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Bij dit derde ontwerp is de TTL van dobbelsteen D01 omgezet in CMOS. Er is naar gestreefd 

om hierbij voor het schuifregister een IC met vergelijkbare eigenschappen te vinden en dat is 

redelijk gelukt, al zijn er wel kleine aanpassingen nodig om beide dobbelstenen precies zo te 

laten reageren. 

 

Het ogenpatroon 

Deze dobbelsteen loopt weer volgens tabel 0, zie figuur 1. Als de signalen hoog of 1 zijn, 

lichten de ogen of LED’s op. Bij het bereiken van stand 7 wordt meteen teruggesprongen naar 

stand 1, zodat een geheel gedoofd display niet voorkomt. 

  
 

Figuur 1: Oplichten van de ogen/LED’s volgens tabel 0. 

 

Werking van dobbelsteen D03 

Het principe van D03 is weergegeven in figuur 2. Vergelijk deze schakeling maar eens met 

die van D01, dan valt meteen op dat de SET- en RESET-ingangen van de JK-flipflop 4027 

precies andersom werken. Daarom zijn deze ingangen voorzien van een inverter, zodat de 

ingangen voor het starten en stoppen in rust hoog zijn. Omdat niet aangesloten pennen een 

CMOS-IC instabiel kunnen maken, is het raadzaam om niet gebruikte ingangen met elkaar te 

verbinden als dat logisch verantwoord is, of om ze te aarden of aan de plus te hangen, net hoe 

het uitkomt. Bij deze EN-poorten zijn de ingangen met elkaar verbonden en ook nog via 

weerstanden van 47 kΩ aan de +5 V gelegd, zodat ze in rust echt hoog zijn. Via de drukknop-

pen D1 en D2 wordt de dobbelsteen dan gestart respectievelijk gestopt. Dat kan ook via een 

enkele drukknop met anti-denderschakeling op de klokingang, pen 3 van de 4027; zie daar-

voor figuur 9 aan het eind van deze beschrijving. Via deze ingang kan de dobbelsteen ook 

worden getest, maar daarover later meer. Net als bij dobbelsteen D01 geeft de flipflop de 

astabiele multivibrator ST1 met 1/4 Schmitt-trigger 4093 vrij en die geeft een langzaam klok-

signaal af aan de tweede JK-flipflop. De frequentie wordt bepaald door R1 en C1. Bij dit type 

lampjes geeft een waarde van 1 μF een bevredigend effect. Bij een nog grotere waarde van 

bijvoorbeeld 2,2 μF loopt de dobbelsteen (te) langzaam, al is dat wel mooi als demonstratie-

object. Door de SET en RESET-ingangen van de tweede JK-flipflop te aarden, klapt deze op 

elke klokimpuls om en dat is dan meteen het uitgangssignaal voor P. Het geïnverteerde sig-

naal wordt toegevoerd aan een 4-bits schuifregister 4015, waarvan er hier zelfs twee in een 

behuizing zitten. Erg handig, want hierdoor volstaan drie IC’s voor de dobbelsteen. Er zijn 



maar drie bits nodig van het eerste schuifregister die op elke impuls achtereenvolgens hoog 

worden en blijven door de DATA-ingang aan de plus te leggen. Het tweede register wordt pas 

vrijgegeven als S hoog is, omdat dan de DATA-ingang (pen 7) hoog wordt. Als daarop P 

hoog wordt en dit signaal wordt doorgegeven aan de klokingang van het tweede schuifregister 

4015, zal uitgang A (pen 5) even later hoog worden en dan worden meteen de beide 

schuifregisters gereset. Dit is een razendsnelle cyclus waarbij uitgang P onveranderd hoog 

blijft. Zou de dobbelsteen op dat moment worden gestopt, dan brandt alleen het middelste 

lampje en is het cijfer 1 gegooid. 

 

 
Figuur 2: Schema van dobbelsteen D03, uitgevoerd in CMOS. 

 

Ombouw sleutelgatzoeker 

Voor het display zijn zeven sleutelgatzoekers gebruikt die in de vorm van miniatuur 

spaarlampjes zijn uitgevoerd, eigenlijk bedoeld om aan een sleutelhanger o.i.d. te bevestigen, 

zodat ze ’s avonds altijd bij de hand zijn. Dit soort LED-lampjes is voorzien van drie 

knoopcellen van het type AG3 van 1,5 V die hier in serie zijn geplaatst, zie figuur 3. 

   
 

Figuur 3: Elke LED werkt op drie knoopcellen. 

 



Opvallend is dat de plus en min zijn verwisseld als je tenminste gewend bent dat de plus het 

kleinere, ietwat verhoogde vlakje in het midden is en de min de buitenkant. Bij dit type is het 

precies andersom! Verder is er nog een (vergrendelende) drukknop om de LED in of uit te 

schakelen. Prima, maar we hebben nu al een donkerbruin vermoeden dat we uiteindelijk die 

21 knoopcelletjes over zullen houden en ook nog zes drukknoppen omdat de lampjes voor 

deze dobbelsteen worden omgebouwd, zie figuur 4a.  

 

  Figuur 4a: Omgebouwde lampjes. 

 

Eerst worden de lampjes losgeschroefd en de lamphouder met knoopcellen en LED uit het 

ornament getrokken. Daarna wordt de drukknop uit de houder getrokken. De knoopcellen zijn 

aan de ene kant allemaal te zien, maar aan de andere kant, vlak boven de drukknop, is er maar 

één zichtbaar via een gleufje. Die knoopcel kan er met een schroevendraaier of ander voor-

werp worden uitgedrukt waarna de andere knoopcellen gemakkelijk zijn  te verwijderen. Nu 

hebben we een leeg kokertje (met de transparante LED in top) en daarin wordt de voorscha-

kelweerstand van 270 Ω voor de LED gestoken, zie figuur 4b. De draad die naar de korte 

LED-aansluiting binnenin het kokertje wijst, wordt ongeveer voor de helft ingekort en daar-

aan wordt de LED gesoldeerd. Aan de andere kant van de weerstand wordt een stuk installa-

tiedraad van 2,5 mm² gesoldeerd. Duw de isolatie daarvan zover mogelijk naar binnen als de 

draad net na het solderen nog warm is. Deze draad dient later tevens voor de bevestiging van 

de lampjes. De LED heeft langs de buitenkant van het kokertje nog een lange draad die oor-

spronkelijk naar de drukknop ging. Daaraan wordt een dunne, liefst rode draad gesoldeerd en 

dat is dan de plusaansluiting. Hierna wordt de afgeschroefde huls weer op het kokertje ge-

draaid. Het gat, bedoeld voor de bevestigingsring van de sleutelhanger, is ruim genoeg voor 

het doorvoeren van de dikke installatiedraad en de dunne plusdraad, zie figuur 4c. 

 

   
 

Figuur 4b: Montage van de voorschakelweerstand in het kokertje (links). Figuur 4c rechts 

geeft een indruk van het aangepaste lampje met opgeschroefde huls, klaar voor gebruik. 

 



Opbouw van het display 

Er zijn twee verschillende typen miniatuur spaarlampjes, zie figuur 5. Van het type met de 

ronde spiraal was de meeste voorraad in de winkel, dus in het midden prijkt trots een gebogen 

spaarlampje. Het mooist is om de voetjes boven het plateau te plaatsen, waarbij de dikke in-

stallatiedraad via een (verzonken) gat van 2 mm aan de onderkant wordt voorzien van een 

schijfje kurk. Dit is wellicht niet de meest stabiele bevestigingsmethode, want nu ‘zweven’ de 

lamphouders min of meer boven het plateau. Je kunt ze ook lijmen of schroeven door grotere 

gaten in het plateau te boren, of wat anders bedenken. In figuur 6 is te zien hoe de schijfjes 

kurk aan de onderkant van het plateau de lampjes zonder te lijmen op hun plaats houden. 

 

   
 

Figuur 5: De zeven miniatuur spaarlampjes voor dobbelsteen D03 (links). 

Figuur 6: Even een kurk in schijfjes snijden voor de bevestiging van de ornamenten (rechts). 

 

Stuurschakeling 

De voorschakelweerstanden zijn onzichtbaar opgeborgen in de LED-kokertjes maar de in 

CMOS uitgevoerde elektronica van de dobbelsteen kan onmogelijk de ingestelde en gewenste 

10 mA stroom leveren voor elke LED. Daarom wordt hier een IC van het type ULN2003 ge-

bruikt in plaats van losse transistoren, zie figuur 7. Dit IC heeft een zevental Darlington-tran-

sistorschakelingen die de CMOS-uitgangen van de dobbelsteen nauwelijks belasten. Elke 

LED krijgt zijn eigen stuurtrap. Na het aansluiten van de LED’s kan onafhankelijk van de 

elektronica van de dobbelsteen de bedrading worden getest met een druk op de knop: dat is 

een van de verwijderde drukknopjes uit een LED-houder. Als alle draden goed zijn aangeslo-

ten, lichten alle LED’s tegelijk op na het indrukken van de knop. Dat komt omdat in het IC 

elke uitgang via een diode met de testknop is verbonden. De LED-stroom loopt dan door die 

diode in plaats van door de transistoren, hetgeen hier even een totale stroom van 10x7 = 70 

mA door de drukknop oplevert. Het is handig om het display eerst te bouwen en te testen en 

daarna de dobbelsteen erop aan te sluiten. 

 



   
 

Figuur 7: Stuurschakeling DS4 voor de LED’s. Het printje van 5x5 cm is vrijwel identiek aan 

het aansluitschema. 

 

Bediening 

In tegenstelling tot D01 is hier geen drukknop met omschakelcontact gebruikt maar gekozen 

voor aanrakingsgevoelige bediening, zie figuur 8. Hiervoor is het tableau voorzien van twee 

grote, metalen knopen. Om het bevestigingsoog wordt met enkele slagen een blanke montage-

raad gewikkeld en dan wordt het oog in een krap geboord gat geperst. Het blanke stukje mon-

tagedraad steekt dan aan de onderkant uit het plateau. Vervolgens kan daaraan een weerstand 

van bijvoorbeeld 100 kΩ worden gesoldeerd. Aan de andere kant van de weerstand komt de 

basis van een willekeurige NPN-transistor, hier een oeroude BC108; de emitter gaat naar aar-

de en de collector naar de ingang voor start en stop. Door de metalen knoop met een vinger 

aan te raken, zal de transistor gaan geleiden en ST2 of ST3 omslaan om de JK-flipflop te set-

ten of te resetten. Deze simpele oplossing werkt redelijk betrouwbaar maar wellicht is een 

FET hier nog beter op zijn plaats - zelf even uitproberen? 

 

 
 

Figuur 8: Starten en stoppen van de dobbelsteen door aanraken van een metalen knoop. 

 

Toch liever één drukknop om te starten en te stoppen? Dat kan desgewenst ook met de anti-

denderschakeling op de klokingang van de JK-flipflop, zie figuur 9. Hiervoor kunnen zowel 



standaard EN-poorten (4011) als de inmiddels bekende Schmitt-trigger (4093) worden ingezet 

en daarmee is dit ontwerp dan helemaal rond. Bepaal zelf een geschikte RC-tijd, afhankelijk 

van de gebruikte drukknop. Voor deze oplossing is wel een (half) IC meer nodig. 

 

 
 

Figuur 9: Anti-denderschakeling, nu ook in CMOS. 

  


