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वैजािनक पकलप
पकलप करणे हा शालेय आिण महािवदालयीन िवदाथयारसाठी 
अिनवायर भाग आहे. अभयासकमाचा भाग असलयामळेु एक 
उरकून टाकणयाचा पकार महणनूच तयाची सभंावना होते.
खरे तर इतर कोणतयाही पकारे िशकता येणार नाहीत अशा 
गोषी  पकलपातनू  िशकता  येतात.  पकलपाचे  आरेखन  व 
िनयोजन करून,  दकुानात जाऊन पकलपाचया घटकवसत ू 
िवकत कशा घयावयात इथपासनू ते तयार केलेला पकलप 
कसा  काम  करतो  हे  इतरांना  समजावनू  सांगणयापयरत 
पतयेक पायरीवर पकलप करणाऱयाचा िवकास होत असतो.
भारतीय  िवदाथी  हसतकौशलयामधे  कमी  पडतात  असे 
आढळनू आले आहे. नवया िनिमरतीत अशा कौशलयाची फार 
गरज असत.े  आपली  िशकणपदती  घोका-ओका पदतीची 
असलयामळेु  हसतवयवसाय  हा  एक  अडगळीतला  िवषय 
समजला जातो. ही हसतकौशलये वजैािनक पयोग करताना 
उपयोगी पडतातच. 
पकलपांचया  सपधारही  होतात.  तयात  बिकस  िमळवणे  हे 
अनेक शाळांचे  उिदष असत.े  मग शाळेतलया िवदाथयारना 
पकलप करू न देता, कोणया जाणकाराकडनू तयार करून 
घेऊन तो  िवकत घेतला जातो  आिण शाळेचा  मानमरातब 
वाढतो. िवजान ततंजान महािवदालयात तर िवदाथयारचीच 
भीड  चेपलेली  असत.े  तेवहा  बाजारात  िमळणारे  पकलपच 
सवतःचे महणनू खपवले जातात. आपण सवतःलाच फसवत 
आहोत याचे भान सवारनीच ठेवायला नको का?
या सवर गरैवयवहाराची कारणे दोन असावीत. एक महणजे 
अपयशाची भीती आिण दसुरे महणजे यशाची धुदंी. 

िवजानदूत
िवजानकेदाचे मुखपत

(खाजगी िवतरणासाठी)
१० एिपल २०११

अपयशाची  भीती  वाटते  कारण  िनिमरती  करतानाचया 
पिकयेची चव तयांनी कधी चाखलेलीच नसते. एखादा छोटा 
मोठा पकलप तयार करताना पतयेक पायरीवर काही तरी 
िशकता आले,  िनमारण करता आले आिण ते  करताना मी 
सवतःलाच घडवले याची जाणीव झाली की अपयशाची भीती 
जाते. 

    Nothing succeeds like success 
अशी  इगंजीत  महण आहे.  एकदा  यशाची  धुदंी  डोकयात 
गेली, की बाकी कशाचे भान रहात नाही असा तयाचा खरा 
अथर आहे. पकलपाचे पािरतोिषक िमळाले की मग आपण तो 
सवतः केलाच नवहता हे िवसरणे सोपे आिण सोयीचे असत.े

िवदाथयारने  केलेला  पकलप  तयानेच 
केला  आहे  का,  हे  समजणे  तसे 
अगदी  सोपे  असते.  तो  पकलप 
चकाचक िदसत नाही.  तयात काही 

तटुी राहनू गेलेलया असतात. पण तयाने जे काही घडवले 
तयाचया  पतयेक  पायरीवर  तो  अनभुवाने  समृद  झालेला 
असतो.  महणनू  पकलपाबदल  तो  आतमिवशासाने  बोलू 
शकतो.  तयासबंधंीचया  अनेक  पशांची  उतरे  तयाचयाकडे 
असतात. न समजलेलया भागाबदल उतसकुता असत.े
हा  लेख  अशा  पािरतोिषक  न  िमळालेलया  पण  सवतः 

घडवलेलया पकलपांचे कौतकु करणयासाठी आहे.
--पसाद मेहेदळे
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आकाशयाती
गरुू  हा  आपलया  आकाशगगंेतला  सवारत  मोठा  (महणनूच 
तयाचे  गरुू  हे  नाव आहे)  गह.  हा  सयूारपासनू  सरासरी 
७६कोटी िक.िम. अतंरावरून पदिकणा घालतो. हा काहीसा 

घनरूप पण बराचसा वायरुूप असनू 
तयाची  जडणघडण  व  दवयमान 
जवळजवळ  सयूारसारखेच  आहे, 
इतके  की  गरुूचे  वसतमुान  थोडेसे 

जासत  असते  तर  तयाचया  गरुुतवाकषरणाचया  दाबाखाली 
तयातील  वायचूे  जवलन  होऊन  सयूारला  एक  तारारूपी 
जोडीदार  िमळाला  असता  आिण  आपण दैती  ताऱयाभोवती 
भमण करत रािहलो असतो. तारकामडंळांमधे दैती तारे हेच 
सवाभािवकतः  सखंयेने  जासत  असनू  आपलया  सयूारसारखे 
एकटे तारे फार थोडे आहेत.
गरुूपासनूचे  नतंरचे  सवर  गह  (गरुू  शनी  यरेुनस  व 
नेपचयनू)  हे  गसॅ  जाएंट,  वायरुूप  राकस,  महणनूच 
ओळखले  जातात.  गरुू  इतका  महाकाय  आहे  की  तयात 
पृथवीसारखे  अनेक  गह  सामावले  जाऊ  शकतात.  गरुूची 
ितजया साधारणपणे ७१००० िक.िम. असनू तयाचे वसतमुान 
पृथवीचया  ३००पट  आहे.  महणजेच  वायरुूप  असनूही  तो 
अितशय जड गह आहे. 
गरुूचा सवतःभोवतीचा आवतरनकाल ९ तास ५५ िमिनटे आहे. 
पण सयूारभोवती िफरणयासाठी तयाला  पृथवीची ११.८६ वषे 
लागतात. गरुूला अनेक (१६)चदं आहेत. तयापकैी मोठे व 
गरुुचया शेजारी पकाशाचया िठपकया सारखे िदसणारे चार 
उपगह आहेत.  आयो,  यरुोपा,  गिॅनमीड,  व कॅिलसटो हे 
गिॅलिलओने सवरपथम दिुबरणीतनू पािहलयाची नोद आहे. हे 
सवर गरुूकडेच तोड करून कायम भमण करतात, अगदी 
आपलया  चदंापमाणेच.  तयामळेु  गरुूवरून  पािहलयास  या 

चदंांची  नेहमी  तीच  बाज ू  िदसेल.  हे  चदं  गरुूपासनू 
साधारणपणे  ४लाख ते १८लाख िक.िम.  अतंरावर िवखरुले 
असनू  तयांचा  आवतरनकाल  १  िदवसापासनू  ते  १६ 
िदवसांपयरत  आहे.  रोज  दिुबरणीतनू  िनरीकण  केलयास 
आपलयाला तयांची िसथतयतंरे पहाता येतात.
पृथवीवरून  दिुबरणीतनू  गरुू  पािहलयास  तयाचा  पृषभाग 
आपलयाला  िदस  ूशकत नाही  कारण तयाचयावरील हजारो 
िक.िम.  चे वायरुूप वेषण.  गरुूचया वातावरणात मोठाली 
वादळे  कायम चालू असतात.  िवषवुवृतावरील व खालील 
भागात नारगंी  रगंाचे  पटटे व अितपचडं आकाराचा लाल 
धबबा  िदसतो.  हाच  गेट  रेड  सपॉट.  सयूारचया  अितनील 
िकरणांनी  वायमुडंळातील  रेण ू फोडनू  तयातील  गधंक  व 
फॉसफरस मोकळे झालयाने  असा रगं िदसतो.  ही वादळे 
िवषवुवृतास समांतर २०० ते ३०० िक.िम. वेगाने वाहतात 
व  िदशाही  उलटसलुट  बदलतात.  यामळेु  या  पिरसरात 
चकीवादळे िनमारण होतात.  यापकैी  लाल धबबा  हा गेली 
शेकडो  वषे  िदसत  असनू  तो  घडयाळाचया  उलट  िदशेने 
िफरतो.  गरुूचे  भमण  व  वायमुडंळाचे  भमण  िनराळया 
िदशेने होत असलयाने हा धबबा सवतः भोवती सहा िदवसात 
िफरलयासारखा  िदसतो.  हा  धबबा  पृथवीसारखे  दोन  गह 
मावतील इतका मोठा आहे. 
गरुूला सदुा शनीसारखे कडे असलयाचा शोध लागला आहे. 
पण ते अितशय िवरळ व छोटया कणांनी यकु असलयाने 
पृथवीवरून िदस ूशकत नाही. गरुूबदलची बरीचशी मािहती 
१९७७ साली  सोडलेलया वहॉयेजर या  यानाकडनू िमळाली 
आहे.  गरुू  गह  नकुताच  पृथवीपासनू  जवळात  जवळ 
अतंरावर आलयाने अितशय ससुपष व सुदंर िदसत होता.
--डॉ. िवलास पा िरपतयदार (दंत िचकीतसक)
९९६०६९७२६५
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बा ंबू
सहादीत  िहडंताना  समदुसपाटीपासनू  ते  डोगरमाथयापयरत 
आिण  पवूर  उतारांवरही  एक  वनसपती  आपलयाला  सवरत 
आढळते. ही वनसपती ितचया विैशषटयांमळेु नजरेत भरत.े 
पावसाळयात बघता बघता  ५०-६० िदवसात  जवळ जवळ 
६०-७० फूट वाढणारी ही वनसपती महणजे बांब ू.
सपंणूर जगात नसैिगरक बांब -ूवन-सपंदा असणारा, भारत हा 
(चीन खालोखाल) दसुरा देश. भारतात काशमीर सोडलयास 
सवर  पांतांमधे  जगंलात  बांब ू  आढळतो.  सवर  पांतातील 
खेडयांमधे  घराभोवती,  फळबागांभोवती  बांबचूी  लागवड 
केली जाते. 
बांबचूया  उपयोगाची  महती  सांगताना, 'पाळणयापासनू  ते 
ितरडी पयरत' हा वाकपचार वारवंार व वषारनवुषे केला जातो. 
आपण रोजचया वयवहारात बांब ूकसा आिण कोठे वापरतो ते 
पाहू. आपली घरे बांधताना, बांधलेलया घरांना रगं देताना, 
मजरुांनी उचंीवर काम करणयासठी बांबचूे 

'पहाड' उभारतात. आपण जया 
कागदावर  िलिहतो  तो  कागद 
आिण वतरमानपतांचा कागद हा 
बहुतांशी बांब ,ू  नीलिगरी आिण 
पॉपलर  या  वृकांपासनू  केला 

जातो. घरात कपडे वाळत घालणयाची काठीदेखील बांबचूीच 
असत.े  परवा  गढुीपाडवा झाला तेवहा  वापरलेली गढुी  ही 
देखील  बांबचूीच.  यािशवाय  बांबचूे  जवळजवळ  १८०० 
उपयोग माहीत आहेत आिण तयात नवया उपयोगांची भर 
पडत आहे.  कागद,  कोळसा,  बांधकाम,  घर उभारणी, 
हसतकलेचया  वसत ू,  ऊसतोडणी  कामगारांना  राहणयासाठी 
झोपडया, याच बरोबर पयारवरणिमत महणनू बांबचूा वापर 
आढळतो.

जगभरात बांबचूया समुारे ११० जाती आिण ११०० उपजाती 
आहेत.  तयापकैी  भारतात  १८  जाती  आिण  १२८  उपजाती 
उपलबध  आहेत.  महाराषात  आपलया  आजबूाजलूा, 
सहादीचया पवूर-पिशचम उतारावर मानवेल, काटस, िचवा, 
िचवारी या जाती आढळतात. या िशवाय िपवळा बांब ू, बदु 
बांब ू अशा  काही  जाती  मदुाम  घरांभोवती  व  बागांमध े
लावलया  जातात.  भारतात  इतरत  आढळणाऱया  जातीही 
महाराषात  होतात.  तया  वाढवणयाचे  पयत  चालू  आहेत. 
वेगवेगळया  उपयोगांसाठी  बांबचूया  वेगवेगळया  जाती 
वापरलया जातात.
बांबचूा  वाढत चाललेला वापर आिण 
तयामळेु  तयाचा  वाढता  वयापार 
यामळेु जगाचया अथरकारणात बांबलूा 
महतव  आहे.  २०१०  सालचया 
आकडेवारीनसुार  तयावेळी  जागितक 
वयापार  १०,०००  कोटी  रुपयांचा 
होता.   २०१५  साला  पयरत  हा  वयापार  १५,०००  कोटी 
रुपयांपयरत जाणार आहे. भारताचा बांबवूयापार २००५ साली 
४५००  कोटी  रुपयांचा  होता.  तो  २०१५  साली  २०,००० 
कोटी  रुपयांपयरत  जाणयाची  शकयता  आहे.   बांबचूया 
वाढतया  मागणीची  कारणे  काय आहेत,  या  वयापारासाठी 
बांब  ूआपण कोठनू आणणार,  या सवर  वयापारात महाराष 
कोठे आहे, बांबचूे भिवषयातले वाटणारे उपयोग काय अस ू 
शकतात?  आजचया वाढतया  जागितक तापमानात बांबचूी 
भिूमका काय असेल  ? या िवषयी आपण कमशः मािहती 
घेणार आहोत.
--हेमतं बेडेकर (बांब ूअभयासक)
< @ .hsbede gmail com> ९७ ६७ २० ०९ ०५

 बांबचेू पहाड

mailto:hsbede@gmail.com
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समाजिपय मधमाशी (भाग १)

मधमाशी  हा  समाजिपय  कीटक  आहे. 
समाज महणजे सबुदु,  ससुसंकृत,  सरुिचत 
ससुवंादी  समहू.  मधमाशांचया  पोळयांची 
तलुना  एखादा  सरुिचत,  िशसतबद  आिण 

उतम वयवसथापन असलेलया शहराशी केली जाते. 
पण मग मधमाशी बिुदमान असते का? याचे उतर "नाही” 
असेच  आहे.  कारण  ितची  वतरनपदती  ितचया  चेताससंथेत 
सांकेितक  रूपात  उपजतच  असते.  मात  ितला  काळाची 
जाणीव  असनू  समरणशकीही  असते!  ितची  सवंेदनागहण-
कमता उचच पतीची असते. या कीटकाला शरीराचया िविवध 
भागांवर  असणाऱया  केसांमळेु  सवंेदना  होते.  शुिंगकांवर 
हजारो  गधं-सवंेदना-गाहक  असतात.  मखुांवर  असणाऱया 
रुिचकिलकांमळेु मधमाशांना चव कळते. डोकयावरचया तीन 
अिककांमळेु अधंार आिण पकाशाची वेगवेगळी जाणीव होते. 
डोकयाचया  दोनही  बाजलूा  असणाऱया  सयंकु  डोळयांमळेु 
(अनेक िभगंांनी िमळनू तयार झालेला डोळा- यात पदाथारचे 
सकंिलत िचत िदसत.े)  रगं आिण आकार समजतात.  याच 
डोळयांना  सयूरिकरणांतील  िहरवया,  िनळया,  िपवळया  व 
अितनील  िकरणांमधील  फरक  समजतो.  मात  तांबडया 
रगंाला हे डोळे असवंेदनाकम असतात.  
मधमाशांचा मानवाशी सबंधं समुारे  ४००० वषारपवूी  आला 
असावा.  तसे उललेख वेदकालीन गथंांमधे  आहेत.  भारतात 
एिपस इिंडका,  एिपस फलोिरया,  एिपस डॉरसटॅा  या जाती 
आढळतात.
मधमाशांचया एका पोळयात समुारे पाच हजार ते पननास 
हजार  माशा  अस ू शकतात.  पोळे  मधमाशीचया  शरीरातनू 
सवणारे मेण,  तसेच तोडातनू सवलेलया सावाचया एकजीव 
िमशणाने  बनलेली  असतात.  पोळे  अनेक  षटकोनी 
आकाराचया  कपपयांनी  बनलेले  असते.  हे  कपपे  िविवध 
पकारचे  असतात.  साठवणीचया  कपपयात  मध,  परागकण 

असतात.  'िवकास'  कपपयात  अडंी,  िकंवा  िनरिनराळया 
अवसथेतील  िडभं  असतात.  या  िडभंांना  गरजेनसुार 
अननपरुवठा करावा लागतो.  तयांची योगय वाढ झालयावर 
िडभं  कोषावसथेत  जातात.  या  कोषांवर  रेशमाचया  ततं ूचं े
िकंवा  मेणाचे  आवरण  घातले  जाते.  'िनवासी'  कपपयांमधे 
कामकरी  माशा,  नर  व  राणी  माशी  रहातात.  पतयेक 
राणीमाशीचा सवततं मोठा कपपा असतो.  पतयेक पोळयात 
एक राणीमाशी असते आिण समुारे दोनशे नर असतात. इतर 
९९% माशा कामकरी माशा असतात. 
राणी माशी हे पोळयातील अडंी घालणारे एक यतंच महटले 
पािहजे. राणी सवर फिलत अडंीच घालते. तयामळेु पोळयातील 
बहुतेक सवारची ती 'आई' असत.े राणीचे पोट लांबळुके मोठे 
असत.े  तयाचया टोकावर िवषारी काटेरी 
नांगी  असते.  ितचा  वापर  करून  इतर 
राणी  माशांशी  यदु  केले  जाते.  तयांना 
हाकलनू देऊन ती पोळयाचा सपंणूर ताबा 
घेते.  नतंर  ती  नराबरोबर  'मधचुदं-
उडडाण'  करते.  या  उडडाणातच  ितचे 
नराशी पनुहापनुहा मीलन होते. ती अडंी 
घालणयास सरुुवात करते. एका ऋततू अशी अनेक उडडाणे 
होतात. 
पोळयात असणाऱया नराचे काम मधचुदं उडडाणात राणीला 
फिलत करणे इतकेच असते. एका नराचे तयाचया आयषुयात 
राणीमाशीशी  फक  एकदाच  मीलन  होते.  ते  झालयावर 
कामकरी माशा तयाला मारून टाकतात िकंवा पोळयाबाहेर 
हाकलनू  देतात.  जर  चकूुन  तो  पोळयातच  रािहला,  तर 
उपासमारीने  मरतो.  अननाचा  तटुवडा  पडला  तर  तयाची 
हतया केली जाते.
पोळयात  मोठया  सखंयेने  कामकरी  माशा  असतात. 
मधमाशांचया  समाजरचनेत  तयांना  महतवाचे  सथान  आहे. 
तयांचया बदलचीमािहती पढुील भागात वाचा.
--सौ.लिलता जावडेकर , िपपंर ी पुणे .

 झाडाचया 
खोडावरील पोळे
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गिणत करणारा घोडा -हॅनस

एकोिणसावया शतकाचया अखेरीला िवलहेम फॉन ऑसटेन या 
जमरनीतील  शाळेत  गिणत  िशकवणाऱया  िशककाला  एक 
वेगळाच छदं लागला. पाणयांना गिणत िशकवणयाचा. मांजर 
आिण असवल यांना  िशकवणयाचे  पयत फोल ठरले.  पण 
हॅनस या  घोडयाचया  बाबतीत  मात  १८९१  चया  समुाराला 
तयाला  यशही िमळाले. 
फळयावर ३ हा आकडा िलिहला की हॅनस तीन वेळा आपला 
खरू  जिमनीवर  आपटत  अस.े  पढेु  तो  इतर  आकडेही 
ओळखायला िशकला आिण आकडा पाहनू योगय िततकया 
वेळा खरू आपटत असे. या अनभुवाने िवलहेमला पोतसाहन 
िमळाले  आिण  तयाने  हॅनसला  गिणतात  आणखी  हुशार 
बनवणयाचा  घाट  घातला.  हॅनसची  गिणतीय  पगती  पढेु 
वाढतच गेली.  इतकी की,  वगरमळू काढणे आिण अपणूारक 
ओळखणे हे ही तयाला जम ूलागले.
िवलहेमने  मग आपला हुशार  घोडा  घेऊन जमरनीभर एक 
घोडायाताच  काढली.  चौकाचौकात  हुशार  घोडयाचा  हा 
गिणती कायरकम तो करीत असे.  
जर मिहनयाचया एक तारखेला बधुवार असेल, तर येणाऱया 
सोमवारी तारीख िकती असेल? असा पश िवलहेमने िवचारला 
की मग सहा वळेा खरू आपटनू हॅनस तयाचे उतर देई. A 
हे  अकर  महणजे  १,   B महणजे  २,   C महणजे  ३  हे 
ठरलयावर  हॅनस  तयाचया  पदतीने  लोकांचया  नावांची 
सपेिलगंजही सांग ूलागला.  तो थोडयाशा चकुा करीत असे. 

पण बरोबर उतरांचे पमाण ८९% इतके जासत होते.  तयाची 
गिणतीय पगती समुारे १४वषारचया मलुांइतकी होती.
अथारतच या  सवर  पकारावर सशंय वयक करणारेही  बरेच 
होते.  नययूॉकर  टाइमसने हॅनसवर लेख िलिहलयावर तयाला 
पिसदीबरोबरच  टीकाकारही  िमळाले.  तवेहा  जमरन 
िशकणखातयाने यासबंधंी मािहती िमळवणयासाठी चकक एक 
सिमतीच नेमली.  िवलहेम आिण हॅनस हे शासीय पदतीने 
िशकवत-िशकत  होते.  तयामळेु  तयात  लपवाछपवी 
करणयासारखे  काही  नवहतेच.  महणनू  िवलहेमने  या 
सिमतीला  सपंणूर  सहकायर  िदले.  या  सिमतीत  दोन 
पाणीशासज,  एक  मानसशासज,  एक  घोडे  पिशकक, 
काही शाळा िशकक आिण एक सकर स मनॅेजरही होता.
या सिमतीतील मानसशासज होते शी. फंगसट. फंगसट यांचे 
िनरीकण असे होते-
१. पश  िवचारणारा  घोडयापासनू  दरू  असेल  िकंवा 
तयाला पणूर लपवनूच ठेवले असेल तर घोडा चकुा करतो.
२. पश िवचारणाऱयाला पशाचे उतर माहीत नसेल तर 
घोडा चकुा करतो. 
यातनू  फंगसटने  असा  िनषकषर  काढला  की  घोडयाला 
गिणताचे जान अिजबात नाही. मात पश िवचारणारी वयकी 
आपलया  देहबोलीतनू  जे  उतर  सचुवते  ते  मात  घोडयाला 
लगेचच  समजत.े  महणजे  घोडा  माणसाचया  देहबोलीतनू 
योगय तो िनषकषर काढतो. 
हॅनस आिण िवलहेम यांचयात भाविनक सबंधं िनमारण झाले 
होते.  तयामळेु िवलहेमने फंगसटचे हे िनषकषर कधीच मानय 
केले  नाहीत.  नतंरही िवलहेम-हॅनस या जोडीने  "  गिणती 
हुशारीचे  कायरकम चालचू ठेवले आिण तयांना पेककवगरही”  
बराच िमळाला 
या पयोगांचया िनषकषारवरून कुतयांचया पिशकणातही काही 
बदल  केले  गेले.  सफोटक  ओळखणयाचे  पिशकण  देताना 
आता सफोटक कुठे ठेवले आहे हे माहीत असणारी वयकी 
आसपास नसते!

हॅनस आिण िवलहेम
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तुमहीच बनवा दवमापक
िवजानाचे  पयोग  करताना  अनेकदा  दवाचे  आकारमान 
मोजणे  गरजेचे  असते.  आपलया  घरीच  आपलयाला  एक 
दवमापक बनवता येतो.  या मापकाचया साहाने  मापनात 
येणारी तटुी तलुनेने कमी असते. 
हलली काही  खादपदाथर  (गलुाबजाम,  रसगलुल)े  काचेचया 
उभया  बरणीतनू  िवकले  जातात.  हे  पदाथर  सपंलयावर 
तयाबरणीचा  दवमापी  बनवता 
येईल.
सािहतयः उभी  बरणी,  दोरा,  कोरा 
कागद, पारदशरक िचकटपटटी.
कृतीः मोकळी बरणी सवचछ धवुा. 
ती  नीट  पसुनू  घया.  ितचया 
तोडापाशी  दोऱयाचा  एक वेढा  दा. 
दोऱयाची  ही  लांबी  मोजा.  हा 
वतुरळाकार  बरणीचा  परीघ  आहे. 
तया लांबीला ३.१४१५ या (पाय्) सखंयेने भाग. महणजे तया 
बरणीचया तोडाचा वयास िमळेल.
वयासावरून बरणीचया तोडाचे केतफळ काढा.  तयासाठी हे 
सतू वापरा
केतफळ = ०.७८५४  (x वयास)२.
आता बरणीची उचंी मोजा.
बरणीचे घनफळ = केतफळ  x उचंी
घनफळाला १० ने भागा. हे आकारमान घ आहे असे मान ू.
एका कागदी पटटीचा, बरणीचया उचंी इतका तकुडा कापा. 
तया पटटीवर समान अतंरावर १० खणुा करा. पतयेक दोन 
खणुांमधे ' घ ' इतकया आकारमानाचा दवपदाथर मावतो. ही 
पटटी बरणीवर उभी लावा आिण पारदशी िचकटपटटीचया 
मदतीने िचकटवा. हा झाला तयार दवमापक.
मापना  मधे  येणाऱया  तटुी  बरणीचया  तळाशी  असलेलया 
फुगीर आकारामळेु असतील.  या तटुी  कमी करता येतील 
का? असलयास आमहाला कळवा.

हसा पण लठठ होऊ नका !
हवामान शासाचा िवदाथी तोडी परीका देत होता. 
परीककः-पाऱयाचा 
हवादाबमापी  वापरून 
अितशय  उचं  इमारतीची 
उचंी कशी मोजता येईल ?
िवदाथीः हवादाबमापीची 
लांबी समुारे दीड फूट आहे. 
इमारतीचया  िशखरावरून 
दोरी  सोडायची  ती  पाया 
पयरत.  नतंर  या  दोरीची 
लांबी हवादाबमापी वापरून मोजायची.
परीककः िवचार करून सांग.
िवदाथीः (डोके  खाजवनू)  या  दोरीला  हवादाबमापी 
बांधायचा.  तयाचा एक लबंक तयार करून तो इमारतीचया 
िशखरावरून खाली सोडनू तयाला झोके दायचे.  मग एका 
आदंोलनाला लागणारा  वेळ मोजनू लबंकाचया काळ-लांबी 
सतूाचा  वापर करून लबंकाची लांबी  काढायची.  ही लांबी 
महणजेच इमारतीची उचंी.
परीककः पनुहा नीट िवचार करून सांग......
िवदाथीः (डोके  कराकरा  खाजवनू)  पाऱयाचा  हवादाबमापी 
जनुया  बाजारात  ४००-५००  रुपयांपयरत  िवकला  जाईल. 
इमारतीचया वॉचमनला तयातले थोडे पसैे देऊन इमारतीची 
उचंी िकती हे तयाचया कडनू सहज काढनू घेता येईल......
परीककः बराय ्या आता पनुहा पढुील वषी.....

पाऱयाचा हवादाबमापी

  जसजसे उंच जाव े
  तसतसा हवेचा दाब 

  कमी होत जातो.
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मेरी आिण पेरी कयूरी
मेरी कयरूी या िवजान जगतातलया एक महषीच महणावया 
लागतील. पोलडं या देशातील मळूचया मायार सकलोडोवहसका 
यांनी फेच शासज पेरी कयरूी यांचयाशी १८९५ साली िववाह 
केला.  तयांनी  भौितकशासात  एकिततपणे  केलेलया 
सशंोधनासाठी  तयांना  १९०३  साली  नोबेल  पािरतोिषक 
िमळाले. 
ददैुवाने  १९०६चया  एिपल  मिहनयात  पेरी  कयरूी  यांचा 
रसतयावरील  एका  अपघातात  अतं  झाला.  तयानतंर  मेरी 
कयरूी यांनी एकटयानेच सशंोधन करून रसायनशास या 
िवषयात खपू काम केले . तयासाठी तयांना १९११ या वषीचे 
रसायनशासातील नोबेल पािरतोिषक िमळाल.े
पेरी  कयरूी  (१५  मे  १८५९  ते  १९  एिपल  १९०६)  यांनी 
िकरणोतसजरन, सफिटक- िवजान आिण चुबंकतव या केतात 
अितशय महतवाचे सशंोधन केल.े  चुबंकतव आिण तापमान 
यातील  सबंधं  तयांनी  शोधला.  जया  तापमानाला  चुबंकीय 
पदाथारतील  गणुधमर  नष  होतात,  तया  तापमानाला  या 
सशंोधनामळेु कयरूी तापमान असे महणतात.
सफिटकांवर  दाब  पडला 
असता,  तेथे  िवदतु  िनिमरती 
होते  हा  ही शोध तयांचाच. 
अितशय  कमी  वसतमुान 
मोजणयासाठी तयांनी टॉशरन 
बलॅनस  तयार  केला.  या 
मापकात अितशय कमी तटुी 
होतया.  तयाचा  उपयोग 
सवतःचया सशंोधनासाठी केला.
मेरी कयरूी यांनी तयांचे पती पेरी कयरूी यांनी बनवलेलया 
इलेकटोमीटर  या  उपकरणाचया  साहाने  िकरणोतसजरन  या 
केतात  मोठी  कामिगरी  केली.  रॉटंजेन  यांनी 
िकरणोतसजरनाची साक पटवली पण तयाचे कारण मात कयरूी 
पितपतीनंी  सांिगतले.  िकरणोतसजरन  हे  रेण ूमंधील 

आतंरिकयेमळेु  नसनू हे िकरण थेट अणगुभारतनूच येतात हे 
या दांपतयाने िसद केले. 

मािरया  सकलोडोवहसका 
(७नोवहेबर  १८६७  ते  ४ 
जलुै  १९३४)  या  मळूचया 
पोलडंमधील. 
िवदाथी  असताना  गिणत, 
भौितकशास  या  दोनही 
िवषयात िवदापीठाचय़ा सवर 
परीकांत  तया  पथम 

कमांकाने  उतीणर  झालया.  पढेु  सशंोधन  करताना  पिॅरस 
िवदापीठात नेमलेलया जगातील पिहलया मिहला पाधयापक 
आिण  पिहलया  मिहला  िवभागपमखु  ठरलया.  दोन 
वेगवेगळया  केतात  नोबेल  पािरतोिषके  िमळालेलया  तया 
पिहलया सशंोधक  वयकी ठरलया. मेरी कयरूीचंया मलुीलाही 
(इरीन)  िवजानातलया  मलूभतू  सशंोधनासाठी  पढेु  नोबेल 
पािरतोिषक िमळाले.
९६ अणअुकं असलेले मलूदवय आता कयिूरयम या नावाने 
ओळखले  जाते.  काही  िकरणोतसजरन  करणाऱया  खिनजांना 
कयरूाइट,  सकलोडोवसकाइट,  कयपूोसकलोडोवसकाइट  अशी 
नावे  देणयात आली.  तयांचे  िचत असलेले  पोसटाचे  ितकीट 
अनेक देशांनी काढले. तयांचे नाव िदलेलया अनेक ससंथा 
आहेत, तयात िवदापीठ, महािवदालये, सशंोधनशाळा, शाळा 
येतात.
मेरी कयरूी यांचे िनधनानतंर तयांचया व पेरी कयरूी यांचया 
असथी  फानसचया  अितमहतवाचया  वयकीचंया  दफनभमूीत 
(पिँथऑन)  राषीय सनमानाने ठेवणयात आलया.  सवतःचया 
गणुवतेवर हा सनमान पाप करणाऱया तया पिहलया मिहला 
होत.
'  मेरी  कयरूी  या  अशा एकमेव वजैािनक महणता  येतील 
जया,  िमळालेलया  यश-कीतीमळेु  बेभान  झालया  नाहीत.' 
असे अलबटर आइनसटाइन यांनी महटले आहे.
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मागील कोडयाचे उतर
२१०० ही सखंया िकती अकंी आहे हे समजणयासाठी लॉगिरथम 
या सकंलपनेचा आधार घयावा लागेल. (२१००) या सखंयेचा 
लॉगिरथम ३०.१० इतका येतो. 

(log २१००) = १००   x log २
= १००  x ०.३०१०
=३०.१०

वरील  उतर  लॉगिरथम  सारणीचा  उपयोग  करून  काढले 
आहे. 
लॉगिरथमचे दोन भाग पडतात. एक पणूारक दसुरा अपणूारक.
३०.१० यात ३० हा पणूारक भाग आहे.  ०.१० हा अपणूारक 
भाग आहे.
आता िविवध अकंी सखंया पाहू.
१ ते ९ या मधील सवर सखंयांचा (२ अकंी सखंयांचा) लॉग 
केवळ अपणूारकात असतो.
१० चा लॉग १ आहे.
१० ते ९९ या मधील सवर सखंयांचा (२ अकंी सखंयांचा) लॉग 
१.  xx असा काहीतरी असतो.
१०० चा लॉग २.० आहे.
१०१ ते ९९९ या मधील  (३ अकंी सखंयांचा लॉग)  २.xx 
असा असतो.
महणनू जर (२१००) चा लॉग ३०.१० असेल तर ती सखंया ३१ 
अकंी असणार हे सपष आहे.

नवे कोडे
साधनूे माकडाला शाप िदला की तझुयात आिण फळझाडात 
िजतके  अतंर  असेल तयाचया  िनममेच  अतंर  त  ूउडी  मारू 
शकशील. 
माकडासमोरचे  झाड जर १०० िमटर अतंरावर असेल तर 
िकती उडयांमधे माकडाला फळझाडा पयरत जाता येईल ?
गिणतबहादर  िचगंीने  हे  कोडे,  मोठया 
गिणतजाने  वापरलेले  ततं  वापरून  सोडवल.े 
तमुही तयाचे उतर काय काढाल ?

िवजान केद
”िवजानदतू  ” हे  मािसक  िवजानकेदाचे  मखुपत  आहे. 
िवजान  साधया  शबदात  आिण मराठी  भाषेतनू  लोकांपयरत 
पोचवणे  हे  "िवजानदतू चे  काम  आहे” .  तमुही  केलेला 
शासीय पयोग, मग तो यशसवी असो िकंवा नसो, आमहाला 
िलहनू  कळवा.  तमुचया  नावाने  तो  आमही  पिसद  करू. 
िवजान िवषयाशी सबंिंधत असे लेख, कथा िकंवा किवतासदुा 
जरूर पाठवा.
“िवजानदतू” चया या इलेकटॉिनक अकंाचे देणगीमलूय रु. 
१०=०० इतके आहे. तमुहाला या वषीचे सवर १२ अकं पािहजे 
असतील तर वािषरक देणगी मलूय रु.  ८०=०० इतके आहे. 
तमुही  हा  अकं छापनू  वाटू  शकता.  िकंवा  झेरॉकस पतही 
इतरांना वाट ूिकंवा िवकूही शकता.
हा  अकं  तमुही  वाचा.  इतरांना  वाचायला  दा.  हा  अकं 
तमुहाला कसा वाटला ते आमहाला जरूर कळवा. वाचकांचया 
अिभपायांमळेुच आमहाला अकंात सधुारणा करता येतात.
तमुही  तमुचे  मत  @ .vidnyandoot gmail com 
या पतयावर इ-मेलने कळव ूशकता.
“िवजानदतू” िमत मिैतणी, नातेवाईकांना भेट दा.

िवजान केदाबदल थोडेसे
पयोग करून पश िवचारणाऱया आिण तया पशांची उतरे 

शोधणाऱया लोकांचे िवजान केद हे मोहोळ आहे. लोकांचया 
मनात वजैािनक वृती जागवणारे, तयांना पयोग करणयाची 
पेरणा देणारे आिण सवतःचे दैनिंदन पश सवतःच सोडवायला 

मदत करणारे केद महणजे िवजान केद. िवदाथयारना 
सवयरंोजगारासाठी तांितक मदत करणारे केद महणजे 

िवजान केद.
सपंकर ः पसाद मे हेदळे 

२८ तपोधाम कॉलनी, तळेगाव ४१० ५०७.
दरूधवनीः (०२११४) २२ ४३ २८
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