetwerken, zie figuur 5. Hiermee wordt bereikt dat acht weerstanden maar 2 

cm breed zijn en 5 mm hoog. De gemeenschappelijke aansluiting gaat naar de voedingsspan-

ning en de rest naar de ingangen van de multiplexers. Ook de DIL-schakelaars voor het tegen 

aarde leggen van bepaalde ingangen zijn in vier- of achtpolige uitvoering verkrijgbaar. Deze 

kunnen rechtstreeks op een printplaat worden gesoldeerd of in een IC-voetje worden gesto-

ken. In dat laatste geval is het vrij gemakkelijk om een tabel in te stellen. Voordat de DIL-

schakelaar op een printje wordt gezet, kan hij immers al op de werktafel worden ingesteld en 

van een cijfersticker worden voorzien, zodat je altijd weet, welk cijfer waar terechtkomt. Ook 

kun je dan achteraf gemakkelijker cijfers (per twee) verwisselen om het rollen van de ogen 

van de dobbelsteen te veranderen. De ingangsschakeling is weergegeven in figuur 6. Gemaks-

halve zijn in figuur 7 de mogelijke dobbelsteentabellen nogmaals opgevoerd. 

 

 

 



  

Figuur 6: Ingangsschakeling met multiplexer, weerstandsnetwerk en DIL-schakelaars voor 

het instellen van twee standen uit een tabel naar keus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figuur 7: Mogelijke dobbelsteentabellen. 

 

Realisatie van dobbelsteen 5 

Oei, dit project vraagt toch heel wat bedra-

ding. Daarom is het geheel opgesplitst in 

drie printjes met de ingangsschakelingen 

van figuur 6 en de multiplexers MUX 4 en 

MUX 5 elk op een eigen printje. Deze vijf 

printjes, aangevuld met de selectieprint 

DSEW5, zijn hier op een basisprint van 6,5 

x8 cm gestoken, zie figuur 8. 

 

Figuur 8: Realisatie van dobbelsteen 5. 



Toegift: Van dobbelsteen naar BCD-code 

Behalve weergave van de dobbelsteenogen kunnen ook cijfers worden weergegeven, dit met 

behulp van een 7-segment display. Nu we toch stoeien met tabellen kan dat mooi worden 

meegenomen. Voor het vertalen van een dobbelsteentabel naar decimale cijfers is een code-

omzetter nodig, zie figuur 9. Hier wordt als oefening tabel 0 omgezet in de BCD-cijfercode. 

We kijken eerst naar de overeenkomsten van beide tabellen. Meteen valt op dat het rijtje enen 

en nullen (gezien van boven naar beneden) van P gelijk is aan rijtje A van de binaire teller en 

dat rijtje R gelijk is aan C. De signalen A en C hoeven dus niet te worden gecodeerd. Wat rest 

is de omzetting voor rijtje B. In de 

eerste drie standen zijn Q en B ge-

lijk. In de standen 4 en 5 is B het 

tegenovergestelde van Q en R sa-

men: die combinatie komt ook maar 

eenmaal voor. In stand 6 is S voor 

de eerste en enige keer hoog en het 

komt goed uit dat B dan ook weer 

hoog moet zijn. Zo kunnen we, 

zonder ingewikkelde algebraïsche 

formules, deze code-omzetter vrij 

gemakkelijk beredeneren. Rest nog 

de vertaling naar de elektronica. Dit 

kan op meerdere manieren, maar 

hier is er voor gekozen om dit uit-

sluitend met NAND-poorten te re- 

Figuur 9: Code-omzetter.              aliseren. 

 

Hardware van de code-omzetter 
Hieronder volgt de vertaling van de theorie naar de praktijk, zie figuur 10. Voor deze code-

omzetter is maar één IC nodig. Hier is voor TTL-poorten van het type 7400 gekozen, maar het 

kan net zo goed in CMOS met bijvoorbeeld de 4011. Zoals gezegd hoeven we ons niet druk te 

maken om de signalen A en C want die zijn rechtstreeks afgeleid van respectievelijk P en R. 

Nu de omzetting voor signaal B nog even 

uitleggen. Als in stand 1 de signalen Q 

(boven) en S (beneden) laag zijn, gaat 

signaal B laag, want de pennen 12 en 13 

van NAND2 zijn dan hoog. Voor de 

standen 2 en 3 geldt dat Q hoog en R laag 

is, daaruit volgt dat signaal B hoog gaat. 

De pennen 10 en 9 van NAND1 zijn 

hoog, pen 12 van NAND2 is laag, dus is 

uitgang 11 dan hoog. In de standen 4 en 5 

zijn Q en R hoog en daardoor gaat signaal 

B laag. De ingangen 4 en 5 van NAND3 

zijn hoog en dus is uitgang 8 van NAND1 

hoog. Omdat S in de standen 4 en 5 ook 

nog laag is, zijn de ingangen 12 en 13 van  

Figuur 10. Code-omzetter met NAND-poorten. NAND2 beide hoog en daardoor is signaal 

B laag.  

In stand 6 wordt S voor het eerst hoog en het geïnverteerde signaal zorgt ervoor dat ingang 13 

van NAND2 laag gaat en daardoor signaal B hoog. Zo, dat was niet echt moeilijk.  



Zet nu in gedachten tabel 1 eens op de ingangen van deze code-omzetter en kijk of deze 

wellicht ook voldoet aan de BCD-code en zo nee, waarom niet. 

 

De 7-segment uitlezing 

Nu de code-omzetter werkt en de BCD-signalen beschikbaar zijn, kan hierop een 7-segment 

uitlezing worden aangesloten, zie figuur 11. Een dergelijke uitlezing bestaat uit twee delen, 

namelijk een 7-segment display en een bij-

behorende decoder die er voor zorgt dat de 

binaire BCD-code wordt omgezet in het op 

de juiste manier oplichten van de segmen-

ten voor het weergeven van de decimale 

cijfers. Dit 7-segment display heeft een ge-

meenschappelijke anode-aansluiting (ga) 

waarmee de LED’s op de voedingsspan-

ning worden aangesloten. Elk LED-seg-

ment krijgt een eigen voorschakelweer-

stand om de stroom te begrenzen. Een 

richtwaarde voor dergelijke weerstanden is 

220  Ω. Omdat een dobbelsteen maar tot 

en met het cijfer zes telt, volstaat het aan-

sluiten van de ingangen A, B en C van de 

decoder. Ingang D, die normaliter nodig is 

bij het weergeven van de cijfers 8 en 9, 

wordt hier aan aarde gelegd. Door ingang 

/LT even te aarden is ook een LED-test 

mogelijk. Verder heeft het display nog een 

decimale punt (DP) maar die gebruiken we 

hier niet. 

Figuur 11: Cijferweergave van de ogen. 

 

Tot besluit 

Interessant, van dobbelsteencode naar BCD-code en dat allemaal in hardware? Er komt geen 

programmeren aan te pas. In deel 5 van deze serie artikelen wordt als oefening de omgekeerde 

variant beschreven, dus van de BCD-code naar de dobbelsteencode met een extra code-omzet-

ter die in één klap geschikt is voor de drie dobbelsteentabellen. Puzzel maar even mee! 

  

Meer weten? 

Zie: Dynamische displays (deel 1) voor 

het sturen van displays met in serie 

geschakelde LED’s. 

Zie: Dynamische displays (deel 2) voor 

de het sturen van alle afzonderlijke 

LED’s van een display. 

Zie: Dynamische displays (deel 3) voor 

de bedieningsautomaat DENK1.  

Zie: Stoeien met de tabellen (deel 5) voor 

de alternatieve dobbelsteen 5, ook met 

code-omzetters en 7-segment indicatoren. 

 

De beide varianten van dobbelsteen D05. 


