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सगंणक आिण िवजान
सगंणक सामानय माणसाचया  आयषुयात फार  महतवाचा  ठरेल अस ं २० वषारपवूी  वाटत नवहत ं.  तो 
महतवाचा झालेला आपलयाला आता मािहती आहे. पण िवजानाचया केतात मात तो पवूीपासनूच कायररत 
आहे.  पिकया  करणयाचा  पचडं वेग,  िकमान तटुी,  अचकू िनणरय आिण अफाट समरणशकी यांचया 
जोरावर तो  ततंज-वजैािनकांचा िमत बनला आहे. 

मटॅलबॅ, सायलबॅ, ऑकटेवह सारखया पणाली गिणतजांना उपयकु ठरतात. गिणती समसया सोडवणयासाठी 
िवचार माणसाने करायचा असला तरी वेगवेगळया शकयता पडताळनू पहाणयासाठी सगंणकाची मदत 
फार मोलाची. गिणतात अनेक िमतीचंा िवचार केला जातो. तयासाठी मिॅटकस हे गिणती अवजार वापरता 
येते. सगंणक या अवजाराचा उतम व वेगाने वापर करू शकतो.

ततंजांना उपयोगी पडणाऱया अनेकानेक पणाली आहेत. यतंणांचे आरेखन करणाऱया पणालीपंासनू ते या 
यतंणांचे  काम पतयकात कसे चालू आहे हे पडदावर पहाणयासाठीचया  पणाली  सगंणकावर उपलबध 
आहेत. मोबाइल फोन पासनू ते आपलया घरात वापरलया जाणाऱया धलुाई मशीन, िरमोट कंटोल पयरत 
सवर वसत ूमंधे छोटासा सगंणकच वापरला जातो. 

रसायनशासज अणरेुण ूचंया रचनांचा अभयास करणयासाठी सगंणकाचा वापर करतात. पदाथर-िवजानात 
तर सगंणक केवळ अटळ आहे.  वसत ूचंया आिण ऊजेचया िसथित-गित सगंणकाचया पडदावर पतयक 
पािहलयामळेु पदाथर-िवजानात काम करणाऱयाचे काम  सोपे होते. 

जीवशासातही सगंणक मोठया पमाणात वापरला जातो.  गणुसतूांचया शृखंला आिण तयातले कम-बदल 
पडताळनू पहाणयासाठी पायथॉन सारखी सगंणकीय भाषा वापरली जाते. 

सगंणक हा वजैािनकांचा सेवक आहे. तयाचया वेगाचा आिण अचकूतेचा वापर करणयासाठी िवजानाचया 
अभयासकांनी आपापलया केतात मात भरपरू कामिगरी केली पािहजे. कारण खरे काम करतो 
वजैािनकच. सगंणक हे तयाचे एक पभावी अवजार मात आहे.

 --पसाद मे हेदळे
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िलनकस कायरकार ी पणाली-२
आपण सधया मोठया पमाणात सगंणक वापरतो. हे सवर वयिकगत सगंणक आहेत. १९७० चया आधीचया 
काळातही सगंणक वापरले जात पण ते मोठया आकाराचे आिण अितशय महाग होते. तयांचया सवतःचया 
कायरकारी  पणाली होतयाच.  यिुनकस ही  पणाली  अितशय ताकदवान,  िसथर समजली जात असे.  या 
पणालीचया रचनेमळेु वहायरस सारखे तास या पणालीला व पयारयाने तया सगंणकांना होत नसत. 

डॉस ही तलुनेने सोपी वाटणारी पण दबुळी अशी पणाली वयिकगत सगंणकांसाठी सरुुवातीला योगय 
वाटली. नतंर बाजारात आलेली िवडंोज ही अिसथर व दबुळी पणाली माकेिटगंची ततें वापरून लोकिपय 
केली  गेली.  १९९५ नतंर मात मोठया सगंणकांवर चालणारी यिुनकस सारखे काम करणारी  पणाली, 
वयिकगत सगंणकांसाठी िनमारण झाली,  तीही िरचडर  सटॉलमन यांचया फी सॉफटवेअर फौडेशन माफर त. 
तयामळेु सरुुवातीला थोडी िकचकट वाटणारी िलनकस नतंर मात लोकिपय होऊ लागली आहे. 

िलनकस ही    Free Operating System आहे. यातील  Free या शबदाचा अथर मात इगंजी 
पेका मराटीतच चांगला समजावनू सांगता येईल. इगंजीतला  Free या शबदाचा अथर फुकट िकंवा मकु, 
सवततं असा. पण तो सदंभारनसुार बदलतो. िलनकस फुकट तर आहेच पण खर ंतर  मकु आहे. आिण 
तोच अथर अिधक महतवाचा. पण िलनकस मकु आहे महणजे काय ?

िलनकस वापरणाऱया वयकीला - िकंवा ससंथेला िलनकस वापरलयामळेु पढुील गोषीचें सवाततंय उपभोगता 
येते....

१) एकदा िलनकसची सी.डी.  तमुचयाकडे आली की ितचा वापर करून िकतीही सगंणकांवर ती 
तमुहाला सथािपत करता येते आिण वापरता येते. तयासाठी वेगळया परवानयाची गरज असत नाही. इतर 
मकु नसलेलया पणाली तमुहाला हे करू देत नाहीत . पतयेक वेळी वेगळया सगंणकावर बसवणयासाठी 
तमुही ती पणाली बनवणाऱया कंपनीला ठरािवक रककम देणे अपेिकत आहे. ही गोष या कंपनीने तयार 
केलेलया परवानयातच नमदू केलेली असते.  ही गोष आपण वाचत नाही.  कारण अनेकदा कायरकारी 
पणाली चोरून वापरली जाते.  िलनकस मकु पणाली आहे.  तयामळेु तयामधे अतंभ ूरत असणाऱया पणाली 
कोणतयाही हेतसूाठी िकतीही सगंणकांवर एकाच वेळी वापरता येतात. 
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२) तमुचया िविशष कामासाठी ही पणाली तमुहाला सवतःला िकंवा इतरांची मदत घेऊन सधुारता 
येते. तयासाठी तयाचे सोसर-कोड वाचावे लागतात. ते िलनकस बरोबरच उपलबध असतात. मकु 
नसलेली पणाली असे सोसर-कोड कधीही लोकांसमोर मांडत नाही.

३) िलनकस िकंवा इतर मकु पणालीचें िवतरण करणयाचे अिधकार वापर करणाऱयाला िमळतात. 
असे अिधकार मकु नसलेलया पणाली वापरकतयारना कधीही देत नाहीत.  िलनकस िवतिरत  
करताना ती मोफतच वाटली पािहजे अशी कोणतीही सकी नाही.

४) तमुही बदल करून सधुारलेली पणाली तमुही इतरांना देऊ शकता. फी घेऊन िकंवा न घेता. 

िलनकसने जे सवाततंय वापरकतयारना बहाल केले, तयाचे महतव भारतात अनेकदा सामानय वापरकतयारना 
लकात येत नाही. अनेक लोकांचा सगंणकाबरोबर आपोआपच िवडंोज बसवनू िमळते असा समज आहे. 
तयासाठी लायसेनस वगरेै असते आिण तयासाठी कंपनीला वेगळी िकंमत दायची असते हे माहीतच नसते. 
तयामळेु िलनकस मोफत आहे आिण ते अिधकृत िरतया कॉपी करता येते या गोषीचे अपपू तयांना वाटत 
नाही. िशवाय ही गोष माहीत असेल तरी "सगळेच लोक तर चोरीचया पणाली वापरतात" हे कारण पढेु 
केले जाते. अशा तऱहेने पाप सावरजिनक झालयाने तयाचे रूपांतर पणुयात होते हे बाकी खरे !

िलनकस मात आपलया वापरकतयारवर कोणतीही सकी करत नाही.  अगदी ही पणाली मोफत देणयाची 
सदुा. पण आजबूाजलूा आिण इटंरनेटवर जी पणाली मोफत िमळते ती िवकत कोण घेईल आिण का ? या 
पशाचे उतर अगदी सोपे आहे.  अनेक कंपनया िलनकस िवकत घेतात.  कारण िलनकस वापरणयासाठी 
िकंवा तयाचा अिधक उतम उपयोग वयवसायासाठी करून घेणयासाठी तजांचा सलला तयांना िकंमत मोजनू 
िमळतो. मग सामानय वापरकतयारना तजांचा सलला िमळत नाही काय ? िमळतो. िलनकस वापरणाऱयांचे 
अनेक गट इटंरनेटवर कायररत आहेत. या गटांचे सदसय होणयासाठी अगदी कमी शलुक आकारले जाते. 
अनेकदा काहीही शलुक घेतले जात नाही. हे गट-सदसय एकमेकांना मदत करतात. पणेु शहरात असा 
गट  (PLUG पणेु िलनकस यजूसर गपु) या नावाने काम करतो. 

अनेकदा लोक िवचारतात, काय हो, “आमचया  िवडंोज पमाणे  ” "तमुची  ही िलनकस पणाली” , सगंणक 
करतो ती सगळी कामे करू शकते का ? अशा अनेक पशांची उतरे पढुील अकंात वाचायला िमळतील.

तमुहाला िलनकस तमुचया सगंणकावर बसवायची आहे का? िवजान केदात सपंकर  साधा.
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आकाशयाती
जे गह सयूरमालेत पृथवीचया भमणककेचया बाहेर असलयाने आपणास रातभर आकाशात िदस ूशकतात ते 
बिहगरह. ते आपलया डोकयावरूनही पवास करतात. या पकैी पिहला, पृथवीचा शेजारी - मगंळ. तयाचया 
तांबसू लालसर रगंामळेुच गीकांनी याला यदुदेवतेचे नाव – मासर – िदले. िशवाय तयाला रागीट व दषु 
करून टाकले. तथािप तयाचा हा लाल रगं तयाचया मातीतील लोहाचया ऑकसाइड मळेु आला असावा.

मगंळाचा वयास जवळजवळ ७०० िक.मी.  असनू तो सयूारपासनू समुारे २२ कोटी िक.मी.  अतंरावरून 
पदिकणा  घालतो.  तयाचया  एका  पदिकणेसाठी  तयाला  आपली  समुारे  १.८८  वषे  लागतात.  कमी 
गरुुतवाकषरणामळेु आपले वजन ितथे पृथवीचया वजनाचया ४०% भरेल. मगंळाला दोन लहान चदं आहेत. 
१)  फोबोस – मगंळापासनू सरासरी ९३७० िक.मी.  अतंरावरून िफरतो व आपलया एका िदवसाचया 
काळात तयाचया मगंळाभोवती ३ पदिकणा होतात. २) िडमोस – मगंळापासनू सरासरी २३५२० िक.मी. 
अतंरावरून िफरतो व एका पदिकणेस आपलया एका िदवसापेका थोडासाच अिधक वेळ लागतो. 

मगंळाचा सवतःचया आसाभोवती िफरणयाचा काळ आपलया िदवसापेका फक ३७ िमिनटांनी मोठा आहे. 
मगंळ पृथवीपेका आकाराने लहान असनूही ितथे एवहरेसटचया ितपपट उचंीचा व समुारे ७०० िक.मी. 
पसरलेला ऑिलपंस मॉनस हा पवरत तसेच अमेिरकेतील गडँ कॅिनयन पेका पचडं अशी ६ िक.मी. खोल 

दरी  आहे.  ही  दरी  १०० ते  १२० िक.मी.  रुं द  आणी ४००० िक.मी.  लांब 
पसरलेली  आहे.  या  गोषी  पृथवीवरून  दिुबरणीतनू  पाहनूच  काही  लोकांनी 
मगंळावर  मानववसती  तसेच  कालवे  असनू  पगत  ससंकृती  असावी  अशा 
कलपना  केलया  होतया.  पण मरीनर,  वहॉयेजर  वगरेै  यानांनी  पाठवलेलया 
मािहतीनतंर ितथे ऑिकसजनचा अभाव व वरैाणपणा यापेका काहीही नाही 
असे लकात आले. .मगंळाचया धृवावर बफारचे साठे आहेत पण ते गोठलेलया 
CO २ चे आहेत पाणयाचे नाहीत हे आता लकात आले आहे. 

असा हा मनोहारी मगंळ पितकेत  पाहणयापेका आकाशात पहावा हे उतम.

--डॉ.िवलास पािरपतयदार (दतंतज) ९९ ६० ६९ ७२ ६५

कालपिनक मगंळवासी
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सौमया आिण मामा
सौमया मामाला महणाली, "तझुा नेहमी पयोग आिण कृती यावरच भर 

असतो. िवचार आिण शबद यांना िवजानात काही महतव नाहीच का ?”

मामा महणाला " अथारतच आहे. िवचार हा तर िवजानाचा गाभा आहे. तो वयक करणयासाठी शबद हे ही 
आवशयक आहेत. पण िवचार वयक करणयाचा आिण पडताळनू पहाणयाचा सवोतम मागर महणजे पयोग 
िकंवा कृती.  हजार शबदांपेका एक कृती शेष असतेच ना  ? पण तरीही हे मी सतत सांगणयाच ंकारण 
महणजे आपलया भारतीयांमधे पतयक कृतीची नेहमीच वानवा रािहली आहे.  िवशेषतः शाळा कॉलेजात 
िवजान िशकणाऱयांमधे. “

 “ हलली तमुहाला शाळेत वेगवेगळे पकलप करायला सांगतात तयाच  ंकारणही हेच आहे.  पण तया 
पयोगांचा दजार तपासायला िकंवा ते सधुारायला तझुया िशककांना वेळ नसतो हेही खरचं. असे पकलप 
करतानाच इतके चांगले त ूकरत जा की तयामळेु ते पकलप तयार करणयामागचा हेत ूसाधय होईल.  मी 
तर तलुा अस ंसचुवीन की शाळेत सांिगतलेलया पकलपांिशवायही सवतःचे पकलप त ूकरावेस. हे पकलप 
शकयतो  पतयक काम  करणारे  असावेत  कशाची  तरी  मािहती  गोळा  करून  रगंीत  फोटो  कागदावर 
िचकटवणे हा दयुयम दजारचाच पकलप. अथारत अशा कृतीतही सवचछता आिण टापटीप िशकता येतेच. “

 “ कागद, पठुठयाचया ितिमत पितकृती बनवणे हेही उतम पकलप होऊ शकतात. पण सवोतम पकलप 
महणजे पतयक काम करणारे पकलप. वाया गेलेलया सी.डी.  डाइवह मधली मोटार वापरून त ू  िवदतु 
जिनत बनव ूशकतेस. तयावर एल्. इ.डी. िदवा सहज पेटतो. दोन आरसे वापरून पेिरसकोप करता येतो. 
तो उतम काम करतो. कॅिलडोसकोप, बिहगोल िभगं वापरून तयार केलेला साधा सलाइड पोजेकटर, असे 
अनेक पकलप पतयक काम करणारे महणनू सांगता येतील.  एखादी लहानशी वसत ूआपली आपणच 
दरुुसत करण ंहा एक उतम पकलप असतो. त ूघरातला नादरुुसत टॉचर, फाटलेले पसुतक-वही िकंवा पेन 
दरुुसत करू शकतेस. वेगवेगळी अवजार ंचांगली कशी वापरायची हे आपलयाला तयामळेु कळत ं.  “ फक 
वाचाळता समसया सोडव ूशकत नाही. तस ंकेलसं तर लोक तलुा पोपट-पिंडत महणतील." अस ंमहणनू 
मामा पनुहा एकदा घोरू लागला आिण सौमयाही मामाला काय िवचारावे आिण तयाची झोप उडवावी असा 
िवचार करणयात मगन झाली.
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वाचावे  ते  नवलच
िडनोसॉरचा रगं कोणता असावा याचा अदंाज शासजांना आलेला 

नाही.

र ासायिनक मलूदवय सारणी (Periodic 
)Table मधे  J हे इगंजी अकर वापरले गेलेले नाही.

आपलया मेदचू ा ८०% भाग पाणयाने बनला आहे.

सयूर पृथवीचया ३३०,३३० पट मोठा आहे.

पौढ  सी-पुर ुष ा ंच ा  केस तयाचया  मळू लांबीचया  सववापट न तटुता  ताणता 
येतो. 

 फक परुुषांचयाच कानाचया पाळीवर केस असतात जे कधीही पांढरे होत नाहीत.
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तुमहीच बनवा ः उंची मापक

कंपासपेटीतला  कोनमापक 
वापरून  समोरचया  उचं 
वसतचूया  उचंीचा  अदंाज 
बांधता येतो. 
आपलया  कोनमापकावर 
अशंांचया रेघा िजथे एकत येतात, तया िठकाणी एक िछद पाडा. एका दोऱयाला एक दगड िकंवा एखादी 
जड छोटी वसत ूएका टोकाला बांधा.  दोऱयाचे दसुरे  (सटेु)  टोक या िछदातनू ओवा व दोऱयाची गाठ 
दसुऱया बाजलूा मारा. तयामळेु दोरा, दगड व कोनमापक वरील डावीकडचया आकृतीत दाखवलयापमाणे 
िदसतील. हा आपला उचंी-मापक तयार झाला.
जया इमारतीची िकंवा झाडाची उचंी आपलयाला मोजायची आहे, तया समोर काही अतंरावर उभे रहा. हे 
अतंर टेपचया मदतीने जािसतत जासत िबनचकू मोजा. समजा हे अतंर १०० फूट आहे.

कोनमापकाचया ० अशंापाशी डोळा ठेवा.  िछदापाशी अगंठा वर शेजारचे बोट यांनी कोनमापक धरा. 
तयानतंर कोनमापक असा िफरवा की १८० अशंाचे टोकापाशी मनोऱयाचे िशखर िदसेल.  दोरा व दगड 
कोनमापकावरील नवा कोन दाखवतील.  तो ९० तनू वजा करा.  हा कोन महणजेच वरील आकृतीतील 

 TMB हा कोन आहे.  या कोनाचे   tan गणुोतर ितकोणिमतीचया सारणीतनू काढा.  तयाला १०० ने 
(मनोऱयापासनूचे  तमुचे  अतंर)  ने  गणुा.  आलेलया  उतरात  तमुची  उचंी  िमळवा.  ही  झाली  तमुचया 
समोरील मनोऱयाची उचंी.
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डॉ. वे नेर फोसरम ान

थोर शासज डॉ.  वेनेर फोसरमान यांना १९५६चे वदैकीय केतातील 
सशंोधनाचे नोबेल पािरतोिषक िदले गेले.  पण या पेका महतवाचा 
होता तयांनी केलेला िचतथरारक पयोग. तयातही हा पयोग तयांनी 
चकक सवतः वर केला होता. काय होता हा पयोग ?
१९२९ साली एबरसवालड या िठकाणी तयांनी पथम मानवी हदयात 
निलका  (कॅथेटर)  सरकवनू औषध पोहोचवणयाचा पयोग यशसवी 
केला.  हे  करताना  तयांनी  िवभाग  पमखुाचया  मनाईकडे  दलुरक 
केले.िशवाय हे करणयाआधी तयांनी या पयोगापासनू थोपवणाऱया 
नसरला टेबलला बांधनू ठेवले. तयानतंर तयांनी सवतःचा हात बधीर 
केला.  हातातील एका नीलेतनू  (अटेँकयिूबटल वहेन)  एक निलका 

शरीरात सरकवनू ती तयांनी उजवया किणरकेपयरत नेली.  या निलकेत क िकरणांना पितसाद देणारे दव 
होते. या अवसथेत ते सवतः क-िकरण िवभागापयरत चालत गेले. आिण हदयाचा क-िकरण फोटो तयांनी 
काढला.
तयांचया या कतरबगारी बदल तयांना तयांचया ससंथेतनू काढनू टाकले गेले व शलयिकया करणयास मनाई 
करणयात आली. पढेु १९५६ मधे मात शसिकया करताना, "हदयापयरत औषध िकंवा एखादे शसिकयेचे 
अवजार पोचवणयासाठीचे नवे ततं शोधनू काढलयाबदल" तयांना नोबेल पािरतोिषक जाहीर करणयात आले 
आिण इतरही ससंथांनी तयांचयावर पदवया आिण पािरतोिषकांचा वषारव केला. 
१९३२ ते १९४५ या कालावधीत ते जमरनीतील नाझी पाटीचे सभासद होते. यदुात काम करताना ते मेजर 
या हुददापयरत चढले. मात शेवटी पकिवरोधी कारवायांबदल तयांना पकडनू  POW कँपमधे ठेवणयात 
आले. 
तयांचया  पती  एलसबेट  याही  वयवसायाने  डॉकटर  होतया.  तयांचया  दोन  मलुांनी  वोलफ आिण बनडर 
फोसरमान यांनीही वदैकीय केतात आपले सशंोधन-योगदान िदले आहे. 

डॉ. वेनेर फोसरमान
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िवजान केद- वृत 
• िदनांक १४ जानेवारी २०११ रोजी काटवी गावाचया रसतयावरील एका माळावर सवचछदंची १५ 

मलेु जमली आिण तयांनी रिशयाचा मीर-२ हा उपगह उगवनू मावळताना पािहला. खरे तर हा 
फक उपगह नाही. ते एक अवकाशसथानक आहे. अवकाश सफर करताना अवकाशयान आिण 
अवकाशयातीसंाठी एखादा थांबा असावा या दषीने मीर-२ ची िनिमरती केली गेली. इधंन भरता 
येणे, यानाची दरुुसती करता येणे शकय वहावे हे मखुय उदेस मीर-२ चया िनिमरती मागे होते. 
नेहमीचया पदतीने उपगह आकाशात सोडावा तयापमाणे मीर सोडले गेले. तयाचया वर अनेक 
सोलर पनेॅलस बसवलयामळेु सयूारकडनू ऊजार िमळवनू तयाचे दैनिंदन कामकाज चालते. 
सायकंाळी ७ वाजनू ९ िमिनटे व ३७ सेकंदांनी वायवय ( ) NW िदशेला मीर उगवला.
सायकंाळी ७ वाजनू १२ िमिनटे व ३१ सेकंदांनी तो आमचया डोकयावर होता. 
सायकंाळी ७ वाजनू १५ िमिनटे व २१ सेकंदांनी तो आगनेय िदशेला ( ) SE मावळला. 
मलुांनी  अवकाशसथानक व उपगह या िवषयी गपपा  मारलया,  मािहती  घेतली.  जेवायला  
घरोघरी पोचली.
चांगली दबुीण (दोन डोळयांची) असती तर कदािचत मीरची सोलर पनेॅलसही पहाता आली  
असती.  मावळत असताना एका कणी मीर अितशय तेजसवी वाटला.  तयावेळी सयूारवरून  
येणारा पकाश परावितरत होऊन तो आमचया डोळयांपयरत पोचला असावा असा अदंाज करता 
येतो. 

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
आपलया सायकलला िगअसर असावेत असे सगळयांनाच वाटत असते. 
तयामळेु सायकल चालवताना आपलया पायावर ताण पडत नाही.  

िगअसर  नेमके  काय  करतात  आिण  आपलया  पायावरचा  ताण  कमी 
करतात कसा ? चकीय वेग आिण िनमारण झालेले बल यांचा गणुाकार 
कायम ठेवत असलयाने िगअर वापरून कमी शमात चढ चढता येतो.

िगअर महणजे दाते असलेले चाक होय.  समजा २० दाते असलेले एक 
मोठे  चाक १० चाके असलेलया छोटया चाकात गुतंवले तर २० दाते 
असलेले चाक जयावेळी १ फेरी पणूर करते, तयावेळी १० दाते असणाऱया 

छोटया चाकाने २ फेऱया पणूर केलेलया असतात. याचा अथर छोटया चाकाचा चकाकार वेग वाढतो. पण 
तयावेळी तया चाकाने िनमारण केलेले बल मात मोठया चाकाने िनमारण केलेलया बलाचया िनममे असते. 

समजा, रसतयाला चढ आहे. तयावेळी चेनला लावलेला मळू िगअर, तयाचया पेका जासत दाते असलेलया 
दसुऱया िगअरला गुतंवला आिण दसुऱया िगअर मधनू सायकलीचया चाकाला गती िदली, तर चकीय गती 
कमी होईल पण चाकाला िदलेले बल मात वाढेल. महणजे आपण नेहमीचयाच वेगाने पेडल मारत राहू. 
मात िगअर बदलणयाचा पिरणाम महणनू सायकल थोडया कमी गतीने चालेल मात चढ चढणयाचे जादा 
बल मात चाकाला िमळत राहील. िशवाय आपलया पायाचया सनाय ूवंर पडणारा ताण कमी होईल. 

सायकलीला आणखी एका पकारचे िगअर लावता येतात. ते 
एिपसायिकलक  िगअसर.  मात  आपलया  देशात  ते  कमी 
िठकाणी आढळतात.  सायकलचया हबचया  (चाकाचा आस) 
पोकळीत ते बसवले जातात.  तयामळेु अिधक कायरकमतेने 
सायकल चालवता येते. या िगअरना देखभाल अगदी कमी 
लागते. यांची िकंमत मात भरपरू असते.

चालवीत सायकल ।  जाऊ मैलोन मैल । ।  

सायकलचे िगअर

एिपसायिकलक िगअर
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थरमॉस फलासक
कौटुिंबक  सहलीला  जाताना  गरमागरम  चहा-कॉफी  थरमॉस  मधनू  नेली  जाते. 
उनहाळयाचया िदवसात बफर सदुा याच थरमॉस मधनू नेता येतो. महणजे थडं पदाथर 
थडं आिण गरम पदाथर गरम ठेवणयाचे काम करणारे हे यतं अजबच महणायचे !
थरमॉसची रचना शेजारील आकृतीत दाखवली आहे.  एका बाजलूा उघडी असलेली 
काचेची नळी (३) हा थरमॉसचा महतवाचा घटक आहे. ही नळी उषमारोधक बाह 
आवरणाने  (२)  वेढलेली असते.  बाह आवरण आिण काचेची नळी यामधील जागा 
िवशेष ततंजान वापरून िनवारत केली जाते. सवारत खाली ही नळी बाहआवरणापासनू 

दरू ठेवणयासाठी उषणतारोधक टेकू (४) असतो. झाकण (१) लावनू उषणतेचा मागर बदं करता येतो.
पतयेक  पदाथर  उषणता  तीन  पकारे  बाहेर  टाकत  असतो.  वहन  ( ),  conduction अिभसरण 
( ) convection आिण पारण ( ). radiation

काच,  पलिॅसटक,  िनवारत पोकळी यासारखे दवुारहक वापरून उषणतेचे वहन थरमॉसमधे टाळले जाते. 
उषणतेचे अिभसरण होऊन पदाथर आिण वातावरण यांचयात उषमयाची देवघेव होऊ नये यासाठी झाकण 
उतम उपयोगी  पडते.  काचेचया  नळीवर  आतील  बाजनू  चकचकीत आवरण लावलयामलेु  पारणानेही 
उषणता थरमॉसमधनू बाहेर जाऊ शकत नाही.
अनेकदा थडं पदाथर थडं आिण उषण पदाथर उषण ठेवणयामागचे रहसय आपलया लकात येत नाही. पण ते 
फार सोपे आहे. थरमॉस महणजे दसुरे काही नसनू बाहेरून आत िकंवा आतनू बाहेर उषणता जाऊ नये 
यासाठी केलेली ही यतंणा आहे. ही यतंणा वर िदलयापमाणे कोणतयाच पकारे उषणतेला जा-ये करू देत 
नाही. जेवहा तमुही आत बफर  ठेवता तयावेळी बाहेरची उषणता आत न आलयामळेु तो न िवतळता तसाच 
राह ूशकतो. आतला पदाथर गरम असेल तर तयाचयातली उषणता बाहेर न गेलयामळेु तो तसाच गरम राहू 
शकतो. 
थरमॉस हे नाव जमरनीतील जनुया टेडमाकर  वरून कायमचे झाले आहे.  जसे आपलयाकडे बराच काळ 
कोणतयाही वनसपती तपुाला डालडा महणणयाची पदत होती-आहे. 
थरमॉसचे सवारत मोठे विैशषटय महणजे तयाचे काम करणयासाठी तयाला बाहेरून कोणतीही (उदा. िवदतु) 
ऊजार परुवावी लागत नाही. 
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िवनोद
पाणघातक डाय-हायडोजन-मोनॉकसाइड वर बदं ी आणा.
डाय-हायडोजन-मोनॉकसाइड  ( )  DHMO हे  रगंहीन,  वासहीन,  चवहीन  रसायन  असनू  दरवषी 
तयाचया सेवनाने हजारो लोकांचा मृतय ूहोतो असे आढळनू आले आहे.  तयापकैी बरेचसे मृतय ूअपघाताने 

 DHMO शासात गेलयाने घडले आहेत.  पण ही गोष इतकयावरच थांबत नाही.  घन सवरूपातील 
 DHMO शरीराचया  सतत  सपंकारत  आलयास  उतीनंा  ( )  tissues धोका  पोचतो.  फार  मोठया 

पमाणात पोटात गेलयास पचडं घाम येणे व लघवी होणे, कधी कधी पोट फुगलयाची भावना होणे, उमासे 
येणे, शरीरातील इलेकटोलाइटस चे असतंलुन होणे असे आजार होतात. पण एकदा का तयाचया सेवनाची 
चटक  लागली  की  ते  सोडनू  िदलयास  फक  मृतयचू  होतो.     
  DHMO मोठया पमाणात झरे, तळी यात आढळनू आले आहे. जगात सवरच भभूाग   DHMO ने 
पदिूषत झालयाचे लकात आले आहे.  अटंािकटरक खडंावरही याचे अिसततव आहे.  जगात िविवध िठकाणी 
याचे पवाह वेगाने वािहलयामळेु कोटयवधीचंया साधन सपंतीचे नकुसानही झाले आहे.
सरकारने मात याचया उतपादन, िवतरण व वापरावर बदंी आणणयास नकार िदला आहे. सरकारचया मते 

 DHMO देशाचया आिथरक िवकासाचया दषीने मौलयवान आहे. िशवाय जमावबदंीचया काळातही जमाव 
केलयास तो िवखरून टाकणयासाठी   DHMO चे जोरदार फवारे मारणयाची यतंणा सरकार िवकिसत 
करीत  आहे.  नौदलासाठीही  DHMO चे  महतव  सरकारला  फार  वाटते.   
अजनू उशीर झालेला नाही !
हे पदषूण थोपिवणयासाठीचया आदंोलनात सामील वहा.  आपण साऱयांनी आताच कृती करणयाची गरज 
आहे.

वजैािनक भाषा तमुहा आमहाला फसव ूशकते.   DHMO महणजे दसुरे ितसरे काही नसनू पाणी होय. 
डाय हैडोजन महणजे हायडोजनचे दोन अणु आिण मोनॉकसाइड महणजे एक ऑिकसजनचा अणु.  या 
दोनहीचें िमळनू पाणी बनते. वजैािनक भाषा वापरून फसवणाऱयांपासनू सावध रहा. यासाठीही खरे तर 
िवजान िशकायचे.
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पे ि गवन

पिेगवन हा उडता न येणारा पकी आहे. पृथवीचया दिकण गोलाधारत दिकण 
धृवावर तयाचे वासतवय असते. दोन पायांवर, सरळ उभे राहनू चालणारा हा 
पकी असलयाने माणसाला तयाचयाबदल वेगळीच आपलुकी वाटते. 
मखुयतः  अटंािकटरका  खडंात  आढळणारे  पिेगवन,  पकी  असनूही  िनममे 
आयषुय पाणयात काढतात.  मात पिेगवन फक अटंािकटरकातच आढळतात 
असे नाही. िवषवुवृतीय पदेशात रहाणारे पिेगवनही आहेत. ही उपजाित आहे 
गाला-पगॅॉस पिेगवन. पौढ पिेगवनची उचंी समुारे ३ फूट ७ इचं तर वजन 

समुारे ३५ िकलो पयरत असते.  हे आकाराने मोठे पिेगवन उतर धवुाजवळ थडं पदेशात आढळतात.  तर 
िवषवुवृताजवळ रहाणारे पिेगवन आकाराने छोटे असतात. 
िकल, मासे, िसकवड हे पाणी महणजे पिेगवनचे अनन. पिेगवन खारे पाणी िपऊ शकतात. तयांचया शिररात 
असणारी सपुा-ऑबारयटल गथंी पाणयातील मीठ रकात जाणयापासनू थांबवते.  हे मीठ नाकातनू पनुहा 
पाणयात फेकले जाते.
पिेगवन थवयाने रहातात. आवाज आिण चेहऱयावरील बदल यातनू ते एकमेकांशी सवंादही साधत असावेत. 
समाट पिेगवन ही  पजाित वगळता  अडंी  घातलयावर ते  उबवणयाचे  काम नर व मादी  आळीपाळीने 
करतात. एखादा मादीचे िपलल ूमेले तर ती कधी कधी दसुरीचे िपलल ूपळवणयाचा पयत करते. हा पयत 
सहसा यशसवी होत नाही कारण इतर मादा हा पयत एकिततपणे हाणनू पाडतात.  समाट पिेगवनची 
िपलले एकत येऊन मोठाले थवे िनमारण करतात. ती खेळणयासाठी तर एकत येत नसावीत ?
पांढरे पोट आिण काळी पाठ यामळेु बफारळ पदेशात,  लेपडर-सील सारखया हललेखोरापासनू पिेगवनचे 
सरंकण होते. मात इतर जगापासनू अिलप रािहलयामळेु पिेगवनना माणसाची भीती वाटत नाही. अनेकदा 
१० फुटांवरूनही पवाशांनी पिेगवनचे दशरन घेतले आहे. 
मकु सगंणक पणालीतील िलनकसचया गाभयाचे िचनह ( ) logo पिेगवन हेच आहे. 
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मागील कोडयाचे उतर
     =   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 बडं ू  A व  B हे आकडे शोधणयाचा पयत करीत आहे. तमुही तयाला मदत करा. 
भोळया बडंलूा सवरपथम मदत केली आहे चतैनय कुरुं दवाड या िवदाथयारने.  तयाला िवजानदतू चे अकं 
असलेली सी.डी बिकस देणयात येत आहे. 
हे कोडे अनेक जणांनी सोडवले आहे. उतर  BBB आणायचे महणजे १११ ते ९९९ यापकैीच एक असणार 
हे गृहीत धरून या ९ सखंयांपकैी  एकेका सखंयेचे अवयव पाडनू मग तयातली कोणती सखंया कोडयातील 
कसोटीवर उतरते, ते पहा तयाचे उतर ७७७ इतके येते. या पकारे अनेक सखंयाचे अवयव पाडनू मग 
योगय ती सखंया शोधायला िचकाटी लागतेच. ती दाखवलया बदल सवारचे अिभनदंन.
हे कोडे सोडवणयाचा आणखी एक वेगवान मागर पढुील पमाणे-

 BBB या सखंयेला १११ ने िनिशत भाग जातो. १११ चे मळू अवयव ३७ व ३ असे आहेत.  BBB या 
सखंयेचे कोडयात तीन अवयव अपेिकत आहेत. तयापकैी ३७ व ३ हे िनिशत झाले. आता ितसरा अवयव 
जर ७ असेल तरच कोडयाची कसोटी पणूर होते. महणनू कोडयाचे उतर ३ X ७ X ३७ = ७७७ असे आहे.

नवे  कोडे
भोळया बडंचूया वगारत तयाचा िमत खडंू आहे.  खडंू लौकरच तयाचा दहावा वाढिदवस 
साजरा करील. ११ वषारनी खडंचेू वय तयाचया आई-विडलांचया सरासरी वयाचया िनममे 
होईल. खडंचूी आई खडंपेूका फक सतरा वषारनी मोठी असेल, तर खडंचूया आई-विडलांचे 
आजचे वय िकती ? बडंनेू िवचार करून हे शोधनू काढले. चतरु चदंनेू काढलेले उतरही 
तेच आहे. तमुही काढलेले उतर चदं -ूबडंचूया उतराशी जळुते का ते पाहयूा. 
अचकू उतर  पथम व सकारण पाठवणाऱयाला िविवध पकलपांचया कृतीचें  छायािचतांसह 
वणरन असलेली सी.डी. िवजान केदातफे बिकस िदली जाईल.
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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 इलेकटॉिनक अकंाचे वािषरक देणगीमलूय रु. 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. 
तुमचा अिभपाय इ-मेलनेही कळव ूशकता ः  @ .vidnyandoot gmail com

" िवजानदतू " चा अ ंक िमत-मै ितणी नातेव ाईका ं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


