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िकयेवीण वाचाळता  
लहानपणापासनू आपलयाला मोठयांनी िवचारलेलया पशांची उतरे, तयांना रुचतील अशी देणयात 
तरबेज केले  जाते.  कधी ही उतरे परीकेत िलहावी लागतात तर कधी तोडी परीकेत सांगावी 
लागतात. 

िवचारणाऱयांचया सोयीसाठी,  बहुतेक सगळा भर शबदांवरच असतो.  िवजानाचया केतात पयोग, 
पातयिकके ही फार महतवाची असतात.  पण शाळा िकंवा  महािवदालयात जया पकारे  पयोग 
पातयिकके केली जातात ते पाहनू हस ूआलयािशवाय रहात नाही.  ितथेही सारा जोर असतो तो 
नोदवही  ( )  journal वरच.  कारण नोदवही हा पयोग केलयाचा एकमेव परुावा आहे असे 
मानले जाते.  वषारनवुषे  चालत आलेले पयोग आिण मागचया वषीचया िवदाथयारनी िलिहलेलया 
नोदवहांची कॉपी करणे ही नोदवही िलिहणयाची एकमेव पदत बहुतेक िठकाणी वापरली जाते. 
अनेक िठकाणी तर आता छापील नोदवहा देऊन केवळ गाळलेलया जागा भरा पदतीने िनषकषर 
िलिहणयाची आिण नोदणी करणयाची 'सोय' उपलबध आहे. िवदाथी महणजे आपलयाला हवे तस े
साचयातले गणपती तयार करणे हे िशकण पदतीचे उिदष होत चाललेले सपष जाणवते. तयामळेु 
तमुहाला डावया सोडेचया ऐवजी उजवया सोडेचा होणयाचेही सवाततंय रहात नाही. 

महणनूच घरोघरी पयोगशाळा तयार वहायला हवी. जयांचया घरी जागा कमी असेल तयांनी २-४ 
जणांनी एकत येऊन एक पयोग-केद सथापन कराव.े पयोगांचया नोदवहीत चकुांची, सधुारणांची 
आिण यशाचीही नोद असावी. आपण काढलेला िनषकषर पसुतकातलया िनषकषारसारखाच असायला 

हवा असे नाही. पण आपलया िनरीकणात पामािणकपणा हवाच. 

पतयेक  लहानमोठया  पयोगानतंर  पयोग  करणाऱया  वजैािनकातही  महतवाचे  बदल 
होतात याचा अनभुव घेणयासारखा असतो. 

 --पसाद मे हेदळे
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िलनकस कायरकार ी पणाली-१
िलनकस ही काही केवळ एक सगंणक पणाली नाही. ती एका जागितक सगंणकीय चळवळीचा 
महतवाचा भाग आहे. सारे जग एकाच धमारचे (अथरधमारचे) पालन करत असताना, सगंणक हा 
तयातला एक महतवाचा घटक बनला आहे हे सवारनाच मानय आहे. या अितमहतवाचया घटकावर 
सपंणूर  िनयतंण ठेवणयासाठी,  वाटेल ते  (वेळपसगंी िविधिनषेधशनूय)  कृतय करणयाची तयारी 
ठेवणाऱया आिण जागितक दरारा असणाऱया सॉफटवेअर व हाडरवेअर कंपनयांनीही धसका घयावा 
असे ततवजान िलनकसमागे आहे. 
जयावेळी सगंणककेतात,  घडवलया जाणाऱया िनिमरतीची केवळ दामदपुपटच नवहे तर कैक पट 
वसलुी करणयाची पदत होती, तयावेळी िलनस टोरवालडस ्या अमेिरकािसथत (मळुचया िफनलडं 
मधील)  सगंणकतजाने  मोठया  सगंणकांवर  वापरलया  जाणाऱया  'यिुनकस'  या  कायरकारी 
पणालीसारखी ताकदवान आिण ितचयाशी नाते  सांगणारी नवी पणाली वयिकगत सगंणकांसाठी 
(पसरनल  कंपयटूसर)  िलिहली,  खरे  तर  तयाचा  गाभा  ( )  kernel तयार  केला.  आिण  तो 
इटंरनेटवरून इतरांसाठी  खलुा  केला.  जगभर पसरलेलया  सगंणकतजांना  तो  आवडला  आिण 
तयांनी तयाचयावर अवलबंनू अशी कायरकारी पणाली जनमाला घातली, वाढवली. आता या बाळाने 
चांगलेच बाळसे धरले आहे. या बाळाचे नाव िलनकस.
िरचडर  एम्.  सटॉलमन  या  अमेिरकन  सगंणकतजाने  तयापवूी   Free Software 

 Foundation माफर त  असा िवचार  मांडला  की पतयेक सगंणक पणाली  सवारसाठी  खलुी 
असली पािहजे. तयात िलिहलेले पोगमॅस इतरांना वाचणयासाठी, कॉपी करणयासाठी, बदल करून 
सधुारणा करणयासाठी,  आिण इतरांना िवतिरत करणयासाठी खलुे असायला हवेत.  हा खलुेपणा, 
सवाततंय,  free या शबदात अिभपेत आहे. 
तलवारीऐवजी तराजनूे  केलेले  आकमण ही यतं-ततं-ससंकृतीची  'देणगी'  आहे.  तयामळेु बाजार 
आिण  रणांगण  यांचयातला  फरक  नष  झाला.  अशा  वेळी  उतपादनाचया  वापरकतयारला  तया 
उतपादनाची सवर पिकया सांगनू टाकून तयाची इचछा आिण कुवत असेल तर तया उतपादनात 
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बदल करून सधुारणा करणयाचे सवाततंय बहाल करणारे ततवजान सटॉलमन यांनी मांडले. जया 
बाजारात,  एक वसत ूिवकणयासाठी िकंवा िवकताना,  दसुरी   free महणजे फुकट(?)  देणयाची 
फसवी  यकुी  वापरली  गेली,  ितथेच   free या  शबदाचा  दसुरा  अथर  सवाततंय-  िनदान 
सगंणकाचया केतात तरी पतयकात आला आहे. 
िलनकस ही   free ऑपरेिटगं िसिसटम आहे.  पण याचा नेमका अथर काय आहे हे समजनू 
घेऊया.  तयासाठी सगंणक केतातलया काही पािरभािषक सजंांचा वापर करून घयावा लागेल. 
सगंणक महणजे आपलयाला समोर िदसणारा पडदा,  कीबोडर ,  माऊस,  आिण याबरोबरच येणारा 
मोठा  डबा-महणजे  .  CPU या  डबयातच  सगंणकाचा  मदे ू असतो.  तयाला  मायकोपोसेसर 
महणतात.  सगंणकाचया िविवध भागांचा एकमेकांशी आिण वापरणाऱयाशी सपंकर  िनमारण वहावा 
आिण िविवध कामे करणाऱया पणाली वयकीला वापरता यावयात यासाठी एक मलूभतू पणाली 
सगंणकाचया CPU तील समृितकात भरावी लागते. ती कायरकारी पणाली होय.
पाणयाचे िपललू,  अगदी तानहे असतानाही पहाणे,  ऐकणे,  हालचाल करणे अशा पाथिमक िकया 
करते.  तया  िकया  िपललाला  जया  पकारचया  मलूभतू  पणालीने  करता  येतात,  तयासारखीच 
सगंणकाची कायरकारी पणाली असते.  नतंर िशकणयाचया गोषीचंी तलुना आपलयाला सगंणकात 
वापरलया  गेलेलया  इतर  उपयोिजत  पणालीशंी  करता  येईल.  या  पणालीनंा  इगंजीत 

  application software महणतात.  कायारलयात वापरलया जाणाऱया  पणाली  महणज े
 ,  office suites िहशेब  िलिहणयाची  पणाली,  िचते  काढणयाची  पणाली,  िकचकट गिणते 

सोडवणयाची पणाली,  गाणे  ऐकणयाची-िसनेमा पहाणयाची पणाली या सारखया अनेक पणाली 
मलूभतू कायरकारी पणालीचा आधार घेऊनच काम करतात.  िलनकसची पढुील मािहती पढुील 
अकंात घेऊया.

धटटा िसगं ः- मी माझया सगंणकावर जागितक दरारा असलेली पणाली चोरून वापरतो. 
पण ितथलया तया सगंणकीय वहायरसचे काय करावे हे मला कळत नाही.
कटटा िसगं ः- वहायरस महणजे मला मािहतीसदुा नाही. कारण मी िलनकस वापरतो.
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आकाशयाती
आकाशात िदसणाऱया सवर वसत ूमंधे सयूारखालोखाल जर काही सवारत तेजसवी िदसत असेल तर ते महणजे 
आपला शेजारी  गह शकु.  तयाचया  तेजामळेु तो  िदवसाढवळयासदुा  आकाशात िदस  ूशकतो.  रातीचया 
आकाशातील सवारत तेजसवी तारा वयाध (मृग नकतातील) आहे.  पण तयाचया पेकाही १५ पट तेजसवी 
आहे - शकु. या तेजाचे रहसय शकुाभोवतीचया तेजसवी वातावरणात दडले आहे. 

शकुाचे वातावरण ९०%  काबरन-डाय-ऑकसाइड व उवरिरत १०%  सलफर-डाय-ऑकसाइड आिण बाषप 
यापासनू बनले आहे. तयावर सपंणूर ढगांचे आवरण िकतयेक मलै उचंी पयरत असलयामळेु सयूारचा पकाश 
शकुाचया पृषभागापयरत पोच ूशकत नाही.  तो सलफयिूरक आमलाचया ढगांचया आवरणावरून परावितरत 
होतो. तयामळेु शकु आपलयाला अतयतं चमकदार िदसतो.

शकुाचे  सयूारपासनूचे  सरासरी  अतंर  १०कोटी  िक.िम.  आहे.  तयाचा  वयास साधारणपणे  पृथवीइतकाच 
महणजे समुारे १२००० िक.िम. आहे. वसतमुान पृथवीचया ८५% असलयाने आपले 
वजन ितथे १५%  कमी भरेल.  शकु सयूारभोवती  २२४ िदवसात तर सवतःचया 
आसाभोवती  २४३  िदवसात  िफरतो.  तयाचे  सवतःचे  भमण  उलट  िदशेने  होत 
असलयाने शकुावर सयूर  पिशमेस उगवनू पवेूस मावळलेला िदसेल.  शकुावरील 
दाट वातावरणातनू सयूरिकरणही आत पोच  ूशकत नाहीत.  महणजे आपलयाला 

दिुबरणीतनूसदुा  शकुाचा  पृषभाग िदस  ूशकत नाही.  तयामळेु  रेडारचया  साहाने  शकुाचया  पृषभागाचा 
नकाशा तयार करावा लागतो. शकुावरील सयूारसत ते सयूारसत हा कालावधी ११७ िदवसांचा आहे.

शकु  आकाशात  जासतीत  जासत  ४७०  पयरत  चढत  असतो.  तो  अतंगरह 
असलयामळेु  पवेूला  सकाळी सयूोदयापवूी  तर पिशमेस सयूारसतानतंर  तयाचे 
दशरन  आपणास  घडू  शकते.  तयाचया  चदंापमाणे  कलाही  दिुबरणीतनू  िदस ू 
शकतात. शकु सयूरिबबंासमोरून पवास करताना,  पृथवी व सयूर यांचया मधे असतो, तयावेळी हा पवास 
अिधकमण महणनू ओळखला जातो. हा पवास आपण दिुबरणीदारे पडदावर पितमा पाडनू पाह ूशकतो. 

--डॉ.िवलास पािरपतयदार (दतंतज) ९९ ६० ६९ ७२ ६५
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सौमया आिण मामा
सौमया मामाला महणाली,  की  "मला माझी सवतःची पयोगशाळा सरुु 

करायची आहे, ती मी कशी करू ?”

मामा महणाला,  “ सवतःची पयोगशाळा सरुु करणे हे अिजबात अवघड नाही. तलुा अणशुकीवर पयोग 
करायचे नसलयामळेु साधया वसत ूवापरून त ूतझुे पयोग करू शकतेस.”
सौमया महणाली " हे कसे ?" 
मामा महणाला " ऐक तर.  ”

"एक  बिहगोल  िभगं  तलुा  िविवध  पयोगांसाठी  उपयोगी  पडेल.  भौितकशासात  पकाशाचा  अभयास 
करणयासाठी तयाचा उपयोग होईलच पण कीटकांचे,  फुलांचे,  पानांचे िनरीकण करणयासाठीही तयाचा 
वापर करता येईल.  कंपासपेटी मधली पटटी,  लांबी मोजणयाखेरीज,  अनेक पयोगांसाठी उपयोगी पडू 
शकते. आमल महणनू िचचेंचे िकंवा आमसलुाचे पाणी,  िलबंाचा रस, िवहनेगार तर अलक महणनू कपडे 
धणुयाचा सोडा िकंवा खाणयाचा सोडा उपयोगी पडेल.  बोरीक पावडर,  पोटॅिशयम परमगँनेट यासारखी 
रसायने िबनधोक वापरणयासारखी आहेत.  लाल जासवदंाचया पाकळयांपासनू त ूिलटमस कागद तयार 
केलाच आहेस. काचेचा गलास,  पाणी,  खेळातला फुगा,  पलािसटकची बाटली अशा अनेक वसत ूवापरून 
खपू  पयोग  करता  येतात.  'िवजानदतू'चया  अकंात  साधया  वसत ू वापरून  अनेक  पयोग  करायला 
सांिगतलेले असतात. ते तलुा करता येतील. “
"तझुे पयोग करताना घरात आई-बाबांपकैी कोणी तरी िकंवा वरचया वगारतले कोणी ताई दादा असतील 
अस ं पहा.  पयोग करताना  तो  िनधोक असायला  हवा.  उषणता  दायची असेल तर मेणबती  वापरणे 
सगळयात चांगले.  काही  कृती  करताना  चाकूचे  पाते  काळजी पवूरक वापरावे  लागेल.  िवजेचे  पयोग 
करताना बटॅरी वापरणे सवारत चांगले कारण तयात शॉक बसत नाही.
पयोगाचया  सािहतयापेका  महतवाचे  असते  पयोग  करणाऱयाचे  मन,  तयाचे  िनरीकण आिण  िबनचकू 
मोजमापे,  िनधोक जोडणी करणयाचे  तयाचे  कौशलय.  त  ूजसजशी पयोग करत जाशील तसतशी  ही 
कौशलये अिधकािधक िमळवशील आिण लोक तझु ंकौतकु करतील.  पण नसुतीच जनुी नोदवही पाहनू 
नवी तयार करशील तर मात ते ढोगी शासजाचे पयोग महणायचे.  ” हे सांगनू मामा पनुहा एकदा घोरू 
लागला आिण तयाला कोणतया पशाने जागे करायचे या िवचारात सौमया गढनू गेली.
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वाचावे  ते  नवलच
• एक घनफूट सोनयाचे वजन 544.31084 िकलोगमॅ भरते.

• मायकोसॉफट िवडंोजचे मालक-चालक िबल गेटस यांचे घराचे आरेखन मिॅकंटॉश कायरकारी 
पणालीवर चालणारा सगंणक वापरून केले गेले.

• मधमाशी ताशी १५ मलै वेगाने उडत असते.
 

• मुगंयांनी माणसाआधीच, समुारे ५ कोटी वषारपवूी शेती करायला 
सरुुवात केली असा अदंाज आहे.

• कासवांचे आयषुय १०० वषारपेका अिधक असते.

• बािझल, कोलिंबया, वहेनेझएुला आिण पेरू या देशांतील नदांमधे इलेिकटक ईल नावाचा मासा 
आढळतो.  सवतःचे  सरंकण आिण भकय पकडणयासाठी  तो  ४००  ते  ६५०  वहोलटस इतका 
िवदतुदाब सवतःचया शरीरा भोवती िनमारण करू शकतो.

• 1.6 हा सोनेरी आकडा महणनू गणला जातो. िनसगारत सुदंर, 
मोहक वाटणाऱया अनेक वसत ूचंया लांबी आिण रुं दीचे गणुोतर 
1.6 इतके आढळले आहे.
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कोमॅटोगाफी
साधया फळयावरचा एक पांढरा खडू, पाणी, सी.डी.वर िलिहणाऱया पेनची, सकेचपेनची, फाउटंन पेनची 
शाई अशा साधया वसत ूवापरून रासायिनक गणुधमारचे िवशेषण करू शकणारे कोमटॅोगाफी हे ततं आपण 
समजनू घेऊ शकतो.   

एका खडवूर (1) अगदी टोकाचया बाजलूा वर िदलेलया 
शाईपकैी एका शाईचा िठपका पटकन दा. अगदी थोडी 
शाई या साठी वापरली गेली पािहजे मात िठपका साधया 
डोळयांनी िदसायला हवा. हा खड ूएका छोटया ताटलीत 
(4) उभा करा.  या ताटलीत अगदी थोडेसे पाणी  (3) 
भरा. 

खडचूी रचना सिचछद असते.  तयामळेु खडलूा केशाकषरणाचे गणुधमर पाप होतात.  जेवहा पाणी खडमूधे 
वरवर चढते तयावेळी आपण ठेवलेला िठपका तयात काही पमाणात िवरघळतो.  पण तयातील वेगवेगळे 
घटक वेगवेगळया उचंीपयरत ओढले जातात आिण तयामळेु ते एकमेकांपासनू वेगळे होतात. उदाहरणाथर 
सकेचपेनची काळी शाई तमुही वापरली असेल तर हा िठपका वेगळा होऊन खडू वर पसरतो. (आकृती 
पहा.)  ही काळी शाई जया दोन घटकरगंांपासनू बनवलेली असेल ते घटक-रगं एकमेकांपासनू वेगळे 
होतात. 
कोमा महणजे कलर- रगं. कोमटॅोगाफी महणजे रगंालेख. अगदी कमी पमाणात शाई वापरूनही आपण 
तया शाईचे घटक एकमेकांपासनू वेगळे करू शकलो हे या ततंाचे विैशषटय. याच ततंात सधुारणा करून 
िविवध रासायिनक घटकांचे पृथककरण आपलयाला साधया पदतीने करता येते.
गसॅ कोमटॅोगाफी मधे हेच ततं थोडया वेगळया पकारे वापरले जाते.  वेगवेगळे वाय ूिविशष पदाथारवर 
िनरिनराळया पमाणात शोषनू घेतले जातात. तयाचा वापर करून उपलबध असणारे वाय ूचें िमशण तयांचया 
घटक पृथककरणासाठी वापरले जाते. 
काही वषारपवूी गणपती दधू िपतो अशी अफवा पसरली होती. तयावेळी मतूीत असणाऱया केशाकषरणामळेु 
दवपदाथर  सोडेतनू  वर ओढले गेले.  जर दधुाला  रगं  असता,  तर मतूीवर पृथककरण झालेले  दधुाचे 
घटकही आपलयाला िदसले असते!
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डॉ . अलबटर  आइनसटाइन

सवारत  जासत  लोकांना  मािहती  असलेला  शासज  महणजे 
अलबटर  आइनसटाइन.  अनेक  दतंकथा,  िवनोद,  अफवा 
तयाचया  बदल  पिसद  आहेत.  लोकिपयतेबरोबरच  गढूतेचे 
वलय लाभलेला हा शासज तयाचया वजैािनक कतृरतवानेही 
फार मोठा होता.
कोणतीही  वसत  ूपकाशाचया  वेगापेका  अिधक वेगाने  जाऊ 
शकत  नाही  हे  सांगनू  काल  आिण  अवकाश  यांचया 
एकमेकांसापेक  वतरनाचे  गिणत  याने  जगाला  सांिगतले. 

वसतमुानाचे रूपांतर पणूरपणे ऊजेत करता येते असे सांगनू अणशुकी वापरणयाचा मागर तयाने खलुा करून 
िदला. जया कारणासाठी तयाला नोबेल पािरतोिषक िमळाले ते सशंोधन मात िवदतु-पकाशकीय िसदांताचे.
पकाश कणरूपात आिण लहरीरूपात एकाच वेळी अस ूशकतो. पकाशाचे रूपांतर िवदतु ऊजेत करता येते 
हे यावेळी िसद झाले. 
आपलया आयषुयात अनेक िसथतयतंरे अनभुवलेलया आइनसटाइन यांनी दसुऱया महायदुात आपलया मळू 
देशातनू (जमरनी) अमेिरकेत सथलांतर केले ते िहटलरचया जय ूवशंाचया देषामळेु (आइनसटाइन हे जमरन 
जय  ूहोते).  नाझी भसमासरुाचया िवरोधात अमेिरकेने अणबुॉबं  तयार करून वापरावा असे अमेिरकन 
सरकारला सचुवणारे आइनसटाइन तयाचया पतयक वापरानतंर मात दःुखी झाले होते. पढुचा जनम असेल 
तर तो मला अवजारे घरीच िवसरून येणाऱया पलबंरचा िमळो  (महणजे अणशुकीचे अवजार मी पढुील 
जनमात िवसरून जाईन) हे  तयांचे वाकय तयांचया िखननतेचे दोतक आहे.
महातमा गांधी आिण अलबटर आइनसटाइन हे समकालीन. गांधीजीबंदलचे तयांचे हे वाकय अितशय पिसद 
आिण आपण लकात ठेवणयासारखे आहे. आइनसटाइन महणतात-
 “ असा हाडामांसाचा चालता बोलता माणसू (गांधीजी) कधी काळी या पृथवीतलावर होऊन गेला यावर 

कदािचत पढुचया िपढीचा िवशासही बसणार नाही ."
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िवजान केद- वृत 
िवजान पदशर ने

िडसबेर मिहना महणजे िवजान पदशरनांचा मिहना. शाळा आिण महािवदालयात िवजान पदशरने साजरी 
होतात.  िवजान  केदातफे  िवदाधयारना  तयांचया  पकलपांसाठी  मदत  केली  जाते.  या  वेळी  गिणतीय 
पितमाने या िवषयात  "ितकोण"  या िवषयावर तर पयारवरण िवषयात अतंगोल आरशाची सयूरचलू या 
पकलपांसाठी मागरदशरन करणयात आले. साधया पदतीने बनवलेला बिहगोल िभगंाचा सलाइड पोजेकटर 
सधुारणयासाठीही मागरदशरन केले. मागरदशरन घेणाऱया िवदाथयारनी िकमान एक आठवडा मदुत ठेवनूच 
मागरदशरनासाठी यावे. तयामळेु तयांचा पकलप चांगला करता येतो. िशवाय हे पकलप केवळ पािरतोिषक 
िमळवणयासाठी नसनू तयातनू अनभुव आिण आनदं िमळावा ही अपेका असते, हे कृपया धयानात ठेवा. 
या मागरदशरनासाठी कोणतेही शलुक आकारले जात नाही.

कॉइल वाइंिडंग पिशकण
िवजान केदातफे टानसफॉमरर वाइिंडगंचे पिशकण िदले जाते. तयानतंर गरज ूनंा कामही िमळवनू िदले 
जाते. िवजान केदाची सदसय इिंजिनयर भागयशी ससाणे िहचया मागरदशरनाखाली हे पिशकण वगर होतात. 
मिहलांना पाधानय. इचछुकांनी सपंकर  साधावा. (मो. ९५ २७ ३६ ०३ २५)

पी .सी.बी. िडझाइनचे पिशकण
इलेकटॉिनक उदोगात िविवध सटेु भाग जया पलेटवर बसवले जातात तया पलेटला पी.सी.बी. महणतात. 
उतपादनाचया  सिकर ट  नसुार  पतयेक  वेळी  पी.सी.बी.  नवयाने  बनवावा  लागतो.  तयाचे  आरेखन 
सगंणकावर केले जाते.  या कामाचे पिशकण िवजान केदात िदले जाते.  नतंर काम परुवनू तयाचा 
मोबदलाही िदला जातो. इचछुकांनी सपंकर  साधा. (िवजान केदः ०२११४- २२ ४३ २८)

खेळ, सहल आिण हसतकौशलय यांचया माफर त िवजान खपू आिण खपू लौकर िशकता येते असा 
आमचा अनभुव आहे. तमुचा अनभुव काय आहे ते आमहाला कळवा.
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सायकलचे जग

सायकल वापरलयाने माणसाची कायरकमता काही पटीनंी वाढते. शासीय दषटया, कापलेले अतंर, वेळ, 
शमकमता,  अशा  अनेक कसोटयांवर  सायकल सवतःला  उतम िसद करते.  सारखयाच वेळात,  पायी 
चालणयापेका ४ पट जासत अतंर सायकल वापरलयाने कापता येते. ते ही अितशय सहजपणे. तमुही १० 
मलै (१६ िक.िम.)सायकल चालवलीत तर तमुचे ३ तास सहजपणे वाचतात. कारण चालणयाचा सरासरी 
वेग ताशी ४ िक.िम.  तर सायकलचा सरासरी ताशी वेग १६ िक.िम.  असतो.  सायकल चालवलयाने 
माणसाची शम करणयाची कमता ५ पटीनंी वाढते असे आढळले आहे. जसजसा वेळ जातो तसतसे अिधक 
पयत करूनच पढुील अतंर कापता येते. पण चालणयापेका कमी पयतात सायकल आपलयाला पढेु नेते. 

सायकलचे हे महतव हॉलडंची राजधानी एमसटरडॅम या शहरातील लोकांना समजले आहे. एमसटरडॅमला 
तयामळेुच सायकलचया जगाची राजधानी असेही महटले जाते. या शहरातील एकूण वाहतकुीचया ४०% 

वाहतकू सायकली वापरून होते.  शहर पशासनाने हे शहर,  सायकलीचया 
वापराने  अिधक आरोगयदायी  बनावे  यासाठी  खपूच  पयत केले  आहेत. 
सरुिकत,  वेगवान  आिण आरामदायी  सायकल मागारचे  मोठे  जाळेच  येथे 
आहे. सायकलसवारांचया सरुिकततेिशवाय, सायकलीचेंही चोरीपासनू सरंकण 
करणयासाठी  पशासनाने  मोठया  पमाणात सायकल सटडँ  उभारले  आहेत. 

शहरातील पमखु रेलवे सथानकापाशीच ७००० पेका जासत सायकली मावतील असा सटडँ उभारला आहे. 

अमेिरकेतील ओरेगॉन राजयातील पोटरलडँ या शहरातही सायकल मोठया पमाणात वापरली जाते.  या 
शहरात हौशी आिण वयावसाियक असे दोनही  पकारचे  सायकलसवार सापडतात.  दैनिंदन कामासाठी 
सायकल वापरणाऱयांची सखंयाही अफाट आहे. पोटरलडँ शहराचा सवतःचा 'सायकल वापरा' हा कायरकम 
अमेिरकेतला पिहलाच. या अतंगरत कमी उतपनन गटातलया पौढ नागिरकांना िदवे, कुलपू, हेलमेट, हवेचा 
पपं, अवजारांचा सचं, शहराचा नकाशा आिण रेनकोट अशा गोषी परुवलया जातात. या शहरात ३८ मलै 
लांबी असणारा फक सायकलीसंाठीचा रसता तयाचया ' सायकलीचें शहर ' असणयाचे रहसय आहे.
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गॅस शेगडीसाठीचा लायटर
गसॅ  शेगडीची  जयोत  पेटवायला,  हलली  आगपेटीची  काडी  कविचतच  वापरली  जाते. 
खटकयाचा लायटर वषारनवुषे चालतो आिण एकदाच केलेला खचर कारणी लागतो. िशवाय 
आपोआप होणारी फॉसफरसची आिण काडीचया लाकडाची बचत हा मोठाच फायदा आहे. 
सवयपंाकघरातील गसॅ महणजे िलिकवड पेटोिलयम गसॅ ( ). LPG रासायिनक दषटया हा 
बयटेून  नावाचा  वाय ू  आहे.  अतयतं  जवलनशील  असलयामळेु  तो  किमत  कमी 
उषणतेने,महणजे एखादा िठणगीनेही पेटतो.  ही िठणगी िनमारण करणयाचे काम आपला 
लायटर करीत असतो.
आपण  जया  लायटरबदल  चचार  करीत  आहोत  तयाला  इलेकटॉिनक  लायटर  असेही 
महणतात. तांितक दषटया याला पीझो-इलेिकटक लायटर महणता येईल. या मागचे ततव पढुील पमाणे 
सांगता येईल. 

पतयेक  लायटर  मधे  एक  पीझो  इलेिकटक  सफिटक  वापरतात.  जेवहा  या 
सफिटकावर कोणताही दाब पडत नाही तयावेळी तयातील िवदतुभार एकमेकांना 
सतंिुलत करतो.  याचा पिरणाम महणनू िवदतु-दषटया तो उदासीन असतो.  आपण 
जेवहा लायटरचा खटका दाबतो,  तयावेळी या सफिटकावर अचानक दाब पडतो. 

आिण िवदतु-भारांची रचना िबघडू लागते. दाब पडलयामळेु होणारा हा बदल तातपरुताच असतो. कारण 
खटका परत आलयावर सफिटक मळू िसथतीत जातो. 

अचानक  दाब  पडलयामळेु  अगदी  थोडया 
कालावधीसाठी  िवदतु-भार  एकमेकांना  असतंिुलत 
करतात.  तयामळेु सफिटकाचया दोनही बाज ूनंा धन व 
ऋण  भार  एकवटतात.  याचा  पिरणाम  महणनू 
सफिटकाभोवती अितउचच िवदतुदाब िनमारण होतो.  या 

िवदतुदाबामळेु  लायटरचे  मधले  टोक  आिण  लायटरची  िभतं  यामधील  हवा 
'फाटते' आिण ितथे िठणगी पडते. ही िठणगी अित-जवलनशील असा सवयपंाकाचा बयटेून गसॅ पेटवायला 
परेुशी असते. हा सफिटक गारेचया सफिटका सारखाच असतो. तयामळेु तो सवसत आिण िटकाऊही आहे.

दाब न पडलेला 
सफिटक

दाबामुळे िवदुतभार 
िनिमरत ी सफिटकावर दाब 

देत ाना
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हसा पण लठठ होऊ नका
मलूदवये
सरुी तयार करणयासाठी कोणती मलूदवये वापरली जातात ?
पोटॅिशयम, िनकेल व आयनर (लोखडं).
KNiFe

नैसिगरक उतपादन
हलली हबरल वगरेै नावाखाली नसैिगरक उतपादनांचे महतव वाढते आहे. नसैिगरक उतपादनाची केलेली ही 
िवनोदी वयाखया पहा.
नसैिगरक उतपादन महणजे असा पदाथर, जो तयार करणयासाठी रसायनशासजांना पचडं खटपट लटपट 
करावी  लागते  आिण तो  केलयावर  तयाचा  फार  गाजावाजा  होतो  पण तोच  पदाथर  अतयतं  सहजतेने 
बनवलयाबदल िनसगारला काहीही शेय िमळत नाही.

आकाशातली वीज आिण गडगडाट
सतं ा ः वीज  पडलयानतंरचा  गडगडाट  ऐकून  तमुही  हे  सांग ू शकता  की  तमुही  वीज  पडणयाचया 
िठकाणापासनू िकती जवळ होतात ते. पण जर तमुही तो ऐकलाच नसेल तर ? 
बतं ा ः तर मग काही काळजी करू नका,  कारण याचा अथर तमुचयावर वीज पडली असणार !

एक दंतकथा
अितशय पिरशमपवूरक  सशंोधन  करून  आिण खपू  वेळ,  पसैा  खचर  करून  अमेिरकेने,  गरुुतवाकषरण 
नसलेलया अवकाशात नीट उमटणारे फाउटंन पेन तयार केले.  अथारतच तयाचा खपू गाजावाजा केला. 
रिशयन शासजांनी मात असे काही केले नाही. तयांचया अतंराळवीरांनी अवकाशात पेिनसल वापरली. 

कंप
कंपन ही अशी हालचाल आहे जयात कंप पावणाऱया वसतलूा नेमके कुठे जायचे ते ठरवता येत नाही.
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आपली फुफफुसे 
आपलया छातीत दोन बाजलूा शसनयतंणेची पमखु इिंदये असतात.  हीच फुफफुसे.  डावे फुफफुस तीन 
भागात तर उजवे दोन भागात िवभागलेले असते. रक शदु करणयाचे काम फुफफुसे करतात.  रकातील 
काबरन डाय ऑकसाइड जाऊन ऑिकसजन शोषनू घेतला जातो, ते रकशदुीकरण. 
बकॅटेिरया,  सकूम  केर-कचरा,  धळू,  परागकण  यांपासनू  फुफफुसांचे  सरंकण  वहावे  लागते.  शेषमा 
सवणाऱया, सकूम केस असलेलया पेशीमंळेु फुफफुसांचे सरंकण होते. 
फुफफुस असणाऱया छातीचया भागात थोडीशी पोकळी असते.  शास घेतलयावर छाती फुगली की या 
पोकळीत फुफफुसांचे पसरण होते. शास सोडला की फुफफुसे आकंुचन पावतात. 

सवरसाधारण माणसू,  २४ तासांत,  जवळजवळ ११ हजार लीटर 
हवा शासोचछवासात वापरतो. 
फुफफुसांची  महतवाची  िकया  महणजे  वाय ूचंी  अदलाबदल.  ही 
िकया  अिलवहओलाय्  या  फुफफुसांचया  उपभागात  होते. 
अिलवहओलाय्  या  दाकांचया  घोसापमाणे  िदसणाऱया  पण 
अितसकूम अशा हवेचया िपशवया असतात.  या जर सगळीकडे 
पसरलया, तर िनममे टेिनस कोटर  वयापतील. ही पतयेक िपशवी 
महणजे  केशवािहनयांचे  जाळे  असते.  हदय-पपंातनू  फुफफुसात 
आणले गेलेले अशदु रक, अिलवहओलाय ्मधील केशवािहनयातनू 
वहात असताना,  लाल पेशी एकामागनू एक वहातात.  तयावेळी 

केशवािहनीचया िभतंीतनू काबरन-डाय-ऑकसाइड बाहेर पडतो तयाच वेळी शसनातनू आलेला पाणवाय ूया 
पेशीत शोषनू घेतला जातो. ही िकया एका सेकंदात होते. 
वषारनवुषे धमूपान केलयामळेु फुफफुसावर िनिशतच वाईट पिरणाम होतो.  समोकसर कफ सारखे िवकार 
यामळेु होतात.  तयाचा पिरणाम महणनू अिलवहओलाय् ची िसथितसथापकता खपूच कमी झालेली असते 
आिण थोडया शमांनतंरही खपू दम लागतो. 

--डॉ . अ. न. पा िरपतयदार
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कोडे 
     =   A X B X AB B B B

 A आिण   B हे  0  ते  9  या दरमयानचे अकं आहेत.  AB हा या अकंांपासनू तयार 
झालेला दोन अकंी आकडा आहे. 
भोळा बडंू  A व  B हे आकडे शोधणयाचा पयत करीत आहे. तमुही तयाला मदत करा.  हे कोडे पथम 
सोडवनू िवजान केदात आणनू देईल तयाला ' िवजानदतू ' चे इ- अकं असलेली सी. डी. भोळया बडं ूतफे 
बिकस िदली जाईल.  

मागील कोडयाचे उतर
गिणतातलया पिकयांची िचनहे दोन ५ या अकंाचया मधे वापरून  ३७ हे उतर आणा 
पाहू.  चदंनेू हे कोडे सोडवणयासाठी खपू पयत केला. दशांश अपणूारकाचा वापर करून 
तयाला हे कोडे सोडवताही आले पण दशांश िचनह महणजे गिणतातली पिकया नवहे. 
िशवाय तयात भािगले १० असा दसुरा आकडाही आहे.  गिणतातलया अनेकांना मािहती 
असलेलया पिकया महणजे बेरीज,  वजाबाकी,  गणुाकार व भागाकार.  कमी वापरलया 
जाणाऱया  पिकया  महणजे  घातांक  पिकया  आिण  फॅकटोिरयल  पिकया.  अकंांचे  गट 
करणयासाठी वापरली जाणारी कंस पिकया वापरावी लागेल. हे चदंनेू मािहती करून घेतले. 
! ही पिकया महणजे फॅकटोिरयल. फॅकटोिरयल 5 (5!)याचा अथर 5 4  3  2  1 x x x x तर 
 ** ही पिकया महणजे घातांक. उदा. 5 ** 5 महणजे 5 चा पाचवा घात = 3125. ** या िचनहा ऐवजी 
सगंणकाचया की-बोडर  वरील ^ हे िचनहही वापरले जाते. हे िचनह की-बोडरवर 6 आकडयाचया बटणावर 
असते. 5  हा अकं पाच वेळा वापरायचा असनूही उतर सदतीस हवे आहे तयामळेु पथम खपू मोठा 
आकडा तयार करावा लागेल महणनू फॅकटोिरयल िकंवा घातांक पिकया वापरावया लागतात. याची तीन 
उतरे पढेु िदली आहेत.

((5!+5!)-55)/5 = (120+120-55)/5 = 185/5 = 37

5!/(5+5)+5x5 = 120/10 + 25 = 12 + 25 = 37 

((5+5)/5)**5 + 5 = 37
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ि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 
सबं िंधत असे लेख, कथा िकंवा किवता सदुा आमचयाकडे जरूर पाठवा. 

" िवजानदतू "चया इलेकटॉ िनक अ ंकाचे वा िषरक देणगीमलूय र ु. ८०=०० आहे. 

तमुही हा अकं वाचा आिण इतरांनाही वाचायला दा.  तमुहाला हा अकं कसा वाटला ते आमहाला जरूर 
कळवा. वाचकांचया अिभपायामळेुच अकंात आवशयक तया सधुारणा करता येतात. 

" िवजानदतू " चा इ-अ ंक िमत-मैितणी नातेवाईका ंन ा 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 करणयासाठी 
पेरणा देणारे आिण सवतःचे दैनिंदन पश सवतःच सोडवायला मदत करणारे केद महणजे 

िवजान केद. िवदाथयारना अभयासात सवावलबंी बनवणयापासनू ते यवुकांना 
सवयरंोजगारासाठी तांितक मदत करणारे केद महणजे िवजान केद

सपंकर ः  पसाद मे हेदळे २८, तपोधाम कॉलनी, तळेगाव ४१०५०७  

दरूधवनीः- (०२११४) २२४३२८


	सायकल वापरल्याने माणसाची कार्यक्षमता काही पटींनी वाढते. शास्त्रीय दृष्ट्या, कापलेले अंतर, वेळ, श्रमक्षमता, अशा अनेक कसोट्यांवर सायकल स्वतःला उत्तम सिद्ध करते. सारख्याच वेळात, पायी चालण्यापेक्षा ४ पट जास्त अंतर सायकल वापरल्याने कापता येते. ते ही अतिशय सहजपणे. तुम्ही १० मैल (१६ कि.मि.)सायकल चालवलीत तर तुमचे ३ तास सहजपणे वाचतात. कारण चालण्याचा सरासरी वेग ताशी ४ कि.मि. तर सायकलचा सरासरी ताशी वेग १६ कि.मि. असतो. सायकल चालवल्याने माणसाची श्रम करण्याची क्षमता ५ पटींनी वाढते असे आढळले आहे. जसजसा वेळ जातो तसतसे अधिक प्रयत्न करूनच पुढील अंतर कापता येते. पण चालण्यापेक्षा कमी प्रयत्नात सायकल आपल्याला पुढे नेते. 

