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या पुसतकातील मािहती वापरन तुमही ' दीप ' तयार केलात तर
आमहाला जरर कळवा . ' दीप ' तयार करणयात काही अडचणी
आलया तर िवजान केदाचया पतयावर वा ई-मेल वर संपकर साधा .

हे पुसतक कोणासाठी आहे ?
•

साधया, सोपया व सवसत पदतीने आपली खोली पकािशत वहावी असे वाटणाऱया सवारसाठी.

•
•

आपण सवतःच सवतःसाठी ' दीप ' बनवून पहावा असे वाटणाऱयांसाठी.

•
•

छोटासा घरगुती उदोग करन पैसे िमळवू इिचछणाऱयांसाठी.

•
•

थोडे इलेकटरॉिनकसचे पिशकण घेतले आहे, तयाचा वापर करणाऱयांसाठी.

•
•

शाळा महािवदालयातलया िवजान पकलप करणाऱया िवदाथयारसाठी.

•
•

अंधार दूर कर इिचछणाऱयांसाठी.

हे पुसतक ही िवजान केद, तळेगाव यांची
िनिमरती आहे. मुक मािहतीलेखन परवानया
खाली (Free Documentation Licence) ते
इंटरनेटवर उपलबध आहे. तुमही ते तयात
काहीही बदल न करता छापून वाटू शकता,
िकंवा िवकू शकता. ही सूचना तयात छापणे
सकीचे आहे.
' दीप ' हे उतपादन आिण हे पुसतक यांचया
िनिमरतीचे शेय सुधीर ससाणे , अमेय सांभारे ,
पसाद मेहेदळे आिण पमोद सोलकर या
िवजान केदाचया सदसयांना आहे .
हे पुसतक मुक अशा िलनकस संगणक
कायरकारी पणालीवर , ओपन ऑिफस या मुक
पणालीचा वापर करन आिण अकरयोिगनी
या फॉंटचा वापर करन तयार केले गेले .

दीप

' दीप ' महणजे िदवा.
वीज गेलयानंतर अंधार दूर करणयासाठी '
दीप ' चा उपयोग केला जातो.
पकाश पडणयासाठी यामधये एल.ई.डी िदवयांचा
संच वापरला गेला आहे.
या एल.ई.डी मधून बाहेर पडणारा पकाश हा
पखर पांढरा आहे

आला आला पकाशाचा महापूर आला ....गेला गेला अंधार पळुन दूर गेला

दीप ची ओळख
एल्.ई.डी (LED) चे तंतजान
एल्.ई.डी. महणजेच लाईट इिमटीग डायोड (LIGHT EMITTING DIODE) महणजेच पकाश
देणारा इलेकटरॉिनक िदवा. जयावेळी एल्.ई.डी.ला िवदुत पुरवठा केला जातो, तयावेळी तो िवजेचे
रपांतर पकाश उजेत करतो. हा पकाश िनरिनराळया रंगांचा असू शकतो. आपण वापरत असलेले
एल्.ई.डी. हे पखर पांढऱया रंगांचा पकाश देतात. पांढऱया ए.ल.ई.डी. चा वापर मोबाईलसमधये
केलेला तुमहाला आढळेल .
असा हा एल.ई.डी. ' दीप ' चा महतवाचा घटक आहे .

कमता
' दीप ' चा उपयोग साधारणपणे दहा फूट बाय दहा फूट केतफळाची खोली पकािशत करणयासाठी
होतो. पकािशत असताना १.५ वॉट एवढी िवदुत ऊजा र ' दीप ' कडून

वापरली जाते. दीपचे

आणखी एक रप १२ वहोलटचया बॅटरीवर चालते. या साठी खोली भर वायिरंग करणयाची गरज
भासते. पण १ वॉटचे तीन LED संच खोलीभर भरपूर पकाश पाडू शकतात. िशवाय या रपात '
दीप ' चा वापर करन रेिडओ वा ऑिडओ सी.डी. पलेयर देखील चालवता येतो.
सवयंचिलत
नेहमीचया 'EMERGENCY LAMP' पमाणेच ' दीप ' देखील वीज गेलयानंतर आपोआप चालू
होतो. वीज गेलयानंतर अंधारात तयाचे बटण शोधून ते दाबायची काहीही गरज नसते. वीज गेलया
गेलया आपोआप िदवा चालू होतो तसेच गरज नसेल तर हा चालू झालेला िदवा बंद करता येतो.
' दीप ' आपोआप चालू वहावा यासाठी एक िसवच दीपचया कॅिबनेटवर बसवला जातो. हा िसवच
चालू असेल तर रीलेमुळे ' दीप ' आपोआप चालू होईल. महणजे संधयाकाळी हा िसवच चालू करन
ठेवला की मग ' दीप ' चे आपोआप चालू होणयाचे कायर उपयुक ठरेल. पण िदवसा मात िसवच बंद
ठेवणे िहताचे आहे. तयामुळे िदवसा ' दीप ' चालू होऊन बॅटरीचा अपवयय टळेल.

' दीप ' ची वैिशषट्े
१.

' दीप ' मधील िदवयांचे चे आयुषय हे सुमारे दहा वषे इतके आहे . आकडेमोडीनुसार हे
आयुषय हे सुमारे ८७६०० तास आहे.

२.

' दीप ' चे सवारत महतवाचे वैिशषट् तयाला लागणारी बॅटरी सुदा खूप वेळ िटकते. पकाश
देणयासाठी एल.ई.डी. चा वापर केलयामुळे अतयंत कमी ऊजार खचर होते. तयामुळे एकदा
चािजरग केलयानंतर दीप कमीतकमी दहा तास एवढा वेळ सलग पकाश देऊ शकतो. या
तुलनेत नेहमीचे इमजरनसी लॅमपस़ हे जासतीत जासत चार ते पाच तास पकाश देऊ शकतात
महणजेच ' दीप ' चा बॅटरी बॅक_अप हा तुलनेने दोन ते अडीच पट आहे .

३.

' दीप ' हा इतर इमजरनसी लॅमपस पेका तुलनेने सवसत आहे.

४.

' दीप ' चे आणखी एक वैिशषट् महणजे ' दीप ' तयार करणयासाठी वापरले गेलेले
तंतजान हे सोपे व यथायोगय तंतजान (appropriate technonogy) आहे. दीपचया तंतजानात
कोठेही गुंतागुंत नाही. साधारणपणे इमजरनसी लॅमप चया तंतजानात इनवहटसर आिण
पयारयाने मोठ्ा पमाणात िसवचीग केले जाते तयामुळे आपलयापयरत पोचणारा िवदुत पुरवठा
हा िनदोष (साइन लहरीचा अथवा शुद डी.सी.) रहात नाही. परंतु दीप मधये या कशाचाही
समावेश नाही तयामुळे हे तंतजान अतयंत सोपे व सोयीचे ठरते. तसेच तयामुळे तयाची
कायरपदती ही खातीशीर असते.

५.

सोपे तंतजान असलयामुळे ' दीप ' बनवणे आिण दुरसत करणे सोपे आहे. कारण तयासाठी
लागणारे सुटे भाग बाजारात तविरत आिण मुबलक पमाणात उपलबध आहेत.

६.

' दीप ' तयार करणयासाठी कोणतयाही मोठ्ा यंतसामगीची गरज नाही.
सोलडिरंग गन, सोलडिरंग मेटल , मिलटमीटर आिण लागणारे सुटे भाग एवढ्ा गोषटीवर
' दीप ' चे उतपादन व वयवसाय (फक सुमारे ५०० रपयात) करणे सहज शकय आहे.

' दीप ' चे िविवध उपयोग
१) सवरसामानयः सवारत महतवाचा उपयोग महणजे वीज गेलयास अंधारलेली खोली पकािशत करणे .
मागे नमूद केलयापमाणे दहा बाय दहा ची खोली नीट वावरणया इतकी पकािशत होऊ शकते.
२) टेबल लॅमपः ' दीप ' चा टेबल लॅमप महणून खूप चांगला उपयोग होतो. ' दीप ' चा पकाश
मयारिदत अंतरापयरत वाचणयास सुलभता आणतो.
३) िवजेरीः कोणतयाही अंधारलेलया भागात हा ' दीप ' आपण उचलून घेऊन नेऊ शकतो, हलका व
उचलणयास सोपा असलयामुळे याचा उपयोग िवजेरी महणून केला जाऊ शकतो.
४) िवशेष उपयोगः वीज गेलयावर अंधारात बाथरम' िकंवा संडासामधये गैरसोय होते. तयावेळी
' दीप ' चा खूप चांगला उपयोग होऊ शकतो. नेहमीचया िदवया ऐवजीही हा वापरता येईल.
५) िफजमधील िदवाः एल्.इ.डी. िदवयांचा संच टरानसफॉमररसिहत वापरलयास िफजमधील पदाथर
िदसणयासाठी दीपचा उपयोग होऊ शकतो. नेहमीचया िदवयापेका ७० टकके कमी ऊजार वापरली
जाते व उजेड पूवीइतकाच िमळतो.
६) रसतयाचया कडेला भाजी िकंवा ततसम वसतूंचे िवकेते सुदा याचा उपयोग संधयाकाळचया वेळी
कर शकतील.भेळ िकंवा वडापाव िवकीचया गाडीवरही दीपचा उपयोग संधयाकाळी करता
येईल.
७)

' दीप ' चे चािजरग सोलर पॅनेल वापरनही करता येत.े ' दीप ' चे १२ वहोलटचे मॉडेल या
पकारे अितशय पिरणामकारक ठरते. वीज उपलबध नसेल अशा दूरचया िठकाणी, शेतावरही
वापरता येते. हा पयोग मावळमधे एका शेतावर यशसवी झाला आहे.

दीप कसा बनवाल?
१)एल्.इ.डी.िदवयांचा संच
' दीप '

या पकाशकीय उपकरणात पांढऱया शुभ एल.ई.डी चा संच वापरलेला आहे . पतयेक

एल.ई.डी मधून सुमारे ९ िमली अँिपअर इतका िवदुत पवाह जाईल अशी सिकरट रचना केली आहे.
अशा पदतीचया दोन सिकरट रचना करता येतात.

१) सहा वहोलट साठीची रचना :सहा वहोलटची बॅटरी वापरली असता एल.ई.डी चा संच या रचनेनुसार जोडावा लागतो.

आकृती १

आकृती क. १ मधये दाखवलेलया पदतीने एकूण २८ एल्.इ.डी. चा संच तयार करायचा आहे.
पतयेक एल.ई.डी चया िसरीज मधये एक ३३० ओहमचा िवदुतरोधक (Resistor) जोडला जातो, या
रोधकामुळे एल.ई.डी तून जाणारा पवाह ९ िमली अंँमपीअर या मयारदेत ठेवता येतो. अशा तऱहेचे
एकूण २८ एल.ई,डी िदवे या संचात वापरले जातात.
या पदतीचा फायदा महणजे केवळ सहा वहोलटचया पुनहा चाजर करता येणाऱया बॅटरीवर हा संच
चालवता येतो तयासाठी १२ वहोलट बॅटरीची गरज नाही. आकृतीत ६ वहोलट आिण ४.५ अँिपअर
तासाची बॅटरी वापरली आहे . ही बॅटरी बाजारात सहजपणे उपलबध आहे.
परंतु पतयेक एल.ई.डी िसरीजमधये एक एक रेिझसटर टाकलयामूळे एकुणात वापरलेलया िवजेचया
तुलनेत कमी िवजेचे रपांतर उजेडात होते. रेिजसटनस मधे वाया जाणारी िवदुत ऊजार तुलनेने जासत
आहे. याचे 'िपंटेड सिकरट बोडर' (P.C.B) िवजान केदात िमळू शकतील.

२) बारा वहोलट साठीची रचना
या पदतीत

तीन एल.ई.डी व तयांना सवारना िमळून एक ३३० ओहमचा रेिझसटर असे िसरीज

जोडणीत जोडले जातात . अशा रीतीने २७ एल.ई.डी आिण ९ रेिझसटर यांचा संच तयार होतो. सवर
एल.ई.डी मधून जाणारा िवदुत पवाह मागील संचा पमाणेच नऊ िमली अँपीअर इतका असतो . या
जोडणीचे वैिशषट् महणजे रेिझसटरमधये वाया जाणारी वीज रेिझसटसरची संंखया कमी झालयामुळे
वाचते. संचातून बाहेर पडणारा पकाश मात पिहलया संचा इतकाच असतो. हा संच एक वॉट इतकी
िवदुत शकी पकाश देताना खचर करतो, याचया तुलनेत वरील सहा होलटचा संच मात दीड वॉट
इतकी िवदुत शकी खचर करतो.
मात या जोडणीचा वापर करणयासाठी फक १२ वहोलटचया बॅटरीची गरज असते िकंवा ६ वहोलटचया
दोन बॅटरी िसरीज मधये जोडून वापरता येतात.
खाली िदलेलया (आकृती क. २) आकृतीत पतयेकी ३ एल्.इ.डी.चया तीन माळा दाखवलया आहेत.
अशा एकूण ९ माळा वापरन १२ वहोलट्स साठीचा एल्.इ.डी.संच तयार करावा लागतो.

येथे तीन माळा जोडलेलया दाखवलया आहेत.
अशा एकूण ९ माळा जोडायचया
आिण तयार होतो १२ वहोलट्साठीचा १ वॉटचा
एल्.इ.डी. िदवयांचा संच...

आकृती २

दीप कसा बनवाल ?
२)बॅटरी चाजरर
बॅटरी मधील एल.ई.डी िदवयांचे संच जया बॅटरीतून िवदुत ऊजार िमळवतात ती बॅटरी पुनहा पुनहा
चाजर करता येत.े
तया साठी इलेकटरॉिनक बॅटरी चाजररचा उपयोग केला जातो. आकृतीत दाखवलयापमाने टरानसफॉमरर,
डायोड, कपॅसीटर इतयादी भाग असणारे सकीट बॅटरी चािजरगचे काम करते. टरानसफॉमररचा उपयोग
वीज मंडळाकडून येणाऱया २२० वहोलट ए.सी. िवदुत शकीचे रपांतर कमी िवदुतदाब (९ वहोलट
िकंवा १२ वहोलट) असणाऱया िवदुतशकीत करणयासाठी होतो .
डायोड व कपॅसीटरचया साहाने ए.सी. िवजेचे रपांतर डी.सी िवजेत होते. हा डी.सी िवदुत दाब
बॅटरी पुनहा पुनहा चाजर करणयासाठी वापरला जातो.
बॅटरी सहा वहोलटची असेल तर नऊ वहोलटची सेकंडरी असलेला टरानसफॉमरर वापरावा . बारा
वहोलटचा एल.ई.डी संच चालवणयास सहा वहोलटचया दोन बॅटरीज िसरीजमधे जोडलया तरी
चालतील . ही बॅटरीची जोडणी चाजर करणयास १२ वहोलट ए.सी. सेकंडरी असलेला टरानसफॉमरर
वापरावा. बॅटरी चाजररचया सिकरट मधे दाखवलयापमाणे LM324 ही आय.सी बॅटरीचे संरकण करते.
िवशेषतः िदवयांचया सतत वापरामुळे बॅटरीचे वहोलटेज अकरा वहोलटपेका खाली गेलयास (िकंवा ६
वहोलट बॅटरीचे ५.५ वहोलटपेका खाली गेलयास) चाजररचे हे सकीट धोकयाचा लाल िदवा दाखवते.
जयावेळी घरगुती वीज उपलबध असेल तयावेळेला बॅटरी चाजर करणयाचे काम चाजरर करतच
राहतो . सहा वहोलटची बॅटरी चाजर करणयासाठी िकंवा १२ वहोलट तयार करणारी बॅटरीची जोडणी
चाजर करणयासाठी सुमारे आठ तासांचा कालावधी पुरस
े ा आहे. आकृतीत दाखवलेले सकीट व
तयाचे घटक भाग सहा वहोलटची एक बॅटरी चाजर करणयासाठी िकंवा बारा वहोलटची एक बॅटरी
चाजर करणयासाठी उपयोगात

येतात . तयापेका अिधक बॅटऱया या चाजरर वर चाजर कर नयेत.

तयाचपमाणे हा बॅटरी चाजरर. सहा वहोलट ४.५ ए.एच. िकंवा ततसम बॅटरीसाठी िकंवा १२ वहो. ७.५
ए.एच (िकंवा ६ वहोलट ४.५ ए.एच.चया दोन बॅट्ऱया जोडून) या बॅटरीसाठीच वापरावा. हा बॅटरी
चाजरर वापरन चार चाकी गाडीची बॅटरी चाजर करता येत नाही.

दीप कसा बनवाल ?
३)' दीप ' ची सिकरट आकृती

आकृती ३
वर िदलेले सिकरट वापरन तुमही तुमचा सवतःचा PCB तयार कर शकता िकंवा िवजान केदाने
तयार केलेला PCB वापरता येईल. या सिकरट आकृतीत सतत सुधारणा व तयामुळे बदल होत
रहातात. तथािप वर दाखवलेली आकृती वापरन ' दीप ' िनिशचतपणे तयार करता येईल. अिधक
मािहतीसाठी िकंवा ' दीप ' बनवणयाचे पिशकण घेणयासाठी 'िवजान केद' तळेगाव येथे संपकर साधा.

दीप कसा बनवाल ?
४)रीले व रीलेचा उपयोग

आकृती ४
वरील आकृतीत (आकृती क. ४) डावीकडे रीलेचे िचनह दाखवले आहे . तर उजवया बाजूस
रीलेचया डबीचा तळाचा भाग दाखवला आहे. कॉइल मधून पवाह वहात नसताना P व T1 ही दोन
टोके जोडलेली असतात. जयावेळी पवाह वाहतो तयावेळी P आि ण T2 ही दोन टोके जोडली
जातात. या गुणधमारचा वापर वीज गेली की दीप आपोआप चालू वहावा यासाठी केला आहे.
जयावेळी वीज उपलबध असते तयावेळी P आिण T २ यांचा वापर करन बॅटरी चाजर केली जाते .

दीप मधे वापरलेलया रीलेचया या पकाराला कयूब रीले महणतात .

आकृती ५
या िचतात (आकृती ५) पलॅसटीकचया चौकोनी डबीपमाणे िदसणारा भाग महणजे रीले. रीलेचे
इलेकटरॉिनकस मधील िचनह जवळचया आकृतीत दाखिवलया पमाणे आहे. या िचनहातील खालचया
बाजूस काढलेला चौकोन महणजे कॉइल तर वर दाखवलेले कॉंटॅकट िसवच. हे िसवच एका िबंदूचा
संपक र तोडून दुसऱया िबंदूशी तो जोडते.या डबीचया खालचया बाजूस पाच छोटे पाय असलेले
आढळतात.आकृतीत दाखवलयापमाणे P या टोकाखाली रीलेची कॉईल असते . तर P, T1 आिण
T2 या टोकांचा वापर एखादे सिकरट चालू अथवा बंद करणयासाठी करता येतो .

दीप कसा बनवाल ?
५)रीलेची रचना
लोखंंडी पटी
थो NC

थो NO

आकृती ६

िसपग

गाभा

कॉइल

पोल

१) रीलेची कॉईल व लोखंडी गाभा
आकृती ६ मधे दाखवलयापमाणे एका दंडगोलाकृती लोखंडी तुकड्ाभोवती तांबयाचया तारेची
अनेक वेटोळे घालून एक कॉईल तयार होते (वरील िचतात इंगजी अकरे छापलेला भाग).
जयावेळी (चाजररला जोडलयावर) या कॉईलमधून िवदुत पवाह जातो तयावेळी आतील साधया
दंडगोलाचे तातपुरतया लोहचुंबकात रपांतर होते. जयावेळी कॉईलमधून जाणारा िवदुत पवाह थांबतो
तयावेळी हे चुंबकतवही नषट होते .
हा तातपुरता लोहचुंबक एक लोखंडी पटी खेचतो व पोल व थो (NO) ही टोके जोडली जातात. या
लोखंडी पटीला मागे एक िसपंग जोडलेली असते. जयावेळी कॉईलमधून जाणारा िवदुतपवाह थांबतो
तयावेळी ही िसपंग लोखंडी पटीला मागे खेचते व पोल व थो (NC) ही टोके आपोआप जोडली
जातात . महणजेच रीले कॉईलमधुन िवदुत पवाह वाहत नाही तयावेळी पोल व थो (NC) ही टोके
जोडलेली असतात . तर पोल व थो(NO) ही टोके जोडलेली नसतात . N.C. महणजे Normaly
closed contact तर N.O. महणजे Normaly Open contact होय .

लकात ठेवा
NO आि ण NC कोणते हे ठरवणयासाठी आपण रीले
कॉइलमधून पवाह वहात नाही हे गृहीत धरले आहे.

दीप कसा बनवाल ?
६)' दीप ' मधील रीलेचे कायर
जयावेळी वीजमंडळाची वीज ऊपलबध असेल तयावेळी रेिकटफायर मधून बाहेर पडणारे डी . सी.
वहोलटेज रीलेचया कॉईलला िदले जाते . तयामुळे लोखंडी गाभयाचे लोहचुंबक तयार होऊन P व T2
ही रीलेची टोके जोडली जातात . चाजररचया सिकरटमधे P व T2 दरमयानची लोखंडी पटी ही िसवच
सारखी वापरलेली आहे , या िसवच मुळे बॅटरी चाजर करणारा िवदुतपवाह रेिकटफायर ते बॅटरी असा
चालू राहतो . व बॅटरी चाजर होत राहते .
आकृतीत दाखवलया पमाणे रीलेचे P हे टोक बॅटरीचया धन टोकाला जोडलेले आहे . T2 हे टोक
रेिकटफायरचया धन टोकाला जोडले आहे . तर T1 हे टोक एल.ई.डी िदवयांचया संचाला जोडले
आहे .
जयावेळी वीज मंडळाची िवज नसते तयावेळी रीलेचया कॉईल मधुन िवदुत पवाह वाहत नाही .
आिण लोखंडी पटीला लावलेली िसपंग तया पटीला मागे खेचते व P व T2 या टोकांमधील संपकर
तुटतो . बॅटरीचे चािजरग थांबते आि ण P व T1 या टोकांमधये संपकर िनमारण होतो व एल.ई.डी
िदवयांचा संच बॅटरीचा पवाह वापरन ऊजेड देऊ लागतो . ही िकया आपोआप होते .

आपण िनवडलेलया रीलेचे तांितकदषट्ा वणरन पुढील पमाणे करता येईल.
१) कॉईल होलटेज १२ वहोलट
२) कॉईलचा करंट सुमारे ३० िम.अँिपअर
३) रीलेचे कॉनटॅकट रेिटंग ५ Amp. (D.C.)
४) रीलेचा आकार घनाकृती, पलॅसटीक कवहर, २० mm X १५ mm X १५ mm आकाराची डबी .
५) पी.सी.बी वर जोडणी करणयास योगय (P.C.B. Mounting)

दीप कसा बनवाल ?
७)दीपचे कॅिबनेट व िफिटंग
सहा वहोलट बॅटरीचा दीप साठी वापर केला असेल तर ही बॅटरी, चाजररचे सकीट व एल्.ई.डी. चा
संच या सवर वसतू एका कॅिबनेट मधये बसवता येतात . या कॅिबनेटला सवतःचे हॅनडल सुदा असते .
बाजारात िमळणाऱया अशा एका कॅिबनेटचे छायािचत जवळच दाखवले आहे . आकृतीत दाखवलया
पमाणे (आकृती ७) या सवर वसतु या कॅिबनेट मधये बसवता येतात .

आकृती ७

वर दाखवलेलया छायािचतात एल्.इ.डी. चा संच असलेला PCB एका परावतरकाचया मागे िछदे
पाडून बसवला आहे. या परावतरकाला PCB वरील LED चया सथानांवर ५ MM आकाराची िछदे
पाडलयानंतर तो परावतरक असा िदसतो...

आकृती ८

आता परावतरकाला पाडलेलया िछदातून LED बाहेर येतील अशा रीतीने पी.सी.बी. आत सरकवा.
महणजे गाहकाला पी.सी.बी. न िदसता फक िदवेच बाहेर िदसतील. िशवाय परावतरकाचा उपयोग
बाहेर येणाऱया पकाशाची तीवता वाढवणयासाठीही काही पमाणात होऊ शकेल.

िसवचचा वापर
पान क. ८ वरील आकृतीत दाखवलयापमाणे िदवयाचया सीरीज मधे एक िसवच जोडणे महतवाचे
आहे. रीलेचा उपयोग जरी िदवा आपोआप चालू करणयासाठी होत असला तरी िदवसा-उजेडी वीज
गेलयास, दीप आपोआप चालू होईल आिण ते आपलयाला सोयीचे नाही. महणून या िसवचचा वापर
अतयावशयक आहे. हा िसवच चालू असेल तर रीलेमुळे दीप आपोआप चालू होईल. महणजे
संधयाकाळी हा िसवच चालू करन ठेवला की मग दीपचे आपोआप चालू होणयाचे कायर उपयुक
ठरेल. पण िदवसा मात िसवच बंद ठेवणे िहताचे आहे. तयामुळे िदवसा दीप लागून बॅटरीचा गरज
नसताना वापर होणार नाही.
तयार कॅिबनेट मधे चाजररचे िविवध भाग बसवणयासाठी सुिवधा असते. तयाचा वापर करन चाजररचा
पी.सी.बी., टरानसफॉमरर या गोषटी कॅिबनेट मधे बसवता येतात.
बारा वहोलटची बॅटरी व एल.ई.डी. संच याचयासाठी तयार कॅिबनेट बाजारात सधया तरी सहजतेने
उपलबध नाही. तथािप बारा वहोलटची बॅटरी व चाजररचे सकीट बाजारात िमळणाऱया दुसऱया एखादा
वसतूसाठीचया योगय आकाराचया कॅिबनेट मधये बसवता येईल. अथवा आपलया गावातच पता िकंंवा
पलािसटकचा असा योगय तो डबा बनवून घेता येईल.
मात एल .ई.डी संचाचया पट्ा सवतंतपणे खोलीत िविवध िठकाणी बसवून या पतयेक पटीकडे
बॅटरी पासून वायर जोडता येईल. पूवी पमाणे पतयेक पटी बॅटरीला जोडताना िसवचचा वापर
केलयास पतयेक पटी सवतंतपणे चालू अथवा बंद करता येयील .
सुमारे १०० चौरस फुटाचया खोलीसाठी एकूण चार एल्.ई.डी. पट्ा लावलयास खोलीत भरपूर
पकाश पडू शकतो. तयासाठी केवळ ४ वॉट इतकी िवदुत ऊजार खचर होते. १२ वहोलटचे हे मॉडेल,
(६वहोलट-४.५ Ah चया दोन बॅटऱया वापरन) या खोलीत अशा रीतीने िकमान ७ तास चालते.
िशवाय याच मॉडेलवर १२वहोलटचा एखादा रेिडओ अथवा ऑिडओ सी.डी.पलेयरही चालू शकतो.

सहा वहोलटची बॅटरी व सहा वहोलट िदवयांचा संच कॅिबनेट मधये घालून वापरलयास सलग आठ
तास ऊजेड देऊ शकतो . तयानंतर मात चाजररचया मदतीने ही बॅटरी पुनहा पूणरपणे चाजर करणे
गरजेचचे आहे . ६ वहोलट ४.५ ए,एच अशी बॅटरी यासाठी वापरणे आवशक आहे .
बारा वहोलटचया एल.ई.डी संचास बारा वहोलटची एक बॅटरी (12V. 7.5 A,h) बाजारात उपलबध
आहे . ही बॅटरी तविरत उपलबध न झालयास 6V. 4.5 Ah अशया दोन बॅटऱया िसरीज जोडणी
करन वापरता येतात . पिरणामतः १२ वहोलट ४.५ ए.एच अशी बॅटरी तयार होते . हा बॅटरी संच
१२ वहोलटचया ४ एल्.ई.डी. पट्ा सतत लावलयास िकमान आठ तास तरी िटकू शकतो या नंतर
या बॅटरी पुनहा चजर करावया लागतात . आकृती ९ पहा.

आकृती ९

कॅिबनेट न वापरता वायिरंग केलेले असलयास खोलीत आपलयाला पािहजे तया िठकाणी एल्.ई.डी.
पटी लावता येत.े या पट्ा खोलीत सुमारे सात फूट उंचीवर िकंवा तया पेका अिधक उंचीवर
लावावया. पटी छताला िकंवा िभंतीला डकवायची असेल तर वेलको चा वापर करता येतो .

दीप कसा बनवाल ?
८) बॅटरी चाजररचे सिकरट
१) टरानसफॉमरर रेिकटफायर व िफलटर
अ) टरानसफॉमरर:- बाजारात िमळणारा २३० V. पायमरी 0-९ V, A.C-५०० ma सेकंडरी असा
टरानसफॉमरर सहा वहोलटचया सिकरट साठी वापरता येईल .
बारा वहोलटची बॅटरी चाजर करायची असलयास वरील टरानसफॉमरर ऐवजी जो टरानसफॉमरर
वापरायचा आहे तयाचे वणरन पुढील पमाणे आहे .
पायमरी २३० वहोलट , सेकंडरी १२ वहोलट ए,सी. ५०० एम.ए.
आ) रेिकटफायर :- चार डायोड वापरलेला िबज या पकाराचा रेकटीफायर वापरलेला आहे .
यातील पतयेक डायोड १ एन ४००७ अशा कमांकाचा असायला हवा .
इ) दोनही पकारचया चाजररसाठी (६ वहोलट १२ वहोलट) १००० mfd/२५ V हा कपॅसीटर िफलटर
महणून वापरता येईल .
चाजररला बॅटरी न जोडता कपॅसीटरचया धन टोकाला असलेले वहोलटेज १२ वहोलटचया
चाजरर मधये सुमारे १४ वहोलट डी.सी. इतके असायला हवे. सहा वहोलटचया चाजरर
साठी हे वहोलटेज सुमारे ७.२ वहोलट इतके असायला हवे .

२) रीले
रीलेची मािहती मागील पकरणात सवतंतपणे िदलेली आहे . आकृतीत दाखवलया पमाणे रीलेची
जोडणी केली जाते तयामुळे वीज चालू असताना बॅटरी चाजर होत राहते व वीज गेलयास एल्.ई.डी.
िदवयांचा संच आपोआप उजेड देऊ लागतो .

३) चाजरर िनयंतक :आपण जया तऱहेची बॅटरी वापरत आहोत ितला सीलड - लेड – अँिसड बॅटरी असे महणतात .
ती साततयाने (व गरज नसतानाही)योगय पकारे चाजर करत रािहलयास ितचे फारसे नुकसान होत
नाही . तथािप एल.ई.डी. िदवे चालू राहून बॅटरी वहोलटेज (सहा वहोलटचया बॅटरीत)५.५ वहोलट
पेका िकंवा (बारा वहोलटचया बॅटरीत) ११ वहोलट पेका खाली आलयास बॅटरी खराब होणयाची
शकयता वाढते तयासाठी बॅटरीचे वहोलटेज फार खाली गेलयास (५.५ वहोलट ११ वहोलट) सूचना
महणून लाल िदवा लागतो. असा िदवा लागलयास पांढरे िदवे बंद करन, बॅटरी पुनहा चाजर करणे
सकीचे आहे . लाल िदवा लागलयानंतरही एल.ई.डी. िदवे चालू ठेवलयास बॅटरी खराब होईल व
पुनहा वापरता येणार नाही . बॅटरीचे वहोलटेज सतत िकती आहे ते पाहून ५.५ वहोलट िकंवा ११
वहोलट याचया खाली जात तर नाही ना हे पाहणयासाठी LM 324 या I.C वापर केला आहे . य
I.C तील चार पैकी एक ऑपरेशनल अँपलीफायर कंपँरेटर पमाणे वापरला आहे . आकृती १०
पहा.

आकृती १०

दीप कसा बनवाल ?
९) पी.सी.बी. चया िविवध आकृती
खाली दाखवलेले पी.सी.बी. (आकृती ११ , १२ , व १३)या पुसतकात दाखवलेलया आकृतीपमाणे
तयार केले आहेत. िवजान केदात हा तयार पी.सी.बी. योगय िकंमतीत उपलबध आहे. तथािप
पुसतकात िदलेलया आकृतीवरन आपण सवतः वेगळा पी.सी.बी. बनवू शकता. तयासाठी िवजान
केदाची परवानगी घेणयाची गरज नाही.
अ) सहा वहोलट साठी एल.ई.डी िदवयांचा संच .

आकृती ११
आ) बारा वहोलट साठी एल.ई.डी िदवयांचा संच .

आकृती १२
इ) बॅटरी चािजरग करणयाचा पी.सी.बी.

आकृती १३
वरील तीनही पी.सी.बी हवे असलयास (घटक
भागांिवना) िवजानकेदात योगय िकंमतीत
उपलबध आहेत .

दीप कसा बनवाल ?
१०)दजार िवषयक चाचणया
तुमही ' दीप ' बनवणयासाठी बाजारातून िविवध सुटे भाग आणाल. ते पतयक जोडणयाआधी तयांचा
दजार चांगला आहे की नाही हे तपासणे गरजेचे आहे. या तपासणीसाठी पुढील पदतीचा अवलंब
करा.
१) एल.ई.डी :- पांढरा पखर पकाश देणारे जे एल.ई.डी िदवे बाजारात सहजतेने िमळतात
तयांचा वापर करावा . आणलेला पतयेक िदवा पी.सी.बी. वर बसवून सोलडर करणया आधी
आकृतीत (आकृती क. १४) दाखवलया पमाणे छोट्ा सकीटवर तपासावा .

आकृती १४

लकात ठेवा ....
अ) एल.ई.डी िदवा थेट बॅटरीचया धन व ऋण टोकाला जोडू नका .
तयामुळे वाजवी पेका जासत िवदुत पवाह िदवयातून जाऊन िदवा
कायमचा िनकामी होईल महणून आकृतीत दाखवलया पमाणे सिकरटवर
तपासणी करणे गरजेचे आहे.
आ)एल्.ई.डी. िदवा एका िदशेने जोडलयासच तो पकाश देतो महणून
तो तयाच िदशेने जोडणे आवशयक आहे . आकृतीतील तपासणी
सिकरट पमाणे जोडणी असेल तर एल्.ई.डी. िदवा चुकून उलटा
जोडलयासही तो िनकामी होणार नाही .
इ) या तपासणी सिकरट मधे िदवा लावून अंधारात एक फूट अंतरावर
िदवयासमोर घड्ाळ ठेवून हातातील घड्ाळात िकती वाजले आहेत हे
पहा . ते नीट िदसत असेल तर तुमही िनवडलेला िदवा योगय पकाश देत
आहे असे महणता येईल.

२) टरानसफॉमररः
अ)कोलड टेसटः यात टरानसफॉमररला कोणतयाही पकारे वहोलटेज दायचे नाही . मलटीमीटर मधील
रेिजसटनस मोजणयाचया रेजवर टरानसफॉमररची पायमरी व सेकंडरी मोजून तयाचा रेिजसटनस नोदवून
ठेवा. पायमरीसाठी अंदाजे ६००-७०० ओहम तर सेकंडरीसाठी सुमारे ५ ते ८ ओहम रेिजसटनस
असतो. (हे आकडे पाितिनिधक आहेत.)
आ)वहोलटेज टेसटः पायमरीला २३० वहोलट दा. सेकंडरीला २२ ओहम ५ वॉट हा रेिजसटनस जोडून

आकृती १५

सेकंडरीचया भोवती ८ ते ९ वहोलट्स AC वहोलटेज येत असेल तर हा टरानसफॉमरर योगय आहे असे
महणता येईल. बारा वहोलटचया बॅटरी-चािजरगसाठी हे वहोलटेज १२ वहोलट असायला हवे.
(आकृती १५ पहा.)
३) रीलेः
अ)रीलेची कॉइल मलटीमीटरचया रेिजसटनस रेजवर तपासा. या कॉइलचा रेिजसटनस सुमारे ४००
ओहम असणे अपेिकत आहे.
आ)रीलेचया कॉइल भोवती चाजररचे आउटपुट वहोलटेज दा . तयावेळी कट् असा लहानसा आवाज
येईल आिण पोल व थो यांचया दरमयान जोड व तोड (make and break) केली जाईल.
आकृती १६ पहा.

आकृती १६

उतपादन िवषयक व वयापारी मािहती
१) सुट्ा भागांची यादी
कमांक

घटकभाग

वणरन

संखया

अंदाजे िकंमत

1 एल्.इ.डी. संच पी.सी.बी.

१५ x ४ से.मी.

1 िवजान केद िनिमरत

2 बॅटरी चाजरर पी.सी.बी.

५ x ६ से.मी.

1 िवजान केद िनिमरत

3 पखर पांढरे एल्.ई.डी.

५ mm वयास

28 र.२ -00 पतयेकी

4 रेिझसटसर

३३० ओहम्, ०.२५ वॉट

28 १५ पैसे पतयेकी

5 लाल वायर

७/३६, एक फूट

1

6 काळी वायर

७/३६, एक फूट

1

7 डी.सी.१२ वहोलट रीले

कयूब-रीले,१२-वहोलट -१ सी.ओ.

1 र.१२ पतयेकी

8 कपॅिसटर

१०००मायकोफॅरड,२५ वहोलट

1 र.३ पतयेकी

9 डायोड

१एन् ४००७

5 र.१ पतयेकी

10 आय.सी. १

एल्.एम्. ३२४

1 र. ६ पतयेकी

11 लाल एल्.इ.डी.

५ mm वयास

1 र. १ पतयेकी

12 टरानसफॉमरर

२३०/९वहोलट,५०० mA

1 र.४० पतयेकी

13 पॉवर केबल

२ िपन पलग, ५ अँिपअरसाठी

1 र. ५ पतयेकी

14 िसवच

कॅिबनेट सह येणारे

1

15 पॅनेल पलेट

LED संच बसवणयासाठी

1

16 पारदशरक कवहर

कॅिबनेट सह येणारे

1

17 कॅिबनेट

६वहोलट बॅटरीस योगय

1 सुमारे ७० रपये

18 ६वहोलट ४.५ ए.एच्. बॅटरी सीलड लेड अँिसड बॅटरी
19 िफिटंगसाठी सकू

1 र. १३० पतयेकी
12

२)वरील सुटे भाग िमळणयाची पुणयातील काही दुकाने
१. मे. शी-टरॉिनकस , िसदाथर चेबसर, अपपा बळवंत चौक, पुणे (फोन २४ ४५ ०९ ४०)
२. मे. पायोिनयर इलेकटरॉिनकस , वसंत िसनेमागृहा समोर, बुधवार चौका निजक, पुणे
वरील दुकाने केवळ उदाहरणादाखल िदली आहेत. तुमचया गावातील िकंवा इतर कोणतयाही
दुकानात जेथे वरील यादीतील वसतू िमळतील तेथून तया खरेदी करा .

काही पशन आिण तयांची उतरे
•

बाजारातलया िदवयांपमाणेच ' दीप ' चा उजेड पडतो का ?
नाही. ' दीप ' चा उजेड हवेत थोडा कमी पसरतो. तयामुळे ' दीप ' कडे थेट पािहलयास डोळे
चकक िदपतात. तुमचया खोलीचे छत पांढरे असेल तर ' दीप 'मधलया िदवयांची िदशा छताकडे
वळवून ठेवा. महणजे डोळे िदपवणारा पकाश छतावरन परावितरत होऊन सवर खोलीभर पसरेल.
अशा तऱहेने दीप लावलयास खोलीत सहजतेने वावरता येते. एकाच खोलीत िविवध िदशांनी
एकापेका जासत दीप लावले तर खोलीत भरपूर उजेड पडतो.

•

दोन ६वहोलटचया बॅटरीज कशा जोडावयात महणजे १२ वहोलटची एक बॅटरी तयार होइल ?
आकृती १७ मधे िदलयापमाणे जोडणी करावी.

आकृती १७

•

मला इलेकटरॉिनकसचे जान नाही, मला ' दीप ' तयार करता येईल काय ?
सोलडिरंग करन जोडणी करता येत असेल तर इलेकटरॉिनकसचया जानाची थेट गरज नाही.
िवजान केदात ' दीप ' बनवणयाचे पिशकण अलप खचारत देणयात येत.े तयात काही पमाणात
इलेकटरॉिनकसही िशकवणयात येत.े अिधक मािहतीसाठी ---

िवजान केद
२८, तपोधाम कॉलनी, तळेगाव ४१०५०७
फोन – ९५२११४-२२७६९८
ई-मेलः microteacher@gmail.com
या पतयावर संपकर साधा.

िवजान केदा बदल थोडेसे
िवजान केद – तळेगाव, हे गामीण भागातील हौशी आिण उतसाही कायरकतयारचे मोहोळ आहे.
•यथायोगय

तंतजान (appropriate technology) िवकिसत करणे ते गरजू लोकांपयरत पोचवणे

•

गामीण भागातील तरण तरणीना िविवध कौशलये िमळवणयाचे पिशकण देणे

•

िवजान-तंतजानासंबंधी पुिसतका िलिहणे व पकािशत करणे

•

ही पुसतके सवारना वाचायला व वापरायला िमळावीत महणून िविवध भाषांमधे रपांतिरत करन
इंटरनेटवर मुक दसतऐवज परवानयाखाली (Free Documentation Licence) पिसद करणे

•कॉइल

वाइंिडंग, पी.सी.बी. िडझाइिनंग, इलेकटरॉिनकस जुळणी, व दीप या िदवयाचे उतपादन-

पिशकण देणे आिण संगणकावर मराठी टंकलेखनाचे पिशकण ही कामे िवजान केदात केली
जातात.
•http://prachit915.googlepages.com/deep_the_lamp

मुक तंतजान परवानयाखाली उपलबध आहे.
•िवजान

केदाचा पता आहे....
िवजान केद
२८, तपोधाम कॉलनी, तळेगाव ४१०५०७.
दूरभाषः ९५२११४-२२४३२८.

या संकेत सथळावर दीप हे पुसतक

