
ലിറ്റിൽകൈ�റ്റസ്് യൂണിറ്റു�ൾക്ക് നൽ�ുന്ന ആർ ഡിനനോ �ിറ്റ്
പ്ര�വർത്തനക്ഷമത �രിന ോധിക്കുന്നതിനുള്ള സഹോയ� ഫയൽ

ആമുഖം

ലിറ്റിൽ കൈ�റ്റ്സ് പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനപ്പെ�പ്പെ�ാരു പരിശീലന മേ�ഖലയാണ് മേപ്രാഗ്രാ�ിങ്,  ഇലമേ#ാണിക്സ്
& മേ%ാമേ&ാ�ിക്സ്.  ഇലമേ#ാണിക്സ് ഉപ�രണങ്ങളുപ്പെ* മേപ്രാമേ�ാ കൈ*�് ഡികൈസൻ പ്പെ-യ്യുന്നതിനും മേ%ാമേ&ാ�ിക്സ്
ഉപ�രണങ്ങളും  ഐ.ഒ.*ി.  ഉപ�രണങ്ങളും  തയാ%ാക്കുന്നപ്പെതങ്ങപ്പെനപ്പെയന്ന്  പരിശീലിക്കുന്നതിനും
മേ%ാമേ&ാ�ി�്  മേ�ഖലയിപ്പെല  പരിശീലനം  കു�ി�പ്പെ5  സഹായിക്കുന്നു.  ഇതുവഴി  വിവരവിനി�യ  സാമേ;തി�
മേ�ഖലയിപ്പെല  പുത്തൻ  മേ�ഖല�5ിൽ  പ്രാമേയാഗി�  പരിശീലനം  മേനടുന്നതിന്  പ്പെപാതുവിദ്യാലയങ്ങ5ിപ്പെല
വിദ്യാർഥി�ൾക്ക്  അവസരം  ലഭിക്കുന്നു.  കൂ*ാപ്പെത  മേപ്രാഗ്രാ�ിങ്  പഠനം  പരിശീലിക്കുന്നത്  കു�ി�5ിപ്പെല
യുക്തി-ിന്ത,  പ്രശ്നനിർദ്ധാരണമേശഷി  എന്നിവ  വ5ർത്താനും  സഹായ�ര�ാണ്.  ഇത്  എല്ലാ
വിഷയത്തിപ്പെQയും പഠനത്തിന് കു�ി�പ്പെ5 സഹായിക്കുന്നു.

 സംസ്ഥാന  സർക്കാർ  മുൻപ്  നൽ�ിയ   %ാസ്പ്പ്പെ&%ി  കൈപ,  ഇലമേ#ാണിക്സ്  ബ്രി�്  �ിറ്റ്  എന്നീ
ഉപ�രണങ്ങ5ാണ്  ലിറ്റിൽ  കൈ�റ്റ്സ്  പരിശീലനപദ്ധതിയിപ്പെല  മേ%ാമേ&ാ�ി�്  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി
സ്കൂളു�5ിൽ  ഉപമേയാഗിച്ചു  വന്നിരുന്നത്.   �ഴിഞ്ഞ  ഏഴ്  വർഷ�ായി   സ്കൂളു�5ിൽ  ഉപമേയാഗിച്ചുവന്നിരുന്ന
പ്രസ്തുത  ഉപ�രണങ്ങൾ  പലതും  പ്രവർത്തനരഹിത�ായിരിക്കുന്നതിനാൽ  മേ%ാമേ&ാ�ി�്  പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സുഗ��ായി ന*ത്താൻ സ്കൂളു�ൾക്ക് സാധിക്കാപ്പെത വന്നിരിക്കു�യാണമേല്ലാ. 

  ഇതിന്  പരിഹാര�ായി,  ഇലമേ#ാണി�്-മേ%ാമേ&ാ�ി�്  പഠനത്തിൽ  വ്യാപ��ായി  ഉപമേയാഗിക്കുന്നതും
പ്പെപാതു�ാർക്കറ്റിൽ  ലഭ്യ�ായതു�ായ  മേ%ാമേ&ാ�ി�്  ഉപ�രണങ്ങൾ  ലിറ്റിൽകൈ�റ്റ്സ്  യൂണിറ്റു�ൾക്ക്
നൽകുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ  തീരു�ാനപ്പെ�ടുത്തതിപ്പെQ ഭാഗ�ായാണ്  പുതിയ മേ%ാമേ&ാ�ി�് �ിറ്റു�ൾ
സ്കൂളു�ൾക്ക് നൽകുന്നത്.  Arduino എന്ന കൈ�മേ]ാ �ൺമേ_ാ5ർ പ്പെഡവലപ്പ്പെ�Q് മേ&ാർഡും അനു&ന്ധ
ഉപ�രണങ്ങളു�ാണ് പ്രസ്തുത �ിറ്റിൽ ഉൾപ്പെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

എന്താണ് Arduino ?

ഒരു  സിംഗിൾ  മേ&ാർഡ്  കൈ�മേ]ാ  �ൺമേ_ാ5%ാണ്   ആർഡിമേനാ.  ഒറ്റ  മേ&ാർഡ്
കൈ�മേ]ാ�ൺമേ_ാ5റു�ളും കൈ�മേ]ാ�ൺമേ_ാ5ർ ഉപ�രണങ്ങളും രൂപ�ൽ�ന പ്പെ-യ്യു�യും നിർമ്മിക്കു�യും
പ്പെ-യ്യുന്ന  ഓ�ൺ  മേസാഴ്സ്  �മ്പ്യൂ�ർ  ഹാർഡ്  പ്പെവയർ  മേസാഫ്റ്റ് പ്പെവയർ  �മ്പനിയായ  ആർഡിമേനാ
(https://www.arduino.cc)  ഡികൈസൻ  പ്പെ-യ്തതാണ്  ഈ  ഉപ�രണം.  ജിപിഎൽ/എൽജിപിഎൽ
പ്ര�ാരമുള്ള,  ഓ�ൺ  മേസാഴ്സ്  ഹാർഡ് പ്പെവയറു�ളും  മേസാഫ്റ്റ് പ്പെവയറു�ളും  നിർമ്മിച്ച്  വിതരണം  പ്പെ-യ്യുന്ന
�മ്പനിയാണ് ആർഡിമേനാ.

ആർഡ്വിമേനാ  മേപ്രാജക്ട്  ആരംഭിച്ചത്  2003  ൽ ഇറ്റലിയിപ്പെല  ഇവ്രിയയിപ്പെല  ഇQ%ാക്ഷൻ ഡികൈസൻ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ�ിപ്പെല  വിദ്യാർത്ഥി�ൾക്കുള്ള  ഒരു  പദ്ധതിയായാണ്.  പുതിയ  വിദ്യാർത്ഥി�ൾക്കും,
പ്പെപ്രാഫഷണലു�ൾക്കു�ായി  കു%ഞ്ഞ  പ്പെ-ലവിലും  ല5ിതവു�ായ  �ാർഗത്തിലൂപ്പെ*  പ്പെസൻസറു�ളും
ആക്ടിമേവറ്റർ�ാരും  ഉപമേയാഗിച്ച്  പരിസ്ഥിതിയു�ായി  ഇ*പഴകുന്ന  ഉപ�രണങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ  പ്രാപ്തരാക്കു�
എന്നതായിരുന്നു പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുപ്പെ* ലക്ഷ്യം. ഇലമേ#ാണിക്സിലും മേപ്രാഗ്രാ�ിങ്ങിലും ഒരു പശ്ചാത്തലവു�ില്ലാത്ത
വിദ്യാർത്ഥി�പ്പെ5 ലക്ഷ്യം പ്പെവച്ചുള്ള മേവഗത്തിലുള്ള മേപ്രാമേ�ാകൈ*�ിംഗിനുള്ള ഒരു എളു� ഉപ�രണ�ായാണ് ഇത്
ഡികൈസൻ പ്പെ-യ്തത്.

എന്നാൽ,  പിന്നീ*്  ഇത്  മേപ്രാഗ്രാ�ിങ്,  ഐ.ഒ.*ി.  മേ%ാമേ&ാ�ിക്സ്,  ഇലമേ#ാണിക്സ്  മേ�ഖല�5ിൽ
വ്യാപ��ായി  ഉപമേയാഗിച്ചു  തു*ങ്ങി.  വർഷങ്ങ5ായി,  കൈദനംദിന  വസ്തുക്കൾ  മുതൽ സ;ീർണ്ണ�ായ ശാസ്ത്ര
ഉപ�രണങ്ങൾ  വപ്പെര  ആയിരക്കണക്കിന്  മേപ്രാജക്റ്റു�ളുപ്പെ*  തലമേച്ചാ%ായി   Arduino  ഉപമേയാഗിക്കുന്നു.
മേലാ�പ്പെ�മ്പാടുമുള്ള നിർമ്മാതാക്കളുപ്പെ* ഒരു �മ്മ്യൂണിറ്റി - വിദ്യാർത്ഥി�ൾ, മേഹാ&ിയിസ്റ്റു�ൾ, �ലാ�ാരന്മാർ,
മേപ്രാഗ്രാ�ർ�ാർ,  പ്പെപ്രാഫഷണലു�ൾ  -  ഈ ഓ�ൺ മേസാഴ് സ്  പ്ലാറ്റ് മേഫാ�ിന്   ചുറ്റും  ഒത്തുകൂ*ി,  അവരുപ്പെ*
സംഭാവന�ൾ  ഈ  രംഗത്ത്  അവിശ്വസനീയ�ായ  അ5വിലുള്ള,  അ%ിവു�ൾ  കൂ�ിമേച്ചർക്കപ്പെ�ട്ടു.  അത്
തു*ക്കക്കാർക്കും വിദഗ്ധർക്കും ഒരുമേപാപ്പെല സഹായ��ാകുന്നു.



ആർഡ്വിമേനാ  മേ&ാർഡ്  ഡികൈസനു�ൾ  പലതരം  കൈ�മേ]ാപ്പെപ്രാസസ്സറു�ളും  �ൺമേ_ാ5റു�ളും
ഉപമേയാഗിക്കുന്നു.  മേ&ാർഡു�5ിൽ ഡിജിറ്റൽ,  അനമേലാഗ് ഇൻപു�്  /  ഔ�്പു�് പിൻപ്പെസറ്റു�ൾ ഉണ്ട്.  ഇതിൽ
വിവിധ എ�്സ്റ്റൻഷൻ മേ&ാർഡു�ളും (ഷീൽഡു�ൾ) �റ്റ് സർ�്യൂട്ടു�ളും �ണക്ട് പ്പെ-യ്യാനാകും 

Arduino Borad  �ൾ വിവിധ തരത്തിലുണ്ട്.  ഇതിൽ  Arduino Uno(Rev3 )  എന്ന മേ&ാ ർഡാണ്
സ്കൂളു�ൾക്ക് നൽകുന്നത്.

Why Arduino
• Inexpensive 
• Cross-platform 
• Simple, clear programming environment 
• Open source and extensible software 
• Open source and extensible hardware   

* * * * * *

താഴെ� നൽകിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് സ്കൂളിന് നൽകുന്ന  ഓരരാ ര�ാര�ാട്ടിക് കിറ്റിലും
ഉള്ളത്.

Sl No Name of Item Quantity ( Per
Box)

Image

1

Arduino Uno
Rev3 with
acrylic case

1

2
USB A to USB B 
Data Cable

1



3
Bread Board 
(840 Points )

1

4

Bread Board 
Jumper Wire 
20 cm x 20 - 
Male to Male

1  ( 20 wires)

5

Bread Board 
Jumper Wire 
20 cm x 20 - 
Male to 
Female

1  ( 20 wires)

6

Bread Board 
Jumper Wire 
20 cm x 20 - 
Female to 
Female

1  ( 20 wires)

7
LED-Red 
(5mm)

10 Nos

8
LED-Green 
(5mm)

10 Nos

9
LED-Yellow 
(5mm)

10 Nos

10 SG90 Mini 
Servo Motors 
(TowerPro) -
180 deg 
rotation

1



11
LDR Light 
Sensor Module

1

12
IR Sensor 
Module 2   Nos

13
Active Buzzer 
Module 3.3-5V 1

14

2 Pin Tactile 
Switch Micro - 
Push to On 
Button

5

15
Resistors 470 
ohms

20

16
1 x 40 pin 
male berg strip
– straight

1

17
Packing box 
INNOVA 555

1

സ്കൂളു�ൾ  �ിറ്റ്  കൈ��റ്റുമേമ്പാൾ,  ഓമേരാ  �ിറ്റിപ്പെലയും  ഉപ�രണങ്ങളുപ്പെ*  പ്രവർത്തനക്ഷ�ത
പരിമേശാധിച്ച്,  പ്പെ-ക്ക് ലിസ്റ്റ്  പൂരി�ിച്ച് നൽമേ�ണ്ടതാണ്.



ഉപ�രണങ്ങളുപ്പെ* പ്രവർത്തനക്ഷ�ത പരിമേശാധിക്കുന്ന വിധം

ഇതിനായി ആദ്യം �മ്പ്യൂ�%ിൽ ആർഡിമേനാ മേസാഫ്റ്റ് പ്പെവയർ ഇൻസ്റ്റാൾ പ്പെ-മേയ്യണ്ടതുണ്ട്. (Ubuntu 18.04
Only)

• Robotics_Install.zip എക്സ്_ാക്റ്റ് പ്പെ-യ്യു�.
• Robotics_Install എന്ന മേഫാൾഡ%ിപ്പെല install.sh എന്ന ഫയൽ %ൺ പ്പെ-യ്യു�.

• ഇൻസ്റ്റമേലഷൻ പൂർത്തിയാകും വപ്പെര �ാത്തിരിക്കു�.  Programming   പ്പെ�നുവിൽ Arduino IDE
വന്നിട്ടുമേണ്ടാ എന്ന് ഉ%പ്പു വരുത്തു�.

• മേശഷം �ിറ്റിൽനിന്നും ആർഡിമേനാ ഡികൈവസ് എടുത്ത്  USB A to USB B Cable  ഉപമേയാഗിച്ച്
�മ്പ്യൂ�%ിപ്പെQ USB  മേപാർട്ടു�ായി സൂക്ഷ് �തമേയാപ്പെ* �ണക്ട് പ്പെ-യ്യു�.

�ണക്ട് പ്പെ-യ്യുമേമ്പാൾ Arduino യുപ്പെ* power LED ബ്ലി;് പ്പെ-യ്യുന്നതായി �ാണാം.

ഇനി Arduino  യിമേലക്ക്  Firmata പ്പെ�ാഡ്യൂൾ അപ് മേലാഡ് പ്പെ-യ്യാം. ഇതിനായി,

• Applications - > Programming-> Arduino IDE തു%ക്കു�

ഇനി USB മേപാർ�് ഇമേന&ിൾ പ്പെ-യ്യു�. ഇതിനായി, 

• Arduino IDE  യുപ്പെ*  Tools --> Port  ൽ “/dev/ttyUSB*”  ൽ *ിക്ക് �ാർക്ക് ഇടു�.  (ഇമേത
മേപാർ�് തപ്പെന്ന പിന്നീ*് കൈപത്തൺ മേപ്രാഗ്രാ�ിലും നൽ�ണം)

തു*ർന്ന്, Standard Firmata അപ് മേലാഡ് പ്പെ-യ്യു�. ഇതിനായി,

• File -> Examples--> Firmata -> StandardFirmata  തു%ക്കു�.

• മു�5ിലുള്ള Verify ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് പ്പെ-യ്യു�. (പ്രവർത്തനം �ഴിയും വപ്പെര �ാത്തിരിക്കു�.)

• മേശഷം, Upload  ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് പ്പെ-യ്ത്  Firmata  അപ് മേലാഡ് പ്പെ-യ്യു�.

താപ്പെഴ Done uploading എന്ന പ്പെ�മേസജ് വരുന്നത് വപ്പെര �ാത്തിരിക്കു�.

ഇമേതാപ്പെ* Firmata  പ്പെ�ാഡ്യൂൾ ആർഡിമേനായിമേലക്ക് അപ് മേലാഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. 

ഇനി Arduino IDE മേക്ലാസ് പ്പെ-യ്ത് ആർഡിമേനാ �മ്പ്യൂ�%ിൽനിന്ന് അൺ പ്ലഗ് പ്പെ-യ്യു�.

തു*ർന്ന്,  �ിറ്റിപ്പെല ഓമേരാ �ംമേപാണന്റും  Arduino  യു�ായി �ണക്ട് പ്പെ-യ്ത്,   ചുവപ്പെ* നൽ�ിയ രീതിയിൽ
കൈപത്തൺ മേപ്രാഗ്രാം %ൺ പ്പെ-യ്ത് ഉപ�രണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമേണ്ടാ എന്ന് പരിമേശാധിക്കു�.



Arduino pins പരി-യപ്പെ�*ാം



Bread board   diagram പരി-യപ്പെ�*ാം.



പ്ര�വർത്തനം :1   LED

മേവണ്ട ഉപ�രണങ്ങൾ
• Arduino  & USB A to USB B Cable
• Bread board
• Jumper wires – Male to Male (2 or 3)
• Resistor – 1
• LED – 1

-ിത്രത്തിൽ �ാണുന്നത് മേപാപ്പെല LED   ആർഡിമേനായു�ായി �ണക്ട് പ്പെ-യ്യു�.  

 = Signal  Pin 7 ൽ ഘടിപ്പിക്കു�. ഇടക്ക് റെ0സിസ്റ്റർ ഫി�്സ് റെ2യ്യു�. (+ )  ve
  -GND to ve

�ണ� ്ഷൻ പൂ ർത്തിയായതിന് മേശഷം ആർഡിമേനാ �മ്പ്യൂ�റു�ായി �ണക്ട് പ്പെ-യ്യു�.

• ഇനി 1_LED.py  എന്ന മേപ്രാഗ്രാ�ിൽ കൈ%റ്റ് ക്ലിക്ക് പ്പെ-യ്ത് Open with Other Application->

IDLE പ്പെസലക്ട് പ്പെ-യ്ത് മേപ്രാഗ്രാം തു%ക്കു�.

• board  =  pyfirmata.Arduino("/dev/ttyUSB0")  എന്ന  വരിയിൽ  USB0  എന്ന

സ്ഥലത്ത്  Arduino  IDE  യിൽ  നൽ�ിയ  മേപാർ�്  തപ്പെന്നയാമേണാ  എന്ന്  ഉ%�്  വരുത്തു�.

�ാറ്റമുപ്പെണ്ട;ിൽ അത് വരുത്തിി മേസവ് പ്പെ-യ്യു�.

മേപാർ�് അ%ിയാനായി  പ്പെ* ർ�ിനലിൽ ls /dev/ttyUSB* എന്ന ��ാQ് 

നൽ�ിയാൽ �തി. 

• മേശഷം Run-> Run Module പ്പെസലക്ട് പ്പെ-യ്യു�.

• �ണക്ട് പ്പെ-യ്ത LED ബ്ലി;് പ്പെ-യ്യുന്നുമേണ്ടാ എന്ന് പരിമേശാധിക്കു�. 

• കൈപത്തൺ പ്പെഷല്ലിൽ Ctrl+C അ�ർത്തി മേപ്രാഗ്രാം പ്പെ*ർ�ിമേനറ്റ് പ്പെ-യ്യാം.



പ്ര�വർത്തനം 2:     Push on Button

മേവണ്ട ഉപ�രണങ്ങൾ
• Arduino  & USB A to USB B Cable
• Bread board
• Jumper wires – Male to Male (3 or 4)
• Resistor – 1
• Push Button– 1

Screenshot from 2022-10-26 10-10-16

-ിത്രത്തിൽ  �ാണുന്നത്  മേപാപ്പെല  Push  on  Button  ആർഡിമേനായു�ായി  �ണ� ്*്
പ്പെ-യ്യു�. (Arduino �മ്പ്യൂ�%ിൽനിന്ന് അൺ പ്ലഗ് പ്പെ-യ്തതിന് മേശഷ�ാണ് ഉപ�രണങ്ങൾ
�ണ� ്*് പ്പെ-മേയ്യണ്ടത്.)

• PIN  12 ൽ നിന്നുള്ള  Signal ഉ�നയോഗിക്കു�
•    -> GND to Resistor Resistor  & Signal ->   small pole
• 3.3    v to Big pole

• ആർഡിമേനാ �മ്പ്യൂ�റു�ായി �ണക്ട് പ്പെ-യ്യു�.

• തു*ർന്ന്,  2_push_button.py  എന്ന മേപ്രാഗ്രാം  IDLE  ഉപമേയാഗിച്ച്  %ൺ പ്പെ-യ്തതിന്  മേശഷം,

ബ്രഡ്മേ&ാർഡിൽ ഘ*ി�ിച്ചിരിക്കുന്ന  Push Button Press പ്പെ-യ്യു�.

• Press പ്പെ-യ്യുമേമ്പാൾ മേപ്രാഗ്രാം പ്പെ*ർ�ിനലിൽ  Pressed എന്ന് ഡിസ ്പ്പെപ്ല പ്പെ-യ്യും.

• ഇമേതാപ്പെ*ാ�ം ആർഡിമേനായിപ്പെല 13 LED യും BLINK/HIDE പ്പെ-യ്യും.

മേപ്രാഗ്രാം പ്പെ*ർ�ിമേനറ്റ് പ്പെ-യ്യാൻ Ctrl+C  അ�ർത്തു�.



പ്ര�വർത്തനം : 3  ബസർ 

മേവണ്ട ഉപ�രണങ്ങൾ
• Arduino  & USB A to USB B Cable
• Jumper wires –  Female to Male ( 3)
• Buzzer Module

-ിത്രത്തിൽ  �ാണുന്നത്  മേപാപ്പെല  Buzzer   ആർഡിമേനായു�ായി  �ണ� ്*്  പ്പെ-യ്യു�.  (Arduino
�മ്പ്യൂ�%ിൽനിന്ന് അൺ പ്ലഗ് പ്പെ-യ്തതിന് മേശഷ�ാണ് ഉപ�രണങ്ങൾ �ണ� ്*്  പ്പെ-മേയ്യണ്ടത്.)

•   3.3    VCC to v  (  =   )VCC Common Collector Voltage
•  9PIN   /  to I O ( )Middle
•   GND to GND

• ആർഡിമേനാ �മ്പ്യൂ�റു�ായി �ണക്ട് പ്പെ-യ്യു�.
• മേശഷം, 3_buzzer_beep.py എന്ന മേപ്രാഗ്രാം IDLE ഉപമേയാഗിച്ച് %ൺ പ്പെ-യ്യു�.

• �ണക്ട് പ്പെ-യ്ത Buzzer &ീപ് ശബ്ദം മേ�ൾ�ിക്കുന്നുമേണ്ടാ എന്ന് പരിമേശാധിക്കു�.

• കൈപത്തൺ പ്പെഷല്ലിൽ Ctrl+C അ�ർത്തി മേപ്രാഗ്രാം പ്പെ*ർ�ിമേനറ്റ് പ്പെ-യ്യാം.



പ്ര�വർത്തനം 4 :   IR Sensor

മേവണ്ട ഉപ�രണങ്ങൾ
• Arduino  & USB A to USB B Cable
• Jumper wires – Female to Male  ( 3)
• IR Sensor ( രപ്പെണ്ടണ്ണവും പരിമേശാധിക്കണം)

-ിത്രത്തിൽ �ാണുന്നത് മേപാപ്പെല IR Sensor  ആർഡിമേനായു�ായി  �ണ� ്*്  പ്പെ-യ്യു�.  (Arduino
�മ്പ്യൂ�%ിൽനിന്ന് അൺ പ്ലഗ് പ്പെ-യ്തതിന് മേശഷ�ാണ് ഉപ�രണങ്ങൾ �ണ� ്*് പ്പെ-മേയ്യണ്ടത്.)

• ആർഡിമേനാ �മ്പ്യൂ�റു�ായി �ണക്ട് പ്പെ-യ്യു�.

• മേശഷം, 4_5_IR_LDR.py എന്ന മേപ്രാഗ്രാം IDLE ഉപമേയാഗിച്ച് %ൺ പ്പെ-യ്യു�.

• കൈ��ത്തി  പ്പെസൻസ%ിപ്പെന  �%യ്ക്കമേമ്പാൾ  Found   എന്ന്  കൈപത്തൺ  പ്പെ*ർ�ിനലിൽ  

ഡിസ് പ്പെപ്ല പ്പെ-യ്യും. അമേതാപ്പെ*ാ�ം ആർഡിമേനായിപ്പെല LED ബ്ലി;്/കൈഹഡ് പ്പെ-യ്യും.

• കൈപത്തൺ പ്പെഷല്ലിൽ Ctrl+C അ�ർത്തി മേപ്രാഗ്രാം പ്പെ*ർ�ിമേനറ്റ് പ്പെ-യ്യാം.

• ഇമേത �ാതൃ�യിൽ രണ്ടാ�പ്പെത്ത I R പ്പെസൻസറും പ്രവർത്തി�ിക്കു�.

• 3.3   v to vcc
•   GND to GND
• OUT  to  3PIN    



പ്ര�വർത്തനം 5 :  LDR Sensor

മേവണ്ട ഉപ�രണങ്ങൾ
• Arduino  & USB A to USB B Cable
• Jumper wires – Female to Male ( 3)
• LDR Sensor 

-ിത്രത്തിൽ �ാണുന്നത് മേപാപ്പെല IR Sensor  ആർഡിമേനായു�ായി �ണ� ്*്  പ്പെ-യ്യു�. (Arduino
�മ്പ്യൂ�%ിൽനിന്ന് അൺ പ്ലഗ് പ്പെ-യ്തതിന് മേശഷ�ാണ് ഉപ�രണങ്ങൾ �ണ� ്*് പ്പെ-മേയ്യണ്ടത്.)

• ആർഡിമേനാ �മ്പ്യൂ�റു�ായി �ണക്ട് പ്പെ-യ്യു�.
• മേശഷം, 4_5_IR_LDR.py എന്ന മേപ്രാഗ്രാം  IDLE ഉപമേയാഗിച്ച് %ൺ പ്പെ-യ്യു�.  (IR Sensor നും

ഇമേത മേപ്രാഗ്രാം തപ്പെന്നയാണ് ഉപമേയാഗിച്ചത്.)
• പ്പെസൻസ%ിൽ പ്പെ�ാകൈ&ൽ ഫ്ലാഷ് ഉപമേയാഗിച്ച് കൈലറ്റ് അ*ിക്കുമേമ്പാൾ  Found  എന്ന് കൈപത്തൺ

പ്പെ*ർ�ിനലിൽ ഡിസ് പ്പെപ്ല പ്പെ-യ്യുന്നുമേണ്ടാ എന്ന്  മേനാക്കു�.  അമേതാപ്പെ*ാ�ം  ആർഡിമേനായിപ്പെല  LED
ബ്ലി;്/കൈഹഡ്  പ്പെ-യ്യും

• കൈപത്തൺ പ്പെഷല്ലിൽ Ctrl+C അ�ർത്തി മേപ്രാഗ്രാം പ്പെ*ർ�ിമേനറ്റ് പ്പെ-യ്യാം.

• 3.3   v to vcc
•   GND to GND
• DO  to  3PIN    



പ്ര�വർത്തനം 6 :   (Analog input   LDR Sensor )

മേവണ്ട ഉപ�രണങ്ങൾ
• Arduino  & USB A to USB B Cable
• Jumper wires – Female to Male ( 3)
• LDR Sensor 

-ിത്രത്തിൽ �ാണുന്നത് മേപാപ്പെല  IR Sensor  അനമേലാഗ് ഇൻപു�് വഴി ആർഡിമേനായു�ായി  �ണ� ്*്
പ്പെ-യ്യു�.  (Arduino �മ്പ്യൂ�%ിൽനിന്ന് അൺ പ്ലഗ് പ്പെ-യ്തതിന് മേശഷ�ാണ് ഉപ�രണങ്ങൾ
�ണ� ്*് പ്പെ-മേയ്യണ്ടത്.)

മുൻ  പ്രവർത്തനത്തിൽ  LDR  പ്പെസൻസ%ിപ്പെQ  Digital  Output  ലാണ്  �ണക്ട്  പ്പെ-യ്തത്.
ഇവിപ്പെ* പ്പെസൻസ%ിപ്പെQ Analog Output ലാണ് �ണക്ട് പ്പെ-മേയ്യണ്ടത്. 

• ആർഡിമേനാ �മ്പ്യൂ�റു�ായി �ണക്ട് പ്പെ-യ്യു�.
• മേശഷം, 6_LDR_analog.py എന്ന മേപ്രാഗ്രാം IDLE ഉപമേയാഗിച്ച് %ൺ പ്പെ-യ്യു�. 
• പ്പെ*ർ�ിനലിൽ പ്പെസൻസർ %ീഡ് പ്പെ-യ്യുന്നത് ഡിസ് പ്പെപ്ല പ്പെ-യ്യുന്നുമേണ്ടാ എന്ന് മേനാക്കു�. 

• പ്പെസൻസ%ിൽ പ്പെ�ാകൈ&ൽ ഫ്ലാഷ് അ*ിക്കുമേമ്പാൾ %ീഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമുമേണ്ടാ എന്ന് മേനാക്കാം.
• കൈപത്തൺ പ്പെഷല്ലിൽ Ctrl+C അ�ർത്തി മേപ്രാഗ്രാം പ്പെ*ർ�ിമേനറ്റ് പ്പെ-യ്യാം.

• 5 v  to vcc
•   GND to GND
• AO  to 0A    



പ്ര�വർത്തനം 7 :  Servo Motor

മേവണ്ട ഉപ�രണങ്ങൾ
• Arduino  & USB A to USB B Cable
• Servo Motor
• Jumper Wires 3 ( Male to Male)
• ഏപ്പെത;ിലും ഒരു Horn മേ�ാമേ�ാറു�ായി ഘ*ി�ിക്കു�.

-ിത്രത്തിൽ  �ാണുന്നത്  മേപാപ്പെല   Motor   ആർഡിമേനായു�ായി  �ണ� ്*്  പ്പെ-യ്യു�.  (Arduino
�മ്പ്യൂ�%ിൽനിന്ന് അൺ പ്ലഗ് പ്പെ-യ്തതിന് മേശഷ�ാണ് ഉപ�രണങ്ങൾ �ണ� ്*് പ്പെ-മേയ്യണ്ടത്.)

• ആർഡിമേനാ �മ്പ്യൂ�റു�ായി �ണക്ട് പ്പെ-യ്യു�.
• ഇനി 7_servo_motor.py എന്ന മേപ്രാഗ്രാം IDLE ഉപമേയാഗിച്ച് %ൺ പ്പെ-യ്യു�.
• മേ�ാമേ�ാർ �%ങ്ങുന്നുമേണ്ടാ എന്ന് പരിമേശാധിക്കു�.
• കൈപത്തൺ പ്പെഷല്ലിൽ Ctrl+C അ�ർത്തി മേപ്രാഗ്രാം പ്പെ*ർ�ിമേനറ്റ് പ്പെ-യ്യാം.

�ൂടുതൽ  ഡികൈവസു�ൾ �രിന ോധിക്കുനDോൾ ആർഡിനനോയുറെട  മറ്റ്   5 ,V
, GND മറ്റ് �ിന്നു�ളിലും  �ണ്ക്ട് റെ2യ്ത് നപ്ര�ോപ്രഗോമിൽ ആവ ്യമോയ മോറ്റം വരുത്തി

0ോൻഡമോയി �രിന ോധിക്കണ്ടതോണ്.

• R    ed wire to 5   v
•    Brown wire to GND
•    Orange Wire to  9PIN  


