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NOTE:
FUTURE BOX FB03 is suitable for this kit.
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Figure 3. Installing the components
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HIGH QUALITY ELECTRONIC KIT SET FOR HOBBY & EDUCATION

Figure 2. Circuit Assembling
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It is a small amplifying circuit suits with various sources of sound :
radio, video, computer etc.
Technical data
- Power supply : 5VDC.
- Maximum electric current consumption : 200mA @ loudspeaker
8Ω, 0.25 watt, 5V
- Maximum amplification : 5 watts @ loudspeaker 2Ω, 5 watts,
5V
- S/N ratio : 90dB
- Total harmonic distortion : 0.15%
- IC board dimension : 2.37 in x 2.07 in
How does it work
The circuit is shown in Fig. 1. It can be divided into 2 sections;
input section and amplifier section.
First section, Input consists of two parts: MIC and IN. Switch1 is
an optional input.
When speaking microphone, the audio signal is amplified by TR1
and TR2. With VR MIC being the volume adjuster and sent to the
amplifier section. For the IN part, which receives other external sound
signals. And through C13 and C14 to forward the next amplifier
section.
With respect to Amplifier section, audio signal from MIC or IN
can be adjusted by VR VOL and then sent to IC1. Partially to pin 7 of
IC1 via C15 and R21. Another way to pin 10 of IC1, through C16 and
R22. IC1 will amplify all the signals sent to the speakers.
Circuit Assembly
The assembly of components is shown in Fig. 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, electrolyte capacitors, and transistors
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.
IC1 is SMD package (Surface Mount Device), so be extra careful.
The soldering time is minimal.
Testing
Energize the circuit as per Fig. 2. Slide SWITCH1 to MIC
position. Supply the 5VDC power at point 5V. Speak to microphone,
try using the VOL button to adjust the volume of the speakers. Try
connecting another audio sources at the IN point. Then move
SWITCH1 to Music position.
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Ç§¨Ã¢ÂÒÂàÊÕÂ§พูดªØ´¹Õé à»ç¹Ç§¨Ã¢ÂÒÂàÊÕÂ§¢¹Ò´àÅç¡ ที่สามารถพูดใส่
คอนเดนเซอร์ไมค์ หรือ¨Ð¹Óä»µèÍกับáËÅè§¡Óà¹Ô´àÊÕÂ§µèÒ§æ àªè¹ ÇÔ·ÂØ, ÇÕ´ÕâÍ,
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì à»ç¹µé¹
¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- ãªáé ËÅ§è ¨Òè Âä¿¢¹Ò´ 5 âÇÅ·ì´Õ«Õ
- ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´ 200 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ì (·ÕèÅÓâ¾§ 8 âÍËìÁ 0.25 ÇÑµµì, 5 âÇÅ·ì)
- ¡ÓÅÑ§¢ÂÒÂÊÙ§ÊØ´ 5 ÇÑµµì (·ÕèÅÓâ¾§ 2 âÍËìÁ 5 ÇÑµµì, 5 âÇÅ·ì)
- ÍÑµÃÒÊèÇ¹ S/N : 90 เดซิเบล
- ¤ÇÒÁà¾ÕéÂ¹ : 0.15% THD
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 2.37 x 2.07 ¹ÔéÇ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
จากรูปที่ 1 เราจะสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
ส่วนอินพุทและส่วนขยายเสียง
ส่วนที่ 1 ส่วนอินพุท จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน MIC และส่วน IN โดย
มี SWITCH1 เป็นตัวเลือกอินพุท
การทำงานของส่วน MIC เริ่มจากเมื่อพูดเข้าไปยังไมโครโฟน สัญญาณเสียง
ดังกล่าวจะถูกขยายด้วย TR1 จากนั้นจะถูกขยายด้วย TR2 อีกครั้ง ก่อนส่งไปเข้า
ส่วนขยายเสียง ซึ่งมี VR MIC เป็นตัวปรับระดับเสียงของไมโครโฟน สำหรับ
ส่วน IN จะเป็นจุดต่อรับ สัญญาณจากภายนอก ซึ่งมี C13 และ C14 เป็นตัวกั้นไฟ
กระแสตรงไม่ให้ผ่าน แต่จะยอมให้สัญญาณเสียงผ่านไปได้ จากนั้นจะถูกส่วน
ขยายเสียงทำการขยายเสียงออกทางลำโพงต่อไป
ส่วนที่ 2 ส่วนขยายเสียง เมื่อได้รับสัญญาณจาก MIC หรือจุด IN สัญญาณ
ดังกล่าวจะผ่าน VR VOL เพื่อปรับระดับความดังตามต้องการ จากนั้นจะถูกแบ่ง
เป็น 2 ส่วน โดยทางหนึ่ง จะผ่าน C15,R21 ไปเข้าขา 7 ของ IC1 และอีกทางหนึ่ง
จะผ่าน C16,R22 ไปเข้าขา 10 ของ IC1 สัญญาณที่เข้ามาทั้งสองทาง จะถูกขยาย
โดย IC1 แล้วถูกส่งออกไปยังลำโพงต่อไป
¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³ìáÅÐ¡ÒÃµèÍÍØ»¡Ã³ìÀÒÂ¹Í¡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¤ÇÒÁ
ÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº
Ç§¨Ã¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ¹Õé ¨ÐµéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËé
µÃ§¡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 áÅÐãªé µÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙè
ÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊè
ÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËé·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ à¾×èÍ
ãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨á¡èµÑÇàÃÒàÍ§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´µÓáË¹è§ ¤ÇÃãªé·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇ
ËÃ×ÍÅÇ´«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã¾ÔÁ¾ìä´é
ÊÓËÃÑºµÑÇäÍ«Õ¹Ñé¹ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§à»ç¹¾ÔàÈÉ à¹×èÍ§¨Ò¡à»ç¹äÍ«Õáºº
SMD (Surface Mount Device) ¡ÒÃºÑ´¡ÃÕ¨ÐµéÍ§ãªéàÇÅÒãËéÊÑé¹·ÕèÊØ´
¡ÒÃ·´ÊÍº
ãËéµèÍÇ§¨ÃµÒÁÃÙ»·Õè 2 เลื่อนสวิตซ์ SWITCH1 ไปทางตำแหน่ง MIC จาก
นั้นทำการจ่ายไฟตรงขนาด 5 โวลท์ เข้าที่จุด 5V ทดลองพูดใส่ไมค์ แล้วลองฟัง
เสียงทางลำโพง ถ้าต้องการลดหรือเร่งเสียงที่ออกมาทางลำโพง สามารถปรับได้ที่
VOL ทดลองต่อกับแหล่งกำเนิดเสียงอื่นๆ ให้ต่อเข้าที่จุด IN พร้อมกับ เลื่อนสวิตซ์
SWITCH1 ไปทางตำแหน่ง MUSIC

Figure 1. 5 WATT Mini Megaphone Circuit
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