အပင
ို း္ (၃)
Sensors & Modules အက်ဥ္းခ််ဳပ္
ယခို အပိုငး္ တြင္ DHT11 Temperature/Humidity Sensor Module ၊ Flame Sensor ႏွင့္ Microphone
Sound Sensor တ႔ို အေၾကာင္းပါ၀င္ပါသည္။ ( မီၿွ ငမ္း - https://randomnerdtutorials.com/completeguide-for-dht11dht22-humidity-and-temperature-sensor-with-arduino/ ႏွင့္
https://tutorial45.com/top-used-sensors-for-arduino/)

DHT11 Temperature and Humidity Sensor Module
DHT11 Temperature and Humidity Sensor
Module ကို ပတ္၀န္းက်င္၏ အပူခ်န္ သို႔မဟိုတ္
စိုထိုင္းမွ်ဳ ကို တိုင္းတာရန္အတြက္
အသိုးၿပ်ဳၾကပါသည္။ ၎ sensor တြင္ analog မွ
digital ကိုေၿပာင္းလဲေပးၿပီး digital signal
ကိုထိုတ္ေပးေသာ chip တစ္ခိုပါ၀င္ပါသည္။ ယင္း
digital signal မ်ားကို မည္သည္႔ Microcontroller
(MCU) ႏွင့္ မဆို အလြယ္တကူ
ရယူဖတ္ရရွ ႏိုင္ပါသည္။ အေၿခခက်ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ား ကို ၿပ်ဳလပ
ို ္ခ်င္ေသာသူမ်ား အေနၿဖင့္
Temperature/Humidity Sensor ကို LCD Display Module ၊ Arduino board တ႔ို ႏွင့္ တြဖ
ဲ က္
အသိုးၿပ်ဳကာ တိုငး္ တာ၍ ရရွလာေသာ အခန္း၏ အပူခ်န္ ၊ စိုထိုင္းမွ်ဳ ကို LCD Display ေပၚတြင္
ၾကည္႔ရွရႏိုင္ပါသည္။ အေၿခခ သင္ခန္းစာေလ့လာေနသူမ်ား၊ ပေရာဂ်က္ လိုပ္ခ်င္သူမ်ား အတြက္
စမ္းသပ္အသိုးၿပ်ဳရာတြင္ လြယက
္ ူေသာ sensor တစ္ခၿို ဖစ္ပါသည္။
DHT11 Sensor Module ကို သိုးၿပီး ၿပ်ဳလပ
ို ၾ္ ကေသာ ပေရာဂ်က္အခ််ဳ ႔
-

Humidity and Temperature Measurement

-

Arduino Weather Station

-

Automatic Humidifier

-

Bluetooth Based Temperature Monitoring

-

Arduino GSM Remote Sensing

-

ESP8266 Web Based Temperature Sensing

-

Wifi Based IOT Home Automation

Flame Sensor
Flame Sensor ကို ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွေသာ
မီးေတာက္မးီ လွ် အား အာရိုခ ရွာေဖြ
ၿခင္းၿပ်ဳလိုပ္ရာတြင္ အသိုးၿပ်ဳပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္တြင္
ရွေသာ အလင္းေရာင္ ကို မၾကာခဏ ဆသ
ို လို အာရိုခ
ရွာေဖြၿခင္းလည္းၿပ်ဳလိုပ္ပါသည္။ 760nm ႏွင့္
1100nm ၀န္းက်င္ အကြာအေ၀း အတြင္း မီး
သ႔မ
ို ဟိုတ္ အလင္းေရာင္ wavelength ကို
အာရိုခပါသည္။ Light flame စမ္းသပ္ခ်က္ ကို 0.8m
အတြင္း စတင္ၿပ်ဳလိုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မီးေတာက္ ၿပင္းထန္ပါက sensor ၏ အာရိုခႏိုင္ေသာ အကြာအေ၀း
မွာလည္း တိုးၿမွင့သ
္ ြားပါမည္။ အေၿခခက်ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ား ကို ၿပ်ဳလိုပ္ခ်င္ေသာသူမ်ား အေနၿဖင့္ Flame
Sensor ကို Arduino board ႏွင့္ တြဖ
ဲ က္ အသိုးၿပ်ဳၿပီး စမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ Example Code
မ်ားကိုလည္း internet ေပၚတြင္ အလြယတ
္ ကူ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ အေၿခခ သင္ခန္းစာေလ့လာေနသူမ်ား၊
ပေရာဂ်က္ လိုပ္ခ်င္သမ
ူ ်ား အတြက္ စမ္းသပ္အသိုးၿပ်ဳရာတြင္ လြယက
္ ူေသာ sensor တစ္ခိုၿဖစ္ပါသည္။
Flame Sensor ကို သိုးၿပီး ၿပ်ဳလပ
ို ၾ္ ကေသာ ပေရာဂ်က္အခ််ဳ ႔


Fire Alarm System



Flame Detection with Arduino



Home Automation and Monitoring System



Fire Security System Using GSM Module

လိုပင
္ န္းသိုးအဆင့္ Flame Sensor မ်ားကို မ်ားေသာအားၿဖင့္


Hydrogen stations



Combustion monitors for burners



Oil and gas pipelines



Automotive manufacturing facilities



Nuclear facilities



Aircraft hangars



Turbine enclosures ေနရာတို႔တြင္ အသိုးၿပ်ဳပါသည္။

Microphone Sound Sensor
Sound Sensor သည္ ပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ရွေသာ
အသ ကို ရွာေဖြ အာရိုခ ေသာ sensor
တစ္ခိုၿဖစ္ပါသည္။ Digital output pin ၏
Sensitivity ကို ခ်န္ညွလ႔ရ
ို ေသာ Potentiometer
ခလိုတ္တစ္ခိုပါ၀င္ပါသည္။ Voice changers
ကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ project မ်ားအတြက္ အလြနအ
္ သိုး၀င္ၿပီး
အေၿခခ သင္ခန္းစာေလ့လာေနသူမ်ား၊ ပေရာဂ်က္
လိုပ္ခ်င္သူမ်ား အတြက္ စမ္းသပ္အသိုးၿပ်ဳရာတြင္
လြယ္ကူေသာ sensor တစ္ခိုၿဖစ္ပါသည္။ အေၿခခက်ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ား ကို ၿပ်ဳလိုပ္ခ်င္ေသာသူမ်ား
အေနၿဖင့္ Sound Sensor ကို LED မီးသီး၊ Arduino board တို႔ႏွင့္ တြဖ
ဲ က္ အသိုးၿပ်ဳၿပီး စမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္။
လိုအပ္ေသာ Example Code မ်ားကိုလည္း internet ေပၚတြင္ အလြယတ
္ ကူ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
Sound Sensor ကို သိုးၿပီး ၿပ်ဳလပ
ို ၾ္ ကေသာ ပေရာဂ်က္ အခ််ဳ ႔


Arduino based Security System



Encoded Hand Clap Controller



Control LED by clap using Arduino



Arduino MP3 Player + Distance Sensor



Arduino Audio Reactive Desk Light



Arduino Whistle Command Recognition



Measuring Distance with Sound

Reference:
- https://randomnerdtutorials.com/complete-guide-for-dht11dht22-humidity-andtemperature-sensor-with-arduino/
- https://tutorial45.com/top-used-sensors-for-arduino/
- https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-flame-sensor-interfacing
အထက္ေဖာ္ၿပပါ Link မ်ားမွ စာအေၾကာင္းအရာ ကို မွီၿငမ္းၿပီး ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာၿပန္ဆထ
ို ားၿခင္း
ၿဖစ္ပါသည္။ စာအေရးအသား အားနည္းမွ်ဳ ရွပါကလည္း လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ ေထာက္ၿပႏိုင္ပါသည္။
ဘာသာၿပန္စာ အသစ္မ်ား ကလ
ို ည္း ထပ္မ ေရးသားေနပါသည္။ ယခင္ ေရးသားခဲ့ဖးူ ေသာ စာမ်ား ကို
ဖတ္ရရွ လပ
ို ါက www.friendonlinestores.com/learn သို႔ သြားေရာက္ကာ PDF file မ်ားကို အခမဲ့
download ဆြၿဲ ပီး ေလ့လာဖတ္ရွ်ဳႏိုင္ပါသည္။ ဖတ္ရရွ အားေပးမွ်ဳအတြကလ
္ ည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Stay tune for more lessons! Thanks.
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