
Deel 1



Elektronische roulettes
als alternatief voor dobbelstenen
Dobbelroulettes
Voor het elektronisch nabootsen van dobbelsteen worden hier zes (of zeven) LED’s in een 
cirkel opgesteld. Na het indrukken van de knop wordt de voedingsspanning ingeschakeld en 
zullen de LED’s om de beurt in een willekeurige volgorde oplichten: dit gaat zo snel dat er 
niet kan worden ‘gesmokkeld’. Bij het loslaten van de knop zal er steeds één LED blijven 
branden, waarbij het cijfer naast of op de LED de worp aangeeft om hiermee het aantal 
gegooide ogen van een normale dobbelsteen te simuleren. Deze worp blijft gedurende circa 
tien seconden staan (deze tijd kan naar eigen inzicht worden aangepast) en als er niet binnen 
deze tijd opnieuw op de knop wordt gedrukt, zal de voeding zichzelf automatisch uitschakelen 
om stroom te sparen. Omdat de stroomopname relatief laag is (vergeet ook de zuinige 2 mA 
LED’s of knipper-LED’s niet) is zowel batterij- als netvoeding mogelijk, alhoewel netvoeding 
via een eenvoudige adapter de voorkeur verdient: een batterij moet na afloop van een spel 
altijd worden uitgeschakeld. Als toegift kunnen in plaats van de gebruikelijke zes LED’s ook 
zeven LED’s worden ingezet zodat ook stand 0 (beurt overslaan) tot de spelmogelijkheden 
behoort en dat lukt niet bij gewone dobbelstenen. 

Figuur 1: Opzet van de roulettes met  
voeding en enkele mogelijke varianten.

Opzet
De roulette bestaat uit twee gedeelten, 
namelijk een voeding met klokimpuls-
generator en de roulette zelf, waarvoor 

met behulp van het programma FrontDesigner meerdere frontplaatjes zijn ontworpen met 
standaard LED’s en vierkante LED’s. Deze laatste hebben een witte behuizing waarin zich 
gewone rode of groene LED’s bevinden. In dit artikel zullen eerst de uitvoeringen met enkele 
LED’s  volgens figuur 1 worden besproken en in een tweede artikel komen roulettes met dub-
bele LED’s aan bod om tegelijk twee dobbelstenen te simuleren.

Schakeling
De schakeling van de roulette is eenvoudig, zie figuur 2. Aan een CMOS teller van het type 
4017 worden klokimpulsen toegevoerd. Deze vijftraps Johnson tienteller is aan de uitgang 
voorzien van een decoder die de binaire code omzet in een decimaal getal tussen 0 en 9. Om 
te kunnen tellen, moet ingang CE (clock enable) worden geaard. Op elke klokimpuls wordt 
geteld van 0 tot en met 9 waarbij een bepaalde uitgang even hoog wordt, maar omdat we 
slechts zeven standen gebruiken (alleen de uitgangen 0 tot en met 6 zijn nodig) springt de tel-
ler weer terug in de nulstand door bij het bereiken van stand 7 (pen 6) deze pen te verbinden 
met pen 15 (reset).  Hierdoor kan de teller alleen maar van 0 tot 6 tellen.
Achter de teller is een stuurtrap opgenomen van het type ULN2003 voor het sturen van de 
LED’s omdat de CMOS uitgangen van de teller onvoldoende stroom leveren en niet mogen 
worden belast. Een dergelijke stuurtrap wordt ook wel ‘low-side driver’ genoemd omdat deze 



de kathodes van de LED’s (de ‘onderkant’) achtereenvolgens aan aarde legt. De plusaan-
sluiting (anode) van alle LED’s gaat via een gemeenschappelijke voorschakelweerstand om 
de LED-stroom te begrenzen naar de +5 V. De ULN2003 heeft ook nog een LT-aansluiting 
(lamptest). Door deze uitgang (pen 9) aan aarde te leggen, zullen alle LED’s via de interne 
diodes tegelijk oplichten. Hiermee kan worden gecontroleerd of alle LED’s goed zijn aange-
sloten en het allemaal doen, los van de teller. De uitgangen van de ULN2003 kunnen maxi-
maal 500 mA bij 5 V schakelen zodat hierop eventueel ook gloeilampjes kunnen worden aan-
gesloten. De ingangen accepteren TTL en CMOS signalen van 5 V.

Figuur 2: Schakeling van de roulette  
ter vervanging van een dobbelsteen met 
als extra stand 0 (beurt overslaan).

Variant
Bij de schakeling van figuur 2 is als 
toegift ook stand 0 beschikbaar (beurt 
overslaan!), maar bij de variant van 
figuur 3 is dat weggelaten, zodat ieder-
een zelf de gewenste uitvoering kan 
kiezen. De teller kent nu alleen de stan-
den 0 tot en met 5 voor de cijfers 1 tot 

en met 6 en op stand 6 (pen5) vindt nu de reset naar stand 0 plaats. Verder is de schakeling 
gelijk aan die van figuur 2.

Figuur3. Deze roulette vervangt een 
‘normale’ dobbelsteen.

Voeding
De voeding ENK4 is geschikt voor bei-
de roulettes en is een variant van de al 
eerder besproken inschakelautomaten 
met enkelknopsbediening, zie figuur 4. 
Hier wordt een Schmitt-trigger gebruikt 

voor het opwekken van een vrij langzame klokimpuls waardoor de LED’s goed zichtbaar 
oplichten en er wordt gestart met de drukknop die zich op de roulette bevindt. De tijd dat de 
voeding is ingeschakeld, wordt bepaald door R1 en C1 en bedraagt hier circa 10 seconden. 
Deze tijd is ruim voldoende om de stand na het loslaten van de drukknop te bepalen en bij-
voorbeeld een pion van een spel te verplaatsen. Door R1 en/of C1 aan te passen kan deze tijd, 
waarmee wordt vastgelegd dat alles weer uitschakelt en de voeding naar de standby stand 
gaat, desgewenst worden gewijzigd. De print van de voeding volgt uit figuur 5.



Figuur 4: Voedingsschakeling voor beide roulettes.

    

Figuur 5: Print van voeding ENK4 met klokoscillator.

Koppeling
Als de klokoscillator ook op 5 V werkt, kan deze rechtstreeks worden aangesloten op de rou-
lettes, zie figuur 6. Bij voeding middels ENK4 heeft de klokoscillator een hogere spanning 
van bijvoorbeeld 8 of 9 V (bij batterijvoeding). Deze spanning blijft aanwezig, ook als de 
voeding wordt uitgeschakeld en daarom is een kleine aanpassing nodig om in de standby-
stand lekstromen tegen te gaan. Deze aanpassing kan bestaan uit de beide weerstanden R1 en 
R2 of uit een combinatie van een diode met R2. Beide componenten zijn aanwezig op de prin-



ten van de roulettes. Hierbij zorgt R2 er voor dat de ingang van de teller nooit zweeft, ook al 
zijn voeding en roulette niet met elkaar verbonden.

Figuur 6: Koppeling  
van de voeding aan 
de roulettes.

Roulette DROUL1
De print van de rou-
lette met zeven 
LED’s en een ge-
meenschappelijke 
drukknop voor het 
inschakelen van de 
voeding en het be-
dienen van de roulet-
te is afgebeeld in fi-
guur 7. Alhoewel 

hier vierkante LED’s zijn getekend, kunnen ook gewone ronde LED’s van 5 of 8 tot 10 mm, 
zuinige 2 mA LED’s of knipper-LED’s worden toegepast. De print is in deze uitvoering ook 
geschikt voor het sturen van gloeilampjes, mits deze niet meer stroom opnemen dan circa 25 
mA. Trekken de lampjes een nog grotere stroom, dan dienen de voedingssporen wat breder te 
worden uitgevoerd om de grotere stromen te kunnen verwerken, dient de ULN2003 te worden 
gekoeld en moet ook de voeding zwaarder worden uitgevoerd.



Figuur 7: Print van 
DROUL1 (circa  
90x90 mm) met  
zeven LED’s.

Roulette DROUL2
Voor het vervangen 
van een gewone 
dobbelsteen door 
een elektronische 
variant dient 
DROUL2 die is 
voorzien van zes 
LED’s en een druk-
knop om voeding en 
roulette te bedienen, 
zie figuur 8. Om vals 
spelen te voorko-
men, komen teller-
standen en LED-
aanduidingen niet 
precies met elkaar 
overeen. Bij het zelf 
maken van een 

frontplaat kunnen de cijfers naar eigen voorkeur over de frontplaat worden gerangschikt.

Figuur 8: De print van DROUL2 (75x75 mm) met zes LED’s vervangt een gewone 
dobbelsteen.
 
Testen
Voor het testen van de roulettes met behulp van LT kunnen deze beter op een wat zwaardere 5 
V voeding worden aangesloten. Ga maar na: als de LED’s 10 mA opnemen, wordt de totale 
stroom bij het aarden van LT maximaal 7x10 = 70 mA: niets aan de hand. Bedraagt de stroom 
van de afzonderlijke LED’s echter 20 mA (of meer), dan neemt de totale stroom toe tot 7x20 



= 140 mA. Bij een spanningregelaar van het type 78L05 van 100 mA wordt dan de toelaat-
bare stroom overschreden.

Frontplaten
Voor beide roulettes zijn enkele frontplaten getekend en ingekleurd met FrontDesigner. Hier 
zijn vierkante LED’s in een witte behuizing van Mentor toegepast. Bovenop deze behuizing 
met daarin een rode of groene LED zijn zelfklevende blauwe cijfers geplakt, zie figuur 9. 
Ditzelfde ontwerp kan ook worden gebruikt voor het tekenen van frontplaten met ronde 
LED’s, zie figuur 10.

      

Figuur 9: Ingekleurde frontplaat met vierkante LED’s.

         

(Roul7 10 mm LEDs) (Roul6 10 mm LED’s)

Figuur 10: Enkele frontplaten met ronde LED’s van 10 mm.



Enkele dobbelroulettes. Links de drie enkelvoudige uitvoeringen met vierkante en knipper-
LED’s, daarnaast dubbele uitvoeringen met twee rijtjes 3 mm LED’s en tweekleuren-LED’s 
(zie voor de bespreking deel 2). Hier nog met kartonnen frontplaatjes.

Inschakelautomaten ENK4 en ENK6 (deel 2), hier doorgelust gevoed vanuit een 
ongestabiliseerde 8 V gelijkspanning. Op deze “pijnbank” voor duurproeven rechts een 
elektronische schakelaar om ze na elkaar automatisch in te schakelen met een random-
generator om het stoppen willekeurig te maken na een bepaalde tussentijd, waarbij alle 
roulettes eerst inschakelen, stoppen en automatisch uitschakelen, waarna de cyclus zich 
herhaalt.

Zelf frontplaten maken
Voor het zelf maken van frontplaten dienen de basistekeningen van figuur 11. Hier zijn de 
LED’s aangegeven door vierkantjes van 10x10 mm met een paskruis om het middelpunt vast 
te leggen, maar hoe komen we aan die basistekeningen?

Basistekening DROUL7
- Eerst wordt een achthoek getekend en overgebracht op de kruislijnen en daarna vergroot, 
vervolgens wordt een cirkel getekend en zodanig vergroot, dat deze de achthoek raakt. 
Hiermee zijn de extacte middelpunten van de LED’s bekend.
- Teken vervolgens een vierkantje van 10x10mm met twee diagonale lijnen (paskruis). Deze 
vierkantjes worden op het kruispunt van cirkel met achthoek aangebracht. Dit zijn de 
uitsparingen in de frontplaat voor de vierkante LED’s.
- Na het weghalen van de hulplijnen ontstaat de eerste basistekening van figuur 11 (links-
onder).



Basistekening DROUL6
- Na het tekenen van de rode kruislijnen wordt een regelmatige zevenhoek aangemaakt en op 
de aangegeven stand middenin het kruis gezet. Hierna wordt de cirkel getekend (omtrek die 
de middelpunten van de LED’s vastlegt).
- Vervolgens worden de blauwe lijnen vanuit het middelpunt door de zeven hoeken van de 
zevenhoek getrokken, zodat ze de cirkel raken. Hiermee zijn de middelpunten van de LED’s 
bepaald en kunnen de vierkantjes van 10x10 mm worden geplaatst.
- Na het weghalen van alle hulplijnen ontstaat de tweede basistekening van figuur 11 (rechts-
onder).

Constructie
* Uit een frontplaat van aluminium worden de vierkantjes gezaagd of gestanst, of worden de 
middelpunten gebruikt om gaatjes van de gewenste grootte te boren.
* Vervolgens worden de tekeningen van figuur 11 afgedrukt op de printer op gekleurd papier. 
Als er ronde gaatjes voor de LED’s nodig zijn, kunnen de vierkante LED’s met FrontDesigner 
vooraf worden vervangen door cirkeltjes van de gewenste grootte en worden uitgesneden.
* Daarna wordt het gekleurde papier, voorzien van plakletters en tekst, op de aluminium 
frontplaat geplakt en geplastificeerd waarna de LED’s er, na montage op de print, vanaf de 
onderzijde doorheen worden gestoken. De frontplaat wordt met behulp van afstandsbusjes in 
de hoeken op de print bevestigd.
* Professionele doe-het-zelvers kunnen met FrontDesigner en een goede laserprinter een 
zelfklevende folie bedrukken en deze over de aluminium frontplaat plakken.

         

(Roul7cirkelverdeling) (Roul7cirkelLED’s) (Roul6cirkelLED’s)

Figuur 11: Basistekeningen in  
FrontDesigner voor het zelf maken 
van frontplaten.

(Roul7 tussen) (Roul6 tussen)



Figuur 12: Vierkante LED met afmetingen van 10x10 mm als 
extra symbool in de bibliotheek van SprintLayout.

Vervolgens worden de tekeningen van figuur 11 in Front-
Designer geëxporteerd als bitmap zonder achtergrond. Deze 
bitmaps hebben de naam Roul7tussen en Roul6tussen mee-
gekregen (tussentekening). De bitmap wordt hierna geïmpor-
teerd in SprintLayout en verschijnt als transparant over het te-
kenblad, zie figuur 13. In eerste instantie is er niet veel te zien 
omdat de resolutie start bij 20 dpi, maar door het pijltje ‘hogere 

resolutie’ aan te klikken en vast te houden, loopt de bitmap langzaam in het werkblad en door 
te stoppen bij 150 dpi, kloppen ook de afmetingen weer, hetgeen te zien is aan de meelopende 
linealen.

Conclusie: Door de resolutie van het transparant in te stellen op 150 dpi, worden alle 
symbolen  200% vergroot afgebeeld en kunnen deze zoals gebruikelijk uit de bibliotheek op 
het tekenvel worden geplaatst.  

(Droultussen)

Figuur 13: Bitmap van Droul6tussen importeren in SprintLayout – deze verschijnt als  
transparant over het tekenblad.

Vervolgens wordt de hiervoor getekende vierkante LED van figuur 12 (even toegevoegd aan 
de bibliotheek van SprintLayout) exact over de vierkantjes van het transparant geplaatst. Deze 



vallen als het ware door het transparant heen op het tekenblad, zie figuur 14. Op deze manier 
komen de gaten in de frontplaat overeen met de plaats van de LED’s op de print. Het enige 
nadeel is dat de soldeereilandjes van de LED’s niet precies samenvallen met het raster, maar 
daarom niet getreurd – waarom zou je zitten knoeien met de offset als je printsporen gemak-
kelijk kunt losmaken van het raster en willekeurig kunt verplaatsen?

(LEDs plaatsen)

Figuur 14: Plaatsen van de vierkante LED’s op het tekenblad van SprintLayout.

De laatste stap is het omkaderen van het transparant, dan alles markeren en kopiëren naar een 
nieuw tekenvel (of eenvoudig het transparant onzichtbaar maken) waarna de layout kan 
worden getekend, zie figuur 15.



(Kopie)

Figuur 15: Na het kopiëren van de omkaderde print naar een nieuw tekenvel verdwijnt het  
transparant en kan de layout worden getekend.

Conclusie: Deze methode kan in het algemeen worden toegepast als een print exact moet 
worden afgestemd op de afmetingen en uitsparingen van een al bestaande frontplaat. Dat het 
ook andersom eenvoudiger en sneller kan, wordt in deel 2 toegelicht. Johan Smilde
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