તમારા મોબાઇને બનાળો 3D Holographic Projector
નમસ્કાર મમત્રો
આજે અષી એક શરશ મજાનો પ્રોજેક્ટ ાવ્યા છીએ.જે આપ ઘર પર એક દમ શસ્તામાાં અને શરલ રીતે
બનાળી કો.પ્રોજેક્ટ બનાળળાની ળાત કરીએ તે પષેા થોડી આ ટે કનોોજી મળવે ળાત કરી ઈએ.
3D Holographic Projector એટે આપના મોબાઈમાાં જે દ્રશ્ય આળી રહ્ાં ય છે તેને મોબાઈની સ્રીન ની
ય ટે કનોોજી છે .મનોરાં જન શાથે જ્ઞાન આપળા માટે નો આ
બષાર ષળામાાં ાળીને રજય કરવ.ાંય આ એક અદભત
ઉત્તમ રસ્તો છે .આપના અભ્યાશ રમમાાં આળતા મદ્દય ાઓને શરલ બનાળળા અને આબેહયબ રીતે રજય કરળા માટે
ય જ અશરકારક છે .
આ ટેકનોોજી ખબ
ય બની ળસ્તન
ય ી જરૂર પડે
આળો આવ ાંય પ્રોજેક્ટર કેળી રીતે બનાળવ ાંય તે જોઈએ જેના માટે આપને નીચે મજ
1-શફેદ શાદો કાગલ
2-ફૂટ પટ્ટી
3-પેન્સશ
4-કાતર
5-ફેમળકો કે શેોટે પ
6-પારદશક પ્ાસ્સ્ટક પેપર (જે ઓળર ષેડ પ્રોજેક્ટર માાં transparent પ્ાસ્સ્ટક ળપરાય છે તે )
7-મોબાઈ
ષળે આ પ્રોજેક્ટર બનાળળાની રીત મળવે ળાત કરીએ
ય બ શફેદ શાદા કાગલ પર માપ મજ
ય બ ાઈનો બનાળો
1-શૌ પ્રથમ નીચેની આકૃમત માાં બતાવ્યા મજ

ય બ દે ખાે
2-ષળે કાતર ળડે આ કાગલને કાપી ો.જેથી તે નીચેની આકૃમતમાાં બતાવ્યા મજ

ય બ
3-ષળે આ માપ ઈને આપણે તે માપના પ્ાસ્સ્ટક ના પેપરના ચાર શરખા ટયકડા કાપળાના છે જે નીચે મજ
દે ખાે.અષી કાગલ નો જે ટયકડો કરે  છે તે માત્ર પ્ાસ્સ્ટક ના ટયકડાન ાંય માપ ેળા માટે જ ઉપયોગમાાં ેળાનો
છે બીજે ક્યાય તેનો કઈ ઉપયોગ નથી.

ય બ ચોટાડો
4-ષળે આ પ્ાસ્ટીકના ચાર શરખા ટયકડાને ફેમળકો કે શેોટે પ ળડે નીચેની આકૃમત મજ

5-ષળે આપન ાંય પ્રોજેક્ટર તૈયાર થઇ ગય ાંય છે અને તેને કેળી રીતે ચાલ ય કરવ ાંય તે પષેા તમે તમારા મોબાઈમાાં
નીચેની ઈમેજ ડાઉનોડ કરી ો

ય બ મોબાઈ અને તમે
6-ષળે તમારા મોબાઈ માાં આ ઈમેજ ને રાખી નીચેની આકૃમત માાં બતાવ્યા મજ
બનાળે પ્રોજેક્ટર ને ગોઠળો

ય ? ષળે તમને એમ થત ાંય ષે કે માત્ર એક ઈમેજ કરતા આળો આખો મળડીયો ષોય તો
જોય ાંય મમત્રો ? છે ને અદભત
કેટી મજા પડી જાય?
ય ા માટે થોડા મળડીયો ની ચિંક આપ ાંય છાં જે
ચચિંતા ના કરો.તેના મળવે પણ માહષતી આપી દળ છાં.અષી નમન
Youtube પરથી તમે જાતે ડાઉનોડ કરી મોબાઈમાાં પ્ે કરી કો અને 3D Holographic Video નો
આનાંદ માણી કો અને આપના મળદ્યાથીઓ ને પણ ાભ આપી કો
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