Arduino Uno board အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Uno ဆိုသည္မာွ အီတလီဘာသာစကား ၿဖင့္
တစ္ ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ Uno board
သည္ USB Arduino board စီးရီးမ်ားမွ
ပထမဦးဆုံးေသာ board ၿဖစ္ၿပီး Arduino
board မ်ားတြင္ လူသိအမ်ားဆုံး board
ၿဖစ္ပါသည္။
Uno သည္ Atmega328P
ကိုအေၿခခံၿပီးၿပဳလုပ္ထားေသာ
မိုက္ခရိုကြန္ထရိုလာ board
တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ Board တြင္ Digital input/output pin အေရအတြက္ ၁၄ ခု (၆ ခု ကို PWM outputs
အၿဖစ္သုံးႏိုင္သည္) ၊ Analog input ၆ ခု ၊ 16MHz quartz crystal ၊ USB ေပါက္တစ္ေပါက္ ၊ external
power jack ေပါက္တစ္ေပါက္ ၊ ICSP (In-Circuit Serial Programming) header တစ္ခု ႏွင့္ reset
ခလုတ္ တစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ USB cable ၿဖင့္ ကြန္ၿပဴတာသုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးၿပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ACDC adapter သို႔မဟုတ္ ဘက္ထရီ ကို အသုံးၿပဳ၍ ပါ၀ါေပးၿခင္းၿဖင္ေ
့ သာ္လည္းေကာင္း Arduino Uno ကို
စတင္အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။
1. RESET button - Uno board အား reset ခ်လိုပါက reset button ကို အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။
ခလုတ္သည္ POWER header တြင္ပါေသာ RESET pin ကို အတြင္းပတ္လမ္းမွ
ဆက္သြယ္ထားပါသည္။
2. USB Port – Sketch အား Arduino Uno ထဲသုိ႔သြင္းလုိပါက Uno တြင္ရွိေသာ USB port ႏွင့္
ကြန္ၿပဴတာ တြင္ရွိေသာ USB Port ကို USB cable ၿဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးၿပဳႏို္င္ပါသည္။ ထို႔အၿပင္
USB port သည္ maximum current 0.5A ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

3. External Power Jack – External (USB မဟုတ္ေသာ) power ကို ၁၂ ဗိ႔ု AC-DC adapter
သို႔မဟုတ္ ဘက္ထရီ မွ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ၂.၁ မီလီမီတာ အရြယ္အစား စက္၀ိုင္းပုံစံ plug ကို Uno
၏ power jack ထဲသို႔ထည္႔သြင္းခ်ိတ္ဆက္ၿခင္းၿဖင့္ ပါ၀ါေပးႏိုင္ပါသည္။ ဘက္ထရီ lead wires ကို
POWER header တြင္ပါေသာ GND pin ႏွင့္ VIN pin အသီးသီးထဲသို႔ထည္႔ကာ ပါ၀ါေပး
အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။
4. Digital I/O Pins: ၁၈ ခု (female header အမ်ိဳးအစား)


Digital pin 14 pin (0 – 13): pin အားလုံးသည္ TTL compatible (5V) ၿဖစ္ပါသည္။
ဒီဂ်စ္တယ္ pin အားလုံး 40mA current ကို လက္ခံႏုိင္ၿပီး အၿခား ပစၥည္း/ဆားကစ္ ဆီသို႔

လည္း ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါသည္။ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ (software) မွ တဆင့္ အသုံးၿပဳရေသာ Atmega
ခ်စ္ပ္ၿပား တြင္ 20 ~ 40 kΩ pullup resistors ပါ၀င္ပါသည္။ pinMode () အား
INPUT_PULLUP အၿဖစ္ သတ္မွတ္ေပးၿခင္းၿဖင့္ pullup resistors မ်ားကို အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။


Pin 13: Uno တြင္ရွိေသာ Digital Pin နံပါတ္ ၁၃ တြင္ LED မီးသီး ( L ဟုေရးထားေသာ
LED မီးသီး) ပါ၀င္ပါသည္။ Digital Pin နံပါတ္ ၁၃ High ၿဖစ္ပါက L – LED မီးသီး
လင္းမည္ၿဖစ္ၿပီး Low ၿဖစ္ပါက မီးသီး ပိတ္သြားပါမည္။



Pin 0 and 1: Pin နံပါတ္ ၀ ႏွင့္ ၁ သည္ receive (RX ဟုေရးထားေသာ pin) ႏွင့္ transmit
(TX ဟုေရးထားေသာ pin) အသီးသီးၿဖစ္ပါသည္။ pin ႏွစ္ခုလုံးသည္ serial Universal
Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) pin ၿဖစ္ၿပီး TTL serial data မ်ားကို
လက္ခံၿခင္း (RX) ႏွင့္ ထုတ္လႊတ္ၿခင္း (TX) တို႔ ၿပဳလုပ္ပါသည္။ Sketch အား Arduino Uno
board ထဲသို႔ထည္႔သြင္းၿပီးပါက RX ႏွင့္ TX တို႔၏ LED မီးသီးမ်ား မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္
လင္းထိန္လာလိမ့္မည္။



Pin ~3, ~5, ~6, ~9, ~10, ~11: ၎ digital pin ၆ ခု သည္ analogWrite() function
ကိုအသုံးၿပဳ၍ Pulse Width Modulation (PWM) output အၿဖစ္အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။



Pin ~10, ~11, 12, 13: ၎ digital pin ၄ ခု သည္ Serial Peripheral Interface (SPI)
pin မ်ားၿဖစ္ပါသည္။ pin ~10 သည္ SS(Slave Select) ၊ pin ~11 သည္ MOSI (Master
Out Slave In) ၊ pin 12 သည္ MISO (Master In Slave Out) ၊ pin 13 သည္ SCK (Serial
Clock) အသီးသီး ၿဖစ္ၾကပါသည္။



GND: Ground pin ၿဖစ္ပါသည္။



AREF: analogReference() function ကိုအသုံးၿပဳ၍ analog input အတြက္ သုံးေသာ
reference voltage (input range ၏ ထိပ္ဆုံးၿဖစ္ေသာ တန္ဖိုး) ကို configured
လုပႏ
္ ိုင္ပါသည္။



SDA Pin ႏွင့္ SCL Pin: I2C bus ၏ SDA (Serial Data Line) pin ႏွင့္ SCL (Serial Clock
Line) pin သည္ AREF pin ၏ ေဘးတြင္ တည္ရွိပါသည္။

5. Analog Input Pins: A0 ၊ A1 ၊ A2 ၊ A3 ၊ A4 ၊ A5 ဟုေရးထားေသာ female header အမ်ိဳးအစား
pin ၆ ခု ကို analog signal input အတြက္ အသုံးၿပဳပါသည္။ ထို႔အၿပင္ A5 pin ႏွင့္ A4 pin ကို
SCL pin ႏွင့္ SDA pin အၿဖစ္ အသုံးၿပဳႏို္င္ပါသည္။
6. Power Pins: Power pin တြင္ female header အမ်ိဳးအစား pin ၈ ခု - Vin ၊ GND pin ၂ ခု ၊ 5V
pin ၊ 3.3V pin ၊ RESET pin ၊ IOREF pin ႏွင့္ NC pin တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ဘယ္ဖက္ဆုံး pin သည္
NC pin (not connected) ခ်ိတ္ဆက္ထားၿခင္းမရွိေသာ pin ၿဖစ္ပါသည္။ Arduino Uno
ပါ၀ါေပးအသုံးၿပဳလိုပါက USB cable သို႔မဟုတ္ external power supply ကို အသုံးၿပဳႏို္င္ပါသည္။


IOREF: IOREF pin သည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိုက္ခရိုကြန္ထရိုလာ ကို voltage reference ေ
ထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ စနစ္တက်စီမံထားေသာ shield သည္ IOREF pin voltage ကို
ဖတ္ယူႏိုင္ၿပီး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ power source ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ 5V pin / 3.3V

pin တို႔ကို output pin မ်ား ႏွင့္တဖ
ြဲ က္သုံးပါက အလုပ္လုပ္ေစရန္ voltage translators
မ်ားကို ဖြင့္ေပးၿခင္း (enable) တုိ႔ ၿပဳလုပ္ပါသည္။


RESET: Reset pin ကို low သို႔ေၿပာင္းၿပီး Uno ကို reset ခ်ႏိုင္ပါသည္။ Pin သည္ RESET
button ကို အတြင္းပတ္လမ္းမွ ဆက္သြယ္ထားပါသည္။



5V: Board တြင္ပါေသာ Regulator မွ 5V ကိုထုတ္ေပးပါသည္။ Board အား DC power
jack (7-12V) ၊ USB connector (5V) သို႔မဟုတ္ board တြင္ပါေသာ VIN pin (7-12V)
မွတဆင့္ ပါ၀ါေပးအသုံးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ 5V pin သို႔မဟုတ္ 3.3V pin မွတဆင့္ regulator ကို
ေက်ာ္ၿဖတ္ (bypass) ၿပီး ဗိ႔ေ
ု ပးပါက Arduino board ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။



3.3V: 3.3V ကို Arduino board တြင္ပါေသာ regulator မွ ထုတ္ေပးပါသည္။
အမ်ားဆုံးထုတ္ႏိုင္ေသာ current မွာ 50mA ၿဖစ္ပါသည္။



GND: Ground pin ႏွစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။



VIN: External power source (USB မွေပးေသာ 5V ႏွင့္ အၿခား regulated power source
မဟုတ္ပါ) ကို အသုံးၿပဳပါက input voltage အား Arduino Uno ဆီသုိ႔ ေပးပါသည္။
အသုံးၿပဳသူသည္ VIN pin မွတဆင့္ ဗို႔အားေပးၿခင္း၊ သို႔မဟုတ္ Power Jack မွတဆင့္
ဗို႔အားေပးပါက VIN pin ကို access လုပ္ၿခင္း တို႔ ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ External supply - 6V
မွ 20V အတြင္း လဲ အာဒီြႏို သည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 7V ထက္နည္းေသာ
ဗို႔အားေပးမိပါက 5V pin သည္ 5V အၿပည္႔မရႏိုင္ေတာ့ဘဲ အာဒီြႏို သည္ မတည္ၿငိမ္မွဳမ်ား
ၿဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 12V ထက္ပိုေသာ ဗိ႔အ
ု ားေပးမိပါက voltage regulator သည္
အပူလြန္ကဲမွဳ ၿဖစ္လာႏိုင္ျပီး အာဒီြႏို အား ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

Ref - https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 & Tutor for Arduino (MTS-100) (K&H)
စာဖတ္ရွဴသူ မိတ္ေဆြ ကို တစ္နည္းတစ္ဖုံ အေထာက္အကူၿပဳလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ စာေရးရာတြင္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါက လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပႏိုင္ပါသည္။ Sensor ၊ Module ႏွင့္ Shield အေၾကာင္းမ်ား၏
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကိုလဲ ဆက္လက္ ေရးသားသြားပါမည္။
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