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Kieszonkowy Lottomat
ìZa kaødym razem
kiedy w†poúpiechu
wype³niam kupony TotoLotka, nie zastanawiaj¹c siÍ
nad kolejnymi liczbami,
zakreúlam chaotycznie
dowolne kratki na
blankiecie. W†efekcie,
kiedy juø zakoÒczÍ
ømudne skreúlanie
typowanych, w³aúciwie
przez mÛj poúpiech, liczb
okazuje siÍ, øe úrednio
w†co drugim okienku
wiÍkszoúÊ liczb pokrywa
siÍ, lub czÍsto powtarza
...î .
Taki scenariusz
dzia³ania jest znany prawie
wszystkim amatorom Lotto.
Ci bardziej dok³adni
dokonuj¹ wyboru w†domu,
zastanawiaj¹c siÍ nad
kaød¹ skreúlon¹ liczb¹.
Przedstawione
w†artykule urz¹dzenie
moøe pomÛc wielu
niezdecydowanym graczom,
decyduj¹c za nich
o†wyborze skreúleÒ.

Autor projektu nie gwarantuje, øe po z³oøeniu tego
urz¹dzenia od razu padnie
wymarzona ì6î, ale z†pewnoúci¹ w†razie kolejnej poraøki ca³¹ winÍ bÍdziemy mogli
zrzuciÊ nie na siebie, lecz na
swÛj kieszonkowy Lottomat.
Urz¹dzenie losuje liczby
w†trzech wariantach odpowiadaj¹cych trzem najpopularniejszym grom losowym TotoLotka, a†mianowicie:
- ìMa³y Lotekî
(liczby 1...35),
- ìDuøy Lotekî
(liczby 1...49),
- ìMulti Lotekî
(liczby 1...80).
Za pomoc¹ umieszczonego
na p³ytce 3-pozycyjnego prze³¹cznika moøliwy jest wybÛr
jednego ze wspomnianych wariantÛw losowania. Niewielkie
rozmiary urz¹dzenia, prosta obs³uga oraz, co najwaøniejsze,
zasilanie bateryjne ze zwyk³ej
9V baterii 6F22 pozwala na zabranie naszego Lottomatu ze
sob¹ do najbliøszego punktu
przyjÍÊ zak³adÛw.
Schemat ideowy opisanego urz¹dzenia przedstawia
rys.1. Generalnie uk³ad sk³ada siÍ z†trzech czÍúci: gene-

ratora taktuj¹cego
1kHz
(10kHz)
wraz z†dwoma
licznikami dziesiÍtnymi, uk³adu wyúwietlania, w†ktÛrym
zastosowano
dwa wyúwietlacze
ze
wspÛln¹ katod¹ i†wreszcie
uk³ad wyboru
i†obs³ugi prawid³owego losowania jednego z†trzech wariantÛw gry.
W†roli generatora pracuje
popularny i†tani uk³ad NE555
w†konfiguracji multiwibratora, ktÛrego czÍstotliwoúÊ zaleøy od elementÛw C2, R2 oraz
R3. Dla wartoúci podanych na
schemacie czÍstotliwoúÊ na
wyjúciu Q†generatora wynosi
oko³o 1kHz. Jeøeli ktoú uwaøa
øe to za ma³o, moøe zmniejszyÊ np. do 10nF wartoúÊ kondensatora C2, co przyúpieszy
losowanie 10-krotnie. W†praktyce jednak taka wartoúÊ 1kHz
w†zupe³noúci wystarcza.
Sygna³ prostok¹tny z†generatora U4 trafia na dwa po³¹czone kaskadowo licznika
dziesiÍtne U1a i†U1b. DziÍki

zastosowaniu podwÛjnego
licznika 4518 zaoszczÍdzono
nieco miejsca na p³ytce drukowanej. Wyjúcia licznikÛw
steruj¹ bezpoúrednio dekoderami U2 i†U3 wyúwietlaczy 7segmentowych o†wspÛlnej katodzie (wejúcie PH U2 i†U3
zwarte do masy). DziÍki zastosowaniu piÍciu diod prostowniczych obniøaj¹cych napiÍcie w†obwodzie katod DL1
i†DL2, unikniÍto koniecznoúci
stosowania 14 rezystorÛw ograniczaj¹cych pr¹d p³yn¹cy
przez poszczegÛlne segmenty
wyúwietlaczy. DziÍki temu,
przy zasilaniu ca³ego uk³adu
napiÍciem
z†przedzia³u
7...12V pr¹d p³yn¹cy przez seg-
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Rys. 2.

menty ma wartoúÊ bezpieczn¹
dla dekoderÛw U2 i†U3.
Diody D1...D8 wraz z†prze³¹cznikiem SW1 stanowi¹ obwÛd zerowania licznikÛw U1a
i†U1b po przekroczeniu maksymalnej dla danego losowania liczby. Rezystor R4 wymusza stan wysoki na wejúciach
RST, ktÛre podczas normalnej
pracy jest zwierane przez jedn¹ lub kilka diod do panuj¹cego logicznego ì0î, wystÍpuj¹cego
na
wyjúciach
Q0...Q3 obu licznikÛw. Zastosowany wy³¹cznik zasilania
SW1 jest monostabilny, co zapobiega przypadkowemu pozostawieniu
urz¹dzenia
z†w³¹czonym zasilaniem, a co
w†efekcie moøe po kilkudziesiÍciu minutach spowodowaÊ
ca³kowite roz³adowanie baterii BT1.
Drugi wy³¹cznik chwilowy SW2 s³uøy do losowania.
W †czasie jego naciúniÍcia
nasz Lottomat losuje liczbÍ.
Po naciúniÍciu przycisku
SW1 zamkniÍty zostaje obwÛd
zasilaj¹cy z†baterii. Na wejúciach BI dekoderÛw U2 i†U3
wymuszony jest przez rezystor R1 niski stan powoduj¹c
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úwiecenie wyúwietlaczy DL1
i†DL2. Za³Ûømy, øe prze³¹cznik SW3, wyboru rodzaju gry,
jest ustawiony w†pozycji jak
na schemacie: losowanie
w†trybie ìMa³ego Lotkaî, czyli liczb z†przedzia³u 1...35.
Naciskamy klawisz SW2,
w†efekcie czego napiÍcie zasilania zostaje podane na wejúcie kasuj¹ce generatora U4,
powoduj¹c jego uaktywnienie
i†generacjÍ sygna³u na wyjúciu
Q. Dodatkowo wysoki stan na
wejúciach BI dekoderÛw powoduje wygaszenie wyúwietlaczy na czas losowania. Liczniki U1a i†U1b rozpoczynaj¹
zliczanie impulsÛw do momentu kiedy na ich wyjúciach
pojawi siÍ liczba ì36î (35-1).
Wtedy katody wszystkich
czterech diod do³¹czonych
anodami do trzeciej sekcji
SW3 znajd¹ siÍ na potencjale
wysokim, co w†efekcie spowoduje pojawienie siÍ stanu
wysokiego na wejúciach RST
licznikÛw U1a i†U1b i†ich wyzerowanie. Zastosowane sekcje diod zastÍpuj¹ po prostu
trzy (dwie 2-wejúciowe oraz
jedn¹ 4-wejúciow¹) bramki
AND. Zauwaømy, øe np. dla
ma³ego lotka kiedy wyjúcia
licznika wskazuj¹ liczbÍ ì36î
- binarnie w†kodzie BCD =
ì0110110î, na liniach oznaczonych jako Q1, Q2, Q4 i†Q5
pojawi siÍ stan wysoki, tak jak
na pozycjach bitÛw we wspomnianej liczbie. W†efekcie
liczniki U1a i†U1b zostaj¹ wyzerowane. Podobnie dzieje siÍ
w†przypadku
losowania
ìDuøego Lotkaî i†ìMulti Lotkaî, inne s¹ tylko koÒcowe
liczby, po ktÛrych nastÍpuje
zerowanie uk³adu.
Wnikliwy Czytelnik zauwaøy, øe nasze urz¹dzenie
posiada jedn¹ drobn¹ niedogodnoúÊ, mianowicie potrafi
wylosowaÊ liczbÍ ì0î. Niestety, bez dodania dodatkowego,
doúÊ rozbudowanego uk³adu
detekcji tej liczby i†autoinkrementacji licznika U1 tak, aby
pocz¹tkowo zawsze wskazywa³ liczbÍ 1 nie jest moøliwe

wyeliminowanie losowania
zera. Poza tym za³oøeniem
konstruktora by³o zbudowanie
moøliwie taniego urz¹dzenia,
a†przy zastosowaniu rozbudowanego uk³adu niepotrzebnie
zwiÍkszy³by siÍ jego koszt.
Przecieø w†praktyce, kiedy
zdarzy nam siÍ wylosowaÊ
ì0î, wystarczy nacisn¹Ê klawisz SW2 jeszcze raz, ponawiaj¹c losowanie.

Montaø
i†uruchomienie
Ca³y uk³ad elektroniczny
Lottomatu umieszczono na
niewielkiej, dwustronnej p³ytce drukowanej z†metalizacj¹
otworÛw. Jej widok znajduje
siÍ na wk³adce wewn¹trz numeru. Rozmieszczenie elementÛw przedstawia rys.2.
Montaø naleøy rozpocz¹Ê
od wlutowania rezystorÛw
i†podstawek pod uk³ady scalone. Pod wyúwietlacze DL1
i†DL2 moøna takøe zastosowaÊ typow¹ podstawkÍ DIL24, odcinaj¹c niepotrzebne
jej koÒce. NastÍpnie montujemy diody, kondensatory, a
na koÒcu w³¹czniki SW1,
SW2 oraz SW3, w†roli ktÛrego moøe pracowaÊ 3-pozycyjny prze³¹cznik mechaniczny. Moøna takøe wlutowaÊ typow¹ listwÍ dwurzÍdow¹ typu ìgoldpinî z jumperem. W†razie potrzeby
kondensator C3 moøna po³oøyÊ, na p³ytce jest wystarczaj¹co duøo miejsca.
Prawid³owo zmontowany
uk³ad ze sprawdzonych elementÛw dzia³a od razu i†nie
wymaga uruchamiania. Lottomat moøna zasilaÊ z†typowej
baterii 6F22 lub dowolnego zasilacza stabilizowanego o†napiÍciu wyjúciowym mieszcz¹cym siÍ w†granicach 7...12V.
Po zasileniu uk³adu palcem úrodkowym lewej rÍki (w
prawej trzymamy d³ugopis gotowy do skreúlenia) naciskamy klawisz SW1 (W£•CZ),
wyúwietlacz zapali siÍ wskazuj¹c jak¹ú liczbÍ, nastÍpnie
palcem wskazuj¹cym naciska-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R4: 22kΩ
R2: 1kΩ
R3: 10kΩ
Kondensatory
C1: 10nF
C2, C4, C5: 100nF
C3: 10µF/16V
Półprzewodniki
U1: 4518
U2, U3: 4543
U4: GLC555, NE555
DL1, DL2: SC52−11YWA
,EWA, GWA (wspólna
katoda)
D1...D8: 1N4148 lub
podobne
D9...D13: 1N4001...7 lub
podobne
Różne
SW1, SW2: mikroswicz
SW3: goldpin 2x3 + jumper
Z1: złączka do baterii 6F22
BT1: bateria 9V 6F22 (nie
wchodzi w skład kitu)
podstawki DIL16 − 3 szt.
płytka drukowana AVT−1155

Kompletny uk³ad i p³ytk i
d r uko w a n e s ¹ d o s t Í pn e
w†ofercie AVT pod oznaczeniem AVT-1155.

my klawisz SW2 rozpoczynaj¹c losowanie. Wyúwietlacz
zostanie wygaszony aø do momentu puszczenia klawisza
ìLOSUJî, wtedy na DL1 i†DL2
ukaøe siÍ wylosowana liczba.
Ca³e urz¹dzenie autor proponuje zamkn¹Ê w†obudowie,
najlepiej wykonanej z†przezroczystego plexi, co nada naszemu Lottomatowi oryginalny wygl¹d. ObudowÍ tak¹
moøna wykonaÊ samemu,
sklejaj¹c odpowiedniej d³ugoúci paski plexi przy pomocy
kleju epoksydowego (np. Distal w†wersji transparent), ktÛry nie powoduje matowienia
krawÍdzi klejonych tworzywa,
w†odrÛønieniu od typowych
szybkoschn¹cych klejÛw na
bazie cyjanoakrylatu (ìSuperGlueî, ìSuper-Attackî).
SS
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