CHECKPOINT CIRCUIT
MICROCONTROLLER ROBOT & EXPERIMENT BOARD

วงจรจุดเช็คพอยท์
CODE MB202

วงจรนี้ เป็นวงจรที่ใช้เป็นจุดเช็คพอยท์สำหรับการแข่งขันในสนามหุ่นยนต์
ซึ่งสามารถเลือกการแสดงผลได้ถึง 2 แบบ คือ แสงหรือเสียง
¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- áËÅ‡§¨‡ÒÂä¿ : ¶‡Ò¹ä¿©ÒÂ ¢¹Ò´ AA ¨Ó¹Ç¹ 2 ¡éÍ¹ (äÁèÁÕã¹ªØ´)
- ¡Ô¹¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´ประมาณ 100 ÁÔÅÅÔáÍÁ»ìì
- ใช้ไมโครสวิตซ์ในการตรวจจับ
- สามารถเลือกการแสดงผลเป็น LED หรือเสียงบัซเซอร์ หรือทั้งคู่
- มีสวิตซ์หยุดการทำงาน เมื่อวงจรทำงาน
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 2.92 x 1.25 ¹ÔéÇ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
การทำงานของวงจรนี้ ดังแสดงในรูปที่ 1 จะเริ่มต้นจาก เมื่อทำการจ่ายไฟเข้า
วงจรแล้ว เลื่อนสวิตซ์ SW3 ไปที่ตำแหน่ง ON ตัวเก็บประจุ C1 จะเริ่มทำการเก็บ
ประจุไฟ ส่งผลให้ TR3 ไม่ทำงาน พร้อมกับที่ขา B ของ TR2 ได้รับไฟ TR2 จึง
ทำงาน ตัว LED1 จึงติด ในขณะนี้ลำโพง PZ จะยังไม่ดัง และ LED2-LED6 ก็จะ
ไม่ติดด้วย
เมื่อไมโครสวิตซ์ SW1 ถูกกด จะทำให้มีไฟไปเลี้ยงที่ขา B ของ TR1 ตัว TR2
จึงหยุดทำงาน พร้อมกับ LED1 ดับ เป็นผลให้ TR3 และ TR4 ทำงาน ลำโพง PZ
จึงดัง และ LED2-LED6 จึงติด
สวิตซ์ SW2 มีไว้สำหรับหยุดการทำงาน เมื่อลำโพง PZ ดัง และ LED2-LED6
ติด
จั๊มเปอร์ JP1 LED ใช้สำหรับเลือกการใช้งานของตัว LED2-LED6
จั๊มเปอร์ JP2 PZ ใช้สำหรับเลือกการใช้งานของลำโพง PZ
¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³‹¢Í§วงจร áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¤ÇÃàÃÔèÁ
¨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 ÊÓËÃÑº
ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ àªè¹ ä´âÍ´, ¤Ò»Ò«ÔÊàµÍÃìáººÍÔàÅç¡·ÃÍäÅµìáÅÐ·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÃì à»ç¹µé¹ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì
àËÅèÒ¹Õé¨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¡ÒÃ
ãÊèÍØ»¡Ã³ì¹Ñé¹ä´éáÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 3 áÅéÇ ã¹¡ÒÃºÑ´¡ÃÕãËéãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹
40 ÇÑµµì áÅÐãªéµÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ
·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕ
àÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ 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´¡ÑºÅÒÂÇ§¨Ã¾ÔÁ¾ìä´é
¡ÒÃ·´ÊÍº
เริ่มจากทำการจั๊ม JP1 และ JP2 จากนั้นให้ทำการใส่ถ่านไฟฉายขนาด AA
จำนวน 2 ก้อน ลงบนรังถ่าน เลื่อนสวิตซ์ SW3 ไปที่ตำแหน่ง ON ตัว LED1 จะ
ติด ส่วนลำโพง PZ จะยังไม่ดัง และ LED2-LED6 ก็จะยังไม่ติด
ทำการกดไมโครสิตซ์ SW1 ตัว LED1 จะดับ พร้อมกับลำโพง PZ ดัง และ
LED2-LED6 ติด ถ้าต้องการให้ลำโพง PZ หยุด และ LED2-LED6 ดับ ให้ทำการ
กดสวิตซ์ SW2
สำหรับจั๊มเปอร์ JP1 LED และ JP2 PZ ใช้สำหรับเลือกใช้งาน LED2-LED6
หรือลำโพง PZ

This circuit is used as a checkpoint for competition in the robot field,
which can choose to display 2 types, light or sound.
Technical data
- Power supply : 2 rechargeable AA batteries (not included).
- Electric current consumption : 100mA.
- Detection : Micro switch.
- Display : LED or Buzzer sound or both.
- There is a stop switch when the circuit works.
- PCB dimension : 2.92 in x 1.25 in.
How does it work
The schematic of this circuit is shown in Fig. 1. When supplying
power to the circuit, then switch SW3 to ON position, capacitor C1 will
start to charge, resulting in TR3 not working, while the pin B of TR2 is
receiving power, TR2 will work, LED1 will be on while PZ speaker will
not be loud and LED2-LED6 will not turn on as well.
When SW1 micro-switch is pressed, there will be power supply to
pin B of TR1, TR2 will stop working with LED1 off, resulting in TR3
and TR4 working, loud PZ speaker and LED2-LED6 are on.
SW2 switch is for shutting down when PZ is loud and LED2-LED6
are on.
JP1 LED jumper is used to select the operation of LED2-LED6.
JP2 PZ jumper is used to select the operation of PZ speakers.
Circuit Assembly
Circuit assembling has been shown in Fig 2. It is recommended to
assemble the circuit starting with the least height component i.e. diodes,
resistor, electrolytic capacitors and transistors etc. Be careful while
assembling and check for the matching of PCB poles and components
before soldering as shown in Fig 3. Use a max. 40W solder and soldering
tin with a tin and lead ratio of 60/40 together with a joint solution inside.
Recheck the assembled circuit for your own confidence. Better use a lead
sucker or a lead wire absorber in case of component misplacing to
protect PCB from damage.
Testing
Connect JP1 and JP2, then Insert 2 AA batteries into the battery
holder. Slide SW3 switch to the ON position. LED1 will be on. PZ
speaker will not be loud and LED2-LED6 will not turn on.
Press SW1 switch. LED1 will turn off with the loud PZ speaker and
LED2-LED6 on. If you want PZ speaker to stop and LED2-LED6 to turn
off, press SW2 switch.
For jumper JP1 LED and JP2 PZ, use for selecting LED2-LED6 or
PZ speaker.
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Figure 1. Checkpoint Circuit

Figure 2. Circuit Assembling
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Figure 3. Components Installing
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