
 

જાતે ફનાલો-તભારુ ોતાનુું તાયા ભુંડ 
 

મભત્રો આજની આ ોસ્ટ આને ખફુ જ ઉમોગી થામ તે શતેથુી અશી મકુલાનો પ્રમત્ન કયેર છે. 
 

પ્રાથમભક કક્ષાએ જમાયે ખગો ળાસ્ત્ર મલે બણાલલાનુું આલે ત્માયે આણને તાયા ભુંડ જરૂય માદ આલે છે 
કેભ કે તાયા અને નક્ષત્રો મલે બણાલતી લખતે આણે દદલવના વભમે લગગખુંડ ભાું શોઈએ છીએ અને જે 
ફાફત બણાલલાની છે તે ખયેખય યાત્રી દયમભમાન ફનતી ઘટના આધાદયત શોમ છે.યાત્રી દયમભમાન જો 
મલદ્યાથીઓને પ્રત્મક્ષ આકાળ દળગન કયાલીને ાઠ બણાલલાભાું આલે તો ખયેખય તે ાઠ અત્મુંત યવપ્રદ ફની 
યશ ેયુંત ુઆ દય લખતે ળક્ય શોત ુું નથી.આ ભાટે આણે ળાાની નજીક ના કોઈ તાયા ભુંડ એટરે કે 
planetarium ની મરુાકાત ગોઠલી ળકીએ ણ આ લાત ણ દય લખતે ળક્ય શોતી નથી.અઆલા વભમે 
આણને એભ જરૂય રાગે કે આણી ળાાભાું એક નાનકડુું તાયા ભુંડ શોમ તો કેવુું વારુું 
 

મભત્રો શુું તભે તભાયી ળાા કે તભાયા ઘયે આવુું વયવ તાયા ભુંડ ફનાલલા ભાગો છો? 

 

આ કાભ આણે ધાયીએ છીએ તેટલુું અઘરુું  નથી.તાયા ભુંડ મખુ્મ ફે પ્રકાયના શોમ છે જે હુું અશી મલસ્તતૃ યીતે 
વભજાલલાનો છું.પ્રથભ પ્રકાય પ્રભાણભાું વય અને વસ્તો છે જમાયે ફીજો પ્રકાય થોડો ભોંઘો અને જદટર 
છે.ળાા કક્ષાએ તાયા ભુંડ ભાટે પ્રથભ પ્રકાય મોગ્મ યશળેે 

 

1-વાદુું તાયા ભુંડ  

 

આ તાયા ભુંડ ફનાલલા ભાટે નીચેની લસ્ત ુજરૂયી છે  

1-LED રાઈટ  

2-થભોકોર ના લાટકા નુંગ-1 

3-વોમ  

4-તાયા ભુંડ દળાગલતા નકળાઓ  

 

આ તાયા ભુંડ ફનાલલા ભાટે વૌ પ્રથભ એક થભોકોર નો ભોટી વાઈઝ નો લાટકો રો.તાયાઓના ઝૂભખાું 
મજુફ લાટકા ય ડીઝાઈન ફનાલો અને આ ડીઝાઈન ભાું જે તે તાયા ના સ્થાન ય વોમ લડે કાણા 
ાડો.કાણા ડતી લખતે તાયા અને ગ્રશ ની વાઈઝ ને ખાવ ધ્માન ભાું રેજો અને તે મજુફ કાણા ની વાઈઝ 
કયજો.આ કાણા ાડેર લાટકાને મોગ્મ સ્ટેન્ડ ય ગોઠલી તેની અંદય LED રાઈટ પીટ કયી દો.તભારુું  તાયા 
ભુંડ તૈમાય છે.અશી નમનુા ભાટે સ્ટીરના લાટકાભાું તાયાઓ ની ડીઝાઈન ફનાલેર છે તે જુઓ અને તે મજુફ 
તભે થભોકોર ના લાટકાભાું ડીઝાઈન કયી ળકો  
 

અરગ અરગ ભદશનાના તાયા ભુંડ ના નકળા ભાટે અશી ક્લરક કયો  
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શલે તભાયા લગગ ખુંડભાું યૂતા પ્રભાણ ભાું અંધારુું  કયી રૂભ ની છત ય આ લાટકા ભાુંથી તાયા નો પ્રકાળ 
ાડો.તભે જે યીતે લાટકાભાું તાયા ની ડીઝાઈન ફનાલેર શળે તેલી ડીઝાઈન તભને છત ય જોલા ભળે અને 
તભે ાઠભાું આલતા તાયા જૂથો મલે વયતાથી ફાકોને વભજાલી ળકળો અને એકદભ વસ્તા ભાું તભે ળાા 
ભાું તાયા ભુંડ ફનાલી ળકળો 
શલે નુંફય -2 તાયા ભુંડ મલે લાત કયીએ જે પ્રભાણ ભાું લધ ુજદટર અને ખચાગ છે  

 

2-જદટર તાયા ભુંડ  

 

આ તાયા ભુંડ ફનાલલા ભાટે નીચેની લસ્ત ુજરૂયી છે 

1-ડોભ  

2-રેટો કે કોમ્પ્યટુય  

3-તાયા ભુંડ નો વોફ્ટલેય  

4-પ્રોજેલટય  

5-શાપ ડોભ મભયય  

 

આ દયેક મલે મલસ્તતૃ ભાદશતી ભેલીએ  

1-ડોભ 

 

ડોભ એટરે અધગ લત ુગાકાય છત.આ પ્રકાયની ડોભ તભે મવભેન્ટ કોન્રીટ લડે ફનાલી ળકો અથલા તો વય અને 
વસ્તી યીતે ફનાલલા ભાુંગતા શો તો તભે કાડગ ફોડગ કે  ૂુંઠા નો ઉમોગ ણ કયી ળકો.આ ડોભ ફનાલલા ભાટે 
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તભાયે 40 મત્રકોણ આકાય ના અને 10 રુંફ ચોયવ આકાયના  ૂુંઠા ની જરૂય ડળે. મત્રકોણ અને રુંફ ચોયવ 
આકાયના  ૂુંઠા કા્મા ફાદ તેને એક ફીજા જોડે કેલી યીતે જોડલા તે ભાટે નીચેની આકૃમત નો અભ્માવ કયો  

 
 

 
 

 
 

આભ ઉય મજુફ ડોભ ફનાલી ળકો અને જો તભાયે લધ ુભોટુું ડોભ ફનાલવુું શોમ તો  ૂુંઠા ની વુંખ્મા અને 
આકાય લધાયી દો તો ણ ચારે  

 

2-રેટો કે કોમ્પ્યટુય અને તાયા ભુંડ નો વોફ્ટલેય  

 

શલે તભાયા ીવી કે રેટો ભાું એક વોફ્ટલેય ડાઉનરોડ કયી રો જે તભને આકાળ દળગન ભાટે તભાયા રોકર 
સ્થાન  મજુફ તાયા ભુંડ નો નકળો યજુ કયળે.આ વોફ્ટલેય કેલી યીતે ડાઉનરોડ કયલો અને તેને કેલી યીતે 
લાયલો તેની ભાદશતી ભાટે અશી ક્લરક કયો  
 

4-પ્રોજેલટય અને શાપ ડોભ મભયય 
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તભાયા ીવી કે રેટો ને તભાયા પ્રોજેલટય વાથે જોડી દો.શાપ ડોભ મભયય એ એક પ્રકાયનો ફદશગો અયીવો 
જ છે જેને પ્રોજેલટય વાભે આલતા પ્રકાળ વાભે મકુલાનો છે જેથી પ્રોજેલટય ના પ્રકાળ દ્રશ્મ નુું યાલતગન 
અયીવા લડે થઇ ને અંમતભ દ્રશ્મ ડોભ ની વાટી ય ડે.ડોભ ય વ્મલસ્સ્થત યીતે તાયા ભુંડ ના દ્રશ્મ ભાટે 
પ્રોજેલટય અને અયીવાને મોગ્મ ખણેૂ ગોઠલો.આ ભાટે નીચેની આકૃમત ઉમોગી થળે  

 

 
  

 
 

આલા પ્રકાયનુું તાયા ભુંડ લધ ુજદટર અને લધ ુખચાગ છે ણ તાયા ભુંડ નુું વચોટ પ્રોજેલળન ભાટે આ ખફુ 
જ ઉમોગી  છે. 
 

www.vigyan-vishwa.blogspot.in 
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