
Dynamische displays (deel 1)  Johan Smilde 

Voor displays met LED’s in serie 
 

Als je na het beëindigen van een spel de elektronische dobbelsteen niet uitschakelt, blijft het 

display de laatst gegooide worp aangeven en dat is wat saai. Het wordt een stuk dynamischer 

als het display na een korte periode van pakweg tien seconden geheel automatisch weer tot 

leven komt waarbij de LED’s in een bepaald patroon oplichten. Op die manier kun je steeds 

bij het voor de eerste keer inschakelen van de dobbelsteen ook de LED’s nog even testen. 

Om te beginnen wordt er een schakeling besproken voor displays waarbij de LED’s in serie 

zijn ge-chakeld. In het volgende deel volgt een schakeling voor displays waarbij de LED’s 

allemaal afzonderlijk worden aangestuurd. De automatische omschakeling van dobbelsteen 

naar dyna-misch patroon is in principe voor beide uitvoeringen gelijk en dat komt dan in het 

derde deel als korte aanvulling aan bod. Hier beperken we ons in eerste instantie tot de 

handbediening van een tweetal selectielijnen met behulp van een omschakelaar. 

 

Het dynamische ogenpatroon 

Bij displays met LED’s in serie zijn de mogelijkheden wat beperkt, zie figuur 1. Er zijn vier 

verschillende standen waarin de LED’s oplichten en als toegift kunnen ook alle LED’s nog 

even tegelijk oplichten als voor een geïntegreerde stuurtrap met LED-test (LT) wordt geko-

zen. 

 
Figuur 1: Weergavepatroon. 

 

Principe 

De bedoeling is om elke willekeurige elektronische dobbelsteen met vier uitgangen, hier weer 

P, Q, R en S genoemd, aan te sluiten op het display met een omschakelaar er tussen, zie figuur 

2. De selectie wordt hier gedaan met een 4519 die naar keus de stand van de ogen van de dob-

belsteen of het automatische patroon via 

de patroongenerator weergeeft. 

Daarvoor biedt het IC vier kanalen die 

tegelijkertijd worden omgeschakeld via 

de twee selectielijnen (SEL). Zoals ge-

zegd wordt de automatische omschake-

laar hiervoor later besproken. Om alvast 

een tipje van de sluier op te lichten: alles 

gaat dan via het werpknopje van de 

dobbelsteen. 

 

Figuur 2: Principeschema voor het 

maken van een dynamisch display. 



De patroongenerator 

Het hart van de patroongenerator is eigenlijk niets anders dan een teller met decoder van het 

type 4017, zie figuur 3. Hier loopt de teller continu waarbij de klokimpulsen worden opge-

wekt door een timer van het type 555. De uitgangen 0 tot en met 3 van de teller zijn dan de 

vier standen om het display aan te sturen. Stand 4 wordt gereserveerd voor het sturen van LT 

in het geval er een geïntegreerde stuurtrap wordt gebruikt. Omdat hiermee de cyclus is door-

lopen, hoeft de teller niet verder te tellen en wordt deze in stand 5 gedwongen om weer naar 

stand 0 te gaan. Daartoe wordt deze uitgang aangesloten op de reset-ingang en daardoor 

springt de teller bijna meteen vanuit stand 5 weer naar stand 0 en begint het tellen van voren 

af aan. In het tijdvolgordediagram van figuur 4 is te zien hoe de teller met decoder werkt. Op 

de voorflank van de klokimpuls krijgt de teller een zetje en springt naar de volgende stand. 

Hoe lang de teller in een bepaalde stand blijft staan is afhankelijk van de component-keuze 

rondom de timer 555. Voor het versnellen of vertragen van het kloksignaal kan hier het best 

de waarde van condensator C1 worden gewijzigd. 

 

 
Figuur 3: Sturen van het LED-patroon volgens figuur 1. 

 

LED-test 

In stand 4 kunnen alle LED’s tegelijk oplichten als er een geïntegreerde stuurtrap wordt 

gebruikt. Bij dit IC wordt pen LT meestal met een drukknopje even geaard, waarna de stroom 

van alle LED’s door die drukknop loopt. Hier 

neemt transistor T1 die functie over. De transis-

tor wordt niet warm want de inschakeltijd is 

steeds kort. Omdat de teller continu doorloopt, 

moet het sturen van LT tijdens het dobbelen 

worden onderdrukt. Daarvoor wordt het uit-

gangssignaal dat door weerstand R3 en diode D2 

loopt via selectielijn B aan aarde gelegd. Het 

signaal is dan zodanig verzwakt dat er via D1 en 

R4 onvoldoende stuurstroom overblijft om T1 

open te sturen. Alhoewel deze schakeling prima 

werkt, is er vast nog wel een eenvoudiger 

oplossing te bedenken om deze impuls tijdens 

het dobbelen te onderdrukken. 

Figuur 4: Tijdvolgordediagram van de teller. 

 

 



De elektronische omschakelaar 
Interessant is dat de elektronische omschakelaar door verschillende fabrikanten anders wordt 

genoemd, zie figuur 5. Zo noemt SGS dit IC 

recht-toe-recht-aan de 4-bit and/or selector, 

maar komt Philips met de deftiger omschrij-

ving Quadruple 2-input multiplexer. Ook de 

pennen hebben afwijkende aanduidingen en 

voor het gemak zijn beide IC’s hier even 

naast elkaar gezet onder het motto: zoek de 

verschillen. SGS noemt de beide ingangen 

die bij elkaar horen x en y en de bijbehoren-

de uitgang z. De selectielijnen zijn hier A en 

B en deze notatie is overgenomen in het 

hiernavolgende schema van de toepassing, 

zie figuur 6. Bij Philips worden de bij elkaar 

horende ingangen A en B genoemd en heeft 

de bijbehorende uitgang de aanduiding O  

(van output). De selectielijnen worden door   Figuur 5: Tweemaal het IC 4519. 

Philips SA en SB genoemd. De ingangen x  

(of A) worden doorgeschakeld als de selectielijn A (of SA) HOOG is. De ingangen y (of B) 

worden doorgeschakeld als de selectielijn B (of SB) HOOG is. Voorwaarde is dat dan steeds 

de andere selectielijn LAAG is. Als beide selectielijnen laag zijn, worden de uitgangen (z of 

O) ook laag, onafhankelijk van de aangeboden niveaus op de ingangen. Dit wordt door Philips 

de interne functie INH genoemd, hetgeen staat voor de inhibit- of afschakelfunctie. Tenslotte 

is het nog mogelijk dat de beide selectielijnen tegelijk hoog zijn. In dat geval voldoen de uit-

gangen aan de logische functie exclusive-NOR, maar daar maken we geen gebruik van. Het 

broertje, de exclusive-OR, komt in de eerste code-omzetter DOMZ1 in deel 5 nog aan bod. 

Hier worden alleen de data van de vier ingangskanalen (x) van de dobbelsteen of de teller-

standen (y) doorgeschakeld naar de vier uitgangen (z), zie figuur 6. 

 

  
Figuur 6: Handbediening voor de omschakelaar van dobbelsteen naar patroon. 

 



Nu de werking van de 4519 bekend is, kan dit IC worden aangesloten. De selectielijnen 

worden met R8 en R9 van elk 100 kΩ aan de positieve voedingsspanning gelegd zodat deze 

lijnen hoog zijn, maar via de omschakelaar S1 is er altijd een selectielijn laag. In dit voor-

beeld is selectielijn B geaard, zodat de ingangen x van de dobbelsteen worden doorgescha-

keld. Er kan dus ‘gewoon’ worden gedobbeld. Daarbij moet het signaal LT worden onder-

drukt omdat er voor is gekozen om de teller van de patroongenerator continu te laten lopen. 

Vandaar dat in figuur 3 de diode D2 met de nu via S1 geaarde selectielijn B is doorverbonden 

en daarmee is de cirkel dan rond. Als schakelaar S1 in de andere stand wordt gezet, wordt se-

lectielijn B hoog en zal de teller de ingangen y0 tot en met y4 na elkaar hoog maken en deze 

signalen achtereenvolgens doorschakelen naar de uitgangen z0 tot en met z4 om daarmee het 

patroon van figuur 1 te genereren. Ook het signaal LT wordt nu vrijgegeven omdat de kathode 

van D2 niet meer is geaard en het signaal via R3, D1 en R4 de transistor in geleiding stuurt. 

Daardoor lichten alle LED’s van het display even op. 

 

Meer weten? 

Zie: Dynamische displays (deel 2) voor het sturen van alle afzonderlijke LED’s van een 

display. 

Zie: Dynamische displays (deel 3) voor de bedieningsautomaat DENK1. 

Zie: Dobbelsteen 5 waarbij het IC 4519 als basis dient voor twee verschillende uitvoeringen. 

Zie: Dobbelsteen 5 voor het ‘stoeien met de tabellen’, ook voor 7-segment indicatoren! 

 

 


