
Van looplicht naar dobbelsteen Johan Smilde 

 

In dit artikel vormt de start-/stopschakeling D07SST van de met duimwielschakelaars pro-

grammeerbare dobbelsteen D07 de basis voor enkele nieuwe ontwerpen, geheel uitgevoerd in 

CMOS. De bedoeling is om uiteindelijk een grote zesvlaks dobbelsteen te bouwen en dit is 

hiertoe de eerste aanzet. Bij deze experimenten wordt de voedingsspanning verhoogd naar 12 

V en er worden enkele al eerder gemonteerde groene en gele LED-displays (DD1) hergebruikt 

die op 5 V werken. Dit verklaart de extra rechtopstaande weerstanden achterop de displays die 

op de overzichtsfoto (afbeelding 1) zijn te zien. 

 

 
 

Afbeelding 1: Overzichtsfoto van…. tja, kun je het linkerdeel met toetsenbordje eigenlijk wel 

een dobbelsteen noemen? Rechts staat dobbelsteen D10 opgesteld met een rode drukknop en 

twee displays (rood/geel) en helemaal rechtsachter staat de bij dobbelsteen D05 besproken 

CMOS code-omzetter DOMZ1 met driemaal 4011 en een 7-segmentdisplay, nu op 12 V. 

 

Start-/stopschakeling als looplicht 

Voor het gemak eerst nog even het schema van de start-/stopschakeling van D07, zie figuur 1. 

Dit schema kan zo worden overgeno-

men en het is handig om de twee 

snelheden waarmee de ogen ‘rollen’ 

te handhaven. Die extra schakelaar 

over de werpknop kan vervallen, 

maar… we gaan op de bediening met 

behulp van een extra IC een variant 

maken die nog nooit eerder is ver-

toond. De 4049 aan de uitgang blijft 

om daarmee rechtstreeks een LED- 

 

Figuur 1: D07SST als basis. 



display te sturen. Voor de goede orde eerst nog even het 

blokschema van een looplicht dat met een dergelijke 

schakeling kan worden gerealiseerd, zie figuur 2. Op de 

uitgangen worden zes LED’s aangesloten die na elkaar 

even zullen oplichten in het ritme van de kloksnelheid, 

normaal (N) of traag (T).  De teller 4017 wordt na het 

oplichten van de zesde LED gereset zodat deze 

terugspringt naar stand 0, of er wordt nog op een extra 

klokimpuls gewacht zodat alle LED’s nog even langer ge- 

doofd zijn, waarna de cyclus zich herhaalt. Het is handig om  Figuur 2: Blokschema van 

 de start-/stopknop door een schakelaar te vervangen. Het uit- het looplicht. 

eindelijke schema is afgebeeld in figuur 3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: 

Zo kan het 

looplicht 

worden 

gebouwd 

met herge-

bruik van 

compo-

nenten. 

 

Aanpassen van het display DD1 

Als je een LED-display hebt bedacht voor een voedingsspanning van 5 V en je wilt dat gaan 

gebruiken voor een hogere voedingsspan-

ning, bijvoorbeeld 12 V, dan moet de 

weerstandswaarde van de voorschakel-

weerstanden worden verhoogd. Je kunt ze 

desolderen en vervangen door weerstan-

den van de juiste waarde, maar waarom 

moeilijk doen als het ook simpel kan? 

Gewoon vier extra weerstandjes van de-

zelfde waarde op de print aansluiten (zie 

figuur 4) en de LED’s blijven in leven! 

 

Figuur 4: LED-display aanpassen aan een hogere voedingsspanning. 

 

Van looplicht naar D10SST 

Zoals gezegd gaan we weer wat stunten met de elektronica en ontwerpen we voor de nieuwe 

dobbelsteen een afwijkende start-/stopschakeling. Het idee is dat de ogen van de dobbelsteen 



continu rollen en dat door even te drukken op de start-/stopknop de worp gedurende enkele 

seconden is te zien. Daarna verdwijnt de worp en loopt de dobbelsteen automatisch verder op 

de ingestelde snelheid. Om deze truc te kunnen realiseren, wordt voor de timer een type 

gekozen dat nauwelijks stroom opneemt en wordt een CMOS-IC (4011 of 4093) toegevoegd 

waarmee de timer wordt in- en uitgeschakeld, zie figuur 5. 

De in de vorige afleveringen al eens voorgestelde anti-denderschakeling als impulsverlenger 

komt hier goed van pas. De 

RC-combinatie R4/C4 geeft 

een tijdsduur van circa 3,5 

seconde. Op de uitgang van 

ST3 wordt het minpunt van 

de timer (pen 1) aangesloten. 

In rust is de uitgang van ST3 

laag en loopt de stroom van 

de timer door de N-kanaal 

FET’s van de poortschakeling 

naar aarde. De maximaal 

haalbare doorlaatstroom is 

maar 0,5 mA, vandaar de 

zuinige timer. Als er op de 

knop wordt gedrukt gaat de 

uitgang (pen 10) hoog en 

stopt de timer even. Dan kan 

het aantal gegooide ogen 

worden afgelezen. 

 

Figuur 5: Start-/stopschake-

ling voor dobbelsteen D10. 

 

Van looplicht naar dobbelsteen 

In principe is het mogelijk om van 

elk willekeurig looplicht dat zes 

standen heeft een dobbelsteen te 

maken. Wat nog rest is het display 

zodanig aan te sturen dat op elke 

stand de juiste LED’s oplichten. Dit 

kan met behulp van een diodenma-

trix. Hiervoor worden in eerste in-

stantie de hoge logische signalen (1) 

van de dobbelsteentabel domweg 

vervangen door dioden, zie figuur 6. 

Er zijn dan 11 dioden nodig. De 

diode voor S is eigenlijk niet nodig 

omdat hier een simpele doorverbin-  Figuur 6: Opzetten van een diodenmatrix. 

ding volstaat. Vanwege de symmetrie 

en omdat dioden erg goedkoop zijn, kan zo’n matrix simpelweg met 12 dioden worden ge-

bouwd, zie figuur 7. Een en ander is gemakkelijk te controleren aan de hand van tabel 1. 

Vervolgens zijn de dioden op een printje gemonteerd dat wordt gekoppeld aan het display 

DD1 met gele LED’s, zie afbeelding 2. In plaats van D12 kan ook met een doorverbinding 

(draadje) worden volstaan.  



 

 

 

 

 

 

Figuur 7 en bijbehorende detailafbeelding 2: 

Realisatie van de eerste stroomvoerende dio-

denmatrix DMAT1 die het “enenpatroon” van 

de tabel volgt. 

 

Bij deze uitvoering loopt de stroom van de 

LED’s vanaf de +12 V voedingsspanning via de diodenmatrix en de uitgangen van de 4049 

naar de min (aarde). Afhankelijk van de gekozen LED’s mag de stroom wel 10 of 20 mA zijn, 

want hoe hoger de voedingsspanning, hoe verder de N-kanaal FET’s van de 4049 worden uit-

gestuurd, dus hoe meer stroom ze mogen geleiden naar aarde. Bij een maximale voedings-

spanning van 15 V kan de 4049 zelfs ruim 40 mA doorlaten. Dit is een van de redenen om de 

voedingsspanning bij deze experimenten te verhogen naar 12 V (ook de voedingsspanning 

voor de kubus!). 

 

Denk nu eens andersom… 

Zo, nu kun je al van elk willekeurig looplicht een dobbelsteen maken met behulp van 11 of 12 

dioden. De diodenmatrix met signaaldioden (liefst silicium met een doorslagspanning van ten-

minste 25 V en geschikt om 

er een stroom van pakweg 

50 tot 100 mA door te kun-

nen jagen) kan zelfs met 

nog minder dioden worden 

uitgevoerd, zie figuur 8. De 

truc is om in plaats van de 

enen nu alle nullen te ver-

vangen door dioden; dan 

hebben we al genoeg aan 

zeven dioden! Ga maar na: 

Figuur 8: Deze diodenmatrix volgt het nullenpatroon.            Een uitgang van de 4049 is 

         in rust hoog en wordt laag 

als een bepaalde stand wordt bereikt. Uit de tabel van figuur 8 volgt dat P laag is in de standen 

2, 4 en 6 en hier worden de nullen meteen spontaan vervangen door dioden. In stand 1 zijn Q 

en R laag, weer twee dioden. In stand 2 zijn P en Q laag (extra diode voor Q want P hebben 

we al) en in stand 3 is R laag. Alles optellend levert dit kunstje zeven dioden op. We zijn er 

nog niet helemaal, want S is altijd laag, behalve in stand 6: dat is precies het omgekeerde van 

wat we zouden willen om bij het laag gaan van de ingang ook de oogjes van S in stand 6 te la-

ten oplichten. Signaal S moeten we dus omkeren of inverteren. Wat doen we om het plaatje 

compleet te maken met stand 5? Dat is gemakkelijk: helemaal niets! Volgens de tabel en 

dankzij de vernuftige schakeling ontstaat stand 5 helemaal automatisch en spontaan vanzelf 

als geen van de ingangssignalen wordt geaard via een diode, zie figuur 9. 



Figuur 9: Deze diodenmatrix DMAT2 onderdrukt de ingangssignalen volgens het “nullen-

patroon”. 

 

Om deze schakeling te kunnen begrijpen gaan we er van uit dat de ingangen 1 tot en met 6, 

ofwel de standen van dobbelsteen D10, niet zijn aangesloten. De ingangen van de 4049 liggen 

via de trekweerstanden van 100 kΩ aan de positieve voedingsspanning en zijn dan hoog. 

Hierdoor zijn de uitgangen voor P, Q en R laag en daaruit volgt dat het display altijd spontaan 

stand vijf laat zien! Daarom hoeft stand 5 niet te worden gecodeerd of aangestuurd. Tegelij-

kertijd wordt het signaal voor S via een extra inverter (gelukkig zitten er zes in het IC) omge-

keerd aangeboden en is uitgang 12 van de 4049 hoog. Vandaar dat aan deze uitgang in plaats 

van S de omgekeerde notatie /S is aangegeven. Loop nu nog eens door de tabel en controleer 

welke ingangen er via de dioden in elke stand worden geaard en welke LED’s dan oplichten. 

Omdat de dioden nu aan de ingangen van de buffertrap 4049 zijn geplaatst worden ze niet 

belast door de LED-stromen en zijn in principe alle signaaldioden geschikt met een doorslag-

spanning van circa 25 V (voor de veiligheid). De diodenmatrix DMAT2 wordt ook aangeslo-

ten op de uitgangen van buffertrap 4049 achter de teller 4017 van de start-/stopschakeling 

D10SST. Als geheugensteuntje geeft het blokschema van figuur 10 dit nogmaals aan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Blok-

schema van dob-

belsteen D10 met 

twee varianten van 

de diodenmatrix, 

waarbij DMAT1 de 

LED-stromen van 

DD1 geleidt en 

DMAT2 zich vóór 

de stuurtrap van 

DD4 bevindt. 



Dobbelsteen D11: 
Variant met een groot display 
 

Deze dobbelsteen werkt ook volgens 

het hiervoor besproken principe van 

een looplicht met een LED-stroom 

voerende diodenmatrix, zie het blok- 

schema van figuur 11 hiernaast. De 

start-/stopschakeling aan de ingang is weer   Figuur 11: Blokschema van D11. 

‘normaal’ uitgevoerd zonder fratsen, dus elke  

timervariant van het type 555 is inzetbaar. De werpknop is verplaatst en de dobbelsteen kan 

naar keus op normale (N) of trage (T) snelheid lopen, zie figuur 12. 

 Figuur 12: Schema van dobbelsteen D11 met LED-stroom voerende diodenmatrix. 

 

Display DD8 

Van de kleine 3 mm LED’s van dobbelsteendisplay DD4 via de grotere 5 mm LED’s van 

dobbelsteendisplay DD1 gaan we nu naar de ‘allergrootste’ 10 mm LED’s van display DD8, 

zie afbeelding 3 hieronder. De hier toegepaste LED’s van Telefunken hebben de aanduiding 

TLHR (R=red/rood), TLHY (Y=yellow/geel) 

en TLHG (G=green/groen). Deze LED’s heb-

ben elk twee chips met een gemeenschappe-

lijke kathode en afzonderlijke anodes en daar-

door drie aansluitpennen. Het lijkt logisch om 

elke LED een eigen voorschakelweerstand te 

geven, want als ze intern parallel zouden zijn 

geschakeld, zou de fabrikant immers met twee 

aansluitingen kunnen volstaan! Dus toch maar 

elke LED zijn eigen voorschakelweerstand. 

Mocht er onverhoopt een LED-chip van het 

duo uitvallen, dan blijft de andere het hopelijk 

wel doen… 

  

Afbeelding 3: Display DD8 van 9x9 cm! 



Afbeelding 4: Dobbelsteen D11 heeft een ruim 

jasje gekregen, dankzij de grote displayprint 

van 9x9 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13 hieronder: Aansluitschema van de 

grote 10 mm LED’s op een spanning van 12 V. 

 

 

Stroomverdeling door de LED’s 

Na meting blijkt dat de rode LED’s een spanningsval hebben van 2 V als ze oplichten; over de 

gele en groene LED’s is de spanningsval 2,4 V. Omdat de LED’s voor de dobbelsteenogen Q, 

R en S in serie staan, kan de voedingsspanning denkbeeldig worden opgedeeld in 2x6 V. Dan 

rolt er een voorschakelweerstand van 390 Ω uit voor de rode en 330 Ω voor de twee andere 

kleuren bij een ‘zuinige’ LED-stroom van circa 10 mA voor elke afzonderlijke LED. Dit 

grapje kost weliswaar een handvol weerstanden, maar zo is de schakeling stabiel en kunnen 

de LED’s gegarandeerd jaren mee. Bedenk dat er tussen de LED’s en de uitgang van de 4049 

bij deze dobbelsteen altijd een extra diode van de diodenmatrix in serie staat waar dan een 

stroom van 20 mA doorheen loopt als de betreffende uitgang geleidt. Dit schitterende display 

gaan we ook gebruiken voor de kubus, ofwel de zesvlaks dobbelsteen! 

 

Er is nu nog één onderwerp over, namelijk de schakeling achter het toetsenbordje… 



De afgeschermde diodenmatrix 
Bij de foto aan het 

begin van dit artikel 

stond de vraag: kun je 

het linkerdeel met 

toetsenbordje, zie 

figuur 14, eigenlijk 

wel een dobbelsteen 

noemen? Het  ant-

woord is ja; DMAT2 

kan als de basis worden Figuur 14: Blokschema van de afgeschermde diodenmatrix.  

beschouwd van een dob-.  

belsteen die geheel statisch met een vijftal drukknopjes wordt bediend. Speciaal voor de ku-

bus is de diodenmatrix nu helemaal ingekapseld tussen een niet-inverterende CMOS buffer 

4050 en de al toegepaste inverterende buffer 4049 die de LED-stromen stuurt. Er wordt een al 

eerder gemonteerd display met groene LED’s  (DD1) voor 5 V opnieuw gebruikt. Het geheel 

doet dienst als testopstelling, zie afbeelding 5 en het schema van figuur 15. 

Figuur 15: Schema van de afgeschermde diodenmatrix DMAT2A en afbeelding 5. 

 

Op de ingangen van de 4050 worden de drukknopjes 

aangesloten van het toetsenbordje dat afkomstig is van 

een speelgoedtelefoon. Als ingang 1 via toets 1 wordt 

geaard zal ook de betreffende uitgang van de 4050 laag 

worden. Via D1 en D2 worden dan de lijnen Q en R 

laag gemaakt. Lijn  P blijft hoog, zodat uitgang P van 

de 4049 laag wordt en LED P oplicht. Controleer maar 

even wat er met de andere ingangen gebeurt en vergeet 

niet dat er in rust altijd een vijf zichtbaar is op het dis-

play. Vandaar dat toets 5 niet is aangesloten! Uiteinde-

lijk spaart dat een stel dioden en bedrading. Door de 

matrix af te schermen met een ingangsbuffer is ook de 

fan-in tot een minimum beperkt en dat verhoogt de be-

trouwbaarheid van het grote project: het bouwen van de 

zesvlaks dobbelsteen, waarbij een zestal DMAT2A’s 

het uitgangspunt vormt. Dit statische ontwerp is vrijwel 

onverwoestbaar en wordt dobbelsteen D12! 


