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Van de enkele dobbelsteen D03 in CMOS is een dubbele uitvoering gebouwd die als 

afkorting D03d heeft meegekregen. Om alles wat compacter uit te voeren, zijn de LED-

spaarlampjes van de oorspronkelijke D03 vervangen door kleine LED’s zodat de printjes zijn 

te stapelen. Hieronder staan de beide uitvoeringen naast elkaar met LED’s van 3 mm voor 

D03 en wat robuustere LED’s van 5 mm voor D03d. 

 

  
 

     

Zoek de verschillen 

Om het gemakkelijk te maken zijn de schema’s van beide dobbelstenen hier onder elkaar 

weergegeven, zie de figuren 1 en 2. Hierdoor zijn zowel de overeenkomsten als de verschillen 

goed te zien. De voornaamste reden om dobbelsteen D03 te dupliceren is omdat het IC 4015 

twee schuifregisters biedt en beide worden nu beter benut. Elke dobbelsteen werkt op zijn 

eigen klokfrequentie omdat de RC-componenten afwijkende waarden hebben. Toch lopen 

beide dobbelstenen op het oog even snel, maar door de capaciteitstoleranties van C2 en C3  en 

de afwijkende waarden van R5/R6 (46/68 kΩ) lopen ze toch ietwat uit de pas en stoppen ze 

meestal niet met gelijke cijfers. Het werpen van dubbele cijfers (zoals dubbel zes) is daardoor 

niet te voorspellen. Wat wel gelijk is gebleven, is de ingangsschakeling voor het starten en 

stoppen. 

 

Resetten 

Voor het resetten van beide registers is nu een extra IC nodig. Omdat voor de oscillatoren 

Schmitt-triggers van het type 4093 zijn gebruikt en er vier in een IC zitten, kunnen die ook 

voor het resetten worden ingezet. Ze worden dan als gewone NAND-poorten gebruikt, maar 

ST7, 8, 9 en 10 kunnen ook door standaard NAND-poorten van het type 4011 worden 

vervangen. Het resetten vindt net als bij dobbelsteen D03 plaats bij het bereiken van stand 7, 

zie figuur 3, op het moment dat de uitgangen P en S voor het eerst en tegelijkertijd hoog 

worden. Het is niet nodig om de 

uitgangen Q en R ook mee te 

nemen zodat met een NAND-poort 

met twee ingangen kan worden 

volstaan. Wel is nog een extra 

inverter nodig om het reset-signaal 

 

Figuur 3: Resetvoorwaarde (rood). 



 

 voor het schuifregister even hoog te maken als aan de in rood aangegeven resetvoorwaarde 

wordt voldaan. 

 

 

 
 

Figuur 1: Schema van de enkele dobbelsteen D03. 

 

 
Figuur 2: Schema van de dubbele dobbelsteen D03d. 



Voor deze dubbele dobbelsteen zijn dan vijf CMOS-IC’s nodig die met een connector voor 

het display op een printje van bijvoorbeeld 5x7 cm passen, zie figuur 4. 

 

 
 

Figuur 4: Printje van de dubbele dobbelsteen D03d in CMOS. 

 

Displays 

Voor dobbelsteen D03 is voor het display 

dezelfde geïntegreerde stuurtrap opnieuw 

gebuikt, maar nu zijn de miniatuur-LED’s in 

serie geplaatst, zodat er nog drie stuur-

trappen in het IC ongebruikt blijven, zie 

figuur 5. Eigenlijk heb je dan voor twee 

dobbelstenen een stuurtrap te weinig, maar 

met een extra transistor voor bijvoorbeeld 

de tweede P-uitgang is dat eenvoudig op te 

lossen en kan dit IC optimaal worden 

gebruikt. 

   

 

 

Figuur 5. Stuurtrap voor de 3 mm LED’s. 



 
 

Figuur 6: Dubbele stuurtrap voor de 5 mm LED’s. 

 

Voor de dubbele dobbelsteen is hier uitgeweken naar de ULN2801, zie figuur 6. Dit IC heeft 

twee extra pennen en acht stuurtrappen, dus precies genoeg om de in serie geschakelde LED’s 

van twee dobbelstenen te sturen. De stuurtrappen zijn zwaar genoeg uitgevoerd om eventueel 

ook parallel geschakelde LED’s op de uitgangen Q, R en S te sturen, maar daarbij verdubbelt 

dan wel de opgenomen stroom! Met een druk op de knop LT kan los van de dobbelstenen 

worden getest of alle LED’s goed zijn aangesloten en correct werken. Ze moeten dan allemaal 

tegelijk oplichten. 

 

 

 

 

 


