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ทาความรู ้จกั และใช้งานโมดูลจ่ายไฟสาหรับแผงต่อวงจร หรื อ Breadboard ที่มีไว้เพื่อการทดสอบวงจรนั้นเอง โดยในที่น้ ีจะแนะนาการใช้
งานสิ นค้าจากประเทศจีน ซึ่งสามารถหากซื้อได้ในราคาถูกมากเลยทีเดียว ไม่วา่ จะเป็ นการสัง่ ซื้อจากร้านค้าภายในประเทศ หรื อการสัง่ จากเว็ปสัง่
สิ นค้าอย่าง aliexpress.com ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ดงั รู ป ซึ่งจะเป็ น 2 รุ่ นที่จะพูดถึงในครั้งนี้

ด้วยตัวสิ นค้านี้จะไม่มีขอ้ มูลเอกสารใดๆ มาด้วยเลย ดังนั้นเอกสารชุดนี้จะแนะนาการใช้งาน ตลอดจนข้อควรระวัง ที่อาจเป็ นสาเหตุของ
ความเสี ยหายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โมดูลสี แดง (Red module) เนื่องจากไม่มีชื่อรุ่ นกาหนดไว้ที่ตวั สิ นค้า
VC GND
+5V GND
จึงใช้การระบุสีแทน มีราคาถูก มีสวิทช์ปรับเลือกแรงดันใช้งาน
3.3V/5.0V ได้ โดยมีคอนเน็คเตอร์จ่ายไฟเข้าโมดูล 2 แบบ คือ
 DC Jack ใช้แรงดัน 7-12V และต้องเลือกใช้ DC Jack ทีม่ ขี ้วั
แกนในเป็ นบวก เท่ านั้น

-

7-12V

+

+

 Mini USB เป็ นข้อดีที่สามารถใช้แรงดัน 5V จากพอร์ต USB ได้
โดยตรงไม่ตอ้ งหา DC Adpater เพิม่ เติม
ขั้วแรงดันไฟเอาต์พทุ ี่จ่ายไปยัง Breadboard มีดงั นี้
 VC แรงดันไฟฟ้า 3.3 / 5.0V ปรับเลือกได้จากสวิทช์
 +5V แรงดันไฟฟ้าคงที่ 5.0V
 GND แรงดันไฟฟ้า 0V หรื อ Ground
ข้อควรระวัง !!!
o กรณี จ่ายไฟจากอะเด็ปเตอร์ผา่ นขั้ว DC Jack จาเป็ นต้องตรวจสอบขั้วแรงดันให้ถูกต้องเท่านั้น โมดูลนี้ไม่มีไดโอดป้ องกันการจ่ายไฟกลับ
ขั้ว โดยจะส่งผลโดยตรงให้ไอซีเร็ กกูลเลเตอร์เสี ยหายได้ทนั ที และอาจรวมถึงวงจรที่ต่ออยูภ่ ายใน Breadboard ได้รับความเสี ยหายตามไป
ด้วยเช่นกัน.
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o เนื่องจากขั้วแรงดันไฟที่ปรับค่าได้มีเพียงขั้วเดียว (VC) เท่านั้น กรณี ที่ปรับใช้แรงดันไฟเป็ น 3.3V ต้องตรวจสอบให้ดี เพราะขั้วไฟอีกชุดจะ
เป็ นแรงดัน 5.0V คงที่ อย่างไรก็ตาม ตรงนี้ก็อาจมองเป็ นประโยชน์ต่อการใชเงานได้เช่นกันสาหรับการทดลองวงจรที่จาเป็ นต้องใช้แรงดัน
ทั้ง 3.3V และ 5.0V พร้อมกัน
2. โมดูลสี ดา (Black module) เป็ นรุ่ นที่มรั าคาสูงกว่ารุ่ นแรกที่กล่าวมาเล็กน้อย
และมีขนาดโมดูลบอร์ดที่ใหญ่กว่า โดยมีคอนเน็คเตอร์จ่ายไฟเข้าโมดูลแบบ
DC Jack เท่านั้น โดยใช้รูปแบบเดียวกับรุ่ นแรกมีข้ วั แกนในเป็ นบวกเท่านั้น

-

7-12V

+

Reverse protect diode

+

แต่มีขอ้ ดีกว่าที่รุ่นนี้มีไดโอดป้ องกันการกลับขั้วไฟฟ้า จึงทาให้ไม่เกิดความ
เสี ยหาย ในกรณี ที่จ่ายไฟกลับขั้ว นอกจานีก็ยงั มี Power Switch สาหรับเปิ ด/
ปิ ด ไฟได้
ขั้วแรงดันไฟเอาต์พทุ ี่จ่ายไปยัง Breadboard มีค่อนข้างยืดหยุน่ มากกว่ารุ่ นแรก คือ สามารถปรับเลือกแรงดันเป็ น 3.3V หรื อ 5.V ได้อย่างอิสระทั้ง 2
จุด โดยปรับเลือกจากจัม๊ เปอร์ไปยังแรงดันที่ตอ้ งการ หรื อปรับไปที่ตาแหน่ง OFF เมื่อไม่ตอ้ งการจ่ายไฟให้กบั Breadboard
นอกจากนี้ก็ยงั มีพอร์ต USB Type-A สามารใช้จ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์ USB ได้ดว้ ย
ดังนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบด้านการใช้งานแล้วรุ่ นที่ 2 ดูจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าทั้งด้านความ
ปลอดภัย กรณี ที่เลือกใช้ DC Adapter กลับขั้ว รวมถึงความยืดหยุน่ ในการปรับเลือก
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พตุ ที่สามารถปรับได้อย่างอิสระทั้งสองจุด
สาหรับไอซีหลักที่ทาหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ให้กบั โมดูลทั้งสองนี้ ใช้เป็ นของบริ ษทั AMS , Advanced Monolithic Systems คือ
 AMS1117-5.0 เป็ น 5.0V Regulator
 AMS1117-3.3 เป็ น 3.3V Regulator
ดังนั้น ความสามารถด้านการจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสู งสุด 1A เท่ากันทั้งสองรุ่ น ส่วนรายละเอียด Datasheet ของไอซี สามารถค้นหา
เพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เน็ต
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