
MelodyBatch

เพลิดเพลินและฝึกหัดการประกอบโครงงาน
กับไอซีเสียงเพลงยุคทศวรรษ 80 ได้ทั้งทักษะ
และความรู้ส�าหรับเมกเกอร์มือใหม่และชวน
ระลึกความหลังกับเสียงเพลงที่เคยคุ้นในวัย
เยาว์ส�าหรับเมกเกอร์รุ่นใหญ่ นี่คือของที่ระลึก
ในแนว DIY ด้านกล่องดนตรีที่รังสรรค์ขึ้น
เพื่อเมกเกอร์ทุกระดับ

ป้ายคล้อง
คอเสียงดน

ตรี

ของที่ระลึก Maker kit ของการแข่งขันหุ่นยนต์

นานาชาติ World Robot Games 2016 ที่บันดุง 

ประเทศอินโดนีเซีย

	 โครงงานน้ีเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของบรรณาธิการวารสาร	
MAKERS	 ที่เป็นหนึ่งใน	 World	 Robot	 Games	 Committee	 ซึ่ง
ต้องการของท่ีระลึกที่มีความหมายและให้ความรู้	ความเพลิดเพลิน
หลังจากสร้างเสร็จ	 โดยมีเงื่อนไขว่า	 ต้องไม่เกี่ยวอะไรกับหุ่นยนต์	
เพราะต้องการให้ผู ้แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ	World	
Robot	Games	2016	รับรู้ว่า	ในโลกกว้างของการเรียนรู้เทคโนโลยี	
มิได้มีแค่สมองกล	ตัวตรวจจับ	มอเตอร์	และกลไก

	 กล่องดนตรีจึงถูกยกขึ้นมาพิจารณา	 และด้วยความหลงใหลที่มีต่อ
ไอซีที่เก็บหน่วยความจ�าของโน้ตดนตรี	 จึงไม่เลือกที่จะสร้างกล่องดนตรี
จากไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรก�าเนิดสัญญาณที่ซับซ้อน	บก.	ของเรา
จึงหยิบเอาไอซีเสียงดนตรีในต�านานของ		Seiko	Epson	เบอร์	SVM7993	
ที่โด่งดังในยุค	 1980	 กลับมา	 ครั้นจะเอามาสร้างเป็นกล่องดนตรีซื่อๆ	 ก็
ดูจะตรงไปตรงมาเกินไป	เมื่อต้องการน�ามาเป็นของท่ีระลึก	จึงคิดถึง
การน�าเสนอในรูปแบบของเหรียญหรือป้ายคล้องคอ	น่ันจึงกลายเป็น	
MelodyBatch	ป้ายคล้องคอเสียงดนตรี	7	เพลง



วงจรและการท�างาน
	 รูปที่	1	แสดงวงจรสมบูรณ์ของ	MelodyBatch	ที่เป็นพิเศษคือ	ปกติ	
SVM7993	 จะสามารถเล่นดนตรีได้	 7	 เพลง	 ในแบบทีละเพลงแล้วหยุด
เมื่อใช้ไฟเลี้ยง	 +3V	 และหากต้องการเล่นต่อเนื่อง	 7	 เพลงแบบวนรอบ
ได้ต้องใช้ไฟเลี้ยง	 +1.5V	 และมีการดัดแปลงวงจร	 ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดที่ต้อง
ก้าวข้ามผ่านไปให้ได้	ในที่สุดจากการศึกษาและทดลองของวิศวกร	INEX	
จากข้อมูลที่มีเพียงวงจรแบบภาพสแกนเพียง	3	หน้า	และข้อความภาษา
ญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า	30	ปี	พวกเขาสามารถทลายข้อจ�ากัดที่คนเมื่อ	30	
ปีก่อนแก้ไขไม่ได้	

	 ด้วยวงจรก�าหนดสัญญาณกระตุ้นเพ่ือเลือกเล่นเพลงท่ีได้รับการ
ปรับปรุงอันประกอบด้วยทรานซิสเตอร์	 Q1,	 มอสเฟ็ต	 Q2,	 ตัวต้านทาน	
R1,	R2,	ตัวเก็บประจุ	C1	และสวิตช์จั๊มเปอร์	S4	ช่วยกันท�าให้	IC1	เบอร์	
SVM7993	สามารถเล่นเพลง	7	เพลงแบบวนต่อเนื่องเมื่อใช้ไฟเลี้ยง	+3V	
เหตุที่ต้องใช้	+3V	เนื่องจากต้องการให้เสียงดนตรีที่ถูกขับออกจากล�าโพง
ดังอย่างเพียงพอ	 เพราะวงจรขยายก�าลังที่ใช้ทรานซิสเตอร์	 Q3	 และ	 Q4	
เป็นอุปกรณ์หลักจะสามารถขับสัญญาณออกล�าโพง	SP1	ให้มีก�าลังมาก
ขึ้นหากได้รับไฟเลี้ยงสูงขึ้น	 (ในวงจรนี้คือ	 +3V)	 คุณภาพของเสียงปรับ
ได้ที่	VR1	ส่วนสวิตช์	S1	ถึง	S3	ใช้ก�าหนดโหมดการเล่นเพลงของ	IC1	ซึ่ง
จะอธิบายต่อไปในหัวข้อการใช้งาน

รูปที่ 1 วงจรสมบูรณ์ของ MelodyBatch

รูปที่ 2 ลายทองแดงและแบบการลงอุปกรณ์ของแผ่นวงจรพิมพ์โครงงาน MelodyBatch
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์โครงงาน MelodyBatch ช่วงที่ 1

การสร้าง
		 เนื่องจากต้องการให้เป็นของที่ระลึกที่ติดตัวไปได้	การออกแบบแผ่น
วงจรพิมพ์จึงท�าเป็นแผ่นวงกลมที่ติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมดโดยไม่มีการเดิน
สายไฟแม้แต่เส้นเดียว	อุปกรณ์ทุกตัวถูกบัดกรีติดตั้งบนแผ่นวงจรพิมพ์
ทั้งหมด	 และมีช่องส�าหรับร้อยหรือน�าสายคล้องคอมาเกี่ยวได้	 ดังแสดง
ลายทองแดงของแผ่นวงจรพิมพ์และแบบการบัดกรีอุปกรณ์ตามรูปที่	2

	 ขั้นตอนการบัดกรีติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแสดงอย่างละเอียด	 ดังใน
รูปที่	 3	 และ	 4	 หน้าตาของ	 MelodyBatch	 ที่ประกอบเสร็จพร้อมมีสาย
คล้องคอแสดงในรูปที่	5	

Melody Batch



รูปที่ 4 ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์โครงงาน MelodyBatch ช่วงที่ 2

Melody Batch



การใช้งาน
	 ใช้สวิตช์กด	 3	 ตัวร่วมกับสวิตช์จั๊มเปอร์ในการก�าหนดการเล่นเพลง
ของ	MelodyBatch	โดย

	 สวิตช์	PLAY	:	กดเพื่อเล่นเพลงปัจจุบันและเล่นซ�้า

	 สวิตช์	NEXT	:	กดเพื่อเล่นเพลงถัดไป	(เพลงใหม่)	

	 สวิตช์	STOP	:	กดเพื่อหยุดเล่น

	 สวิตช์จั๊มเปอร์	 AUTO	 :	 ใช้เลือกโหมดการเล่นเพลงต่อเนื่องแบบ
อัตโนมัติ	โดยเลือกมาที่	ON	

	 โครงงานนี้ไม่มีสวิตช์เปิดปิด	 เมื่อกดสวิตช์	 STOP	 วงจรจะหยุด
ท�างาน	 และตัว	 IC1	 กินกระแสไฟฟ้าต�่ามากๆ	 ในขณะที่ไม่มีการท�างาน	
แบตเตอรี่	AAA	2	ก้อนที่น�ามาใช้งาน	จึงใช้ได้นานเป็นเดือนเลยทีเดียว	

	 เสน่ห์ของไอซีเสียงดนตรีที่เกิดข้ึนเมื่อ	30	ปีก่อนยังคงห่อหุ้ม
ปกคลมุโลกใบนี	้ ในวนัทีเ่รากา้วไปพร้อมเทคโนโลยีสมยัใหม่ใช่ว่าเราตอ้ง
ละท้ิงความทรงจ�าทีง่ดงาม

***********************************************************

รายการอุปกรณ์
***********************************************************

ตวัต้านทาน 1/8W 5%

• R2 - 5.1MW

• R3 - 47kW

ตวัต้านทาน 1/4W 5%

• R1 - 270kW

• R4 - 120kW

• R5, R6 - 510kW 2 ตวั

• VR1 - ตวัต้านทานปรับคา่ได้แบบทริมพอตตวัเลก็ 470kW

ตวัเกบ็ประจุ

• C1 - 4.7µF 50V อิเลก็ทรอไลต์.

• C2 - 0.1µF 63V โพลีเอสเตอร์

• C3, C5 - 0.01µF 63V โพลีเอสเตอร์  2 ตวั

• C4 - 100µF 6.3V อิเลก็ทรอไลต์

อุปกรณ์สารกึ่งตวัน�า

• Q1 - ทรานซสิเตอร์ KRA102

• Q2 - มอสเฟ็ต BS170

• Q3 - ทรานซสิเตอร์ BC327

• Q4 - ทรานซสิเตอร์ BC337

• IC1 - ไอซีเสียงดนตรี SVM7993 

อ่ืนๆ

• SP1 - ล�าโพง 8W 0.1W แบบขาลงแผน่วงจรพิมพ์ 

• S1, S3 - สวิตช์กดตดิปลอ่ยดบั ปุ่ มกดสีด�า

• S2 - สวิตช์กดตดิปลอ่ยดบั ปุ่ มกดสีแดง (ใช้สีด�าหรือสีอ่ืนแทนได้)

• S4 - สวิตช์จัม๊เปอร์ 2 ขา (อาจใช้คอนเน็กเตอร์ IDC ตวัผู้  2 ขาและ 
จัม๊เปอร์ขนาด 2.54 มม. มาทดแทนได้) 

• ซอ็กเก็ตไอซี 16 ขา, กะบะถ่าน AAA 2 ก้อนแบบขาลงแผน่วงจร
พิมพ์, แผน่วงจรพิมพ์ MelodyBatch, สายคล้องคอ และแบตเตอร่ี 
AAA 2 ก้อน

หมายเหตุ

- ชดุคิต MelodyBatch ดขู้อมลูเพ่ือตดิตอ่สัง่ซือ้ได้ท่ี 

www.inex.co.th/shop/maker-shop.html

รูปที่	5	MelodyBatch	ที่ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน
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