
Dynamische displays (deel 2)  Johan Smilde 

Voor displays met afzonderlijke LED’s 
 

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. 

 

In dit tweede deel wordt er een schakeling besproken voor displays waarbij alle LED’s afzon-

derlijk worden aangestuurd. De automatische omschakeling van dobbelsteen naar dynamisch 

patroon is in principe voor beide uitvoeringen gelijk en dit komt in het derde deel als korte 

aanvulling aan bod. Nu beperken we ons in eerste instantie tot de handbediening van een 

tweetal selectielijnen met behulp van een omschakelaar. 

 

Het dynamische ogenpatroon 

Ten opzichte van displays met LED’s in serie (zie deel 1) zullen hier de LED’s één voor één 

oplichten, zie figuur 1. Er zijn nu zeven verschillende standen mogelijk, maar als er een geïn-

tegreerde stuurtrap met LED-test (LT) wordt gebruikt, kun je er zelfs voor kiezen om alle 

LED’s even te laten oplichten in plaats van alleen de middelste LED. Deze mogelijkheid is 

hier boven het display aangegeven. 

 

 
 

Figuur 1: Weergavepatroon. 

 

Principe 

Een willekeurige elektronische dobbelsteen met vier uitgangen, hier P, Q, R en S genoemd, 

wordt via een elektronische omschakelaar aangesloten op een display, zie figuur 2. Ten op-

zichte van de schakeling die in deel 1 uitvoerig is besproken, zijn er slechts kleine verschillen. 

In stand 0 wordt naar keus of alleen LED 

P1 gestuurd, of worden alle LED’s van 

het display gestuurd. Omdat de teller van 

de patroongenerator nog enkele onge-

bruikte uitgangen heeft – hij kan tenslotte 

tot tien tellen - kan ook voor beide moge-

lijkheden worden gekozen. Verder zijn er 

nu zeven omschakelbare kanalen nodig en 

dus ook twee IC’s van het type 4519. 

 

Figuur 2: De elektronische omschakelaar 

heeft hier twee IC’s van het type 4519. 



Met dit IC zijn we trouwens nog niet klaar, want het vormt de basis voor de volgende 

dobbelsteen 05 waarvan er twee naar eigen smaak instelbare varianten zijn bedacht en 

gebouwd onder het motto: stoeien met de tabellen! 

 

De patroongenerator 
De schakeling van de patroongenerator is vrijwel identiek aan die uit deel 1, zie figuur 3. 

 

 
Figuur 3: Schakeling om alle LED’s achtereenvolgens te laten oplichten. 

 

Er zijn alleen enkele tellerstanden bijgekomen, zodat de resetimpuls is verplaatst naar stand 7. 

Een dergelijke schakeling wordt ook wel aangeduid met looplicht en volgens dit principe kan 

vrij eenvoudig een dobbelsteen worden gerealiseerd. Elk willekeurig looplicht met zes stan-

den voldoet dan in principe: wie puz-

zelt er mee en wat is er dan nodig om 

de tabellen te kunnen volgen? 

 

Van deze patroongenerator is het 

tijdvolgordediagram afgebeeld in 

figuur 4. Let op de dubbele functie 

van stand 0, zodat er maar zeven ac-

tieve standen nodig zijn. 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Tijdvolgordediagram. 

 

De elektronische omschakelaar 

Om deze beschrijving af te ronden is in figuur 5 nog de elektronische omschakelaar getekend. 

Zoals gezegd zijn er zeven tellerstanden en dus ook zeven omschakelbare kanalen nodig om 

alle LED’s afzonderlijk aan te kunnen sturen. Hoera, er is zelfs nog een kanaal vrij op de 

tweede 4519 om desgewenst P1 en LT allebei op hun beurt aan te sturen. Het is even opletten 

bij het aansluiten van de dobbelsteen op de multiplexer, omdat er behalve bij P1 steeds twee 

ingangen worden doorverbonden. Alhoewel er bij het weergeven van een patroon voor is ge-

eozen om alle LED’s rechtsomdraaiend één voor één te laten oplichten, kan hier naar eigen 

smaak van worden afgeweken door de telleruitgangen te verwisselen. Zie deel 1 voor de 

aansluitingen en de beschrijving van de 4519. 



 

 
 

Figuur 5: Elektronische omschakelaar tussen dobbelsteen en patroon. 

 

Schakelaar S1 is getekend in de stand dat de signalen van de patroongenerator worden 

doorgelaten omdat selectielijn B hoog is. Als de teller in stand 0 staat en er is gekozen voor 

LT, zie figuur 3, dan zal dit uitgangssignaal via R3, D1 en R4 de basis van de transistor 

bereiken en zullen alle LED’s even oplichten. Als S1 in de andere stand wordt gezet, kan er 

worden gedobbeld en zal signaal LT worden onderdrukt. 

 

Meer weten? 

Zie: Dynamische displays (deel 1) voor het sturen van displays met in serie geschakelde 

LED’s. 

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! 

 

 


