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Wat moeten we denken van deze ietwat 

cryptische titel? Moeten we het zoeken in de 

drie-eenheid van het heilige getal zeven? Het 

heeft allemaal te maken met de zes zijden van 

een dobbelsteen die met een letter kunnen 

worden aangeduid. De som van de ogen van 

de tegenoverliggende zijden levert altijd een 

zeven op – en dat komt bij een gewone dob-

belsteen dus driemaal voor. 

Het bouwen van een kubus doe je niet even op 

een zaterdagnamiddag. Verder vraagt zo’n 

ontwerp om tenminste 42 LED’s. Schaf dan 

meteen ook maar honderd signaaldioden aan, 

dan krijg je kwantumkorting… Maar eerst 

pakken we er een gewone dobbelsteen bij om 

te ontdekken wat de mogelijkheden zijn en of 

het zinvol is om die te vertalen naar de elektronica.    Afbeelding van de 3D-kubus. 

 

De normale dobbelsteen 

ontrafeld 

Kijk maar even naar figuur 1, dan 

zie je meteen waar die letters ‘bar-

vol’ uit de kop voor staan, name-

lijk voor het aangeven van de zes 

zijden. Deze grappige woordspe-

ling is niet echt handig om mee te 

werken. We kunnen ons beter con-

centreren op het heilige getal ze-

ven en daarbij steeds de tegenover 

elkaar liggende zijden combineren. 

Dat levert dan drie mogelijke com-

binaties op, namelijk boven en on-

der, links en rechts en als laatste 

nog voor en achter. 

Er zijn zes vlakken die elk de ogen   Figuur 1: Benaming van de zes vlakken. 

1 tot en met 6 kunnen weergeven. 

Oei, dat zou wel eens gigantisch veel combinaties kunnen opleveren, maar is dat echt zo? Dat 

gaan we met behulp van een normale dobbelsteen eerst even onderzoeken. Het grote voordeel 

is dat de zijden aan elkaar vast zitten en dat beperkt het aantal combinatiemogelijkheden aan-

zienlijk. Leg een dobbelsteen op tafel met het vlak met één oog boven: dan ligt de zes auto-

matisch onder. Als je de dobbelsteen zodanig verdraait (ofwel roteert!) dat er aan de voorkant 

twee ogen zichtbaar zijn, dan toont het achtervlak vijf ogen en staat er links altijd een vier en 

rechts een drie. Dit is de uitgangspositie die in figuur 2 is weergegeven en met stand 1 wordt 

aangeduid. Vervolgens kun je de dobbelsteen nog driemaal verdraaien/roteren voor de stan-

den 2 tot en met 4 en daarna komt vanzelf stand 1 weer terug. Het vlak boven geeft weer de 1 

weer en de zes blijft onder. Na deze vier standen wordt de dobbelsteen zodanig gedraaid dat 

er boven twee ogen boven zichtbaar zijn, de vijf duikt naar onderen en dat is stand 5. Nu de 

dobbelsteen weer driemaal roteren voor de standen 6, 7 en 8 en daarna weer verdraaien tot de 



drie bovenligt enzovoort. Op deze manier kun je alle mogelijke combinaties gemakkelijk in 

een tabel naast elkaar zetten en dan kom je uit op 24 mogelijke standen, zie figuur 2. 

Figuur 2: Eigenlijk kent een dobbelsteen, zoals de cijfers boven de kolommen aangeven, maar 

24 standen. 

 

Zo, dat valt dus reuze mee, maar moeten we echt al die 24 standen zichtbaar maken op onze 

elektronische kubus? Alles kan, maar echt spectaculair wordt het niet en daarom is er voor 

gekozen om alleen het zessenpatroon over de zes vlakken 

te verplaatsen, zoals dat ook is aangegeven in figuur 2. 

Het gaat er om de rode cijfers 6 in de tabel van vlak naar 

vlak te laten springen. Tegelijkertijd worden dan de 

waarden van de overige vlakken van de betreffende 

stand/kolom weergegeven en zo hebben we genoeg aan 

zes standen die zich steeds herhalen. Van die zes zoge-

naamde werkstanden tekenen we een nieuwe tabel, die 

volgens figuur 3 de benaming DMAT3D heeft meegekre-

gen. In een eerdere aflevering ‘Van looplicht naar dob-

belsteen’ met D10 en D11 wordt aan het eind een afge-

schermde diodenmatrix besproken. Deze vormt het hart 

voor elk dobbelsteenvlak. Omdat de cijfers 5 niet hoeven 

te worden gestuurd – zij vormen als het ware de ‘rust-

stand’ van de matrix - zijn ze in deze tabel doorgehaald.  

 

Figuur 3: Definitieve 3D-matrix. 

 

Als je elk ander cijfer in tabel 3 in 

gedachten vervangt door een dio-

de, kom je uit op 30 dioden om op 

elk vlak het gewenste ogenpatroon 

te kunnen selecteren, namelijk vijf 

dioden per stand. Dat is nog rede-

lijk te overzien. 

Na deze theorie volgt de realisatie: 

voor de doorzetters! 

 

Figuur 4: Start-/stopschakeling. 



De start-/stopschakeling D12SST 

Het snel laten rollen van de ogen over de zes vlakken van de kubus heeft weinig zin omdat dat 

toch niet is te volgen. Daarom is er voor gekozen om dit in de stand no-maal (N)  langzaam te 

doen en traag (T) in de andere stand door het vergroten van de condensatorwaarden, zie figuur 

4. De timer-/tellercombinatie wordt weer gevolgd door inverters die de signalen van de teller 

omkeren; ditmaal met een 4069 omdat de belasting van de uitgangen laag blijft. Dit levert de 

zes standen op om de kubus te sturen: zoiets kleins stuurt zoiets groots. 

 

Nogmaals: 

DMAT2A 

Deze afgeschermde 

diodenmatrix vormt 

het hart van elk vlak 

van de kubus en is 

dus zesmaal nodig, 

zie figuur 5. De 

drukknop naar aarde 

aan elke ingang om 

een ogenpatroon 

weer te geven, kan 

worden vervangen 

door een diode naar 

aarde die hetzelfde 

effect oplevert. Dat 

wordt dan de 3D-

matrix uit figuur 3.   Figuur 5: Het hart van elk dobbelsteenvlak. 

 

Zoals gezegd zijn er maar vijf dioden nodig, want stand 5 ontstaat automatisch als de scha-

keling zich in rust bevindt met alle ingang-

en op een logisch hoog niveau. 

 

Sturen van DMAT2A 

Om het plaatsen van de 3D-matrix tussen 

de besturing en de zes vlakken te verduide-

lijken is dit in figuur 6 voor de eerste tel-

lerstand aangegeven. Steeds worden de 

betreffende ingangen van de zes vlakken 

met DMAT2A’s naar aarde getrokken via 

de vijf dioden D1 tot en met D5. Merk op 

dat het achtervlak niet wordt gestuurd, zo-

dat daarop automatisch de vijf ogen van de 

betreffende dobbel-

steen oplichten. Vul 

je de rest zelf in? 

 

 

 

 

Figuur 6: Plaats 

van de 3D-matrix. 



Onderbrengen van de 3D-matrix 

Volgens figuur 7 kan de zesvlaks dobbelsteen worden opgezet op een moederprint. Rechts 

worden de zes printjes van de vlakken in de daarvoor gemonteerde connectoren gestoken en 

links wordt de 3D-matrix opgezet. Op elk snijvlak van de zwarte en groene lijnen is een 

soldeereilandje getekend. De groene lijnen bevinden zich dan als draden op enige afstand 

boven de print en daartussen worden de dioden aangebracht. 

 
Figuur 7: Printsuggestie voor het opzetten van een 3D-matrix. 



Display  

Om het af te ronden is gekozen voor het in 

de vorige aflevering besproken display 

DD8, zie het blokschema van figuur 8. Dat 

levert een kubus van tenminste 10x10 cm 

op met LED’s met een doorsnede van 10 

mm want het oog wil ook wat. 

 

 

Figuur 8: Blokschema tot besluit: voor 

welk display zou je zelf kiezen mocht je 

zoiets willen bouwen? 

 

Hierna volgt een aantal foto’s met uitleg 

over de bouw van het geheel. Om te be-

ginnen een indruk van het voor- en ach-

teraanzicht. 

Figuur 9 

en 10: Het 

was ach-

teraf een 

hele klus 

om de ku-

bus in hout 

(parket) uit 

te voeren!  

 

 

Het ge-

vaarte rust 

op twee 

losse gor-

dijnroeden 

en heeft 

een band-

kabel met 

connector 

wat de op-

bouw en 

het trans-

port  ver-

gemakke-

lijkt. De 

aluminium 

behuizing 

staat vast 

gemon-

teerd op 

het onder-

ste plankje. 



 
Figuur 11: De elektronica met voeding; rechts de basisprint met zes opgestoken dobbelstenen 

en daarvoor de 3D-diodenmatrix. 

 

Figuur 12: De kleine stuurprint 

D12SST staat voor de voeding. 

 

 

Figuur 13: Zijaanzicht van de elektro-

nica. Door de relatief smalle behuizing is er minder ruimte voor de basisprint. Daarom is de 

3D-diodenmatrix ook als een afzonderlijke module op de basisprint gestoken. De 30 dioden 

zijn ‘ruimtelijk’ rechtop gemonteerd. 

Rechts is de connector te zien waarop de zes dobbelstenen zijn aangesloten voor de bandka-

bel die naar de kubus gaat. 


