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Bij dit zelfbouwproject wordt een kerstverlichtingssnoer, waarop kunststof sterretjes zijn 

gestoken, uit elkaar geknipt en een zevental lampjes wordt opnieuw gerangschikt in de vorm 

van een elektronische dobbelsteen. De foto geeft een indruk van het houten kastje waarin de 

elektronica is ondergebracht. In de deksel worden gaatjes geboord waar de lampjes vanaf de 

onderkant in worden gestoken: bij krap boren is lijmen overbodig. In plaats van de kunststof 

sterretjes zijn ook andere objecten mogelijk, als ze maar licht doorlaten. Zo levert een kerst-

markt bijvoorbeeld een oogstrelend engeltje op dat hier het stralende middelpunt vormt bij het 

‘werpen’ van het getal één. In principe is voor dit ontwerp alle kerstverlichting met lampjes 

geschikt. 

 

Specificaties 

Eerst even wat algemene ideetjes over de dobbelsteen; wat is er nodig? Voor het bedienen is 

gekozen voor een drukknop met wisselcontact. Door op deze knop te drukken wordt het 

‘werpen’ van een dobbelsteen nagebootst. Bij het loslaten van de knop wordt het ‘gegooide’ 

aantal ogen van één tot en met zes aangegeven door het oplichten van de corresponderende 

lampjes. Ook heeft deze dobbelsteen nog de mogelijkheid om iemand een beurt over te laten 

slaan, namelijk als er na het loslaten van de knop geen enkel lampje oplicht. Deze functie kan 



naar wens met een extra schakelaartje worden geactiveerd. Het werpen van een zes wordt 

beloond met een muziekje. Om in de kerstsfeer te blijven is een muzikale kerstkaart gesloopt 

en de muziekmodule ervan in het kastje ondergebracht. Bij deze dobbelsteen worden de lamp-

jes door relaiscontacten gestuurd. Hierdoor kunnen de lampjes door wisselspanning en de 

elektronica door gelijkspanning worden gevoed. De netvoeding levert dan bijvoorbeeld een 

wisselspanning van 12 of 24 V voor het voeden van nagenoeg alle soorten kerstverlichtings-

lampjes, naast 12 V gelijkspanning voor de relais, 5 V gelijkspanning voor de elektronische 

dobbelsteen zelf en daarvan afgeleid een spanning van 1,2...1,5 V voor de muzikale module 

van de kerstkaart. Hiermee is het plaatje compleet. 

 

Impulsopwekking 

De ingangsschakeling van de dobbelsteen bestaat uit drukknop S2a met omschakelcontact en 

de impulsgenerator ST1a, een halve Schmitt-trigger van het type 7413 die hier als oscillator 

op een lage frequentie werkt. De frequentie is bewust laag gekozen om het ‘rollen’ van de 

dobbelsteenogen tijdens de worp te kunnen zien. Als de drukknop in de ruststand staat, ligt de 

clear-ingang CLR (pen 8) aan aarde en is uitgang UA (pen 11) van de flipflop 7476 laag. 

Hierdoor wordt de oscillator geblokkeerd en is de dobbelsteen in rust. Door op de knop te 

drukken wordt de presetingang PRE (pen7) van de 7476 geaard en wordt uitgang UA hoog. 

Hier staat UA voor ‘uitgang actief’. Vervolgens start de oscillator en worden de klokimpulsen 

Kl toegevoerd aan de dobbelsteen die nu gaat rollen. Het geïnverteerde, omgekeerde ofwel 

inverse signaal /UA (pen10) van de flipflop is tijdens het indrukken van de knop laag. Dit sig-

naal kan worden gebruikt om de relais te blokkeren teneinde het klepperen van de contacten 

tijdens het lopen van de dobbelsteen tegen te gaan. In dat geval is het gegooide aantal ogen 

pas te zien als de drukknop na het beëindigen van de worp wordt losgelaten. Liefhebbers van 

een geruisloze dobbelsteen kunnen er dan voor kiezen om een drukknop met dubbel omscha-

kelcontact en ingebouwde verlichting te gebruiken, waarbij het tweede maakcontact (hier 

S2b) het lampje inschakelt tijdens het werpen, zodat er toch iets te zien is. In het voorbeeld 

wordt het lampje door een wisselspanning van 24 V gevoed, maar bij een veel lagere lamp-

spanning zijn ook de 12 V en 5 V beschikbaar. Wel fraai dus, maar zo’n verlichte drukknop is 

niet echt nodig. 

          
Figuur 1: Drukknop voor het werpen en de schakeling van de oscillator. Tijdens het werpen 

licht het lampje La1 in de drukknop op. 

 



Hoe de dobbelsteen werkt 

De ogen van de dobbelsteen worden gedefinieerd met de letters P, Q, R en S, zie figuur 2. In 

stand één licht het middelste lampje P op, in stand twee de lampjes Q en in stand drie de 

lampjes P en R. Op die manier klappen de diagonalen om en dat geeft een wat afwisselender 

beeld tijdens het werpen. De lampjes moeten de tabel volgen en de dobbelsteen zal met de 

waarden van R2/C2 in figuur 1 ook snel genoeg lopen om vals spelen te voorkomen, bijvoor-

beeld het continu zes werpen. 

 
Figuur 2: Vastleggen van de ogen van de dobbelsteen. Elke stand geeft met een 1 aan welke 

lampjes er op dat moment oplichten en met een 0 welke zijn gedoofd. 

 

Het hart van de elektronische dobbelsteen 

De dobbelsteen is opgebouwd uit vijf flipflops en de overgebleven helft van de 7413 voor het 

maken van het resetsignaal Rs, zie figuur 3. De eerste flipflop is de tweede helft van de 7476 

die de klokimpuls deelt. Dit signaal wordt toegevoerd aan lampje P. Daarop volgt het flipflop-

duo 7473 dat de lampjes Q en R aanstuurt en dan zitten we al bij stand 5. We komen dan nog 

een flipflop te kort voor het sturen van lampje S voor stand 6, waarvoor een D-flipflop van  

het type 7474 is toegevoegd. Het IC bevat weer twee flipflops, waarvan de eerste helft wordt 

gebruikt om stand 6 voor te bereiden en dat levert het signaal V56 op als overgang of ‘vlag’ 

tussen de standen 5 en 6. Als de flipflops Q en R zijn gezet (signalen hoog) wordt V56 hoog 

op signaal P. Pas als signaal P daarop laag wordt, wordt ook S gezet en dat levert dan stand 6 

op met de signalen Q, R en S hoog. Van de zo ontstane kleine vertraging is in de praktijk niets 

te merken, maar dit maakt wel de uitgangen stabiel. Als even later P opnieuw hoog wordt, 

ontstaat er een resetsignaal, want dat is het enige moment dat alle signalen P, Q, R en S hoog 

zijn. Deze signalen worden toegevoerd aan de tweede helft van de 7413 die hier dienst doet 

als NAND-poort. Uitgang 8 van ST1b wordt even laag en dit resetsignaal Rs zet alle flipflops 

terug naar nul, behalve de eerste en dan is stand 1 weer bereikt en licht alleen lampje P op, 

waarna alles weer van voren af aan begint. Is schakelaar S1 ook gesloten, dan wordt tevens de 

eerste flipflop gereset en doven alle lampjes: dit is de toegift om ook de functie ‘beurt over-

slaan’ mee te nemen en zoiets kan een gewone dobbelsteen nooit aangeven.  



 
Figuur 3: Schema van de elektronische dobbelsteen, opgebouwd met flipflops. 

 

   
 

Figuur 3a: De dobbelsteen past op een printje van 5 x 5 cm. 

 

Sturen van de relais 

De vier relais van 12 V worden via twee periferiestuurtrappen op de elektronische dobbel-

steen aangesloten. Dit zijn 8-pens IC’s van het type 75452 die net als de andere logica op een 

voedingsspanning van 5 V werken. Elk IC heeft twee stuurtrappen, zie figuur 4. Elke stuur-

trap heeft een EN-poort aan de ingang en een uitgangstransistor met open collector die 300 

mA kan schakelen bij een spanning van maximaal 20 V, dus ruim binnen de voedingsspan-

ning van 12 V. Op elke uitgang wordt een relais met vonkblusdiode over de spoel aangesloten 

om stoorspanningen tijdens het relatief snelle schakelen te voorkomen. Deze interface spaart 

niet alleen een handvol losse onderdelen uit, maar ook kunnen de vrije ingangen van de EN-

poorten worden gebruikt om alle relais in één klap vrij te geven of te blokkeren via het signaal 

/UA. Als een stille uitvoering gewenst is kan hiermee het klepperen van de relaiscontacten tij-

dens het werpen van de dobbelsteen worden tegengegaan.  

 



 
Figuur 4: Geïntegreerde stuurtrappen voor de relais met EN-poort, waarvan een ingang dient 

om de stuurtrappen vrij te geven of te blokkeren via signaal /UA.  

 

 
 

Figuur 4a: Vier miniatuurrelais met de geïntegreerde stuurtrappen. 

 

Sturen van de lampjes 

De lampjes worden via de relaiscontacten in- en uitgeschakeld, zie figuur 5. Dit heeft als 

voordeel dat ze geheel onafhankelijk van de elektronica op een wisselspanning kunnen wor-

den aangesloten. Eigenlijk bepaalt het soort lampjes en de stroom die ze opnemen hoe hoog 

de voedingsspanning moet zijn. Er is een wisselspanning van 24 V als uitgangspunt genomen, 

omdat de transformator toevallig twee wikkelingen van 12 V heeft die hier in serie zijn ge-

schakeld. Door de kerstverlichtingslampjes van bijvoorbeeld 12 V voor Q, R en S in serie te 

schakelen wordt de helft van de stroom bespaard. Lampje P krijgt dan een voorschakelweer-

stand maar als dat lastig is kan net zo goed een extra lampje worden gebruikt dat onzichtbaar 

voor de buitenwereld ergens in de behuizing wordt geplaatst. Als er lampjes van 24 V worden 

gebruikt, worden ze parallel geschakeld, zie figuur 6. Hierdoor zal de stroomopname verdub-



belen. Hoeven ze minder fel te branden dan normaal omdat ze vrij dicht op elkaar staan, dan 

kan het stroomverbruik met voorschakelweerstanden worden getemperd. 

 

 
Figuur 5: Aansluiten van de lampjes: hier zijn typen van 12 V in serie geschakeld op een 

wisselspanning van 24 V. 

 

 
Figuur 6: Lampjes van 24 V worden parallel geschakeld. 

 

Voeding 

De voeding is conventioneel uitgevoerd met twee spanningsregelaars van 12 V en 5 V achter 

elkaar, zie figuur 6. De gelijkspanning van 12 V voedt de interface met relais. De voedings-

spanning van 5 V gaat naar de dobbelsteen D04. De beide in serie geschakelde wikkelingen 

van de transformator leveren hier de wisselspanning van 24 V voor de kerstverlichtings-

lampjes. 

 



 
Figuur 6: De voeding met de beide spanningregelaars die 12 V en 5 V leveren voor de 

elektronica. De lampjes van de dobbelsteen zijn via relaiscontacten aangesloten op de 

wisselspanning. 

 

Toegift: geluid 

Bij het ‘werpen’ van een zes wordt een melodiegenerator van een kerstkaart ingeschakeld, zie 

figuur 7. De knoopcel van de module wordt verwijderd, want waarom zou je die blijven ge-

bruiken als er al een netvoeding is ingebouwd? Bovendien hoef je dan nooit lege knoopcellen 

te vervangen. Zo’n module werkt op een spanning van 1,2...1,5 V, maar vraagt nauwelijks 

stroom. We hebben als laagste spanning 5 V, dus moet die naar beneden worden gebracht. 

Dat kan heel gemakkelijk met een rode LED, want die brandt meestal op een doorlaatspan-

ning van iets meer dan 1 V en dat is voldoende. Die LED, waarop de muziekgenerator als 

voedingsbron alias spanningsbegrenzer wordt aangesloten, wordt gestuurd door een transistor 

die gaat geleiden bij het bereiken van stand zes. Op de basis van de transistor is een EN-poort 

met dioden aangebracht en daarop worden de uitgangen Q, R en S van de dobbelsteen aange-

sloten. Alleen in stand zes zijn deze uitgangen van de dobbelsteen hoog en kan de transistor 

geleiden, waarop de LED gaat branden en de muziekgenerator spanning krijgt en geluid geeft. 

In alle andere standen is minimaal één uitgang van de dobbelsteen laag en wordt de basis van 

de transistor via een diode van de EN-poort aan aarde gelegd, zodat de transistor spert, de 

LED dooft en de muziekmodule geen spanning krijgt. Tijdens het laten ‘rollen’ van de dob-

belsteen zie je de LED ook knipperen, steeds als de zes wordt gepasseerd, maar door de snel-

heid van het in- en uitschakelen zal de muziekmodule dan geen geluid geven. Wel kan zo 

worden gecontroleerd of de dobbelsteen werkt, ook als de lampjes niet branden. 



     
 

Figuur 7: De geluidsmodule van een kerstkaart wordt ingeschakeld bij het werpen van een 

zes. 

 

 

 
 

Figuur 8: Alle elektronica van de dobbelsteen in een ruim kastje. Rechtsboven de voeding met 

spanningregelaars, links daarvan de elektronica van de dobbelsteen, linksonder de 

melodiegenerator uit een kerstkaart en rechts daarvan de relaisprint. 

 



Tot besluit 

Bij dit ontwerp bepalen de kerstverlichtingslampjes de uiteindelijke afmetingen van de 

behuizing en de zwaarte van de voeding, zie figuur 8. Als bekend is op welke spanning de 

lampjes branden en hoeveel stroom ze vragen, kan aan de hand daarvan een geschikte trans-

formator worden gezocht met de gewenste spanning(en). Dit is een uitbundig ontwerp om een 

idee te geven van de vele mogelijkheden om een dobbelsteen te bouwen met elektronicacom-

ponenten. Inspireert dit wellicht om zelf eens wat te knutselen? Zie voor meer inspiratie ook 

de website www.copytronics.nl en klik dan op de homepage op de rubriek ‘Elektronica bouw-

ontwerpen’. 

 

http://www.copytronics.nl/

