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आडु�इनो 
 भनेको के हो ?
 

यो एक खुला-�ोत भएको इले��ो�न�स
�ोटोटाइ�पङ �लेटफम� हो।

�यसको मतलब के हो?
 
 

खुला �ोत - "�न:शु�क �योग गन�, पुन: �वतरण गन� वा पुन: ले�न स�कने �ोतह�लाई खुला �ोत भ�न�छ, �ाय: स�टवेयर वा
हाड�वेयर।"

इले��ो�न�स - "��व�ध जसले �व�भ� मा�यमह� माफ� त इले��ोनह�को �नय���त ग�तको �योग गद�छ।"

�ोटोटाइप - "एक मूल �प जुन अ�य चीजह�को ला�ग आधार वा �तर ब� स�छ।"

�लेटफम� - "स�टवेयर �ेमवक� को साथ हाड�वेयर जसमा अ�य स�टवेयर चलाउन स�क�छ।"



माइ�ो�चप
 

फोटोसेल
 

�ेडबोड�
 

एलईडी 

आडु�इनोमा माइ�ो�चप समावेश ��छ, यो धेरै सानो क�युटर हो जसमा तपाइलेँ �ो�ाम गन� स�नु��छ। तपाइलेँ यसमा से�सरह� संल�न गन� स�नु��छ
जसले अव�ाह� मापन गन� स�छ (ज�तो, कोठामा क�त उ�यालो छ)। अ�य व�तुह�ले ती अव�ाह�मा कसरी ��त��या �द�छ भनेर यसले �नय��ण
गन� स�छ (ज�तो, जब कोठा अँ�यारो ��छ तब �लड ब�छ)। 

ON
 

OFF
 

डे�कटप क�युटरको ला�ग माउस एक
साधारण इनपुट उपकरण हो, म�नटर
एक साधारण आउटपुट उपकरण हो।

वा यसले ��वच �थ�नु ज��कै सरल कुरामा ��त��या �दन
स�छ।

माइ�ोक��ोलरह�ले कुनै प�न क�युटर ज�तै इनपुट र आउटपुटह� �योग गछ�न्।
इनपुटह�ले �योगकता� वा वातावरणबाट जानकारी �ा�त गद�छ जब�क
आउटपुटह�ले �ा�त ग�रएको जानकारीसँग के�ह काम गद�छ।



मोमे�टरी ��वच  
 

बल
संवेदनशील
रे�ज�टर

 

�ड �स मोटर
 

�ड�जटल र एनालग इनपुट र
आउटपुटह� बीच के �भ�ता

छ ?
 

कुनै प�न ��वच वा से�सर आडु�इनोको ला�ग एक इनपुट �न स�छन। हामीले खो�न, ब�द गन� र �नय��ण गन� चाहेको कुनै प�न व�तु आउटपुट
�न स�छ। यो एक मोटर वा क�युटर प�न �न स�छ। 

इनपुट र आउटपुट �ड�जटल वा एनालग �न स�छ। �ड�जटल जानकारी
बाइनरी ��छ - यो उ� ��छ वा कम ��छ भने एनालग जानकारी �नर�तर
��छ, यसले धेर मानह� समेट्न स�छ।

�ड�जटल जानकारी अलग र
सी�मत ��छ। सबै जानकारी
�ई अव�ामा वण�न ग�रएको
छ, 1 वा 0, ON वा OFF।

 

एनालग जानकारीको
�वशेषता यसको �नर�तर �कृ�त

हो। यसमा स�ा�वत
मानह�को असीम सं�या �न

स�छ।
 
 
 

��वच एक �ड�जटल इनपुट हो र से�सर एक एनालग इनपुट हो। एनालग
से�सरको दायरा �ड�जटल डाटामा यसको �पा�तरण�ारा सी�मत छ।



भो�टेज?
करे�ट?
रे�ज�टे�स?

ओमको �नयम?
 भो�टेज (V)

�व�ुतीय �मताको
मापन हो। यो भो�ट मा

मापन ग�र�छ।

करे�ट (I)
�वाहक�य साम�ी
माफ� त चाज�को

�वाहको मा�ा हो। यो
ए�ीयर मापन ग�र�छ।

 

रे�ज�टे�स (R)
 �व�ुतीय करे�टको 

 �वाह �वरोध गन� कुनै
 साम�ीको गुण हो। यो
ओम मा मापन ग�र�छ।

 
 

�व�ुत एक �वाहक�य साम�ी माफ� त ऊजा� को �वाह हो।

हामीले आडु�इनो जोड्न अ�घ, �बजुलीले कसरी
काम गद�छ भनेर बु�न केही श�दह� र
आव�यक �स�ा�तह�को समी�ा गन�छ�। 

�वाहको ग�त भो�टेज �ारा �नधा�रण ग�र�छ।

रे�ज�टे�सले �वाह बढाउँछ वा घटाउँछ।
 

पाइप माफ� त ब�ने करे�ट हो।

सामा�यतया यी श�दह� �ा�या गन� पानीको समानता �योग ग�र�छ। यहाँ एउटा उदाहरण छ।
 



+

-

ओमको �नयम
करे�ट = भो�टेज / रे�ज�टे�स

(I=V/R)

रे�ज�टे�स = भो�टेज / करे�ट
(R=V/I)

भो�टेज  = रे�ज�टे�स * करे�ट
(R=V/I)

भो�टेज, करे�ट र रे�ज�टे�स बीचको स�ब� जज� ओहम, एक जम�न
भौ�तकशा��ीले प�ा लगाउनु भएको हो।

उदाहरणका ला�ग, रे�ज�टे�स
बढाउदा करे�ट घट्छ। वा भो�टेज बढाउदा करे�ट बढ्छ।

अब एक साधारण स�क�ट हेर�। ��येक स�क�ट एक ब�द लूप हो जसमा
ऊजा� �ोत (�या��) र लोड (ब�ी) ��छ। लोडले �या��को �व�ुतीय
ऊजा�लाई �पा�तरण गछ� र यसलाई �योग गद�छ। यहाँ एउटा ��वच प�न
छ।

यो स�क�टको योजनाब� हो (यसले इले��ो�नक अवयवह�को ला�ग
�तीकह�को �योग गरेर स�क�टलाई ��त�न�ध�व गद�छ)। जब ��वच ब�द
��छ, �व�ुत �ोतबाट �व�ुत �वाह ��छ र ब�ी बा�छ।

�ड �स 
उजा� �ोत

 
��वच 

ब�ी
 



I

I

I

I

अब हामीले �बजुलीले कसरी काम गछ� भ�े
आधारभूत कुराह� समी�ा ग�रसके प�छ, अब
आडु�इनो मा फक�।

आडु�इनो चलाउन श�� चा�ह�छ। हामीले यसलाई �ो�ाम गन�को ला�ग
क�युटरमा जोड्नु पछ�।

�डरे�ट करे�ट 
(�ड.�स. )

अ�टन��टङ करे�ट 
(ए.�स. )

स�क�ट �ई सामा�य �कारका ��छन्, �ड.�स. र ए.�स. स�क�ट। �ड.�स. 
 स�क�टमा, करे�ट सध� एउटै �दशामा ब�छ। ए.�स. स�क�टमा, �व�ुत �वाह
�नय�मत च�मा �वपरीत �दशामा ब�छ। हामी यहाँ �ड.�स. स�क�ट बारे मा�
कुरा गन�छ�।

USB केबलको साथ क�यूटरमा आडु�इनो जोड्दा हामीलाई आव�यक 5
भो�ट पावर आपू�त� �नेछ र हामीलाई �ो�ा�मङ सु� गन� अनुम�त �द�छ।

यहाँबाट डाउनलोड गनु�होस् :
Http://Arduino.cc/en/main/software

तपा�ले आडु�इनो �ो�ाम गन� स�टवेयर डाउनलोड र �ापना गनु�पन�छ। यो
मा�थको URL बाट �न:शु�क उपल� छ। आडु�इनो स�टवेयर MAC OS X,
windows र Linux �लेटफाम�ह�मा च�छ।



MAC मा आडु�इनो स�टवेयर कसरी �ापना गन� भ�े बारे �नद�शनह�को ला�ग:
Http://www.Arduino.cc/en/guide/MACOSX

 
Windows मा आडु�इनो स�टवेयर कसरी �ापना गन� भ�े बारे �नद�शनह�को ला�ग:

Http://www.Arduino.cc/en/guide/windows
 

Linux मा आडु�इनो स�टवेयर कसरी �ापना गन� भ�े बारे �नद�शनह�को ला�ग:
Http://www.Arduino.cc/playground/learning/linux

यी �लेटफम�ह�मा स�टवेयर �ापना गन� बारे �व�तृत �नद�शनह�को ला�ग मा�थको URL मा
जानुहोस्।

तपा�ले स�टवेयर �ापना ग�रसके प�छ, आडु�इनो जडान
गनु�होस्।अन �च�ह लगाइएको एलईडी बोड�मा उ�यालो
�नुपछ�।

आडु�इनो स�टवेयर सु� गनु�होस्। TOOLS मेनुमा, तपा�ले �योग ग�ररहनुभएको
बोड� चयन गनु�होस् (TOOLS >  BOARD)। उदाहरण को लागी, आडु�इनो  UNO।

तेस प�छ �स�रयल पोट� चयन गनु�होस्। (TOOLS > SERIAL PORT) MAC मा यो
/DEV/TTY.USBMODEM के�ह य�तो �नेछ। WINDOWS मा यो COM3 वा य�तै
के�ह �नेछ।

 



int ledPin = 13;

void setup() { 
pinMode(ledPin, OUTPUT); 
}
 

इ��ट�ेटेड डेभेल�मे�ट
इ�भाइरो�मे�ट  (IDE)
भनेको के हो ?

जब तपा�ले आडु�इनो स�टवेयर डाउनलोड
गनु�भयो, तपा�ले IDE डाउनलोड गनु�भयो। यसले
�ो�ामरह�लाई स�टवेयर �वकास गन� म�त गन�को
ला�ग क�ाइलर र अ�य सु�वधाह�सँग TEXT EDITOR
लाई जोड्दछ।

आडु�इनो IDE ले तपा�लाई SKETCHES, वा �ो�ामह� ले�न र �तनीह�लाई अडु�इनो बोड�मा अपलोड गन�
अनुम�त �द�छ। फाइल मेनुमा ��लङ्क उदाहरण खो�नुहोस्। FILE > EXAMPLES > 1. BASICS > BLINK.

आडु�इनो बोड�मा SKETCH अपलोड गन�, �व�ोको शीष�मा बटनह�को
प��मा अपलोड बटन ��लक गनु�होस्। केही स�देशह� स��यालको
त�लो भागमा देखा पन�छ, अ�तमा अपलोड ग�र�छ ।

अपलोड बटन

आडु�इनोको �पन 13 मा भएको एलइ�ड ��लङ्क  �न सु� गछ�।



void setup() { 
// आउटपुटको �पमा �ड�जटल �पन सु� गनु�होस्
 // �पन 13 सँग धेरै Arduino बोड�ह�मा LED जडान ग�रएको छ
 pinMode(13, OUTPUT); 
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH); // एलईडी सेट गनु�होस्
 delay(1000); // एक सेके� पख�नुहोस्
 digitalWrite(13, LOW); // LED ब�द गनु�होस्
 delay(1000); // एक सेके� पख�नुहोस्
}

�केच, कुनै प�न भाषामा ले�खएको �ो�ाम ज�तै, क�युटरको ला�ग
�नद�शनह�को सेट हो। य�द हामीले ��लङ्क �केचलाई न�जकबाट हेर्य�
भने, हामीले �यहाँ 2 �मुख पाट�ह� सेटअप(SETUP) र लूप(LOOP) दे�छ�।

SETUP : एक पटक काया��वयन ��छ जब
काय��म च�न सु� ��छ

 

LOOP : बार�बार दोहो�र�छ
 
 

यी �बै कोडका �लकह� �न् जसलाई ��येक �केचमा �ने �काय�ह�
(FUNCTIONS)भ�न�छ। �तनीह� कल� �ेसेसह� �ारा अव�� छन् { }।

HTTP://ARDUINO.CC/EN/REFERENCE/HOMEPAGE

आडु�इनो स�दभ� गाइड, भाषा �स�नको ला�ग र अ�य धेरै �ोतह�को ला�ग
आडु�इनो वेबसाइट जाँच गनु�होस्। अ�हलेको ला�ग, यस सरल ����ट लाइनलाई हेर� र ��येक लाइनले के गछ�

हेर�।

void setup() { 
pinMode(13, OUTPUT); 
}

/ /कोडको  �लक  घोषणा  गद� छ

/ /आउटपु टमा  �पन  1 3  से ट  गद� छ

/ /कोड  �लकको  अ��य
v o i d  l o o p ( )  
{
/ /कोडको  �लक  घोषणा  गद� छ
d i g i t a l W r i t e ( 1 3 ,  H I G H ) ;  / /  �पन  1 3  लाई  उ�  से ट  गद� छ
 d e l a y ( 1 0 0 0 ) ;  / /  1  से के�  रो�नु होस्
 digitalWrite(13, LOW); // �पन 13 लाई कम सेट गद�छ

 d e l a y ( 1 0 0 0 ) ;  / /  1  से के�  रो�नु होस्

} / /  कोड  �लकको  अ��य



हामीले आडु�इनो बोड�मा नभएका व�तुह�लाई कसरी �नय��ण गन� ? हामी
आडु�इनो लाई सो�रलेस �ेडबोड�मा जडान गन�छ�। यसले हामीलाई �छटो
सेटअप र स�क�ट परी�ण गन� अनुम�त �दनेछ।

तेस� �पमा जो�डएको
�वालह� 

 
ठाडो �पमा जो�डएको

�वालह�
 

यो �ेडबोड�को छेउ-छेउमा �वालह�को 2 वटा column छन्, र म�यमा
इ�े�टेसनको �बै छेउमा �वालह�को 5 वटा column छन् । छेउका पङ्��ह�
ठाडो �पमा जो�डएका छन् भने  बीचमा 5 �वालह�को ��येक पङ्�� तेस�
�पमा जो�डएका छन्।

हामी आडु�इनो बोड�बाट �ेडबोड�को दायाँ र बाँया रहेको प��ह�मा 22 गेजको
तारको साथ पावर र �ाउ� जडान गन�छ�। आव�यकता अनुसार बीचमा
रहेको �वालह�  वा पावर र �ाउ�मा अ�य अवयवह� संल�न गन� स�क�छ।

जब करे�ट सही �दशामा एलईडीबाट �वाह �नेछ, यो एलईडी ब�छ। हामी
एलईडीलाई �ेडबोड�मा जोड्नेछ�, �यसप�छ आडु�इनोमा जोड्नेछ� ता�क
हामी एलईडीलाई कोड �ारा �नय��ण गन� स�छ�।

एनोड
(पावरसँग जो�ड�छ)

�याथोड
(�ाउ� सँग जो�ड�छ)



एलईडीको एनोड 220 ओमको रे�ज�टर �ारा आडु�इनोको pin 2 मा जो�डएको छ । �याथोड
�ाउ�मा जो�डएको छ। pin 2 दे�ख 13 लाई �ड�जटल �पमा इनपुट वा आउटपुट भनेर
क��फगर गन� स�क�छ । �केच सु� गन� NEW बटन ��लक गनु�होस्।

सेटअपमा, हामीले �पन 2 लाई आउटपुटको �पमा  सेट
गछ�। लूपमा, प�हले हामीले �पन 2 लाई उ� सेट गछ�
जसले एलईडी ब�छ , delay ले 500 �म�लसेके� रो�छ।
जब �पन 2 कम सेट ग�र�छ तब  एलईडी ब�द ��छ, फेरी
delay ले 500 �म�लसेके� रो�छ । 

void setup() { 
pinMode(2, OUTPUT); 
}

void loop() {
 digitalWrite(2, HIGH); 
delay(500); 
digitalWrite(2, LOW); 
delay(500); 
}

भेरीफाई बटन  

अपलोड बटन

आ�नो कोड जाँच गन� मेनुमा भेरीफाई बटन �थ�नुहोस् । य�द �यहाँ कुनै
�ु�टह� छैनन् भने , अपलोड बटन �थ�नुहोस्।

एलईडी आधा सेके�को ला�ग �झ�काउँछ, �यसप�छ फे�र आधा सेके�को
ला�ग �झ�काउँछ र यो �म पटक-पटक दोहो�र�छ।



अब एलईडी बा�न र ब�द गन� एउटा ��वच  थ�ेछ� ।
मोमे�टरी ��वचको एउटा छेउलाई आडु�इनोको �पन ४ मा जडान गनु�होस्  र उही छेउ 10k को
रे�ज�टे�स �ारा �ाउ�मा जडान गनु�होस्। अक� छेउमा पावर जोड्नुहोस् । हामी एलईडीलाई
प�हलाकै �पनमा जडान गन�छ� ।

void setup() { 
pinMode(2, OUTPUT); 
pinMode(4, INPUT); 
}

void loop() {
 if(digitalRead(4)){
    digitalWrite(2, HIGH); 
}
else{ 
    digitalWrite(2, LOW); 
       }
}

अब हामी कोड ले�नेछ�। सेटअपमा �पन २ लाई आउटपुट र �पन ४ लाई
इनपुट घोषणा गनु�होस्। लूपमा हामी if �टेटमे�ट �योग गछ�, य�द हामीले �पन
४ उ� �पमा �ा�त गछ� भने, एलईडी �पन उ�मा(HIGH) सेट गछ�, अ�यथा
हामीले एलईडी �पनलाई कममा (LOW) सेट गछ�।

जब ��वच �थ�� एलईडी ब�छ।



Serial Monitor

पोटे��सओ�मटर वा पट एक variable
रे�ज�टर हो।

यो घुमाउँदा रे�ज�टे�स को मा�ा  प�रवत�न
��छ, यो कुन �दशा मो�डएको छ भ�े
आधारमा बढ्दै वा घट्दै जा�छ।

अब हामी एनालग इनपुट सेट गन�छ�। �य�को ला�ग हामी 
पोटे��टयो�मटर �योग गछ�।

पोटे��टयो�मटरको बीचको �पन एनालग �पन A0 मा जडान गनु�होस्। पोटे��टयो�मटरको एक
छेउलाई पावरमा र अक�लाई �ाउ�मा जोड्नुहोस्।  

�स�रयल �व�ो खो�न ��लक गनु�होस्

void setup() { 
Serial.begin(9600); 
}

void loop() {
 Serial.println(analogRead(A0));
 }

प�हले हामी पोटे��टयो�मटर घुमाएर �स�रयल म�नटरमा मानह�को दायरा
हेन�छ�। हा�ो कोडमा, हामी सेटअपमा 9600 को बाउड दर सेट गद� �स�रयल
सु� गछ�। लुपमा, हामी एनालग �पन A0 बाट मान �ा�त गछ� र printLn
function �योग गरेर ��मक ��मा छा�छ�।

तपा�ले आडु�इनोमा ����ट अपलोड गरेप�छ , पोटे��टयो�मटर घुमाउँदा
मानह� हेन�को ला�ग �स�रयल म�नटर बटनमा ��लक गनु�होस्  । एउटा
�व�ो खु�नेछ, र पोटे��टयो�मटर घुमाउँदा ० दे�ख १०२४ स�मको मानह�
दे�नु�नेछ ।



5V 
0V

5V 
0V

5V 
0V

एक एलईडी �नय��ण गन� हामीले पोटे��सओ�मटरबाट �ा�त गरेको प�रवत�नशील मानह�
�योग गर�। रे�ज�टर माफ� त एलईडीको एनोड �पन 3 मा जोड्नुहोस र �याथोड �ाउ�मा
जोड्नुहोस।

0% Duty Cycle - analogWrite(0)

50% Duty Cycle - analogWrite(127)

100% Duty Cycle - analogWrite(255)

हामी प�स �वद मोडुलेसन �योग गन�छ� (PWM)। यो एनालग
मान भो�टेज हेरफेर गरेर अनुकरण गन� �व�ध हो। य�को
ला�ग  हामी �पन 3, 5, 6, 9, 10 र 11  �योग गन� स�छा�।

पोटे��सओ�मटर घुमाएर एलईडी को चमक प�रवत�न गन� स�क�छ। 

प�हले हामीले मान भ�डारण गन� एउटा चर (variable) �सज�ना गछ� ।
सेटअपमा हामी �पन 3 लाई आउटपुट बनाउँछ�। लूपमा, हामीले A0 �पनबाट 
 �ा�त गरेको मान चरमा रा�नेछ�। �यसप�छ हामी �पन 3 मा मान रा�नेछ�।
हामीले चरलाई  4 �ारा �वभाजन गनु�पछ�  , �यसैले हामीसँग मानह�को
दायरा  0 दे�ख 255 स�म �नेछ।

int sensorValue = 0;

void setup() { 
pinMode(3,OUTPUT); 
}

void loop() {
 sensorValue = analogRead(A0);
 analogWrite(3, sensorValue/4); }



ए�ी हो !
 आडु�इनोको  यो प�रचय धेरै
सं���त छ। यहाँ �लङ्क र अ�य
�ोतह� छन्, जाँच गनु�होस्,
तपाईले धेरै थाहा पाउनु�नेछ ! 
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