( မှီငြမ်း / Reference : https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduinorelay-control မ ဘာသာငြနဆိုြါသည၊၊ )
Arduino Relay Control Tutorial
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၁၊၊ Arduino Uno
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ို ့် တ ၆ ဗို ရှီ
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၃၊၊ LED မှီ်းသှီ်း
၄။ BC 547 transistor
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၆၊၊ Bread board သမဟို
ို ့် တ PCB
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်း မိုဂ ်း အသကဝြလေရန အာဒီြနို ၏ ြြြိုတ A0 ကို High ငြေလေငခြ်း
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delay ငြြ့် သတမတြါသည၊၊
void loop()
{
digitalWrite(relay, HIGH);
delay(interval);
digitalWrite(relay, LOW);
delay(interval);
}
Code
အငြည့်အေိုမာ လအာကြါအတိုြ်း ငြေသည၊၊
// Arduino Relay Control Code
#define relay A0
#define interval 1000
void setup() {
pinMode(relay, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(relay, HIGH);
delay(interval);
digitalWrite(relay, LOW);
delay(interval);
}

လအာကြါ Link တွြ သြခန်းော ၏ ဗွှီဒှီယို ကိုကကညရ
့် နိုြြါသည၊၊
https://youtu.be/fA0VkfPcREU

