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Bedieningsautomaat DENK1 
 

In de voorafgaande twee artikelen is de werking van dynamische displays uitgelegd. De om-

schakeling van dobbelen naar een automatisch patroon gaat daarbij met een handmatig be-

diende schakelaar. Voor het werpen met de dobbelsteen is uiteraard een drukknop nodig. Het 

idee is om de omschakelaar te vervangen door een elektronische schakeling, zodat kan wor-

den volstaan met één drukknop voor zowel het werpen als voor het starten van het automati-

sche patroon. Hiertoe worden de principeschema’s uit de vorige delen ietwat aangepast, zie 

figuur 1. 

 

      
Figuur 1: Aanpassing van de principeschema’s uit deel 1 en 2. 

 

Uit de principeschema’s is af te leiden dat de drukknop voor de bediening van de dobbelsteen 

nu is verplaatst naar de automatische omschakelaar DENK1, hetgeen staat voor dobbelsteen 

(D) met enkelknopsbediening (ENK). Het cijfer 1 suggereert dat dit de eerste uitvoering van 

een dergelijke schakeling is en dat klopt. Er zijn ook een aantal varianten gebouwd die tege-

lijkertijd de voedingsspanning en/of spanningregelaars inschakelen. Naar dergelijke schake-

lingen wordt op de website verwezen, onderaan de webpagina’s van de bouwontwerpen. Maar 

goed, we dwalen af; de automatische omschakelaar DENK1 zorgt ervoor dat na het omscha-

kelen van de selectielijnen met de drukknop de dobbelsteen kan worden bediend. Om de ge-

achten te bepalen werpen we eerst even een blik op het tijdvolgordediagram van figuur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Het tijdvolg-

ordediagram van de 

omschakelautomaat. 

 

 



Van dobbelsteen naar patroon 

Zoals figuur 2 aangeeft wordt er op het moment dat selectielijn A hoog gaat, omgeschakeld 

van het patroon naar de dobbelsteen. Op datzelfde moment moet selectielijn B laag worden 

gemaakt. De bedoeling is dat er dan naar hartelust op de knop kan worden gedrukt om te wer-

pen met de dobbelsteen en er liefst hoge ogen mee te gooien. De bediening van de knop in 

figuur 2 is qua tijd niet juist, want die tijd kan uiteraard wel een uur of nog langer zijn, afhan-

kelijk van het soort spel waarvoor de dobbelsteen wordt gebruikt. Na het beëindigen van spel 

en speelronden blijft de laatste uitslag nog een tijdje staan, bijvoorbeeld tien seconden. 

Vervolgens wordt selectielijn A door de automatische omschakelaar weer laag gemaakt en 

selectielijn B weer hoog, waarna de patroongenerator het display doet oplichten in de gekozen 

volgorde van de LED’s. Om dit alles te realiseren wordt de hulp van twee IC’s ingeroepen, 

zie figuur 3. 

 

 
 

Figuur 3: Schakeling van de bedieningsautomaat. 

 

Het hart van de schakeling van figuur 3 wordt gevormd door een herstartbare impulsgever, 

hier aangeduid met ROS wat staat voor retriggerable one-shot (generator) van het type 4538. 

Er zitten twee van dergelijke schakelingen in een IC-behuizing en ze worden zodanig verbon-

den dat de ene de andere inschakelt. De schakeling werkt als volgt: Bij het indrukken van de 

knop wordt ROS1 getriggerd op de negatief gaande flank omdat ingang 4 is geaard. Dit trig-

geren zorg ervoor dat de uitgang (pen 6) meteen hoog wordt en hoog blijft. Dat hoog blijven 

is afhankelijk van de RC-tijd van C1 en R1 en levert hier circa 10 seconden op. Meteen is te 

zien dat de uitgangen 6 en 7 de selectielijnen A en B sturen. Zodra pen 6 hoog is, wordt met-

een ROS2 getriggerd en wel op de positieve flank van de uitgang omdat pen 11 hoog is. Hoe 

lang de uitgang van ROS2 hoog blijft, hangt af van de RC-tijd van C2 en R3, hier circa een 

halve seconde. Dit is een soort adempauze waarbij de dobbelsteen in de stop-stand staat en 

niet kan worden bediend. Na het verlopen van deze tijd (die nog veel korter kan worden ge-

kozen) zijn de selectielijnen A en B stabiel. De uitgangen van ROS2 schakelen terug en uit-

gang 9 wordt weer hoog, uitgang 2 van NAND1 wordt hoog als de drukknop is ingedrukt en 

de dobbelsteen begint te ‘rollen’. Bij het loslaten van de drukknop stopt de dobbelsteen via de 

poorten en wordt de worp zichtbaar. Er kan nu net zo vaak op de knop worden gedrukt om de 



dobbelsteen te starten en te stoppen als het spel duurt. Dit komt omdat ROS1 hertriggerbaar 

is. Dat wil zeggen dat de uitgang (pen 6) hoog blijft als er maar steeds binnen de RC-tijd, hier 

10 seconden, op de speelknop wordt gedrukt. Die tijd zal elke keer dat er op de knop wordt 

gedrukt opnieuw ingaan, met andere woorden: die 10 seconden worden steeds ververst. 

Hoewel ROS2 ook hertriggerbaar is, zullen diens uitgangen zoals beschreven echter alleen de 

eerste keer en dus eenmaal van niveau veranderen, omdat alleen dan aan de triggervoorwaar-

de wordt voldaan. Anders gezegd: uitgang 6 van ROS1 zal eerst weer een keer laag moeten 

worden, waarna door het indrukken van de knop de positieve triggerflank voor ROS2 ontstaat. 

Aan het eind van het spel verloopt de RC-tijd van ROS1 wanneer er niet meer op de knop 

wordt gedrukt en schakelen de selectielijnen A en B om, waarna het patroon wordt weerge-

geven. Hiermee is de cyclus voltooid. 

 

Variant 

Even een vooruitblik. Bij dobbelsteen 13 in CMOS zijn de pennen 4 en 5 van timer 555 be-

schikbaar voor het starten en stoppen. De aansluiting ST/ST wordt dan doorverbonden. Als er 

voor wordt gekozen om ST/ST te gebruiken voor het starten en stoppen, kan hierover een 

transistor worden aangesloten die via de NAND-poort wordt gestuurd. Pen 4 van de timer 

moet dan met de positieve voedingsspanning worden verbonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Een later nog te bespreken ‘energiezuinige’ dobbelsteen in CMOS. 

 

Nogmaals de multiplexer 

Het is handig dat je met twee selectielijnen een vierbits multiplexer kunt bedienen. Als je daar 

dan meteen de dobbelsteencodes uit de tabellen aan toevoert, heb je zelfs geen aparte dobbel-

steen meer nodig! Dat idee vormt het uitgangspunt voor de hierna te bespreken dobbelsteen 5 

(D05).  

 

Meer weten? 

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

LED’s. 

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

display. 

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! 

 


