
Dobbelsteen 6      Johan Smilde  

Tabellendemo: alle opgedane ervaringen gebundeld 

 

Zo nu en dan moet je even ‘een pas 

op de plaats’ maken: hoever zijn we 

inmiddels gekomen en wat hebben 

we ervan geleerd? Bij dit ontwerp 

worden alle ervaringen nog eens op 

een rijtje gezet en dat levert een ta-

melijk uniek ontwerp op van een 

dobbelsteen met twee verschillende 

displays. Het eerste display geeft de 

drie mogelijke dobbelsteentabellen 

naast elkaar weer via 3 mm LED’s 

plus het decimale cijfer rechts er-

naast. Het tweede display met de  grotere 5 mm LED’s geeft tabel 0, 1 of 2 naar keus weer. 

Links daarvan licht ook het betreffende cijfer van de geselecteerde tabel op die met het witte 

drukknopje wordt geselecteerd. Hieronder, zie figuur 1, staat het blokschema met de gebruikte 

IC’s. Naar smaak kunnen enkele alternatieven of opties worden toegevoegd of weggelaten. 

 
 

Figuur 1: Deze dobbelsteen kan alle tabellen weergeven – en de rest! 



Het blokschema in detail 

Het hart van dobbelsteen D06 omvat zes IC’s die per drie zijn opgedeeld in de blokken D06A 

en D06B. Het linker blok D06A levert tevens de BCD-code op voor het aansluiten van een 

zeven-segment uitlezing, bijvoorbeeld de al besproken D7SU1 (zie deel 4, figuur 11 van ‘Dy-

namische displays en D05’). Daarnaast zijn de geïnverteerde BCD-uitgangen beschikbaar en 

voor dat soort uitgangen dient D7SU3. Hier worden met drie van de zes beschikbare inverters 

van een 7404 de aangeboden signalen weer omgekeerd voor het sturen van de decoder 7447. 

Zowel D7SU1 als D7SU3 tellen van 0/1 tot en met zes omdat ingang D van de 7447 standaard 

is geaard. Kies dus één van de twee, of laat ze allebei weg. In dat laatste geval is de 7473 van 

blokje D06A eveneens overbodig. Met de geluidsmodule DMEL1 is al eerder kennisgemaakt 

bij de kerstdobbelsteen D04. Dit chipje met piëzo-luidsprekertje, hier afkomstig van een vro-

lijke edoch gesloopte wenskaart, geeft een piepje of een melodietje bij het werpen van stand 

6. Ook de worpenteller is al besproken en is afgeleid van de rondenteller. Voor deze demo 

kan het spelerselectiedeel worden weggelaten om eenvoudig te tellen hoe vaak de dobbelsteen 

wordt gestart en gestopt tijdens een bepaald spel. Met een kleine aanpassing van DMEL1 kan 

zelfs worden geteld hoeveel keer er tijdens een spel het cijfer zes wordt gegooid. Al dit fraais 

kan naar wens worden toegevoegd of weggelaten. 

De dobbelsteencodes volgens de tabellen 0,1 en 2 zijn beschikbaar op D06B. Rechtsonder 

worden de betreffende uitgangssignalen toegevoerd aan de stuurtrap van D06T en verdeeld 

over het drievoudige LED-display. Zo zie je in één oogopslag wat het verschil is tussen de 

tabellen. 

Dit is op zich een aardig experiment, maar nog interessanter is de mogelijkheid om een tabel 

naar keus te selecteren met D06S. Daarbij geeft de zeven-segment uitlezing D7SU1 erboven 

een getal van 0, 1 of 2 aan voor de betreffende tabel. Het IC 74153 zorgt voor de elektroni-

sche omschakeling van de betreffende uitgangssignalen van D06B. Een detail is dat deze 

omschakelaar vier standen kent en daarom geeft het display de cijfers 0 tot en met 3 weer. 

Tabel 3 bestaat eigenlijk niet, maar in die stand werp je dan alleen de ‘hoge ogen’ 4, 5 en 6 

om wat sneller door een spel te lopen als de beschikbare ontspanningstijd wat krap is. Figuur 

2 geeft een indruk van het gevulde binnenwerk van de behuizing. 

 

 
 

Figuur 2: Opbouw met de displays tegen de voorzijde, op de bodem links D06S, in het midden 

D06A en D06B boven elkaar geplaatst en rechts D06T. Tegen de achterwand zit nog DMEL1. 



Schema van D06 
Voor iedereen die de voorafgaande dobbelstenen heeft doorgeworsteld is dit een feest der 

herkenning, want diverse deelschakelingen komen hier terug, zie figuur 3. Het starten en 

stoppen gaat met de twee drukknoppen linksonder, respectievelijk groen en rood links op het 

front van de behuizing. Via de flipflop 7476 helemaal beneden wordt oscillator ST1 rond de 

7413 gestart. Deze genereert het kloksignaal. Dit signaal gaat naar de andere flipflop 7476 en 

dat levert het signaal P (of A) op en het geïnverteerde signaal /P (of A). Zoals bekend geldt P 

voor alle tabellen en dat wordt in het schema aangeduid met P (0,1,2). Linksboven staat dan 

nog de BCD-teller met tweemaal een 7473 die van 0/1 tot en met 6 kan tellen. De nulstand is 

afhankelijk van het doorgeven van het resetsignaal voor signaal P, dus ook voor A bij geslo-

ten schakelaar naast ST2, waarmee de functie ‘beurt overslaan’ wordt geïmplementeerd. Op 

de telleruitgangen kan een zeven-segment uitlezing naar keus worden aangesloten en daarmee 

is D06A rond. In samenwerking met de flipflop voor P worden bij D06B de signalen Q0 en 

R0 voor tabel 0 opgewekt met een tweetal extra flipflops. Dit levert het gewenste schuifregis-

ter op dat volloopt. De schakeling daaronder voor de tabellen 1 en 2 komt grotendeels overeen 

  

 
Figuur 3: Complete schema van dobbelsteen 6 die volgens de tabellen 0, 1 en 2 loopt en ook 

nog de BCD-code voor de cijfers nul tot en met zes geeft. 



met die van dobbelsteen D04. Wel is er wat geschoven met de twee soorten flipflops 7473 en 

7474: zoek de verschillen. Zoals al eerder opgemerkt volstaat het verwisselen van de signalen 

Q en R voor het volgen van de tabellen 1 en 2 en is het signaal S gemeenschappelijk voor alle 

tabellen, hier aangegeven met S(0,1,2). Zo zie je dat je met zes IC’s een complete dobbelsteen 

met alle mogelijke uitgangen en als toegift nog de BCD-code kunt realiseren. Met deze scha-

keling eindigt tevens het geflipperdeflap met flipflops voor het ontwerpen van dobbelstenen. 

 

Uitleeseenheid D7SU3 

Kan een zeven-segment decoder worden 

aangesloten op de geïnverteerde uit-

gangen van een teller, dat wil zeggen op 

de uitgangen /A, /B en /C van figuur 3? 

Dat kan door eenvoudig de ingangen van 

een standaard decoder/stuurtrap als de 

7447 eveneens te inverteren, zie figuur 4. 

Op de ingangen wordt hiervoor een drietal 

inverters van een 7404 ingezet, waarmee 

slechts de helft van dit IC wordt gebruikt. 

Omdat ingang D van de 7447 geaard is 

kunnen alleen de cijfers nul tot en met zes 

worden weergegeven, precies genoeg 

voor de standen van een dobbelsteen. 

Voor andere toepassingen kunnen alle 

cijfers van 0 tot en met 9 worden weer-

gegeven door ook ingang D van een 

inverter uit de 7404 te voorzien. 

 

Muziekje toevoegen? 

Om het geheugen op te frissen nogmaals 

de schakeling om bij het gooien van een 

zes een melodietje te laten horen, zie fi-

guur 5. Schaf daartoe een wenskaart aan 

en gebruik de muziekmodule die wordt 

aangevuld met enkele extra componenten. 

Figuur 4: Zeven-segment uitlezing met 

geïnverteerde ingangen. 

 

Worpenteller 
Zie voor het implementeren van deze aanvulling 

het uitgebreide verhaal over de rondenteller voor 

spelletjes. 

 

Drie displays naast elkaar 

Als je alle uitgangen van D06B op de stuurtrap-

pen van de ULN2003 op de D06T aansluit, hou je 

zelfs nog een stuurtrap over: doe daar maar wat 

moois mee, zie figuur 6. De uitgangen van de 

Figuur 5: Toevoegen van geluid.  ULN2003 worden in groepjes van vier signa- 



 
Figuur 6: Aansluitschema van het drievoudige display voor de tabellenweergave. 

 

len gerangschikt en toegevoerd aan het drievoudige LED-display DD6 dat speciaal voor deze 

dobbelsteen is gemaakt. De signalen P en S worden doorgelust naar de displays en de signalen 

Q en R van de tabellen 1 en 2 verwisseld. Volg de gekleurde bedrading en vergelijk dat nog 

eens met figuur 3. 

 

Tabelkiezer 

Kies je eigen dobbelsteentabel en druk daarvoor op een knopje, zie figuur 7. Wat je daarvoor 

nodig hebt, is een anti-denderschakeling voor de drukknop en een teller die tot drie kan tellen. 

Figuur 7: Het kiezen van de gewenste tabel gaat met een BCD-teller met aangesloten display. 



Zo’n teller kun je gemakkelijk met twee JK-flipflops maken, bijgestaan door een ander IC 

voor de drukknop. Omdat je toch weer minimaal twee IC’s nodig hebt, is voor de afwisseling 

voor deze schakeling gekozen. De timer 555 doet dienst als monostabiele multivibrator en 

wekt elke keer dat er op de knop wordt gedrukt een klokimpuls op voor de teller van het type 

7490. Als deze BCD-teller de vierde stand bereikt waarbij uitgang C (pen 8) hoog wordt, 

levert dat een resetsignaal op omdat deze uitgang is doorverbonden met de ingangen R0 

(pennen 2 en 3). De teller springt dan weer automatisch op nul. Zodoende wordt er alleen 

geteld van 0, 1, 2 tot en met 3 in de binaire code en die hebben we nodig voor het selecteren 

van de gewenste tabel. Dat gaat via de uitgangen A en B van de teller. 

 

Tabelselectie 

Voor het gemak is de tabelselectie rond het IC van het type 74153 in figuur 8 getekend. Dit is 

het derde IC van D06S volgens het blokschema van figuur 1. Het IC heeft twee secties of 

blokken waarin zich elk vier elektronische omschakelaars be-

vinden. Afhankelijk van de stand van de selectielijnen A en B 

worden er steeds twee ingangen doorgeschakeld naar de be-

treffende uitgangen. Dat is hiernaast aangegeven in de waar-

heidstabel. Zo worden bijvoorbeeld in de stand 00 de kanalen 

0 doorgeschakeld naar de uitgangen, dat wil zeggen dat Q0 

daarbij op uitgang Q en R0 op uitgang R terechtkomt. In stand 

10 worden Q1 en R1 doorgeschakeld naar de uitgangen, enzo-

voort. Een beetje ‘vals spelen’ kan in stand 3, want dan zijn Q 

en R altijd hoog en 

dus kunnen dan al-

leen de standen 4, 5 

en 6 van de dob-

belsteenogen verschijnen. Ga dat kunstje aan de hand 

van de tabellen maar eens na. 

Figuur 8: Elektronische tabelselectie (boven). 

Figuur 9 (rechts): Dobbelsteendisplay voor de afzonderlijke tabellenweergave. 

 

Het display DDC6 

Wat nu nog rest is het laatste dobbelsteendisplay DDC6 dat op de uitgangen P, Q, R en S van 

D06S wordt aangesloten, zie figuur 9. Dit display met 5 mm LED’s is zichtbaar in de uitge-

zaagde cirkel op het frontpaneel van de behuizing (zie de kopfoto) en hiermee is dit verhaal 

ook rond! 


