
DEEL 2



Twee dobbelstenen simuleren J.G. Smilde

met elektronische roulettes

Als vervolg op het artikel over de enkele dobbelroulettes, zie deel 1, worden nu de dubbele 
uitvoeringen voor het elektronisch simuleren van twee dobbelstenen besproken. Hierbij wordt 
naar keus een dubbele rij LED’s geplaatst of  worden tweekleuren-LED’s toegepast. Het ge-
heel bestaat uit een voeding met twee klokimpulsoscillatoren (ENK6) en een tweetal dobbel-
roulettes, zie figuur 1. Hierbij is DROUL3 de dubbele uitvoering van DROUL2 uit het vorige 
artikel en voor het toepassen van tweekleuren-LED’s dient DROUL4. In plaats van deze hier-
na besproken dubbele roulettes kunnen ook twee enkele dobbelroulettes van het type DROUL 
1 of DROUL2 op de voeding worden aangesloten. In dat geval beschikken beide spelers over 
hun eigen bedieningsknop door deze parallel aan te sluiten op de voeding, maar... dan moet je 
elkaar wel de kans geven om eerlijk te spelen!

Figuur 1 : Elektronisch simuleren van twee dobbelstenen. 

Schakeling van DROUL3
Het schema van DROUL 3 is gelijk aan dat van figuur 2 van de enkele dobbelroulette uit het 
vorige artikel, maar nu dubbel uitgevoerd. Hier zijn als voorbeeld 3 mm groene en gele LED’s 
toegepast die in een cirkel worden opgesteld, zie figuur 2, maar iedereen kan daar natuurlijk 
naar eigen inzicht van afwijken. Zie voor de werking van het geheel het vorige artikel.
Tijdens het spelen zullen alle LED’s in een willekeurige volgorde oplichten, maar bij het 
loslaten van de knop zal steeds één groene en één gele LED blijven branden. Bij een dubbele 
worp lichten dan de beide LED’s bij een bepaald cijfer op.



Figuur 2: Schakeling van DROUL3.

Schakeling van DROUL4
Bij de dobbelroulette DROUL4 worden tweekleuren-LED’s toegepast en daarom is hier een 
andere stuurtrap nodig die precies andersom werkt als de ULN2003, zie figuur 3. Werden bij 
de voorgaande schakeling de kathodes van de LED’s op hun beurt via de ULN2003 aan aarde 
gelegd, hier worden de anodes van de LED’s gestuurd en worden de kathodes permanent ge-
aard. Een dergelijke schakeling wordt ook wel een ‘high-side driver’ genoemd omdat deze de 
anodes van de LED’s (de ‘bovenkant’) achtereenvolgens met de plus verbindt. De LED’s heb-
ben drie aansluitingen, waarvan de middelste altijd wordt geaard. De bovenste aansluiting is 
dan bijvoorbeeld van de rode LED en de onderste aansluiting van de groene LED. Elke LED 
krijgt hierbij zijn eigen voorschakelweerstand. In principe zou ook met één voorschakelweer-
stand per kleur kunnen worden volstaan, zie figuur 4, maar daar is hier van afgezien. Boven-
dien is deze schakeling veiliger voor de wat duurdere LED’s.



Tijdens het werpen zullen de LED’s steeds van kleur verschieten en bij het loslaten van de 
knop zal dan één rode en één groene LED blijven branden. Een dubbele worp wordt nu aange-
geven door het geel oplichten van het betreffende cijfer: de rode en groene LED van een be-
paald cijfer lichten tegelijk op en dan onstaat de mengkleur geel! Op deze manier kunnen met 
een enkele rij LED’s toch twee dobbelstenen worden gesimuleerd.

Figuur 3: Schema van 
DROUL4.

Figuur 4: Alternatieve  
sturing.

Voeding ENK6
De voeding ENK6 is weer van het type enkelknopsbediening, maar nu voorzien van twee 
klokimpulsgeneratoren voor het afzonderlijk sturen van de beide tellers, zie figuur 5. De knop 
bevindt zich weer op de frontplaat van de roulette. Om de beide oscillatoren enigszins uit de 
pas te laten lopen, zodat de ene rij LED’s wat sneller loopt dan de andere en de stand bij het 
stoppen onvoorspelbaar wordt, zijn de RC-tijden van de Schmitt-triggers ongelijk gekozen 
door de waarden van de weerstanden R5 en R6 daarop aan te passen. De print van de voeding 
volgt uit figuur 6. Ook hier is in principe weer 9 V batterijvoeding mogelijk.



Figuur 5: Schema van de voeding met twee langzame klokimpulsgeneratoren.

              

Figuur 6: Print en layout van voeding ENK6.

Print DROUL3
De print van DROUL3 is afgebeeld in figuur 7. Merk op, dat de aansluitingen van bepaalde 
LED’s zijn verwisseld zodat ‘vals spelen’ onmogelijk is. Bij het prototype zijn gele en groene 
3 mm LED’s toegepast die vanaf de bovenkant door een rood kartonnen frontplaat zijn gesto-
ken (destijds had ik nog geen software van Abacom om een echte frontplaat te ontwerpen). 
Let er op, dat de bovenste LED’s ‘op de kop’ staan ten opzichte van de andere.



      

Figuur 7: De print van DROUL3 met afmetingen van 7,5x7,5 cm.

Print DROUL4
In figuur 8 is de print van DROUL4 afgebeeld. Hier worden tweekleuren-LED’s toegepast, 
elk met hun eigen voorschakelweerstand. De van een stip voorziene voorschakelweerstanden 
horen bij de bovenste LED’s van dezelfde kleur. Om te testen of alle LED’s goed zijn 
geplaatst en er geen pennen zijn verwisseld, wordt eerst één klokimpuls toegevoerd. Als alle 
LED’s dan in dezelfde kleur oplichten, kan de tweede klokimpuls worden toegevoerd en de 
eerste even worden verwijderd. Nu moeten alle LED’s in de andere kleur oplichten. Als alle 
LED’s goed werken, kan hierna de eerste klokimpuls weer worden aangesloten en zal bij een 
dubbele worp de betreffende LED geel oplichten.

       
Figuur 8: De print van DROUL4 met afmetingen van 7,5x7,5 cm.

Prototypes van de 
dubbele roulettes.



Schermafdruk van SprintLayout met DROUL4.

Frontplaten
Voor de beide dubbele dobbelroulettes zijn met FrontDesigner enkele frontplaten getekend, 
zie figuur 9.

(6dubb3mm) (ROUL6 dubb)

Figuur 9: Frontplaat voor 5 mm LED’s  en 3 mm LED’s (ingekleurd).        



Deze uitvoering voor DROUL3 met 3 mm LED’s is als prototype gebouwd met een rode, 
kartonnen frontplaat. Worden 5 mm LED’s toegepast, dan komen die dicht tegen elkaar aan. 
In dat geval kan voor de LED’s beter een ovale uitsparing in de frontplaat worden aange-
bracht in plaats van twee elkaar enigszins overlappende ronde gaatjes. Voor de tweekleuren-
LED’s met dobbelroulette DROUL4 dienen de frontplaten van figuur 10. Hiervoor zijn uit-
voeringen voor 5 en 10 mm LED’s getekend.
    

       

(DUOLED 5 mm) (DUOLED 10 mm)

Figuur 10: Frontplaten voor duo-LED’s van 5 en 10 mm.

Van SprintLayout naar FrontDesigner
- samenwerking tussen beide programma’s
- werken met bitmaps

Stel, u maakt eerst print en daarna een frontplaat: dit levert sneller resultaten op dan bij de 
vorige methode. Het uitgangspunt vormt dan de componentenopstelling van de print, liefst in 
een beginstadium, waarbij alleen de LED’s en drukknop zijn aangebracht. Hiervan wordt dan 
een bitmap gemaakt (exportfunctie), zie figuur 11. Deze bitmap wordt vervolgens weer geïm-
porteerd in FrontDesigner en op de achtergrond geplaatst. Na het aanbrengen van de LED’s 
en drukknop (de plaats is bekend) hoeft er alleen nog maar een vierkant omheen te worden 
gezet dat de uiteindelijke afmetingen van de frontplaat bepaald: klaar! De laatste handeling is 
bijvoorbeeld het maken van een groep van het geheel en deze vervolgens verschuiven (of ko-
piëren naar een nieuwe frontplaat, zodat je een volgende keer nog weet wat je hebt gedaan). 
Bij het aanklikken blijft dan de achtergrond (de bitmap) staan en schuif je de frontplaat er-
naast, of andersom (net wat je selecteert).
Op deze manier is ook de dubbele roulette getekend en ingekleurd, zie figuur 12, waarbij een 
bitmap is toegepast met alle componenten, maar nog zonder het sporenplan. Het geeft dus 
niet, als je al wat verder bent met je ontwerp en vergeten hebt om die bitmap ‘op tijd’ te 
maken.

Conclusie: Het is gemakkelijker om eerst de componentenopstelling te tekenen en daarna pas 
de frontplaat. Dit spaart veel tijd. Is alleen een ‘kale’ frontplaat nodig, dan volstaat een afdruk 
van de tekening van de componentenopstelling. Leg deze op de aluminium plaat, geef met een 



centerpons het hart van de te boren gaatjes voor de LED’s aan, sla vier gaatjes in de 
hoekpunten van het kader om de buitenafmetingen te bepalen, trek hier lijnen tussen – en 
daarna kan de frontplaat worden uitgezaagd of geknipt uit de aluminiumplaat en worden 
afgewerkt.

        
(transparantroul6lay) (duoled)

Figuur 11: Een bitmap van de componentenopstelling in SprintLayout wordt geïmporteerd in 
FrontDesigner, waarna de frontplaat kan worden afgewerkt: een recht-toe-recht-aan 
methode zonder extra inspanning. 

 

Figuur 12: Geheel afgewerkte frontplaat in FrontDesigner met geïmporteerde bitmap uit  
SprintLayout er naast geschoven.
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