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Digitale klok met dobbelsteenuitlezing 
 

Van dobbelsteen naar klok 

In tegenstelling tot een normale dobbelsteen om mee te werpen kent de digitale uitvoering in 

het ‘platte vlak’ zeven LED’s voor het weergeven van de standen 1 tot en met 6 en een nul-

stand waarbij alle LED’s zijn gedoofd. In principe kunnen hieruit drie ogenreeksen worden 

afgeleid, zie figuur 1. Bij tabel 0 loopt de diagonaal voor de standen 1, 2 en 3 vol, maar bij de 

tabellen 1 en 2 zijn de ogen voor de standen 2 en 3 steeds tegengesteld. Het geheel dient als 

basis voor de klok. De bijbehorende waarheidstabellen van de dobbelstenen kunnen eenvou-

dig uit die van de klok worden afgeleid; deze zijn aan het eind van dit artikel toegevoegd. 

Er worden twee versies besproken. Beide hebben een 12-uurs ritme, maar de tweede versie 

heeft bovendien dag-/nachtaanduiding (AM/PM). Die tweede versie wordt hier voor het 

gemak de 24-uurs klok genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: 

Mogelijke 

ogenreeksen 

van elektroni-

sche dobbel-

stenen.  

 

 

 

 

Opzet 

De ogen van de dobbelsteen kunnen wor-

den beschouwd als een 4-bit register, zie 

figuur 2. De LED’s Q, R en S worden in 

serie geschakeld en LED P krijgt naar keus 

een voorschakelweerstand of een diode, 

zodat LED P ongeveer dezelfde stroom 

trekt en even helder oplicht als de overige 

LED’s. Dit levert meteen al een forse 

stroombesparing op! De klok wordt dan 

gevoed door 5 V (USB), een netspan-

ningsadapter (aanbevolen!) of een blok-

batterij van 9 V (die relatief snel leeg is).  

 

 

Figuur 2: Opzet van de klok met de 

uitgangsregisters en buffers. 



 

Door op de uitgangsbuffers een impulsbreedte-modulator (PWM) aan te sluiten, kan met twee 

knopjes de helderheid worden geregeld. Om het aantal dobbelstenen te beperken en het afle-

zen te vergemakkelijken, is gekozen voor het formaat xxyzz, waarbij xx staat voor de uren 

(dubbel zes is twaalf uur), y voor de tientallen minuten (x10; 5x10 is 50) en zz voor de minu-

ten-eenheden om met twee dobbelstenen maximaal het getal negen te kunnen weergeven. Dit 

levert een register van 20 bits op. Als we uitgaan van drie 8-bit registers, totaal 24 bits, zijn er 

nog vier restbits over en daarmee kunnen dan voor een 24-uurs versie ook nog de voormiddag 

(AM) en de namiddag (PM) worden aangeduid. Er zijn dan nog twee vrije uitgangsbits over 

om extra functies aan te sturen. Resumerend is voor een 12-uurs klok een 20-bits uitgangsbuf-

fer nodig, waarvan 19 bits worden gebruikt voor de uitleeseenheid (zie de tientallen minuten 

weergave verderop). Voor de 24-uurs versie komen er nog twee bits bij voor het sturen van de 

LED’s van de AM/PM-indicatie, waarmee het geheel ruim past binnen de drie 8-bit registers. 

 

 

Urenweergave 12-uurs klok 
We beginnen met een 12-uurs klok en de bijbehorende uren-

aflezing volgens figuur  3. Bewust is gekozen voor dubbel 

vier (8 uur) en dubbel vijf (10 uur) omdat dit gemakkelijk in 

één oogopslag is af te lezen. Ook onderbreekt dit dan het 

patroon van de eerste zes (tussen zes en twaalf uur). Voor de 

overgang van zes naar zeven uur is gekozen voor 6+1 om 

het zo rustig mogelijk te houden, net als bij negen uur (6+3). 

Detail voor de kinderen: als ’s avonds het middelste rode 

lampje naast de zes oplicht, is het bedtijd (zeven uur). Op 

‘dubbel vier’ begint ’s avonds het journaal. Als de drie rode 

lampjes naast de zes oplichten, mochten de kinderen nog tot 

negen uur opblijven. 

 

 

Tientallen minuten weergave 12/24-uurs klok 
De blauwe LED’s geven de tientallen minuten weer, zie 

figuur 4. Hierbij is ook de nulstand nodig. Segment S wordt 

niet gebruikt voor de tijd, maar wordt van gele LED’s voor-

zien die ‘meeliften’ tijdens 

het gelijkzetten van de 

klok. Dat segment moet af-

zonderlijk worden gestuurd 

tijdens de gelijkzetprocedu-

re, bijvoorbeeld knipperen 

in een ritmevan 2 Hz op 

volle intensiteit. Het valt 

buiten de reguliere opzoek-

tabel. 

 

 

Figuur 3 rechts: Urenweergave voorde 12-uurs klok. 

 

 

Figuur 4 links: Tientallen minutenweergave. 



Minutenweergave eenheden 12-uurs klok 

Met twee dobbelstenen, zie figuur 5, worden de minuten van nul tot en met negen weerge- 

geven. Ook hier is weer bewust gekozen voor 6+1 (7) en dubbel vier (8). Als je dan de uren, 

tientallen minuten en de minuten-eenheden naast elkaar zet, verspringen steeds de diagonalen 

voor de cijfers 2 en 3 hetgeen resulteert in een dynamischer 

beeld. 

 

Front van de 12-uurs klok 

Vijf dobbelstenen geven een andere kijk op tijd, zie figuur 6. 

De uren worden in rood weergegeven, de tientallen minuten 

(x10) in blauw en de minuten-eenheden in groen. Verder is 

de frontplaat voorzien van een viertal knoppen voor het ge-

lijkzetten (linksonder) in combinatie met de beide gele 

LED’s. De helderheid van het uitleesvenster kan met de 

dubbele knop rechtsonder (H) worden aangepast. 

 

Gelijkzetprocedure van de 12-uurs klok 
Druk op de knop S (start/stop) en houd deze gedurende circa 

drie seconden ingedrukt. De gele LED’s gaan knipperen in 

een ritme van 2 Hz om aan te geven dat de gelijkzetprocedu-

re is gestart. Alle interne tellers worden op nul gezet en de 

klok stopt. De tijd van circa drie seconden is gekozen om te 

voorkomen dat de klok wordt ontregeld door het per onge-

luk aanraken van de gele knop, bijvoorbeeld door kinderen. 

De andere gelijkzetknoppen zijn normaliter inactief. Met de 

rode, blauwe en groene knop kunnen nu respectievelijk de 

uren, tientallen minuten en minuten-eenheden op de gewen-

Figuur 5: Minuteneergave        ste tijd worden ingesteld. Hierbij worden de pointers die 

eenheden 12-uurs klok.       naar de tabellen wijzen steeds opgehoogd (dit lijkt de meest 

          eenvoudige gelijkzetprocedure). De klok kan (bijna) op de 

seconde nauwkeurig worden gelijkgezet door een heel uur in te stellen. Op het tijdsein van de 

radio of synchroon met een andere klok of horloge wordt dan nogmaals op de gele knop ge-

rukt. Daarop doven de gele LED’s, gaan de interne tellers weer lopen en geeft de klok de 

actuele tijd weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: 

Frontplaat-

suggestie 

voor de 12-

uurs klok. 



Tijdovergang 
De tijdovergang van 11:59 naar 12:00 uur 

volgt uit figuur 7. Dit geldt zowel overdag 

als ’s nachts voor de overgang van 11-5-9 

naar 12-0-0 (midden). Daaronder staan de 

volgende twee minuten (12:01 en 12:02). 

Tot zover de beschrijving van de12-uurs 

klok. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Tijdovergang rond 12 uur van 

de 12-uurs klok. 

 

24-uurs klok 

De verschillen tussen de 12- en 24-uurs klok worden achtereenvolgens aangegeven aan de 

hand van een gewijzigde urentabel, de tijdovergangen rond het middaguur en middernacht, de 

minimalistische frontplaat en de gelijkzetprocedures. 

 

 

 

Urentabel 24-uurs klok 

Bij de 24-uurs klok worden de LED’s voor indicatie van 

de voormiddag (AM) en namiddag (PM) opgevoerd en 

ook is stand nul toegevoegd, zie figuur 8. Dit komt over-

een met een digitale klok die om twaalf uur ’s nachts 

00:00 aangeeft. Dit gegeven kan tevens een verkorte ge-

lijkzetprocedure opleveren die verderop wordt toegelicht. 

 

 

 

 

Tijdovergang rond het middaguur 

De AM/PM-indicatoren kunnen als het ‘verlengde’ van de 

uren worden opgevat. Om 11:59 ’s middags licht de AM-

indicator nog op, zie figuur 9. Na een minuut is het dan 12 

uur ’s middags en gaat de AM-indicator uit en de PM-

indicator aan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Urentabel 24-uurs klok. 



Figuur 9: Tijdovergang rond 

12 uur ’s middags. 

 

Tijdovergang rond 

middernacht 

De AM/PM-indicatoren zijn 

het ‘verlengde’ van de uren. 

Om 11:59 ’s avonds licht de 

PM- indicator op, zie figuur 

10. Na een minuut is het dan 

middernacht en dooft de PM-

indicator, waarop de AM-in-

dicator oplicht. Tevens wordt 

nu naar de nulstand van de 

urentabel gesprongen. Tussen 

12 uur en 1 uur ’s nachts zijn 

de uren gedoofd en dit levert 

als bonus dan een kleine 

stroombesparing op. 

 

 

 

Frontplaat van de 24-uurs klok 
Net als bij de 12-uurs klok worden de uren in rood, de tientallen minuten in blauw en de mi-

nuten-eenheden in groen aangegeven, zie figuur 11. De toegevoegde AM/PM-indicatoren zijn 

niet opgenomen in de uitgangsbuffers van de dobbelsteenuitlezing, maar worden afzonderlijk 

gestuurd op de 12-uurs overgangen. De gele LED’s knipperen weer op 2 Hz tijdens het gelijk-

zetten en de knoppen S en H 

hebben dubbele functies; dit 

levert een overzichtelijke en 

‘minimalistische’ frontplaat 

op. 

 

 

 

Verkorte gelijkzetproce-

dure 

Druk gedurende drie secon-

den op knop S (kinderslot). 

De gele LED’s gaan knippe-

ren en de interne tellers van 

de klok worden op nul gezet 

en gestopt. Tegelijk springen 

alle pointers naar de nulstan-

den van de uren en minuten 

en wordt de AM-indicatie- 

LED gezet.  

 

 

Figuur 10: Tijdovergang rond 12 uur ’s nachts. 



 

Dat is het ‘uitgangspunt’ van de klok, waarmee deze ’s nachts om 12 uur op bijvoorbeeld het 

tijdsein van de radio gelijk kan worden gezet. Dus even voor twaalf uur knop S ingedrukt 

houden tot de gele LED’s gaan knipperen, de AM-indicator oplicht, alle andere LED’s doven 

en op het tijdsein van de radio nogmaals tweemaal kort op knop S drukken om dit te beves-

tigen. Daarna doven de gele LED’s en staat de klok op het middernachtelijk uur, waarbij 

alleen de AM-indicator oplicht: lekker puristisch! 

 

 

Figuur 11: Frontplaatsuggestie voor de 24-uurs klok. 

 

Normale gelijkzetprocedure 

Druk gedurende drie seconden op knop S (kinderslot). De gele LED’s gaan knipperen en de 

interne tellers van de klok worden op nul gezet en gestopt. Tegelijk springen alle pointers naar 

de nulstanden van de uren en minuten en wordt de AM-indicatie-LED gezet. Dat is het ‘uit-

gangspunt’ van de klok. Druk nu eenmaal kort op knop S. 

De uren (rood) gaan knipperen. Met de knoppen H wordt het gewenste uur ’s morgens inge-

steld, maar bij doordrukken/ophogen wordt op de overgang van 11:00 naar 12:00 uur de AM-

indicator gewist en de PM-indicator gezet om de klok ’s middags gelijk te kunnen zetten. 

Hierbij wordt de nulstand overgeslagen (zie figuur 9). Bevestig het ingestelde uur door op 

knop S te drukken. 

Nu gaan de tientallen minuten (blauw) knipperen. Stel met de knoppen H de gewenste 

tientallen minuten in en bevestig dit door eenmaal op knop S te drukken. 

Hierna gaan de minuten-eenheden (groen) knipperen. Stel met de knoppen H de gewenste 

minuten-eenheden in en bevestig dit door eenmaal op knop S te drukken. Hiermee wordt de 

instelprocedure beëindigd en doven ook de geel knipperende LED’s. De klok start. Nu kan 

met de knoppen H continu de helderheid van de uitlezing naar wens worden ingesteld. 

 

Uitbreidingen 

De klok kan van een secondentik worden voorzien en van een gong die op elk heel uur klinkt. 

Met bijvoorbeeld twee extra knopjes op het frontpaneel kunnen deze geluiden dan naar wens 

worden in- en uitgeschakeld. 



 

Dobbelklok? 

Als toegift kunnen bij bordspelen de elektronische dobbelstenen van de klok worden gebruikt, 

bijvoorbeeld de uren (rood) voor de ene speler en de minuten-eenheden (groen) voor de ande-

re speler. Naar keus zouden beide spelers ook nog met één of twee dobbelstenen kunnen wer-

pen. Ook kunnen vier spelers elk met een eigen dobbelsteen ‘gooien’. In dat geval moeten de 

tabellen hierop worden aangepast, moeten de dobbelstenen kunnen ‘uitrollen’ en is een extra 

bedieningsinterface nodig, maar dat is weer een heel ander verhaal dat bovendien veel extra 

programmeerinspanning vergt. 

 

Bijlage: waarheidstabellen 
De waarheidstabellen van de klok kunnen bijvoorbeeld in het flashgeheugen van een micro-

processor worden opgeslagen. 

De pointers wijzen dan steeds 

naar een bepaalde geheugen-

plaats om de data op te halen. 

 

Waarheidstabel uren 

De waarheidstabel voor de uren 

is weergegeven in figuur 12. 

Voor de 24-uurs klok is ook nog 

stand nul nodig, zie figuur 8. 

 

Waarheidstabel tientallen 

minuten 

De waarheidstabel voor de tien-

tallen minuten is voor beide 

klokken gelijk, zie figuur 13. 

Zoals opgemerkt wordt segment 

S afzonderlijk gestuurd voor de 

gelijkzetprocedure! Dit segment 

valt buiten de opzoektabel. 

 

Waarheidstabel minuten-

eenheden 

De waarheidstabel voor de mi-

nuten-eenheden is voor beide 

klokken gelijk, zie figuur 14. 

 

De figuren 13 en 14 staan op de vol-  Figuur 12: Waarheidstabel voor de uren. 

gende pagina. 

 



Figuur 13: Waarheidstabel tientallen 

minuten.     Figuur 14: Waarheidstabel minuten-eenheden. 

 

Tot besluit 

Een andere kijk op tijd: soms volstaan slechts enkele LED’s om de tijd weer te geven. Om 

twaalf uur ’s nachts is alles uit en brandt alleen de AM-indicatie-LED, zie figuur 15 beneden. 

Een minuut over twaalf licht dan de eerste groene LED op, na tien minuten licht ook de eerste 

blauwe LED op en na een uur ook de eerste rode LED.... en dan is het inmiddels 01.11 uur 

AM, zie figuur 15. Pure eenvoud, al is het wel even wennen en heb je in elk geval wat uit te 

leggen over deze unieke klok! Wie wil deze uitdaging aangaan? 

 

 Tijd: 1 uur 11 am 

 

 

Tijd: 3 uur 33 pm 

 

 

Tijd: 8 uur 25 pm 

 

 

 

Tijd: 11 uur 58 am 

 

 

Tijd: 11 uur 58 pm 

 

 

 

Tijd: 12 uur am 

 

 

Figuur 15: Hoe laat is het? Het aflezen van de tijd is wel even wennen… 


