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A. Elektronische dobbelsteen 1 
 

Ontwerp een apparaatje waarbij je bij een druk op een knop het getal 1, 2, 3, 4, 5 of 6 te zien krijgt. 

Ontwerpeisen: 

� Op je breadboard bevindt zich een aantal ledlampjes, en (minstens) één drukknopje. 

� Ontwerp een apparaatje waarbij je bij een druk op een knop het getal 1, 2, 3, 4, 5 of 6 te zien 

krijgt. 

� Het moet een willekeurig geheel getal zijn van 1 t/m 6 

� Het getal wordt weergegeven door het aantal leds dat brandt. Het getal blijft zichtbaar zolang je 

het knopje ingedrukt houdt.  

� Als je het knopje loslaat blijft het nog één seconde in beeld, dan gaan alle lampjes uit. 

� …………………………………… 

� …………………………………… 

Test: 

Zorg dat je al bovengenoemde eisen test. Resultaat van de derde eis moet in een tabel te zien zijn. 

B. Elektronische dobbelsteen 2 
 

Ontwerp een apparaatje waarbij je bij een druk op een knop het getal 1, 2, 3, 4, 5 of 6 te zien krijgt. 

Ontwerpeisen: 

� Op je breadboard bevindt zich een aantal ledlampjes, en (minstens) één drukknopje. 

De leds zijn gepositioneerd zoals de puntjes op een dobbelsteen (je hebt dus 7 leds nodig!) 

� Bij een druk op een knop krijg je het getal 1, 2, 3, 4, 5 of 6 te zien. 

� Het moet een willekeurig geheel getal zijn van 1 t/m 6 

� Het getal wordt weergegeven door een combinatie van brandende leds zoals op een normale 

dobbelsteen te zien is. 

� Het getal blijft zichtbaar zolang je het  knopje ingedrukt houdt. 

� Als je het knopje loslaat gaan alle lampjes uit. 

� …………………………………… 

� …………………………………… 

Zorg dat je al bovengenoemde eisen test. Resultaat van de derde eis moet in een tabel weergegeven 

worden. 

C. Digitale stopwatch 

 

Ontwerp een apparaatje waarmee je de verstreken tijd kunt meten. 

Ontwerpeisen: 

� Op je breadboard bevinden zich ledlampjes (je moet zelf bedenken hoeveel) en (minstens) 2 

drukknopjes. 

� De leds kunnen binair weergeven: minuten en seconden. 

� Bij een druk op de knop begint de tijd te lopen. De leds geven voortdurend de verstreken tijd weer 

in binaire vorm (minuten en seconden). 

� Bij een druk op een andere knop stopt het meten van de tijd, totdat er weer een knop wordt 

ingedrukt (beslis zelf welke knop dat is). 

� Er is ook een ‘reset’ mogelijkheid (waar de teller weer op 0 wordt gezet. 

� …………………………………… 

� …………………………………… 

 

Test: 

Zorg dat je al bovengenoemde eisen test. Bij de derde eis vindt een ijking plaats. Het resultaat daarvan 

moet in een tabel weergegeven worden. 
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D. Digitale kookwekker 
Ontwerp een apparaatje dat alarm geeft als een bepaalde tijd is verstreken. 

Ontwerpeisen: 

� Op je breadboard bevinden zich minimaal 4 drukknopjes (voor verschillende gerechten, bijv. 

eieren hard, eieren zacht, macaroni, ….)  

� Elk drukknopje heeft een aanduiding voor het gerecht en de tijd (een plakkertje o.i.d.) 

� Bij een druk op het betreffende knopje begint de tijd te lopen.  

� Ook blijft zichtbaar voor welk gerecht er geteld wordt. 

� Door middel van verschillende ledjes op een rij wordt zichtbaar welk deel van de tijd is verstreken. 

� Als de tijd verstreken is gaan alle ledjes knipperen (als je beschikt over een buzzer, mag je ook 

geluid laden geven) 

� …………………………………… 

� …………………………………… 

 

Test: 

Zorg dat je al bovengenoemde eisen test. Bij de derde eis vindt een ijking plaats. Het resultaat daarvan 

moet in een tabel weergegeven worden. 

 

E. Opdracht naar eigen keuze. 
Formuleer je eigen opdracht op de wijze als bovengenoemde opdrachten. 

Zorg voor minimaal 5 duidelijk geformuleerde ontwerp eisen. Ze moeten meetbaar zijn. 

Bedenk ook een testprocedure en voer die uit. De testresultaten leg je vast. 


