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FUTURE KIT

Ç§¨Ãà¡ÁÊìหัวก้อยชุดนี้ เป็นวงจรเครื่องเล่นชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้เล่น
กันในยามว่างได้เพลิดเพลินดีพอสมควร การเล่นก็ไม่ยาก เพียงแค่เขย่า
วงจร LED ทั้ง 2 ดวง ก็จะติดสลับกันไปมาด้วยความเร็วสูง เมื่อหยุด
เขย่า ก็จะติดช้าลงจนกระทั่งหยุดที่ดวงใดดวงหนึ่ง ซึ่งการเขย่าในแต่
ละครั้ง มันจะไม่หยุดที่ดวงใดดวงหนึ่งเสมอไป จึงคล้ายกับการเล่น
โยนหัวก้อย
¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- ãªéáËÅ‡§¨‡ÒÂä¿¢¹Ò´ 9 âÇÅ·ì´Õ«Õ
- ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 20 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 1.88 นิ้ว x 1.42 ¹ÔéÇ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
¨Ò¡ÃÙ»ที่ 1 เมื่อทำการเขย่าวงจร สวิตซ์ภายในตัวเซ็นเซอร์จะ
สัมผัสที่ขั้วสวิตซ์ภายใน ทำให้เมื่อเรากดสวิตซ์และปล่อยสวิตซ์ตลอด
การเขย่า เป็นผลให้ตัวทรานซิสเตอร์ TR1 ทำงานและหยุดทำงานตาม
ไปด้วย ตัว LED3 และตัวทรานซิสเตอร์ TR2 ทำงานตามจังหวะของ
TR1
ตัวทรานซิสเตอร์ TR3 และ TR4 จะต่อเป็นวงจรกำเนิดความถี่
ซึ่งจะควบคุมให้ LED ติดสลับกันด้วยความเร็วคงที่ เมื่อได้รับแรงดัน
จาก TR2 และเมื่อไม่มีแรงดันจาก TR2 แรงดันที่ประจุที่ C2 จะค่อยๆ
ลดต่ำลง จึงทำให้ความถี่ในการกระพริบช้าลงเรื่อยๆ เมื่อ C2 คายประจุ
หมดลง จะทำให้ LED ติดค้างที่ดวงใดดวงหนึ่ง
¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³‹áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¤ÇÃ
¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¹éÍÂ·ÕèÊØ´¡èÍ¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁáÅÐ
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº·Õè§èÒÂ â´ÂãËéàÃÔèÁ¨Ò¡ä´âÍ´µÒÁ´éÇÂµÑÇµéÒ¹·Ò¹áÅÐäÅè
¤ÇÒÁÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§
ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ¹Õé ¨ÐµéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹
Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËéµÃ§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¶éÒËÒ¡ãÊè¡ÅÑº¢ÑéÇáÅéÇ ÍÒ¨
¨Ð·ÓãËéÍØ»¡Ã³ìËÃ×ÍÇ§¨ÃàÊÕÂËÒÂä´é ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ù¢ÑéÇáÅÐ¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì
¹Ñé¹ä´éáÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 3 áÅéÇ ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕ ãËéãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹
40 ÇÑµµìáÅÐãªéµÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§
60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´é
ãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËé·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§
ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´µÓáË¹è§ ¤ÇÃãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×Í
ÅÇ´«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã¾ÔÁ¾ì
¡ÒÃ·´ÊÍº
ãËˆµ‡Íä¿ 9 âÇÅ·ì´Õ«Õ à¢éÒ·ÕèÇ§¨Ã â´Â¢ÑéÇºÇ¡µèÍ·Õè +9V ¢ÑéÇÅºµèÍ
·Õè G จะสังเกตเห็น LED จะติดค้างดวงใดดวงหนึ่ง ให้ทำการเคาะวงจร
ในระหว่างเคาะ LED1 และ LED2 จะกระพริบติดดับสลับกันไป เมื่อ
หยุดเขย่า ตัว LED1 และ LED2 จะเริ่มกระพริบสลับกันช้าลง จน
กระทั่งค้างที่ดวงใดดวงหนึ่ง

เกมสหั์ วกอย
้ ระบบสั่นสะเทือน
HEAD OR TAIL SHAKING GAMES
CODE 192
This is an easy game-play electronic version of the traditional
coin-flip decision maker. Just shaking the FK 192, both LEDs will
alternately flash. When stop shaking and the LED action will slow
down until randomly one LED remains lit.
Technical data
- Power supply : 9 VDC.
- Electric current consumption : 20mA (max.)
- PCB dimension : 1.88 in. x 1.42 in.
How does it work
The circuit diagram is shown in Fig. 1. When shaking the circuit,
the sensor switch will touch the switch interminal. As a result, TR1
transistor operates and stops working alternately. And affect the
operation of LED3 and TR2 transistor.
The transistor TR3 and TR4 are connected to act as a frequency
oscillation circuit. Which will control the LED to flash alternately at a
constant speed when receiving the voltage from TR2. And when there
is no voltage from TR2, the charge at C2 is gradually decreased and
flashing slows down.Until C2 is discharged will makeone LED
remains lit.
Circuit assembliy
The assembly of components is shown in Figure 2. For good
looking and easy assembly, the shorter components should be first
installed - starting with low resistant components and then the higher.
The important thing is the diodes, LED, and SCR shall be carefully
assembled before mounting them their right anode/cathode of the IC
board otherwise it might cause damage to the components or the
circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3.
Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of
tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of
installation after soldering. In case of wrong position, just use lead
absorber or lead extractor wire.
Testing
Supply 9VDC to the circuit. Then connect the anode to point
+9Vand the cathode to point G. Shaking the circuit, now LED1 and
LED2 will flash alternately. After stop shaking, LED1 and LED2 will
flash slower until one remains lit.

Figure 1. The Head or Tail Shaking Games Circuit
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Figure 2. Circuit Assembling
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Figure 3. Installing the Components
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NOTE:
FUTURE BOX FB03
is suitable for this kit.

Watch the polarity!
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