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Als je met meerdere personen een spelletje speelt, is het ook wel eens leuk om aan het eind te 

weten hoeveel ronden dat spel heeft geduurd. Als het spel daarna opnieuw wordt gespeeld, 

kun je vergelijken of het tweede spel in meer of minder ronden is gespeeld, enzovoort. Op die 

manier kun je zelfs statistieken bijhouden… 

 

Het plan 

Het principe van de rondenteller is weergegeven in figuur 1. Van de dobbelsteen wordt hier-

voor het signaal /UA 

(uitgang actief geïnver-

teerd) gebruikt als in-

gangssignaal, maar dit 

signaal wordt niet recht-

streeks toegevoerd aan 

de telleringang. Er zit 

nog een schakel tussen 

voor het instellen van 

het aantal spelers. Dat 

gaat het eenvoudigst 

met een mechanische 

draaischakelaar (die niet 

is getekend) en wat   

Figuur 1: Principe van de rondenteller.         aanvullende elektronica. 

              Na deze ‘voorbereiding’ 

van signaal /UA in de spelerselectieschakeling DSELR wordt het dan te tellen signaal toege-

voerd aan een dubbele opteller of decadeteller die vooraf op nul wordt gezet (drukknop reset). 

De eigenlijke rondenteller DROND1 wordt aangesloten op een decoder/stuurtrap met dubbel  



Figuur 2: Complete schakeling van de rondenteller. 



zevensegmentdisplay D7SUR waarop het aantal ronden van het spel is af te lezen. Dat is 

eigenlijk alles wat nodig is, maar de oplettende lezer heeft op de kopfoto al gezien dat er 

rechts naast het knopje van de draaischakelaar nog een draaiknopje op het kastje zit. Daarmee 

kan de helderheid van het display ook nog worden geregeld. Het geheel wordt dan via een 

drie-aderig kabeltje aangesloten op een al bestaande elektronische dobbelsteen. Daarvoor is 

het kastje aan de achterkant voorzien van een chassisdeel voor het insteken van een 9-polige 

subminiatuur D-connector, die vaak wordt aangeduid met sub-D of D-sub. Dit type connector 

is goed te solderen en vormt min of meer een standaard voor deze dobbelsteenprojecten, zo-

wel voor voedingen als diverse interfaces. 

 

Ingangsschakeling 

Het schema van de rondenteller is weergegeven in figuur 2. In rust is het signaal /UA op de 

ingang van Schmitt-trigger ST4 hoog. Hierdoor is de klokingang van de hulpteller 4017 laag. 

Bij het werpen, ofwel het indrukken van de knop van de dobbelsteen, gaat het ingangssignaal 

laag en wordt uitgang 11 van ST4 hoog na het opladen van C2. Eigenlijk zijn R2 en C2 hier 

overbodig, maar de impulsvertragende condensator dient ook als ontstoringscomponent wan-

neer bij het testen bijvoorbeeld een drukknop rechtstreeks op de ingang wordt aangesloten in 

plaats van op een elektronische dobbelsteen. Als na het indrukken de werpknop wordt losge-

laten, springt de hulpteller 4017 steeds op de negatieve flank van de klokimpuls een stand 

verder. Met de draaischakelaar wordt vooraf bepaald hoeveel standen de teller mag doorlo-

pen, want dat is afhankelijk van het aantal spelers. Bij een spelletje ‘Mens erger je niet’ wordt 

de draaischakelaar in stand 4 gezet als er vier spelers zijn die om de beurt de dobbelsteenknop 

bedienen. Zodra de hulpteller in stand vier komt, is er een rondje voorbij en springt deze op de 

reset terug in stand 0, waarop de uitgang hoog wordt. Via Schmitt-trigger ST1 levert dat een 

negatief signaal op aan ingang 6 van Schmitt-trigger ST2, waarna er even een negatief gaande 

impuls aan uitgang 3 van Schmitt-trigger ST3 ontstaat, afhankelijk van de RC-tijd van C1 en 

R3. Deze impuls wordt toegevoerd aan de eigenlijke rondenteller. We hebben met de hulp-

teller 4017 als het ware een instelbare deler gebouwd, waarvan het deeltal (:N) wordt bepaald 

door de stand van de draaischakelaar. Op deze manier kun je ook een ingangsfrequentie delen, 

want elke keer dat de teller door stand 0 gaat, verschijnt er een impuls op uitgang 3 van ST3. 

 

Rondenteller 

De rondenteller bestaat uit twee delen, namelijk het IC 4518 dat twee complete tientellers of 

decaden bevat met daarboven twee decoders van het type 7447 en een dubbele 7-segment 

uitlezing. Daarop worden de getelde eenheden en tientallen van de spelronden uiteindelijk 

weergegeven. Omdat zoals gebruikelijk de tientallen links en de eenheden rechts worden 

weergegeven, is het schema van figuur 2 daar 

ook eens eigenwijs op aangepast. Het signaal van 

de spelerselectie komt binnen op de rechter teller 

(LSD ofwel least significant decade) en wordt na 

tien impulsen doorgegeven aan de linker teller 

(MSD ofwel most significant decade). Het sig-

naaltje ‘flank’ op de pennen 1 en 9 (in het speci-

icatieblad enable genoemd) geeft aan of de bin-

nenkomende impuls op een positieve of negatie-

ve flank wordt doorgegeven aan de teller. Hier 

wordt geklokt op de negatieve flank omdat het 

signaal ‘flank’ laag is gemaakt. 

 

Figuur 3: Aansluitingen van het dubbele display. 



Grappig om eens van rechts naar links door het schema te lopen in plaats van andersom? Zie 

het maar als een geheugensteuntje tijdens het bouwen, want zo moet de teller immers ook 

worden aangesloten op het display en dat is hier nu meteen duidelijk. Tijdens het inschakelen 

van de voedingsspanning zorgt C3 ervoor dat de teller automatisch op nul wordt gezet. Het 

resetsignaal moet tijdens het tellen laag zijn en daarom zijn de resetingangen via weerstand 

R6 geaard. De teller kan tussen de verschillende spelletjes door even op nul worden gezet met 

drukknop Dr1. De gemeenschappelijke anoden (ga1 en ga2) van het display, zie ook figuur 3,  

zijn via transistor T1 aangesloten op de voedingsspanning, zodat met potentiometer P1 de 

helderheid kan worden geregeld. Hiermee is de be-

schrijving vrijwel compleet, op enkele opmerkingen 

na. Als de verbinding tussen de uitgang van ST3 

(pen 3) en de klokingang van teller 4518 (pen 2) 

aanwezig is, kan R5 worden weggelaten. Deze 

weerstand voorkomt dat de klokingang bij afwezig-

heid van deze verbinding zweeft waardoor de teller 

instabiel zou zijn. Figuur 4 geeft de aansluitingen 

van voedingsspanning en ingangssignaal op een 

sub-D chassisdeel. Rondenteller en dobbelsteen 

worden met een kabeltje verbonden. Wat is het effect Figuur 4: Interfaceconnector. 

als uitgang 0 (pen 3) van de 4017 rechtstreeks op klok- 

ingang 2 van de decadeteller 4518 wordt aangesloten? Ik hou zelf erg van ingangssignalen die 

in rust hoog zijn… Tenslotte geeft figuur 5 een indruk van de opbouw van het geheel. 

  

Figuur 5: Resetknop, helderheidsregelaar en spelerselectieknop naast het dubbele display 

(rechts) met de beide decoders ernaast. Het tellerprintje met de 4518 staat er voor. Tegen de 

achterkant het sub-D chassisdeel en de ingangsschakeling voor de spelerselectie. 

 


