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Figure 2. Circuit Assembling
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PIR Sensor Board
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This circuit is PIR detection circuit picks up the radiation from human.
Improved PIR sensitivity will provide signal to create the barking dog. This
circuit is suitable to the security systems.
Technical data
- Power supply : 4.5-6VDC.
- Power consumption : 0.02mA. (standby), 325mA. (working, @ 8 Ohms
0.25W.)
- Detection range : 4-5 meters.
- Can be select the barking dog voice : flock of barking dogs and barking
dog.
- Volume control equipped.
- PCB dimension (sensor board) : 1.21 x 1.01 inch.
- PCB dimension (main board) : 1.58 x 2.21 inch.
How to work
When have a person or object moving pass through PIR sensor, the signal
occurred at pin S will be sent to IN point at main board.
At IN point of main board, this pulse signal will be sent to pin 10 of IC1
through jumper J1. But if connecting the jumper J2, this pulse signal will be
sent to pin 11 of IC1. Pin 10 is setting a voice to be the flock of barking dogs
and pin 11 is setting a voice to be a barking dog. When IC1 is selecting the
voice completely, the barking dog will sent out to pin 7 of IC1 and amplify
the voice with IC2, and pin 6 of IC1 will be sent the voltage for control TR1
and TR2 working, and cause IC2 is working.
VR1 is setting for adjust the frequency of the record sound and VR2 is
the volume control.
Circuit assembly
External connecting and fitting of components are shown in Figure 2. It is
recommended to assemble the circuit starting with a less height component
i.e. diodes, resistor, electrolite capacitors and transistors etc. Be careful while
assembling and check for the matching of PCB poles and components before
soldering as shown in Figure 3. Use a max. 40W. solder and soldering lead
with a tin and lead ratio of 60/40 together with a joint solution inside.
Recheck the assembled circuit for your own confidence. Better using a lead
sucker or a lead wire absorber in case of misplacing component to protect
PCB damage.
Testing
1.Connect the jumper J1 and adjust VR1 and VR2 at middle. Disconnect
the PIR module from the main board.
2.Connect 5VDC power supply to + 5V - point.
3.Push the switch SW, the circuit will create the sound.
4.If the sound isn’t clear, adjust VR1 and push the switch SW again.
5.Connect the PIR module.
6.Turn the PIR sensor to the open space without human or animal. The
LED is light-off.
7.Wave your hand through the face of PIR sensor, LED will be light-on
and there is barking dog sound. When pull out the hand and the barking sound
is stop, the LED is light-off.
NOTE:
- Jumper J1 is used to select the barking dog.
- Jumper J2 is used to select the flock of barking dogs.
- Jumper J3 and J4 are not used.
- VR1 is used to adjust the frequency of the barking dog sound.
- VR2 is used to adjust the level of sound.
- OUT L point is used to connect the second speaker.
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Ç§¨ÃªØ´¹Õé à»ç¹Ç§¨ÃµÃÇ¨¨Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ โดยใช้เซ็นเซอร์ PIR ในการตรวจจับ
เมื่อตรวจจับได้ วงจรจะส่งเสียงหมาเห่าออกมา วงจรนี้จึงเหมาะแก่การนำไปเป็นยามเฝ้า
บ้านแบบอัตโนมัติ โดยติดตั้งที่ประตูหน้าบ้านหรือที่จอดรถ เพื่อให้ขโมยตกใจกลัวแล้ว
หนีไป
¢Íé ÁÙÅ·Ò§´Òé ¹à·¤¹Ô¤:
- ใชแ้ หลง่ จา่ ยไฟ ขนาด 4.5-6 โวลท์ดีซี
- ¢³ÐÊáµ¹ºÒÂ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 0.02mA
- ¢³Ð·Ó§Ò¹¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 325mA (·Õèลำโพง 8 โอห์ม 0.25 วัตต์)
- ÃÐÂÐµÃÇ¨¨Ñº¢Í§µÑÇà«ç¹à«ÍÃì PIR ÊÙ§ÊØ´»ÃÐÁÒ³ 4-5 àÁµÃ
- สามารถเลือกเสียงหมาเห่าได้ 2 รูปแบบ คือ เห่าเป็นฝูงกับเห่าตัวเดียว
- มีโวลุ่มปรับความดังของเสียงได้
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì (ºÍÃì´à«ç¹à«ÍÃì) : 1.21 x 1.01 ¹ÔéÇ
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì (ºÍÃì´หลัก) : 1.58 x 2.21 ¹ÔéÇ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã:
àÁ×èÍÁÕ¤¹ËÃ×ÍÊÑµÇ‹à´Ô¹¼èÒ¹Ë¹éÒ PIR ¨Ð·ÓãËé·Õè¢Ò S ¢Í§ PIR ÁÕ¾ÑÅÊìÅÙ¡ àÅç¡æ à¡Ô´¢Öé¹
à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡µÑÇ PIR ¨Ð·Ó¡ÒÃµÃÇ¨¨Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÃÑ§ÊÕÍÔ¹¿ÒàÃ´·Õèá¼èÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡
µÑÇ¢Í§¤¹ËÃ×ÍÊÑµÇì ã¹¢³Ð·ÕèÁÕ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ ¾ÑÅÊìÅÙ¡àÅç¡æ ·ÕèÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡ PIR ¹Õé¨Ð¶Ù¡
Êè§ä»à¢éÒบอร์ดหลักที่จุด IN
จากจุด IN ของบอร์ดหลัก สัญญาณพัลส์จะไปเข้าที่ตัว IC1 โดยในกรณีที่ทำการจั๊ม
J1 สัญญาณพัลส์จะไปเข้าที่ขา 10 ของ IC1 แต่ถ้าทำการจั๊ม J2 สัญญาณพัลส์จะไปเข้าที่ขา
11 ของ IC1 โดยขา 10 จะเป็นตัวกำหนดเสียงที่หนึ่งให้ดังออกมา (เสียงหมาเห่าเป็นฝูง)
และขา 11 จะเป็นตัวกำหนดเสียงที่สองให้ดังออกมา (เสียงหมาเห่าตัวเดียว) เมื่อ IC1
ถูกเลือกเสียงแล้ว จะถูกส่งออกมาทางขา 7 ของ IC1 และถูกขยายเสียงเพิ่มขึ้นอีกโดย IC2
นอกจากนั้น ที่ขา 6 ของ IC1 ยังส่งแรงดันออกมา เพื่อให้ TR1 และ TR2 ทำงาน
ส่งผลให้ที่ขา 12 ของ IC2 มีแรงดัน ทำให้ IC2 เริ่มทำงานตามไปด้วย
สำหรับ VR1 ทำหน้าที่ปรับความถี่ของเสียงที่ถูกบันทึกอยู่ในตัว IC1 และ VR2
ทำหน้าที่ปรับความดังของเสียง
¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã:
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³‹áÅÐ¡ÒÃµèÍÍØ»¡Ã³ìÀÒÂ¹Í¡áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº
Ç§¨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¡ÒÃãÊè
ÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ¹Õé¨ÐµéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËéµÃ§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¶éÒËÒ¡ãÊè
¡ÅÑº¢ÑéÇáÅéÇ ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÍØ»¡Ã³ìËÃ×ÍÇ§¨ÃàÊÕÂËÒÂä´é ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ù¢ÑéÇáÅÐ¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì¹Ñé¹
ä´éáÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 3 áÅéÇ ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕãËéãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹ 40 ÇÑµµì áÅÐãªéµÐ¡ÑèÇ
ºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹
ÍÂÙèÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËé·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ à¾×èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨á¡èµÑÇàÃÒàÍ§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´
µÓáË¹è§ ¤ÇÃãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×ÍÅÇ´«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡Ñº
ÅÒÂÇ§¨Ã¾ÔÁ¾ìä´é
¡ÒÃ·´ÊÍº
1.ทำการจั๊มตัวจั๊มเปอร์ ที่ตำแหน่ง J1 พร้อมกับปรับ VR1 และ VR2 ไว้ที่ตำแหน่ง
กึ่งกลาง โดยยังไม่ต้องต่อบอร์ด PIR MODULE
2.¨èÒÂä¿¢¹Ò´ 5 âÇÅ·ì à¢éÒ·Õè¨Ø´ + 5V - ¢Í§บอร์ดหลัก
3.กดสวิตซ์ SW จะมีเสียงออกมาทางลำโพง
4.หากเสียงที่ออกมาไม่ดี ให้ทดลองปรับ VR1 แล้วทดลองกดสวิตซ์ SW ใหม่
5.ต่อบอร์ด PIR MODULE กับบอร์ดหลัก
6.ËÑ¹à«ç¹à«ÍÃì PIR ä»ÂÑ§¾×é¹·ÕèâÅè§ ·ÕèäÁèÁÕÊÔè§ÁÕªÕÇÔµà´Ô¹¼èÒ¹ ÃÍ¨¹¡ÃÐ·Ñè§ LED ´Ñº
7.·Ó¡ÒÃâº¡Á×Í¼èÒ¹Ë¹éÒµÑÇà«ç¹à«ÍÃì PIR ÊÑ§à¡µ LED ¨ÐµÔ´ พร้อมกับมีเสียงดัง
ออกมาที่ลำโพง àÁ×èÍàÍÒÁ×ÍÍÍ¡ «Ñ¡¾Ñ¡เมื่อเสียงหยุด ตัว LED ¨Ð´Ñº áÊ´§ÇèÒ Ç§¨Ã¾ÃéÍÁ
·Ó§Ò¹ÍÕ¡¤ÃÑé§
ËÁÒÂàËµØ:
- ตำแหนง่ J1 เป็นตัวเลือกเสียงหมาเห่าตัวเดียว
- ตำแหน่ง J2 เป็นตัวเลือกเสียงหมาเห่าเป็นฝูง
- ตำแหน่ง J3 และ J4 ไม่ใช้งาน
- VR1 ãªéÊÓËÃÑº»ÃÑºความถี่เสียงที่บันทึกไว้ให้เหมาะสม
- VR2 ใช้สำหรับปรับความดังของเสียง
- จุด OUT L เป็นจุดสำหรับต่อลำโพงตัวที่ 2
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Figure 1. Barking Dog Alarm Circuit
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