အပင
ို း္ ၁
Arduino board အက်ဥ္းခ််ဳပ္
လူသိုးမ်ားေသာ Board မ်ားကို ေရးခ်ယ္ၿပးေရးသားထားပါသည္။ ယခို အပိုင္းတင္ Arduino Uno ၊
Arduino Mega 2560 ၊ Arduino Due ၊ LilyPad Arduino ႏွင့္ Arduino Nano တ႔ို အေၾကာင္း
ပါ၀င္ပါသည္။
Arduino Uno
Atmega328P ကို အသိုးၿပ်ဳထားေသာ Arduino
Uno သည္ credit card အရယ္အစားရွၿပး၊
Digital I/O pin ၁၄ ခို (Digital pin ၆ ခို ကို
PWM outputs အၿဖစ္ အသိုးၿပ်ဳႏိုင္ပါသည္) ႏွင့္
Analog input pin ၆ ခို ပါ၀င္ပါသည္။ USB
cable Type A/B သို႔မဟိုတ္ DC ၁၂ ဗ႔ို
အထရေသာ barrel jack ၿဖင့္ Board ကို
ခ်တ္ဆက္ပါ၀ါေပးကာ အသိုးၿပ်ဳႏိုင္ပါသည္။
Board တင္ Flash Memory 32KB ပါ၀င္ၿပး
Clock speed မွာ 16MHz ၿဖစ္ပါသည္။ Arduino ကို စတင္ေလ့လာသူအမ်ားစို သည္ Arduino Uno board အား
ေရးခ်ယ္အသိုးၿပ်ဳၾကပါသည္။

Arduino Mega 2560
Arduino board ကို အသိုးၿပ်ဳသူသည္ ဥပမာ Memory အေရအတက္ ႏွင့္ I/O pin
အေရအတက္ ပိုမိုလိုအပ္ပါက Uno အစား Mega
ကို ေရးခ်ယ္အသိုးၿပ်ဳႏိုင္ပါသည္။ Mega သည္
Uno ထက္ အရယ္အစားၾကးၿပး
ေစ်းပိုမ်ားေသာ္လည္း၊ memory အားၿဖင့္ 256KB
ပါ၀င္ကာ၊ Digital I/O pin ၅၃ ခို ႏွင့္ Analog
pin ၁၅ ခို ပါ၀င္ပါသည္။ Storage space
မ်ားၿပားၿပး I/O pin အေရအတက္
မ်ားၿပားေသာေၾကာင့္ Project အၾကးမ်ားအတက္ အသိုးၿပ်ဳရန္ အဆင္ေၿပေသာ board ၿဖစ္ပါသည္။

Arduino Due
Arduino Due သည္ ARM-based
microcontroller ကို အသိုးၿပ်ဳေသာ ပထမဥးဆိုး
Arduino ၿဖစ္ပါသည္။ Arduino Mega 2560 ႏွင့္
အရယ္အစားၿခင္း တူည ပါသည္။ Memory
အားၿဖင့္ 512 KB ပါ၀င္ၿပး Digital I/O pin ၅၄ ခို
(Digital pin ၁၂ ခို ကို PWM outputs အၿဖစ္
အသိုးၿပ်ဳႏိုင္ပါသည္)၊ Analog input pin ၁၂ ခို ႏွင့္
Analog output pin ၂ ခို (DAC) ပါ၀င္ပါသည္။
Clock speed မွာ 84 MHz ၿဖစ္ပါသည္။ တစ္ခသ
ို တၿပ်ဳရန္မာွ Arduino Due ၏ operating voltage သည္ 3.3V
ၿဖစ္ၿပး၊ Arduino board အမ်ားစို၏ operating voltage ႏွင့္ မတူေပ။ I/O pin ေပါက္မ်ားသည္ 3.3V အထသာ
ခႏိုင္ရည္ရွၿပး၊ I/O pin မ်ားကို 3.3V ထက္ပိုမို၍ ဗို႔အားေပးမပါက board ကို ထခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

Arduino Nano
Atmega328 ကို အသိုးၿပ်ဳထားေသာ Arduino
Nano သည္ အရယ္အစား ေသးငယ္ၿပး project
အတက္ ေနရာသပ္မယူေသာေၾကာင့္ breadboard
ႏွင့္ တဖ
ြဲ က္ၿပး အသိုးၿပ်ဳရာတင္ လယ္ကူပါသည္။
Nano တင္ DC power jack မပါ၀င္ေသာ္လည္း
USB port ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ Mini-B USB cable
ကိုအသိုးၿပ်ဳၿပး Board ကို
ခ်တ္ဆက္အသိုးၿပ်ဳႏိုင္ပါသည္။

LilyPad Arduino
စက္၀ိုင္းပို ၅ စင္တမတာ အရယ္အစားရွေသာ
Lilypad ကို ခ််ဳပ္ၿပး၀တ္ဆင္ႏိုငေ
္ သာ projects
(wearable projects) ႏွင့္ e-textiles မ်ားအတက္
ရည္ရယ္ၿပး ဖန္တးထားပါသည္။ Pin ေပါက္မ်ား
အစား circuit pads အေပါက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
Uno board ကြဲ့သို႔ပင္ Digital I/O pin ၁၄ ခို ႏွင့္
Analog pin ၅ ခို ပါ၀င္ပါသည္။ ပစၥည္း၀ယ္ယူသူ
တစ္ခိုသတၿပ်ဳရန္မွာ Lilypad တင္ USB port
မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ USB FTDI breakout ကို သပ္သပ္၀ယ္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Ref:
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
https://www.makeuseof.com/tag/arduino-buying-guide-board-get/
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