အပုိင္း ၂
Arduino sensors & modules အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Arduino စတင္ေလ့လာေနေသာသူမ်ား ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးသားထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ Arduino board ကို
စတင္အသုံးၿပဳမည္ဆိုပါက Sensor နဲ ႔ Module မ်ားတို႔မွာ မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု
အပုိင္း ၂ တြင္ လူသုံးမ်ားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေရးသားထားပါသည္။ ယခု အပိုင္း တြင္ PIR
Motion Sensor ၊ Ultrasonic Sensor HC-SR04 ႏွင့္ RF 433 MHz Module တို႔ အေၾကာင္းပါ၀င္ပါသည္။

PIR Motion Sensor SR501
Arduino အေၿခခံကို
ေလ့လာေနေသာသူမ်ားအတြက္ အသုံးၿပဳရာတြင္
လြယ္ကူေသာ sensor တစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။ PIR
Motion Sensor သည္ ၎၏ ၿမင္ကြင္းတြင္
ရွိေသာ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္ တိရစာၦန္ မွ
ထုတ္လႊတ္ေသာ အပူခ်ိန္ကို
အနီေအာက္ေရာင္ၿခည္ (infrared) ပုံစံၿဖင့္
ဖမ္းယူအာရုံခံၿပီး အလုပ္လုပ္ေသာ sensor
တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ လက္ခံရရွိေသာ signal
ပမာဏ ေပၚတြင္မူတည္၍ output signal ကို
High အၿဖစ္သို႔ ေၿပာင္းလဲထုတ္လႊတ္ေပးပါသည္။ ထို အနီေအာက္ေရာင္ၿခည္ ကို PIR Motion Sensor အတြင္းတြင္
ပါ၀င္ေသာ Pyroelectric sensor မွ ဖမ္းယူေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ sensor ၏ sensitivity ႏွင့္ ထိေရာက္မွဳ ကို
ပုံမွန္ထက္ ၿမွင့္တင္ရန္အတြက္ Pyroelectric sensor အေပၚတြင္ Fresnel Lenses - အၿဖဴေရာင္အဖုံးပုံစံ ကို
တပ္ဆင္ထားပါသည္။ PIR Sensor တြင္ ground pin, VCC pin ႏွင့္ output pin အၿပင္ preset potentionmeter
ႏွစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။ ပထမ potentiometer မွာ sensor ၏ sensitivity ကို ခ်ိန္ညိွရန္ အတြက္ၿဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ
potentiometer မွာ အရာ၀တၳဳတစ္ခု ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်ိန္အတြင္း output signal – high ၿဖစ္ေနေသာ ၾကာခ်ိန္ delay
time ကိုခ်ိန္ညိွရန္ အတြက္ၿဖစ္ပါသည္။ Delay Time potentiometer ကို ၀.၃ စကၠန္႔ မွ ၅ စကၠန္႔ အထိ
ခ်ိန္ညိွႏိုင္ပါသည္။ Sensitivity potentiometer သည္ ၇ မီတာ ၀န္းက်င္ အထိ ခ်ိ္န္ညိွႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိ
စမ္းသပ္ေနေသာ ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ အခန္း ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ရရွိႏိုင္ေသာ range
ကိုထိေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ PIR Motion Sensor ကို မ်ားေသာအားၿဖင့္ Home Automation System project မ်ား
ၿပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးၿပဳၾကပါသည္။

Ultrasonic Sensor HC-SR04
Ultrasonic Sensor သည္ Arduino ကို
စတင္ေလ့လာသင္ယူသူ အမ်ားစု သုံးစြေ
ဲ သာ
ပစၥည္းတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ဤ Sensor သည္ လူ႔နားၿဖင့္
မၾကားႏိုင္ေသာ ၾကိမ္ႏွုန္းၿမွင့္ အသံလွိဳင္း (ultrasonic sound)
ကို အသုံးၿပဳၿပီး အကြားအေ၀း ကုိ တိုင္းတာၿခင္းၿပဳလုပ္ပါသည္။
အလုပ္လုပ္ပုံ သေဘာတရားမွာ လင္းႏို႔ အာရုံခံမွု ႏွင့္
ဆင္တူပါသည္။ အသံလွိုင္း၏သြားေရာက္ေသာ ၾကာခ်ိန္ ႏွင့္
အၿမန္ႏွုန္း ကို ေလ့လာၿပီး အကြားအေ၀း ကို
တုိင္းတာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ Sensor တြင္ အသံလွိဳင္းထုတ္လႊတ္ေသာ Trig pin ႏွင့္ အရာ၀တၱဳ တစ္ခုခုကိုထိၿပီး
ၿပန္လာေသာလွိဳင္းကို ဖမ္းယူေသာ echo pin ပါ၀င္ပါသည္။ မိမိ အာရုံခံေသာ ပစၥည္း ကို ေရွ ႔တည္႔တည္႔တြင္
ထားပါက တိက်မွဳ ရာခိုင္ႏွုန္းမ်ားၿပီး ၄၅ ဒီဂရီ ဧရိယာ အတြင္း ရွိေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား ကိုလဲ အာရုံခံ ႏိုင္ပါသည္။
စာရြက္စာတမ္း အရ Ultrsonic sensor သည္ ၃၀ ဒီဂရီ အတြင္း (တစ္ဖက္ ကို ၁၅ ဒီဂရီ စီ) ရွိေသာ အရာ၀တၳဳ
မ်ားကို အာရံုခံပါက ပိုမိုတိက်ေသာ ရလဒ္ကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ Ultrasonic sensor ကိုမ်ားေသာအားၿဖင့္ Robot Car
project မ်ား ၿပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးၿပဳၾကပါသည္။

RF 433 MHz Transmitter + Receiver Module
မိုက္ခရုိကြန္ထရိုလာ တစ္ခု မွ အၿခား I/O Device ဆီသို႔ data
မ်ား ပို႔ေဆာင္လုိ႔ပါက ေရဒီယိုၾကိမ္ႏွဳန္းလွိဳင္း (Radio
Frequency) ကို အသုံးခ် ကို အသုံးၿပဳနိုင္ပါသည္။
ေစ်းအလြန္သက္သာၿပီး အလြယ္တကူ အသုံးၿပဳႏိုင္ေသာ RF
433 MHz module ကို အသုံးခ်ၿပီး ေၿမာက္မ်ားစြာေသာ
အီလက္ထေရာနစ္အရုပ္မ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား ႏွင့္ ကားေသာ့မ်ား တြင္
အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ပစၥည္း အေၿမာက္အမ်ား
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေအာင္
ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ RF module သည္ XBee module ထက္ တပ္ဆင္အသုံးၿပဳရာတြင္ လြယ္ကူၿပီး
အထူးၿပဳလုပ္ထားေသာ shield မ်ားကိုလဲ ထပ္ဆင့္ အသုံးၿပဳရန္မလိုေပ။ RF 433 MHz Receiver ၏ specification
မွာ frequency range - 433.92 MHz ၊ Modulation – ASK (Amplitude Shift Keying) ႏွင့္ Input Voltage – 5V
ၿဖစ္ၿပီး Transmitter ၏ specification မွာ frequency range – 433.92 MHz ႏွင့္ Input Voltage – 3-12V
ၿဖစ္ပါသည္။ Receiver ႏွင့္ Transmitter module ဧရိယာအတြင္း ၾကားခံအေႏွာင့္အယွက္နည္းပါက
communication အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ပါသည္။ Communication range သည္ transmitter module
ကိုေပးေသာ voltage ၊ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ RF noise ႏွင့္ ၿပင္ပ အင္တာနာ တပ္ဆင္ အသုံးၿပဳမူ တို႔
အေပၚတြင္လဲ မူတည္ပါသည္။ RF module ကို wireless control လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသုံးၿပဳပါသည္။
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အထက္ေဖာ္ၿပပါ ဘာသာၿပန္စာမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ link မ်ားမွ ရယူထားပါသည္။ အဂၤလိပ္
ဘာသာ ၿဖင့္ ဖတ္ရွဴလိုပါက -
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