
Kunstzinnige dobbelsteen    Johan Smilde 

 

Over oplichtende paddo’s, een groene glazen reuzenspin en het geheim van de 

tien koperen spijkertjes... 

     
 

De eerste dobbelsteen in deze serie ( D01) is een echte blikvanger. Het display is voorzien van 

zes oplichtende paddenstoelen en in het midden prijkt een grote reuzenspin die vanaf de 

onderzijde wordt aangelicht. Dat is weer eens wat anders dan de gebruikelijke rollende oogjes 

van een normale dobbelsteen. Eerst maar eens kijken hoe de dobbelsteen zelf werkt. 

 

 
 

De spin in het midden licht op bij het nabootsen van het ‘oog’ voor de cijfers 1, 3 en 5.  



 

Opzet van de dobbelsteen 

De ogen van de dobbelsteen zijn aangegeven met de  letters P, Q, R en S en deze volgen hier 

het patroon van tabel 0, zie figuur 1. Hierbij staat een 1 voor het oplichten van een oog en bij 

0 zijn de ogen gedoofd. Elektronisch gezien betekent dit dat de uitgangen actief hoog zijn. Het 

omgekeerde (actief laag) kan ook en dat patroon komt bij de hieropvolgende dobbelsteen D02 

aan bod. Het oog P zal alleen bij de standen 1, 3 en 5 oplichten. De beide oogjes Q lichten op 

in stand 2 en voor stand 3 komt P er dan weer bij om de diagonaal op te vullen. In stand vier 

lichten de ogen Q en R in de vier hoeken op, in stand 5 komt P er weer bij en voor stand 6 

dooft P en gaan de ogen S oplichten. Bij een elektronische dobbelsteen kan, in tegenstelling 

tot een gewone dobbelsteen, stand 0 voorkomen. Hier wordt in stand 7 meteen 

teruggesprongen naar stand 1, waarbij dan als bijkomstig voordeel geldt dat P hoog blijft! 

Vertaald naar de elektronica gaat P op elke stand van laag naar hoog en dat komt overeen met 

het op een klokimpuls laten omschakelen van een flipflop. Verder valt op dat eerst Q hoog 

wordt en blijft, even later R hoog wordt en blijft en dat tenslotte ook S hoog wordt als de 

kolommen van de tabel van boven naar beneden worden doorlopen, tot en met de reset van 

stand 7. Een dergelijke cyclus komt overeen met het vullen van een schuifregister op een 

klokimpuls. Met deze informatie als uitgangspunt is de dobbelsteen al bijna klaar; nu nog 

even wat IC’s er bij zoeken. 

 
Figuur 1: De ogen P, Q, R en S van de dobbelsteen volgen hier het patroon van tabel 0. 

 

Het kloppend hart 

Het schema van dobbelsteen D01, opgebouwd uit drie IC’s, is weergegeven in figuur 2. Met 

drukknop D1 wordt de dobbelsteen bediend. In rust is ingang CLR van de onderste flipflop 

7476 laag en is uitgang 11 (UA) laag. Bij het indrukken van de knop wordt ingang PRE 

(preset) laag gemaakt, waardoor uitgang 11 (UA) hoog wordt. Dit signaal gaat naar pen 1 van 

de eerste Schmitt-trigger ST1 van het type 7413 die hierdoor wordt vrijgegeven en een 

kloksignaal opwekt met een vrij lage frequentie van circa 5 Hz. Hiermee loopt of rolt de 

dobbelsteen alleen tijdens het indrukken van drukknop D1.  Het kloksignaal gaat naar de 

tweede flipflop 7476 waarvan uitgang 15 het oog P stuurt. In het ritme van het kloksignaal 

schakelt deze flipflop steeds aan en uit, waardoor de ingangsfrequentie wordt gedeeld. Door 

deze lage frequentie is goed te zien dat de dobbelsteen werkt. De flipflop schakelt automatisch 

omdat de ingangen J en K altijd hoog zijn, evenals PRE en CLR. Bij TTL hoeven deze 

ingangen niet aan de positieve voedingsspanning te worden gelegd; ze zijn niet-aangesloten 



vanzelf hoog. De geïnverteerde uitgang (14) van flipflop 1 is doorverbonden met de 

klokingang (1) van het 5-bits schuifregister 7496. Bij deze dobbelsteen worden alleen de 

uitgangen A, B en C gebruikt waarmee de ogen Q, R en S worden gestuurd. Het schuifregister 

wordt teruggezet (uitgangen laag) door de resetingang even laag te maken, mits PRE (pen 8) 

laag is. Daarom ligt ingang PRE continu aan aarde. Na een reset is het parallel laden van het 

register mogelijk, maar dat is hier niet aan de orde. Wel belangrijk is de manier waarop het 

register wordt ingeklokt. Op elke klokimpuls op CLK (pen 1) wordt de informatie van de 

seriële ingang SI (pen 9) doorgestuurd naar uitgang A. Hier is SI continu hoog omdat deze 

(voor alle zekerheid) met de plus is verbonden. Op de eerste klokimpuls wordt uitgang A 

hoog, op de tweede wordt deze informatie doorgeschoven naar B en wordt A opnieuw hoog, 

op de derde klokimpuls wordt er opnieuw doorgeschoven van B naar C en van A naar B en 

wordt A weer hoog enzovoort. Op deze manier loopt het register vol met enen. Door niet in te 

klokken op het kloksignaal van de impulsgenerator 7413, maar door de geïnverteerde uitgang 

/P van de flipflop te gebruiken als kloksignaal, wordt de tabel gevolgd. Interessant is stand 7, 

want door de tweede Schmitt-trigger ST2 gewoon te gebruiken als NAND-poort met vier 

ingangen en daaraan de signalen P, Q R en S toe te voeren als resetsignaal voor het 

schuifregister, wordt deze laatste weer op nul gezet. Omdat uitgang P van de flipflop op dat 

moment nog hoog is en omdat de flipflop niet tegelijk met het schuifregister op nul wordt 

gezet, komt stand 0 niet voor maar wordt zonder enige inspanning automatisch en ‘fictief’ 

naar stand 1 gesprongen. Daarna is het wachten op het echte kloksignaal en begint alles weer 

van voren af aan. 

 
Figuur 2: Principeschema van dobbelsteen D01. 

 

Alternatieve drukknop 

Hier is bewust gekozen voor een drukknop met omschakelcontact. Zoals hierboven gezegd 

levert dat stabiele standen op: bij het indrukken van de knop gaat de dobbelsteen lopen of 

rollen, bij loslaten van de knop is de score zichtbaar. Bedienen kan ook door een drukknop 

met maakcontact aan te sluiten tussen de klokingang (pen 2) van de flipflop 7476 en aarde, 

maar dat levert geheid storing op door de contactdender. Dit kan worden ondervangen met 

een impulsverlenger, zie figuur 3. In rust is de uitgang van een dergelijke schakeling hoog. 

Wordt er op de knop gedrukt, dan verschijnt er een negatief gaande impuls aan de uitgang en 



die dient dan als signaal om de flipflop storingsvrij om te schakelen. De lengte van de impuls 

wordt bepaald door de RC-tijd en is een beetje afhankelijk van het soort drukknop en de tijd 

die nodig is om alle stoorimpulsen te ondervangen tot het contact echt gesloten is. Kies voor 

C maar ergens een waarde tussen 100 nF (kort) en 10 μF (lang). Omdat een IC meestal vier 

poorten met twee ingangen heeft, kunnen er twee anti-denderschakelingen met een IC worden 

gebouwd. Deze oplossing heeft als nadeel dat er tweemaal op de knop moet worden gedrukt, 

de eerste keer om een worp te starten en daarna nog een keer om de dobbelsteen te stoppen. 

De oplettende lezer ziet in figuur 2 links van de anti-denderschakeling nog de opmerking 

(TEST) staan. Deze klokingang kan namelijk ook worden gebruikt om de dobbelsteen aan een 

duurtest te onderwerpen door deze automatisch in- en uit te schakelen en te controleren of de 

tabel nauwkeurig wordt gevolgd. Daarvoor is een testkastje gebouwd, waarover later meer. 

 
Figuur 3: Een tweetal schakelingen voor het activeren van de dobbelsteen zonder 

contactdender. 

 

De paddenstoelen 

Eigenlijk zijn deze paddenstoelen bedoeld als tuinverlichting die automatisch inschakelt bij 

het invallen van de schemering. Oorspronkelijk waren de zes paddenstoelen aangesloten op 

een ‘neprotsje’ met zonnepaneel en een oplaadbare batterij met een voor dat doel 

gebruikelijke capaciteit van 600 mAh, zie figuur 4 waarin dit schematisch is weergegeven. De 

zes ingebouwde, rode LED’s in transparante behuizing zijn parallel aangesloten op een 

voedingsspanning van 1,2 V met waarschijnlijk nog een kleine voorschakelweerstand in het 

rotsje. Helaas ontbreekt verdere informatie maar dat is geen ramp want meten is weten. Het 

geheel wordt toch uit elkaar geknipt en daarmee is dat rotsje met zonnepaneel voor deze 

toepassing overbodig geworden.  

 
 

Figuur 4: De zes paddenstoelen waren als tuinornament aangesloten op een zonnepaneeltje. 

 

Omdat de TTL-dobbelsteen met 5 V wordt gevoed, gaan we daar ook van uit bij de LED’s. 

Wat je ook doet, schakel altijd een weerstand in serie met een onbekende LED voordat deze 

op een voedingsspanning wordt aangesloten. Doe je dat niet en is de spanning hoog genoeg 

om een LED te laten oplichten, dan brandt deze meestal in een fractie van een seconde met 

een felle lichtflits door als de stroom niet wordt begrensd. Dat is dan meteen einde oefening 



en hoofdpijn als je in de felle flits hebt gekeken. Het is ook nog eens lastig als er geen 

reserve-LED beschikbaar is. Bij dit soort LED’s, die op een lage spanning werken en toch een 

aantal uren in het donker branden, kun je ervan uitgaan dat de stroomopname minimaal moet 

zijn, want anders is de oplaadbare batterij te snel leeg. Ook de lichtopbrengst kan meevallen. 

Dat is gecontroleerd door de LED met een weerstand van 1 kΩ in serie aan te sluiten op de 

voedingsspanning van 5 V. Er kan dan volgens de wet van Ohm maximaal een (veilige) 

stroom van 5 mA lopen. Na meting is de stroom circa 4 mA en bij beoordeling van de 

lichtopbrengst mag de stroom nog wel wat lager zijn. Op zich blijken deze LED’s behoorlijk 

robuust te zijn en ze kunnen zelfs nog wel een stroom van 10 mA verwerken, waarbij de 

paddo’s ook in het volle daglicht nog goed zichtbaar oplichten. Goed om te weten, maar we 

gaan niet tot het uiterste met als resultaat wellicht een beperking van de levensduur. De 

hoogste tijd om paddo’s en spin op te stellen! 

 

Enkele constructiedetails 

Op een plateau van circa 20 x 20 cm worden de zes paddenstoelen met dubbelzijdig plakband 

vastgezet, zie figuur 5. Aan de zijkanten van elke paddenstoel worden gaatjes van 2 mm 

geboord waar de bedrading doorheen wordt gestoken. In deze dubbeldraads snoertjes wordt 

aan de onderkant ook nog een knoop gelegd (!) voor de stevigheid. Een zwart kunststof 

doosje met transparant deksel is losgemaakt en beide helften zijn met plakband tegen elkaar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Opstelling van de zes paddo’s met de transparante LED in een bakje in het midden 

van het plateau voor het aanlichten van de glazen spin. 



vastgezet, zodanig dat er een zwart bakje op een verhoging ontstaat waarin later de glazen 

spin wordt geplaatst. Eerst zijn in het midden gaatjes aangebracht, waarin vanaf de onderkant 

een transparante, helder wit licht gevende LED wordt gestoken om de spin te kunnen 

aanlichten. Als de LED is vastgezet, wordt deze door een vooraf geboord gat in het 

middelpunt van het plateau gestoken. In het doosje zelf zijn aan weerskanten twee gaatjes van 

1 mm geboord en daarin zijn rode knopspelden gestoken die door het plateau heen gaan en 

aan de onderkant voorzichtig worden omgebogen; ze kunnen snel afbreken. Op die manier 

kan het doosje eventueel later gemakkelijk worden verwijderd om bijvoorbeeld de LED te 

vervangen. Verder is er een printdrukknop met groene LED aangebracht om de dobbelsteen te 

bedienen. Die groene LED licht tegelijk met de spin in het midden op. Nou, daarmee zijn we 

er bijna - maar wat is nu toch het geheim van de tien koperen spijkertjes? 

 

Interface 

Het is achteraf eigenlijk niet echt een geheim, want er moet nog een verbinding tot stand 

worden gebracht tussen de dobbelsteen en de LED’s. Dat wordt aangeduid met interface en 

daarvoor dienen de tien in het plateau geslagen koperen spijkertjes, waarvan de kopjes in de 

bovenstaande  figuur 5 goed zijn te zien. Aan deze spijkertjes worden aan de onderkant van 

het plateau de benodigde componenten gesoldeerd, zie figuur 6. Hierdoor worden alle LED’s 

zo goed als geïsoleerd van de elektronica van de dobbelsteen in figuur 2.  

 

 
 

Figuur 6: Handbedrade interface aan de tien koperen spijkertjes. 

 

De manier van bedra-

den komt grotendeels 

overeen met het prin-

cipeschema van de in-

terface, zie figuur 7, 

waarin dezelfde op-

stellingsvolgorde is 

getekend. Aan de on-

derste spijkertjes P, Q, 

R en S worden de ba-

sisweerstanden van 10 

kΩ gemonteerd. Aan 

het aardespijkertje 

links worden via de 

blauwe draad de emit-

ters van de transistoren 

Figuur 7: Handbedrade interface met tien spijkertjes. 



 

doorgelust en rechts zit het plusspijkertje voor de voedingsspanning van 5 V. Aan de vier bo-

venliggende spijkertjes P, Q R en S komen de collectoren van de transistoren. Hieraan zijn 

steeds twee weerstanden gesoldeerd waarop de kathoden van de LED’s worden aangesloten. 

Dankzij de grote versterkingsfactor van de transistoren kunnen basisweerstanden van 10 kΩ 

worden gebruikt, zodat de interface behoorlijk is geïsoleerd van de elektronica van de dobbel-

teen. De groene LED en de transparante witte LED voor de spin (P) krijgen een voorschakel-

weerstand van 270 Ω voor een LED-stroom van circa 4 mA. De LED’s in de paddenstoelen 

krijgen elk een voorschakelweerstand van 1 kΩ, hetgeen hier een LED-stroom van 2,7 mA 

oplevert door de extra spanningsval over de transistor. Toch is de lichtopbrengst nog bevre-

digend bij deze lage stroomopname. Dit is de meest veilige oplossing, omdat elke paddo-LED 

nu zijn eigen voorschakelweerstand heeft waarbij de LED-stroom altijd wordt begrensd tot 

maximaal 5 mA. Op die manier kan er eigenlijk nooit iets mis gaan. Ook kan later indien ge-

wenst de elektronica van de dobbelsteen worden vervangen door een ander type, bijvoorbeeld 

een CMOS-uitvoering, zonder de interface te hoeven wijzigen. Als dan ook nog de voedings-

spanning wordt verlaagd tot 3 V, kunnen de voorschakelweerstanden daarop worden aange-

past. 

 

Tot besluit 

Ook zin om zelf een unieke en/of kunstzinnige dobbelsteen bouwen? Ga dan eens op zoek 

naar minimaal zeven LED’s in een speciale uitvoering, zoals deze paddo’s, sleutelhangers, 

kerst- of andere LED-verlichting in alle soorten, maten en kleuren. Neem voor de eerste 

experimenten de bovenstaande handbedrade interface als uitgangspunt en gebruik 

bijvoorbeeld oplaadbare batterijen als veilige voedingsspanningsbron. 

   


