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१. 

रांग आणण लहरी   

 

 

ही घटिा आहे ईसिीसि १६६५ मधील - एक तेिीस िषीय फिरांगी (इांग्रज) सांशोधक, 

आयझॅक न्युटि (१६४२ - १७२७) हा प्रकाशाशी खेळ करत होता.  

 

त्या सूयस प्रकासशत ददिशी, त्यािे खोलीचे सगळे पडदे ओढूि घेतले होते आणण 
खोलीत अांधार केला होता. एका पडद्याला केलेल्या छोटयाशा िटीतूि,  सूयासची अरां द 
शलाका त्या खोलीत कसाबसा प्रिेश करीत होती.  

 

न्युटििे त्या सूयस फकरणाांिा काचेच्या एका त्रत्रकोणी तुकड्यामधूि, ज्याला कोिचचनत  

(एक त्रत्रकोणाकृती लोलक) म्हणतात, त्यातूि जािू ददले होते. आणण त्या सूयस 
फकरणाांिी त्या कोिचचनतमधूि जातािा, आपला मागस बदलला होता. त्या प्रकाश 
फकरणाांचे िक्रीभिि झाले होते.  

 

कोिचचनतमधूि येतािा तो प्रकाश, त्याच्या आत जाणाऱ्या ददशपेेक्षा फकां चचत 
निराळ्या ददशिेे बाहेर आला ि णखडकीसमोरील सभांतीिर पडला. जर ती कोिचचनत 
िाटेत आली िसती तर त्या प्रकाशािे सभांतीिर उजेडाचे एक धिल ितुसळ काढले 
असते. पण ती कोिचचनत नतथे होती,  आणण ती प्रकाश शलाका विखरूि जािूि नतथे 
एक इांद्रधिुष्य उभे रादहले होते. एका टोकाचा प्रकाश ताांबड्या रांगाचा होता. जशी 
एखाद्याची िजर त्या प्रकाशाच्या पट्टय्ािरूि सरकत जाई, तसतसा तो हळूहळू 
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बदलत, िाररांगी, मग वपिळा, मग दहरिा, मग निळा, मग पारिा होत होता. आणण 
शिेटी, त्या पट्टय्ाच्या दसुऱ्या टोकाला प्रकाशाचा रांग होता जाांभळा. 
 

तुम्ही तुमच्या आजूबाजलूा खूप सारे रांग पाहता, पण ते सिससाधारणपणे घि 
पदाथाांचेच एक विशषे असतात. तुम्ही त्याांिा अिुभिू शकता. (उदाहरणाथस, फक्रकेटचा 
चेंडू हाताळल्यािर तुमचा हात लाल होतो.) मात्र, न्युटििे सभांतीिर तयार केलेले रांग 
असे अिुभिता येत िव्हते. ते रांग त्या प्रकाशातच होते,  िा की कोण्या घि 
पदाथासिर. तुमचा हात त्या रांगीत प्रकाशातूि जणू काही भुताप्रमाणे आरपार गेला 
असता. आणण खरोखरच न्युटििे त्या रांगीत प्रकाश पट्टय्ाचे िाि ठेिले स्पेक्ट्रम , 

तो शब्द जो लॅटीि भाषेत भूतासाठी िापरतात. आपण त्याला िणसपट   म्हणतो. 
 

ते सारे रांग आले कोठूि होते ?  न्युटिला िाटले फक आपल्या डोळ्याांिा जो प्रकाश 
धिल रांगाचा ददसतो, तो प्रत्यक्षात रांगाांचे एक समश्रण आहे. जेंव्हा धिल प्रकाश 
कोिचचनतमधूि जातो आणण िक्रीभूत होतो, तेंव्हा विसभन्ि रांग विसभन्ि प्रमाणात 
िक्रीभूत होत असतात. ताांबडा रांग सिाांत कमी िक्रीभूत होतो, तर जाांभळा रांग 
सिाांत जास्त िक्रीभूत होतो, आणण अन्य रांग त्याांच्या मधल्या प्रमाणाांत िक्रीभूत 
होत असतात. त्यामुळेच तर िक्रीभििािांतर, रांग सुटे होतात आणण एका पट्टीिर 
विखरुले जातात. ते मग धिल प्रकाशाच्या एका छोट्या ितुसळात राहात िाहीत. 
 

हे खरेच असे आहे का, ते न्युटििे पडताळूि पाहायचे ठरिीले. न्युटििे प्रकाशाला 
एका कोिचचनतमधूि जािू ददले, आणण मग, तो प्रकाश सभांतीपयांत पोहोचण्याआधी 
त्यािे त्याला आणखी एका कोिचचनतमधूि जायला भाग पाडले आणण त्यािे त्या 
दसुऱ्या कोिचचनतचे त्रत्रकोणी टोक पदहल्या कोिचचनतच्या विरद्ध ददशलेा करूि 
ठेिलेले होते. पदहल्या कोिचचनतमधूि गेल्यािर प्रकाशाचे एका ददशिेे िक्रीभिि 
झाले होते, पण िांतर दसुऱ्या कोिचचनतमधूि गेल्यािर प्रकाशाचे बरोबर विरद्ध ददशिेे 
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िक्रीभिि झाले. पदहल्या कोिचचनतमधूि गेल्यािर रांग सुटे होिूि िणसपट तयार 
झाला पण दसुऱ्या कोिचचनतमधूि गेल्यािर सारे रांग परत एकत्र झाले.   
 

 
 
 
 
1  न्युटिचा कोिचचतीांचा  

    प्रयोग 

2  सयूस प्रकाश शलाका 
3  िणसपट 

4  धिल प्रकाश 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

जेंव्हा प्रकाश दोन्ही कोिचचतीांमधूि पार गेला तेंव्हा सभांतीिर प्रकाशाचे एक धिल 
ितुसळ उमटले गेले होते. न्युटिसाठी हा परुािा हे साांगायला पुरेसा होता फक सारे रांग 
एकत्र झाल्यािर धिल रांग तयार होतो. 
 

 

पण प्रकाशाचे सभन्ि-सभन्ि रांग का असािेत ? ते रांग कोिचचनतमधूि जातािा 
सभन्ि-सभन्ि प्रमाणात का िक्रीभूत व्हािेत ? 
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प्रकाश कशाचा बिलेला असतो हे समजल्यािर िरील प्रश्िाांची उत्तरे देता आली 
असती कदाचचत, पण, न्युटिच्या काळात कोणालाच ते ठाऊक िव्हते. तरीही, दोि 
शक्ट्यता जाणित होत्या.  

 

एक शक्ट्यता होती फक प्रकाश एक झरा होता, अतीसूक्ष्म कणाांचा, जे िेगािे एका 
सरळ रेषेत धाित असतात. अशीही एक शक्ट्यता होती फक प्रकाश एक प्रिाह होता, 
छोट्या छोट्या लाटाांिी बिलेला आणण त्या साऱ्या लहरी (लाटा) िेगािे एका सरळ 
रेषेत उसळत चाललेल्या असतात.  

 

काही थोड्या अांतरापयांत सरळ रेषेत जाणाऱ्या बांदकुीांच्या गोळ्याांचा शास्त्रज्ञाांिा 
पररचय होता. हिेतील लहरीांपासूि निमासण होणारा ध्ििी देखील त्याांच्या ओळखीचा 
होता. एखाद्या स्तब्ध तळ्यात दगड टाकल्यास, त्याच्या पषृ्ठभागािर निमासण 
होणाऱ्या लाटाही त्याांिी निरखलेल्या होत्या. 
 

लहरीांची एक बाब मात्र िारच िैसशष्ट्यपूणस होती. अडथळ्याांच्या भोिती त्या 
स्ितःला िळिू शकत होत्या. तुम्ही पाण्याच्या लाटाांिा असे करतािा पाहू शकता. 
तुम्ही हेही जाणता फक, तुम्ही िळणापलीकडूि एखाद्याचे बोलणे ऐकू शकता,  
म्हणजेच ध्ििी लहरी कोपऱ्यािर िळत असणारच.  

 

दसुरीकड ेपाहता, बांदकुीच्या गोळ्या कोपऱ्यािर िळत िाहीत, आणण प्रकाशही तसा 
िळत िाही. जर कोणी िळणापलीकड ेअसेल, तर तुम्ही त्याला पाहू शकत िाही. 
प्रकाश त्या अडथळ्याच्या कडिेे निघूि जातो, त्याच्या आधीच्याच सरळ रेषेत.  

 

आणण या कारणामुळेच न्युटि असे समजला फक प्रकाश एक झराच असला पादहजे, 

अतीसूक्ष्म कणाांचा, जे िेगािे एका सरळ रेषेत धाित असतात आणण िा फक 
कोणत्या लहरी. 
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मात्र सगळेच काही न्युटिशी सहमत िव्हते. णिश्चि हायगेन्झ (१६२९ - १६६५) या 
िािाचा एक िलांदेज (डच) शास्त्रज्ञ होता, ज्याला िाटत होते फक प्रकाश हा लहरीांचा 
बिलेला असतो. त्याचा मुद्दा होता फक जजतक्ट्या सहजपणे मोठ्या लहरी 
अडथळ्याांच्या भोिती िळू शकत, तशा सहजतेिे छोट्या लहरी िळू शकत िव्हत्या. 
म्हणूिच जर प्रकाश हा अती छोट्या लहरीांचा बिलेला असेल तर तो अडथळ्याांच्या 
भोिती िळणे शक्ट्यच िव्हते.  

 

परांत,ु झाले असे फक बहुसांख्य सांशोधकाांिी न्युटिची तळी उचलूि धरली, कारण जसा 
काळ पुढे सरकला तसे लोकाांच्या लक्षात आले, न्यटुि हा एक थोर शास्त्रज्ञ होता. 
ईतकेच काय पण आजचे शास्त्रज्ञदेखील हे मान्य करतात फक न्युटि हा आजिरचा 
सिासत महाि शास्त्रज्ञ होता.  

 

असे असले तरी, महाि शास्त्रज्ञ पण कधीकधी चुकू शकतात. 
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ज्या माणसािे या िादािर पडदा टाकला तो होता एक इांग्रज शास्त्रज्ञ - थॉमस यांग 
(१७७३ - १८२९). तो एक बहुशु्रत व्यासांगी विद्िाि होता ज्याला विविध विषयाांमध्ये 
गती होती. 
 

तो पेशािे एक शरीर चचफकत्सक (िैद्यक) होता. तसे असूिही तो एन्सायक्ट्लोपेडीया 
त्रिटानिका   या ज्ञािाकोषासाठी िैविध्यपूणस विषयाांिर लेखि करीत असे. प्राचीि 
ईजजजशशअि सलपीचा अथस लािण्याच्या कामाला सुरिात करणारा तो पदहला 
सांशोधक होता. आणण हे सारे असूिसुद्धा तो आजही सुविख्यात आहे, तो त्याच्या 
प्रकाशासांबांधीत प्रयोग आणण शोधाांसाठी.  

 

यांगिे ध्ििी लहरी अभ्यासल्या होत्या. त्याला मादहत झाले होते फक जेंव्हा दोि 
ध्ििी लहरी एकमेकाांिा छेदतात फकां िा एकमेकीांच्या मागाांत विरद्ध जातात, तेंव्हा 
काही िेळेस एक ध्ििी लहर दसुरीला पुसूि टाकत असे. जर एक ध्ििी लहर िाहूि 
आणणारी   हिा कदाचचत तांतोतांत दसुऱ्या ध्ििी लहरीला िाहूि िेणाऱ्या   हिेसारखी 
होती; तर अशा पररजस्थतीमध्ये हिा कोठल्याही ददशलेा जािू शकत िसे आणण नतथे 
िीरिता निमासण होई. जेंव्हा त्या दोि ध्ििी लहरी विसभन्ि लाांबीच्या असत, तेंव्हा 
दीघस लहर, लघु लहरीिर ताबा समळित असे आणण मग काही काळासाठी त्या दोन्ही 
लहरीांमधूि हिा एकाच िेळी आत बाहेर करीत असे. साहजजकच त्या िेळी 
िेहमीपेक्षा मोठा ध्ििी ऐकू येई. त्या िांतर त्या दोन्ही ध्ििी लहरीांच्या तालात 
िरक पडत जाई आणण िीरिता निमासण होई आणण असे चक्र सुर राही.   

 

यामुळे असे होई फक जेंव्हा दोि ध्ििी लहरी भेटत, तेंव्हा तुम्हाला िीरिता जाणिेल, 

मग आिाज ऐकू येईल, परत िीरिता, परत आिाज. या चक्राला ठोके / व्यतीकरण  

म्हणतात आणण कािाांसाठी ते सुखािह िसतात. 
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जर प्रकाश हा कणाांचा बिलेला असता तर असे घडू शकले िसते. एक कण दसुऱ्या 
कणाला पुसूि टाकू शकला िसता.  

 

ईसिीसि १८०१ साली, यांगिे एक प्रयोग केला. दोि अरां द िटी, एकमेकीांच्या अगदी 
जिळ ठेिूि, त्यातूि त्यािे एक प्रकाश शलाका पाठविली. ते फकरण त्या िटीांमधूि 
गेल्यािर फकां चचत पसरले आणण जेंव्हा ते सभांतीपयांत पोहोचले, तेंव्हा त्या दोि 
शलाका (दोि िटीांमधूि आलेल्या) एकीिर एक आलेल्या होत्या. 
 

 

 

(िरील चचत्र मूळ पुस्तकात िाही. विषय सुलभ व्हािा म्हणूि या रपाांतरणात समाविष्ट केले आहे. स्त्रोत - गुगल ईमेजेस ) 

 

तुम्हाला िाटले असणार फक जजथे त्या दोि शलाका एकीिर एक आलेल्या होत्या, 
नतथे बराच जास्त उजेड असेल आणण नतथली सभांत, नतच्या इतर भागापेक्षा (जजथे 
त्या दोि शलाका एकीिर एक िव्हत्या) अचधक उजळलेली असेल.  

 

मात्र तसे मुळीच झालेले िव्हते. जजथे त्या दोि शलाका एकीिर एक आलेल्या 
होत्या, नतथे उजळ आणण गडद पटे्ट एकाआड एक उमटले होते. त्या फकरण शलाका 
काही दठकाणी एकमेकीांिा पुसूि टाकत होत्या तर काही दठकाणी एकमेकीांिा 
िाढिीत होत्या. सांगीतातल्या ठोक्ट्याांप्रमाणे, त्याांचे हे समळिणे ि पुसणे एकाआड एक 
होत होते. 
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जेंव्हा प्रकाशाच्या दोि शलाका एकमेकीांिा पुसूि टाकतात तेंव्हा आपण म्हणतो फक 
त्या एकमेकीत व्यत्त्यय  आणत आहेत, फकां िा नतथे व्यतीकरण   होत आहे. म्हणूिच 
अशा तऱ्हेिे तयार झालेल्या उजळ आणण गडद पट्टय्ाांिा व्यतीकरण झालर  

म्हणतात. 
 

निणसय झालेला होता. हायगेन्झ बरोबर होता आणण न्युटि चुकला होता. प्रकाश हा 
छोट्या छोट्या लहरीांचा बिलेला होता. आणखी साांगायचे तर, ती व्यतीकरण झालर 
जजतकी रां द असेल त्यािरूि, यांग त्या लहरीची लाांबी मोजिू काढू शकत होता. 
यालाच तरांगलाांबी  असे म्हणतात. असे लक्षात आले फक प्रकाशाची तरांगलाांबी दह 
साधारणपणे एका इांचाच्या ५०,००० व्या भागाइतकी (१/५०,००० इांच ; आणण १ इांच 
= २५.४ समलीमीटर) असते. याचाच अथस असा फक जर तुमच्याकड ेप्रकाशाची १ इांच 
लाांब शलाका असेल तर त्यामध्ये एका पाठोपाठ एक अशा ५०,००० लहरी असतील.   

 

प्रकाशाच्या साऱ्याच लहरीांची लाांबी सारखीच िसते. ताांबड्या प्रकाशाच्या लहरी सिाांत 
मोठ्या असतात तर जाांभळ्या प्रकाशाच्या लहरी सिाांत छोट्या असतात. जेिढी 
तरांगलाांबी लहाि तेिढे प्रकाशाचे विकरण जास्त होणार. म्हणिूच कोिचचनत 
प्रकाशाचे रांग िेगळे-िेगळे करू शकते.  
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िणसपटाच्या एकदम एका टोकाला असलेल्या ताांबड्या प्रकाशाची तरांगलाांबी असते 
१/३२,००० इांच. तर िणसपटाच्या एकदम विरद्ध टोकाला असलेल्या जाांभळ्या 
प्रकाशाची तरांगलाांबी असते १/६४,००० इांच. उिसरीत रांगाांच्या तरांगलाांब्या या दोि 
टोकाांच्या मध्ये असतात. या तरांगलाांब्या त्याच क्रमािे कमी कमी होत जातात, ज्या 
क्रमािे िणसपटातील रांग ददसतात : ताांबडा, िाररांगी, वपिळा, दहरिा, निळा, पारिा, 
जाांभळा. 
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२.  

िणसपटाचा विस्तार  

 

 

आपण प्रकाश आणण रांग का पाहू शकतो ?  कसे पाहू शकतो ? 

 

आपला दृष्टीपटल हा एक डोळ्याच्या आतमध्ये, मागील बाजूस असलेला ऊतीांचा 
पातळ तुकडा असतो. या दृष्टीपटलात निरनिराळी रसायिे असतात जी िेगिेगळ्या 
पट्टय्ातील तरांगलाांबीांचा प्रकाश शोषूि घेतात. जेंव्हा सगळ्या तरांगलाांबी 
दृष्टीपटलापयांत पोहोचतात तेंव्हा ही सारीच रसायिे काम करू लागतात आणण 
आपल्याला धिल प्रकाश ददसतो - आपला िेहमीचा प्रकाश. जेंव्हा काही तरांगलाांबी 
मोठ्या प्रमाणात, तर काही तरांगलाांबी कमी  प्रमाणात दृष्टीपटलापयांत पोहोचतात 
तेंव्हा काही रसायिे इतराांपेक्षा अचधक काम करू लागतात आणण आपल्याला अमुक 
एक फकां िा तमुक एक रांग ददसू लागतो.  

 

मग असे पण शक्ट्य आहे का फक अशाही काही काही तरांगलाांबी असतील ज्या 
दृष्टीपटलातील कोणत्याही रसायिािर पररणाम करीत िाहीत आणण त्यामुळे 
आपल्याला त्या तरांगलाांबी कधी ददसतच िाहीत ? 
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1  किीिीका 
2  श्िेतपटल /  पुर:पटल 

3  िेत्रतारका (डोळ्याची बाहुली) 
4  सभ ांग 

5  दृष्टी-मज्जातांतू 
6  दृष्टीपटल (डोळ्याचा पडदा) 

 

 
 

परांत,ु तशी शक्ट्यता िाटत िव्हती, कारण तरांगलाांबी िणसपटात कुठेही असल्या तरी 
त्या आपल्याला ददसतात. एक रांग िा दसुरा, आपल्याला ददसतोच.  

 

आता सारे प्रकरण समजल्यासारखे िाटत होते. आणण तसेही १८ व्या शतकापयांत 
लोकाांिी या विषयाचा िारसा विचारच केलेला िव्हता. प्रकाश म्हणजे ती एक साधी 
सोपी गोष्ट होती, जी तुमचे डोळे चाांगल्या जस्थतीत असतील तर ददसणारच होती. 
साहजजकच असा प्रकाश असूच कसा शकत होता, जो तुम्ही बघूच शकणार िव्हता ? 

 

 

 

परांतु त्याच सुमारास, जमसि-इांग्रज शास्त्रज्ञ विल्यम हषसल (१७३८ - १८२२) याच्या 
प्रयोगाांतूि काही निराळ्याच गोष्टी उघडकीस आल्या. हषसल हा खगोलशास्त्रज्ञ 
म्हणूि विशषे ख्यातकीतस आहे. िािगीदाखल बोलायचे तर त्यािेच १७८१ साली 
युरेिस   ग्रहाचा शोध लािला होता. 
 

मात्र निष्णात सांशोधकाांिा अिेक गोष्टीांमध्ये रची असते आणण हषसलला िणसपटाचे 
आकषसण िाटू लागले.  
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सूयस आपल्याला दोि गोष्टी देतो. तो आपल्याला प्रकाश देतो जो आपण पाहू शकतो 
आणण तोच आपल्याला उष्णता देतो जी आपल्याला जाणिते. साऱ्याांिाच हे 
पररचयाचे आहे फक रात्री िक्ट्त अांधारच पडतो असे िाही तर तापमािही थांड होते.  

 

हषसल विचार करू लागला फक उष्णता प्रकाशाबरोबरच तर पाठविली जात िसेल ?  ते 
तपासण्याचा एक मागस होता. तापमापकाचा सांिेदक िणसपटािर ठेिायचा आणण 
पाहायचे फक तापमाि िर चढते का ते.  

 

आणण अगदी तसेच झाले. 
 

आता हषसल विचार करू लागला फक िणसपटाच्या निरनिराळ्या भागातूि िेगिेगळ्या 
प्रमाणात उष्णता समळत असेल का ?  त्यािे तापमापकाचा सांिेदक िणसपटाच्या 
जाांभळ्या भागात ठेिला, मग निळ्या भागात, मग दहरव्या भागात आणण असे करीत 
रादहला. त्याचा लक्षात आले फक त्या त्या प्रत्येक भागात तापमाि िर चढले, पण 
तो जसजसा िणसपटाच्या ताांबड्या टोकाकड ेजात रादहला तसतसे तापमाि 
अचधकाचधक िर चढत गेले. िणसपटाच्या ताांबड्या भागात तर तापमाि सिाांत जास्त 
िर चढले.  

 

हे निरीक्षण मात्र जरा आश्चयसकारक होते. हषसलिे अपेक्षा केली होती फक तापमाि 
िणसपटाच्या मधल्या भागात सिाांत जास्त िर जाईल. आता त्याला कोड ेपडले फक 
जर तापमापकाचा सांिेदक िणसपटाच्या ताांबड्या भागाच्या टोकाच्याही पलीकड,े  जजथे 
कुठलाच प्रकाश िव्हता नतथे ठेिला तर काय होईल ?  अथासतच त्यािे अांदाज केला 
होता फक त्या भागात तापमाि अजजबातच िर जाणार िाही. 
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1  णखडकी 
2  कोिचचनत 

3  प्रकाशात िसलेले तापमापक 

4  अिरक्ट्त प्रकाशात असलेले  

     तापमापक   

5  हषसलच्या प्रयोगाचे चचत्र  

 
    
 
 
 
 

 
 

 

 

आणण तो चुकला होता ! तापमाि तर ताांबड्या भागाच्या तापमािाच्याही िर गेलेले 
आढळले. सूयस नतथेही उष्णता देत होता, जजथे तो प्रकाश मात्र देत िव्हता. त्यामुळे 
हषसल केिळ असे समजिू चालू लागला फक सूयस फकरणाांचे दोि प्रकार असणार - 
प्रकाश फकरण आणण उष्माफकरण. त्या अिुषांगािे पाहता, मग िणसपटही दोि असणार 
होते, एक प्रकाशाचा िणसपट जो आपल्या डोळ्याांिा ददसतो, आणण एक उष्म्याचा 
िणसपट जो तापमापक अिुभिू शकतात. हे दोि िणसपट एकािर एक असतात, पण 
ते काही प्रमाणात िेगिेगळे पण असतात.  

 

पुढच्याच िषी, १८०१ साली, एका जमसि शास्त्रज्ञािे, योहाि विल्हेम रायटर (१७७६ - 
१८१०) यािे एक निराळाच प्रयत्ि केला. 
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लोकाांिा हे मादहत होते फक काही विसशष्ट पाांढऱ्या, रूपे (चाांदी) असणाऱ्या 
रसायिाांमधील चाांदी, त्याांच्यािर प्रकाश टाकल्यास िेगळी करूि बाहेर काढता येते. 
रपेरी धातूचे बारीक बारीक कण त्या रसायिाांमध्ये ददसूि येत. चाांदीचे बारीक कण 
केल्यािर ती काळी ददसते आणण त्यामुळे अशी रसायिे मग प्रकाशात ठेिल्यािर 
काळपट ददसू लागत.     

 

रायटरिे अशा रसायिाांच्या द्रािात कागदी पट्टय्ा सभजिूि घेतल्या आणण त्या पट्टय्ा 
िणसपटाच्या निरनिराळ्या भागाांमध्ये ठेिल्या. िणसपटाच्या ताांबड्या भागातील पट्टी 
काळपट पडली िाही. मात्र त्यािे जसे जसे िणसपटाच्या जाांभळ्या भागाकड ेठेिलेल्या 
पट्टय्ाांिर िजर टाकली तसतसे त्याला गडदपणा िाढत जातािा ददसला. खुद्द 
जाांभळ्या भागातील पट्टी,  िेहमीच्या सूयस प्रकाशातील पट्टीपेक्षा िारच अचधक िेगािे 
काळपट झालेली होती. 
 

रायटरिे अगोदरच हषसलच्या प्रयोगाबद्दल ऐकले होते आणण म्हणूिच त्यािे द्रािात 
सभजिलेली एक कागदी पट्टी जाांभळ्या भागाच्याही पुढे  ठेिली आणण ती तर 
जाांभळ्या भागातील पट्टीपेक्षाही अचधक लिकर काळपट झाली. मग असे शक्ट्य होते 
का फक सूयस, रासायनिक फकरणे पण प्रक्षपेीत करीत होता ?  एकूण तीि प्रकारची 
फकरणे आणण तीि प्रकारचे िणसपट होते का, एक जो तुम्हाला डोळ्याांिी ददसत होता, 
एक तापमापकाला जाणित होता, आणण एक रसायिाांिा ? 

 

हे सारेच गोंधळिूि टाकणारे होते;  जोपयांत यांगच्या प्रयोगाांचे निष्कषस आले िव्हते. 
मग मात्र यांगच्या प्रकाश व्यतीकरणाच्या निदािाांिी शास्त्रज्ञाांची खात्री पटली फक 
प्रकाश हा लहरीांचा बिलेला असतो. 
 

आता हे स्पष्ट झाले होते फक ताांबड्या रांगापेक्षाही दीघस लाांबीच्या लहरी असलेले 
फकरण असू शकतात आणण मिुष्याच्या दृष्टीपटलातील रसायिाांिर तेिढ्या दीघस 
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लहरीांची प्रनतफक्रया होत िाही. तशाच प्रकारे, जाांभळ्या रांगापेक्षाही लघु लाांबीच्या 
लहरी असलेले फकरण असू शकतात आणण मिुष्याच्या दृष्टीपटलातील रसायिाांिर 
तेिढ्या लघु लहरीांचीही काही प्रनतफक्रया होत िाही.  

 

याचा अथस असा फक आपण िणसपटाचा िक्ट्त एक भाग पाहू शकतो, तो भाग जो 
ताांबड्या ते जाांभळ्या रांग समुहात येतो. िणसपटाचा विस्तार ताांबड्याच्याही आणण  
जाांभळ्याच्याही पलीकड ेआहे, मात्र आपण ते दरूचे भाग पाहू शकत िाही. 
 

िणसपटाचा जो विस्तार ताांबड्याच्या पलीकड ेअसतो त्याला आपण ईिफ्रारेड 
फकरणोत्सगस (अिरक्ट्त / उपारण फकरणोत्सगस ) म्हणतो. लॅदटि भाषेतील ईिफ्रा   या 
शब्दाचा अथस आहे खाली . जर आपण िणसपट, त्याची जाांभळी कडा िर धरूि, 

जाांभळा ते ताांबडा असा िरूि खाली पादहला तर ईिफ्रारेड (अिरक्ट्त) म्हणजे 
ताांबड्याच्याही खाली . 
 

िणसपटाचा जो विस्तार जाांभळ्याच्या पुढे असतो त्याला आपण अल्राव्हायोलेट 
फकरणोत्सगस (अतीिील फकरणोत्सगस ) म्हणतो. लॅदटि भाषेतील अल्रा  या शब्दाचा 
अथस आहे पलीकड े. आणण खरोखरच अल्राव्हायोलेट (अतीिील) हा, िणसपटाचा 
जाांभळ्याच्याही पलीकडचा  विस्तार आहे. 
 

आता प्रश्ि असा होता फक, आपल्याला ि ददसणारा हा अिरक्ट्त फकरणोत्सगस, त्याची 
दीघस तरांगलाांबी सोडता सामान्य प्रकाशासारखाच आहे हे कसे ससद्ध करणार ?  त्याचा 
अभ्यास कसा करणार ?  (असाच प्रश्ि लघुतरांगलाांबीच्या अतीिील फकरणोत्सगासच्याही 
बाबत होता.) 
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सुदैिािे तापमापिाची एक सांिेदिशील पद्धत १८३० साली शोधूि काढण्यात आली. 
नतला तापचचनत असे म्हणत. तापचचनत ही दोि विसभन्ि धातू पट्टय्ाांची एक 
मासलका होती. त्या पट्टय्ाांची एकीकडील टोके गरम केल्यािर ही तापचचनत विद्युत 
धारा निमासण करू शकत असे. अगदी क्षीण विद्युत धारा देखील मोजणे शक्ट्य होते, 
ज्यामुळे अगदी कमी उष्णतेचाही शोध घेता येत होता. 
 

 
 
 

1  आधुनिक तापचचनतचे मोठे केलेले  

    दृश्य   

2  धातूची सपाट पट्टी  

3  उष्ण साांधा (फकरणोत्सगस  

    शोषण्यासाठी काळा केलेला)  

4  'V' आकाराचे तापयुग्माचे समीप  

    दृश्य -  ज्या त्रब ांदपूाशी सगळे साांधे  

    समळतात तो आहे फकरणोत्सगस  

    स्िीकारक   

5  अभ्रकाची िेढणी     

 
 

 

 

 

 

एका इटासलयि शास्त्रज्ञािे, मॅसेडोिीओ मेल्होिी (१७९८ - १८५४) यािे, तापचचनतमध्ये 
काही सुधारणा घडिूि आणल्या, जेणेकरूि ती तापचचनत अिरक्ट्त फकरणोत्सगासला 
अशी सांिेदिक्षम झाली फक जसे सामान्य प्रकाशाला आपले डोळे. सामान्य प्रकाश 
जजतक्ट्या सहजतेिे काचेतूि जािू शकतो नततक्ट्या सहजतेिे अिरक्ट्त फकरणोत्सगस 
जािू शकत िसल्यामुळे, त्यािे मग शेंदेलोणापासूि सभांगे आणण कोिचचनत बििल्या.  
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१८५० साली, तो हे दाखिू शकला फक अिरक्ट्त फकरणोत्सगस लहरी देखील सामान्य 
प्रकाश लहरीांसारख्याच िागतात. अिरक्ट्त लहरीांचेही पराितसि आणण िक्रीभिि होिू 
शकते. इतकेच काय पण तुम्ही दोि अिरक्ट्त शलाका घेिूि, त्याांची व्यतीकरण 
झालर सुद्धा दाखिू शकता.  

आता खरेच सारे प्रकरण उलगडले गेले होते. 
 

 

 

पण हा िणसपटाचा विस्तार होता तरी कोठिर, फकती दरूपयांत ?  अिरक्ट्त आणण 
अतीिील फकरणोत्सगाांच्याही पलीकड ेकाही होते का ?  

 

या प्रश्िाांची उत्तरे समळाली, त्रिटीश सांशोधक जेम्स क्ट्लाकस  मॅक्ट्सिेल (१८३१ - १८७९) 
याच्या सांशोधिातूि. खरेतर त्याला रस होता विद्युत शक्ट्ती आणण चुांबकत्ि 
याांमध्ये, आणण ते त्याला घेिूि आले प्रकाशाच्या गोष्टीांकड.े   

 

विद्युत्शक्ट्ती आणण चुांबकत्ि याांची जनु्या काळच्या ग्रीक लोकाांिाही तोंडओळख 
होती. तरीही, शास्त्रज्ञाांिा विद्यतुधारा एका तारेतूि प्रिादहत करि दाखविण्यासाठी 
१८ व्या शतकात कोठे यश आले.  ( िाचा : “शोधाांच्या कथा – विद्युत्शक्ट्ती” - ले. 
आयझॅक अससमॉव्ह, िॉकर प्रकाशि, १९७३ / अिु. सुजाता गोडबोले, मिोविकास 
प्रकाशि / http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/electricitymarathi.pdf ) 

 

१८२० साली असा शोध लागला फक जर विद्युत धारा एखाद्या तारेतूि प्रिादहत 
होत असेल तर त्या तारेला चुांबकाप्रमाणे िागायला भाग पाडता येते. आणण तसेच 
जर एखादे चुांबक तारेच्या िेटोळ्यातूि मागे पुढे ढकलले तर त्यामुळे त्या तारेतूि 
विद्युत धारा प्रिादहत होणे सुर होते.  

 

http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/electricitymarathi.pdf
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तोिर विद्युत शक्ट्ती आणण चुांबकत्ि या दोि स्ितांत्र गोष्टी मािल्या जात असत. 
पण आता त्याांच्यात अचधकाचधक जिळचे िाते असािे असे जाणिू लागले होते.  

 

मॅक्ट्सिेलला त्यातच रस होता. विद्युत शक्ट्ती आणण चुांबकत्ि याांचे िाते िेमके कसे 
आहे याचा त्याला अभ्यास करायचा होता.  

 

त्यािे जिळपास ९ िषे या प्रश्िािर काम केले आणण १८७३ सालापयांत त्यािे चार 
सोपी गणणती सूत्र ेशोधूि काढली. दह चतु:सुत्री विद्युत शक्ट्ती आणण चुांबकत्ि 
याांच्या परस्पर सांबांधाांबद्दल सारे काही साांगते आणण नतला मॅक्ट्सिेलची समीकरणे 

असे सांबोधतात. 
 

जर मॅक्ट्सिेलची समीकरणे बरोबर असतील तर असे निजश्चत समजत होते फक 
विद्युत शक्ट्ती असेल तर चुांबकत्िपण असणारच होते आणण चुांबकत्ि िसेल तर 
विद्युत शक्ट्तीही िसणार होती. खरे पाहता विद्युत शक्ट्ती आणण चुांबकत्ि, दोघे 
समळूि एकच गोष्ट बिते, आणण नतला म्हणतात -  विद्युतचुांबकत्ि . 
 

मॅक्ट्सिेलिे दाखिूि ददले फक ज्याक्षणी विद्युत शक्ट्ती अजस्तत्िात येई ती चुांबकत्ि 
निमासण करीतसे, ज्यातूि परत विद्युत शक्ट्ती तयार होई आणण ती परत   

चुांबकत्ि निमासण करीतसे, आणण असेच चालू राही. त्यामुळे ते विद्युत्चुम्बकीय के्षत्र 
सिस ददशाांिी बाहेर उसळत जाई. हे असे बाहेर पसरत जाणे म्हणजेच  

विद्युत्चुम्बकीय प्रारण  फकां िा विद्युत्चुम्बकीय फकरणोत्सगस . 
  

स्ितःची समीकरणे िापरूि मॅक्ट्सिेल हे साांग ूशकत होता फक तो फकरणोत्सगस फकती 
िेगािे पसरेल. तो िेग अनतशयच जास्त होता - साधारण १८६,३०० मैल प्रती 
सेकां द. आता हा तोच िेग होता, ज्या िेगािे प्रकाश प्रिास करतो. म्हणूि मॅक्ट्सिेलिे 
असा निष्कषस काढला फक प्रकाश हा एक विद्युत्चुम्बकीय फकरणोत्सगस आहे. 
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पण परत प्रश्ि असा होता फक प्रकाशामध्ये निरनिराळ्या तरांगलाांबीां का असतात ? 

 

विद्युत्चुम्बकीय लहरी सुर होतात कारण विद्युत भार असलेली एखादी िस्तू 
आांदोलू लागते, म्हणजेच मागे- पुढे होिू लागते. प्रत्येक िेळेस जेंव्हा ती िस्तू मागे- 
पुढे होत,े तेंव्हा ती एक लहर निमासण करते. समजा फक तो विद्युत भार एका 
सेकां दात ६० शत-सहस्त्र कोटी िेळा (६० दरसलयि िेळा) आांदोलत आहे. त्यामुळे 
निमासण झालेला फकरणोत्सगस जेंव्हा १८६,३०० मैलाांपयांत दरू जाईल (ज्यासाठी त्याला 
मात्र १ सेकां द लागलेला असेल), तेंव्हा तेिढ्या लाांबीत प्रकाशाच्या ६० शत-सहस्त्र 
कोटी छोट्या छोट्या लहरी असतील. अथासतच ती प्रत्येक लहर ही १/५०,००० इांच 
इतकी लाांब असेल. आणण दृश्य प्रकाशाची तीच तर तरांगलाांबी आहे. 
 
 

 

 

मॅक्ट्सिेलच्या काळात हे ठािूक िव्हते फक अणूच्या आत मध्येही, काही असलेच, तर 
ते काय होते. सध्याच्या काळात आपल्याला मादहत आहे फक अणूच्या आत विद्युत 
भार असतात आणण त्याांची िेगिाि आांदोलिे प्रकाश निमासण करण्यास पुरेशी 
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असतात. निरनिराळ्या अणूांमधील विद्युत भार निरनिराळ्या िेगािे आांदोलतात 
आणण म्हणूि िेगिेगळ्या तरांगलाांबीांचा प्रकाश निमासण होतो. 
 

मॅक्ट्सिेलिे दाखिूि ददले फक त्याच्या समीकरणाांमध्ये असे काहीच िव्हते जे 
विद्युत भाराांच्या आांदोलिाला काही ठराविक िेगाांपुरतेच मयासददत ठेिेल. विद्युत 
भार इतक्ट्या िेगािे आांदोलू शकत होते फक त्यातूि अतीिील फकरणोत्सगासपेक्षाही 
कमी तरांगलाांबीचे विद्युत्चुम्बकीय फकरणोत्सजसि होिू शकत होते फकां िा विद्युत भार 
इतक्ट्या सांथपणे आांदोलू शकत होते फक त्यातूि अिरक्ट्त फकरणोत्सगासपेक्षाही जास्त 
तरांगलाांबीचे विद्युत्चुम्बकीय फकरणोत्सजसि होिू शकत होते.   
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३.  

आकाशलहरी आणण सकू्ष्मलहरी    

 
 

निव्िळ गणणती सूत्र ेएखाद्या गोष्टीच्या अजस्तत्िाची खात्री देतात, म्हणूि त्या  
गोष्टीांचे अजस्तत्ि मान्य करणे, हे शास्त्रज्ञाांिा कधीच सुखािह िाटत िाही. एखाद्या 
गोष्टीचे भाकीत करूि, गणणत त्याांिा साांगते फक काय शोधायला हिे आहे. मग 
शास्त्रज्ञ त्या गोष्टीचा माग काढू  लागतात, जजचे भाकीत केले गेलेले आहे. 
 

मॅक्ट्सिेलच्या समीकरणाांिुसार, विद्युत्चुम्बकीय फकरणोत्सजसि हे एका बाजलूा 
अिरक्ट्ताच्याही िार पुढच्या तरांगलाांबीांत पसरलेले असणार होते तर दसुऱ्या बाजलूा 
अतीिीलाच्याही िार पुढच्या तरांगलाांबीांत पसरलेले असणार होते. शास्त्रज्ञाांपुढे पेच 
होता, तो ते फकरणोत्सजसि शोधूि काढण्याचा.  

 

त्या ददशिेे प्रयत्ि करणाऱ्याांत पदहले यश समळाले ते, हायन्रीश रडॉल्ि हट्सझ (१८५७ 

- १८९४) या जमसि शास्त्रज्ञाला.  

 

१८८८ साली हट्सझिे एका विद्युत धारेची रचिा केली जी िार िेगािे आांदोलत 
होती. त्यािे त्याच्या विद्युत मांडलात धातूचे दोि छोटे चेंडू असे जोडले फक त्या 
दोघाांत एक अरां द पोकळी राहील आणण नतथे िक्ट्त हिा असू शकेल. मांडल पूणस 
केल्यािर, विद्युतशक्ट्तीची लाट एका चेंडूत सशरली. जेंव्हा तीिे (विद्युतशक्ट्तीिे) 
ददशा पालटली तेंव्हा ती दसुऱ्या चेंडूत सशरली. िांतर परत जेंव्हा तीिे ददशा पालटली 
तेंव्हा ती परत पदहल्या चेंडूत सशरली आणण असेच चालू रादहले. प्रत्येक िेळेस जेंव्हा 
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ती लाट पदहल्या िा दसुऱ्या चेंडूत सशरली, त्याांच्यातील पोकळीत एक दठणगी पडत 
रादहली. 
 

हट्सझिे विचार केला फक जर मॅक्ट्सिेलचे म्हणणे बरोबर असेल तर, जेंव्हा ते मांडल 
आांदोलत होते तेंव्हा विद्युत्चुम्बकीय फकरणोत्सगस निदशसिास आला पादहजे. तसेच 
त्या फकरणोत्सगासची तरांगलाांबी अिरक्ट्तापेक्षा िारच मोठी असली पादहजे. पण 
त्याच्यापुढे प्रश्ि होता फक खरेच असे होत आहे का, ते कसे िक्ट्की पडताळायचे ? 

 

तो विद्युत्चुम्बकीय फकरणोत्सगस शोधण्यासाठी, हट्सझिे तारेचे एक साधे िेटोळे 
िापरले, ज्यात त्यािे अगदी छोटीशी िट ठेिली होती. ज्याप्रमाणे आांदोलणारी  
विद्युतधारा फकरणोत्सजसि करीत होती, त्याचप्रमाणे फकरणोत्सजसिामुळे (जर ते 
खरेच नतथे असेल तर) त्या तारेच्या शोध-िासात (िेटोळ्यात) आांदोलणारी  
विद्युतधारा निमासण व्हायला हिी होती. 
 

अगदी तसेच  झाले ! हट्सझच्या शोध-िासातील छोट्या िटीतूि दठणग्या उडू 
लागल्या. त्यािे तो शोध-िास खोलीत निरनिराळ्या दठकाणी िेिूि शोध घेतला. 
ज्या ज्या दठकाणी ती लहर खपू िर फकां िा खपू खाली होती, त्या त्या दठकाणी ती 
दठणगी अचधक प्रखर होती आणण जास्त िर फकां िा खाली होती. जजथे जजथे ती   

लहर िार िर िाही आणण िार खाली िाही, अशा मध्यम दठकाणी होती, त्या 
दठकाणी हट्सझला दठणगी पडतािा ददसली िाही. अशा प्रकारे निरीक्षणे करूि त्यािे 
अिुमाि काढले फक त्या आांदोलणाऱ्या विद्युतधारेिे निमासण केलेल्या 
फकरणोत्सजसिाची तरांगलाांबी २.२ िूट होती, म्हणजेच प्रकाशाच्या तरांगलाांबीच्या 
दशलक्ष पटीपेक्षाही जास्त होती.  
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या अतीदीघस लाांबीच्या विद्युत्चुम्बकीय फकरणोत्सगस लहरीांिा सुरिातीला हट्सझीअि 
लहरी  असे िाि ददले गेले. काही काळािांतर मात्र त्याांिा विद्युत्चुम्बकीय प्रारण 
लहरी / आकाश लहरी  , असे सांबोधू जािू लागले.  

 

अिरक्ट्त फकरणोत्सगस लहरी जसजशा लाांब लाांब होत जातात तशा त्या आकाशलहरी  
बितात. लहरीांच्या या दोि प्रकाराांिा विभागणारी सुस्पष्ट सीमारेषा अशी कोणती 
िाही. सोयीसाठी शास्त्रज्ञ असे माितात फक त्याांच्यात १/२५ इांच (साधारण १ 
समलीमीटर) लाांबीपाशी भेद होतो. म्हणजेच १/२५ इांचापेक्षा कमी तरांगलाांबीच्या 
लहरीांिा अिरक्ट्त फकरणोत्सगस लहरी म्हणतात (आणण जेंव्हा त्या त्याहीपेक्षा पुरेशा 
कमी लाांबीच्या असतात तेंव्हा त्या प्रकाश लहरी बितात) तर १/२५ इांचापेक्षा जास्त 
तरांगलाांबीच्या लहरीांिा आकाशलहरी असे म्हणतात. 
 

1  सकू्ष्मलहरी    

2 अिरक्ट्त लहरी  

3 दृश्य प्रकाश   

4  अतीिील लहरी  

5  कोिचचनत   

6  इांद्रधिषु्याचे रांग –  

    ताांबडा, िाररांगी, वपिळा, दहरिा,  
    निळा, पारिा, जाांभळा 

 

 
 

 

आकाशलहरी या फकतीही लाांबीच्या असू शकतात - काही इांच लाांब, काही मीटर लाांब 
फकां िा काही फकलोमीटर लाांब. तुम्ही पादहजे तर आकाशलहरीांचे दीघस लहर, लघु लहर 
आणण अतीलघु लहर असे िगीकरण करू शकता. अतीलघु आकाशलहरीांिा  
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सामान्यपणे मायक्रोिेव्ह (सूक्ष्मलहरी )  असे म्हणतात. मायक्रो  हा ग्रीक भाषेतील 
छोटा / छोटी या अथासचा शब्द आहे.  

 

सूक्ष्मलहरी या १/२५ इांच (१ समलीमीटर) ते ६ १/४ इांच (१५८.७५ समलीमीटर) या 
दरम्यािच्या कोठल्याही तरांगलाांबीच्या असू शकतात. 
 

 

एकदा शास्त्रज्ञाांिा आकाशलहरीांबद्दल समजल्यािर, त्याांिी विचार सुर केला फक अशा 
लहरी अतीदरू सांदेश प्रके्षपणासाठी िापरता आल्या तर कसे होईल. तोपयांत दरूसांदेश 
िहिासाठी तारायांत्राांचा िापर सुर झाल्याला साधारण अधस शतक झाले होते. अथासत 
त्यासाठी साऱ्या भूखांडाांिर, खाांबाांिर तारा लटकािायला लागल्या होत्या आणण 
महासागराांच्या तळाशी तारा टाकायला लागल्या होत्या.  

 

जर आकाशलहरी दरूसांदेश िहिासाठी िापरता आल्या असत्या तर कदाचचत 
जगभरच्या लोकाांिा त्या साऱ्या महागड्या आणण देखभालीसाठी कीचकट अशा तारा 
आणण धातुसुांभाांिर अिलांबूि राहािे लागले िसते. 
 

एदआुदो िहाांली (१८४४ - १९४०) या फ्राांसीसी सांशोधकािे १८९० मध्ये, हट्सझच्या शोध-
िासापेक्षा अचधक कायसक्षम शोधयांत्र निमासण केले. ते िापरूि िहाांली, १५० याडाांिरूि 
(साधारण १५० मीटर अांतरािरूि) आकाशलहरी शोधू शकत होता. ऑसलव्हर जोसेि 
लॉज (१८५१ - १९४०) या त्रिटीश सांशोधकािे त्या यांत्रात आणखी काही सुधारणा 
केल्या जेणेकरूि तो अधास मैल (८०० मीटर) अांतरािरूि आकाशलहरी शोधू लागला 
होता. तो पुढे जािूि आकाशलहरी या, दटांबे आणण अपसरणचचन्हें याांच्या रूपाांत 
पाठिूि, मोसस  साांकेनतक भाषेत सांदेशही प्रक्षेपीत करू शकला. 
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या साऱ्या सांशोधकाांत, गलुीअॅल्मो महसकोह्िी (१८७४ - १९३७) या प्रयोगशील, 

इटासलयि शास्त्रज्ञाला सिाांत जास्त यश समळाले. त्यािे शोधूि काढले फक जर 
त्यािे लाांब उभ्या तारा िापरल्या तर तो अचधक शक्ट्तीशाली सांकेत पाठिू शकत 
होता आणण ते जास्त सुलभतेिे ग्रहण करू शकत होता. त्या ताराांिा त्यािे िाि 
ददले - अॅण्टेिा (स्पशृा); हा तोच शब्द होता जो कीटकाांच्या डोक्ट्यािरील उांच 
सांिेदकाांसाठी िापरतात. आपण त्याांिा सांकेतस्पशृा  म्हणूया. 
 

१८९६ साल उजाडले. आतापयांत महसकोह्िी ९ मैलाांपयांतचे सांकेत शोधू लागला होता. 
तो त्यात आणखी सुधारणा करू शकणार होता का ?  काही झाले तरी आकाशलहरी 
सरळ रेषेत प्रिास करीत असतात आणण पथृ्िीचा पषृ्ठभाग (तीच्या गोल 
आकारामुळे) हा तुमच्या दठकाणापासूि सिस ददशाांिा खाली झुकत जात असतो. 
साहजजकच ९ मैलाांिांतर, आकाशलहरी ढगाांत सशरूि बाह्य अिकाशात निघूि जाणार 
होत्या. 
 

 
 

सुदैिािे, आपल्या िातािरणात, उांचािर, विद्युतभाररत कणाांचा एक थर आहे. त्या 
थराला इांग्रजीत आयिोस्िीअर (भाररतकणािरण ) असे म्हणतात कारण त्या भाररत 
कणाांिा इांग्रजीत आयि  म्हणतात. हे भाररतकणािरण आकाशलहरीांचे पराितसि 
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करते. त्यामुळे आकाशलहरी, पथृ्िी आणण भाररतकणािरण याांच्यािर एकापाठोपाठ 
टशपे घेत घेत, साऱ्या जगाच्या िक्र आकारािरूि फिरू शकते.  

 

महसकोह्िी, १२ डडसेंबर १९०२ रोजी, इांग्लांडच्या दक्षक्षण-पजश्चम टोकापाशी गेला आणण 
त्यािे आकाशलहरी सांकेत एका िायुयािातूि प्रके्षपीत केले. ते सांकेत अटलाांदटक 
महासागराच्या पलीकडच्या बाजलूा, न्यू िौंडलांड येथे पकडले गेले. महसकोह्िीिे अशा 
तऱ्हेिे एक सांदेश महासागरापार पाठविला होता, कोणत्याही तारा ि धातुसुांभ ि 
िापरता, निव्िळ आकाशलहरी िापरूि. याच कारणामुळे, महसकोह्िी हा आकाशलहरीय 
सांदेशिहि  (रेडडयोटेलीग्रािी  म्हणजेच  आकाशलहरीांिर स्िार होिूि केलेले 
सांदेशिहि) याचा निमासणकतास मािला जातो. लिकरच या शब्दाचे रेडडयो  
(आकाशिाणी ), असे लघुरूप प्रचारात आले.  

 

काही िषाांितर, एक कॅिेडडअि-अमेररकि शास्त्रज्ञ रेजीिल्ड ओिे िीसांडिे (१८६६ - 
१९३२), याला समजले फक आकाशलहरीांत काही बदल करूि त्याांची रूपरेखा 
ध्ििीलहरीां प्रमाणे करता येते. त्यामुळे ध्ििीलहरीांपासूि अशा आकाशलहरी तयार 
करता येिू शकल्या, ज्या मूळ ध्ििीलहरीांमधील िरक (चढ-उतार) अिुसरीत होत्या. 
दसुऱ्या टोकाला (सांकेत ग्रहण दठकाणी), त्या तशा िरक िाहूि आणणाऱ्या 
आकाशलहरी, परत ध्ििीलहरीांमध्ये रपाांतरीत करता येत होत्या. आणण अशा तऱ्हेिे 
तांत्रज्ञाांिी आकाशलहरीांिा, बोलायला आणण गायाला भाग पाडले. २४ डडसेंबर १९०६ 
रोजी, आकाशिाणीतूि प्रथमच सांगीत पाठविले गेले.  

 

मग त्यात इतरही सुधारणा होत गेल्या आणण त्याचेच िसलत म्हणजे आपले आजचे 
आकाशिाणी आणण दरूदशसि सांच.  
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सूक्ष्मलहरीांचा (खपू छोट्या आकाशलहरी) मात्र १९३० सालापयांत काही विशषे 
उपयोग लक्षात आलेला िव्हता. त्याच सुमारास प्रश्ि पुढे आला तो असा फक 
आकाशलहरी िापरूि, दरूिरच्या िस्तूांचा शोध कसा घ्यायचा.  

 

ही गोष्ट आपल्याल्या अपरीचीत िाही कारण आपण दरूिरच्या िस्तूांचा शोध अगदी 
तसाच घेतो. आपण दरूिरच्या िस्तूांिी पराितीत केलेला प्रकाश पाहतो. त्यातूि 
आपल्या डोळ्याांसमोर जी प्रनतमा निमासण होते त्यािरूि आपण त्या िस्तूचा रांग, 

आकार कसा आहे ते ताडतो आणण तसेच ती फकती अांतरािर आहे तेही जोखतो. 
 

मात्र आपल्याला सागरात खोलिर असलेल्या िस्तू ददसू शकत िाहीत, कारण प्रकाश 
नतथिर पोचू शकत िाही. ध्ििीलहरी समुद्रात खोलिर जािू तर शकतात पण त्या 
इतक्ट्या लाांब असतात फक त्या पाण्याखालच्या छोट्या िस्तूांमुळे पराितीत होत 
िाहीत. त्या त्याांच्या बाजिेू िळूि निघूि जातात. 
 

समजा, खूप छोट्या - इतक्ट्या छोट्या फक आपल्या कािाांिा त्या ऐकू येणार िाहीत 
नततक्ट्या छोट्या - ध्ििीलहरी िापरता आल्या असत्या तर ? तशा ध्ििीलहरीांिा 
म्हणतात श्राव्यातीत  (अल्रासोनिक,  लॅदटि भाषेतील ध्ििीच्या पलीकड ेया अथासचा 
शब्द) लहरी. 
 

एक फ्राांसीसी शास्त्रज्ञ, पॉल लॉन्जव्हाां (१८७२ - १९४६) यािे, १९१७ साली, श्राव्यातीत 
लहरी समुद्रात खोलिर पाठिूि त्याांचे पराितसि पकडण्याची एक पद्धत शोधूि 
काढली. त्या पराितसिािरूि, ज्या काही िस्तूमुळे ते पराितसि झाले असेल, त्या 
िस्तूचा आकार आणण विस्तार, तो साांग ूशकत होता. त्या स्पांदाला त्या िस्तुपयांत 
पोहोचूि, पराितीत होिूि यायला लागलेल्या िेळािरूि, ती िस्तू फकती खोलीिर 
(अांतरािर) असेल याचे गणणत करता येत होते. या प्रणालीला िाि ददले गेले सोिार  

("साऊां ड िॅजव्हगेशि अणँ्ड रेंजजांग " याचे सांक्षक्षशत रूप). इथे रेंजजांग  याचा अथस होता, 
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अांतर साांगणे. याचा मराठीत अथस होतो "िाद मागसदशसि आणण अांतरमापि" (लघुरूप 
"िामाआअांमा"). परांतु, आपण प्रचलीत आणण मराठीत स्िीकृत शब्द "सोिार" हाच 

या पुढील नििेदिात िापरू. 
 

पदहल्या जागनतक युद्धाच्या काळात, लॉन्जव्हाांिे सोिारला, जमसि पाणबुड्या शोधूि 
काढण्यासाठी विकससत केले. मात्र जोिर त्याची ही युद्धोपयोगी प्रणाली पणूसत: 
कायसरत झाली, तोपयांत जमसिाांचा पराभि झालेला होता आणण पदहले जागनतक युद्ध 
सांपलेले होते. युद्धािांतर सोिारचा िापर शास्त्रीय कारणाांसाठी होत रादहला - सागर 
तळाांचा शोध घेण्यासाठी. 
 

१९३० च्या सुमारास असे ददसू लागले फक जमसिीबरोबर आणखी एका मोठ्या 
युद्धाचा प्रसांग येिू शकतो, आणण आता गांभीर धोका होता तो विमािाांचा. तेंव्हा,  
शत्रचू्या विमािाांचा तािा, ढगाांच्या िरूि फकां िा रात्री तमु्हाला ि ददसता उड्डाण 
करूि, तुमच्या ददशिेे चालूि येत असेल तर ते जाणूि घेणे अचधक निकडीचे झाले 
होते. सोिार ते काम करू शकत िव्हते. त्यासाठी ती प्रणाली िारच सांथ होती. 
 

विद्युत्चुम्बकीय प्रारण, जे प्रकाशाच्या िेगािे जात असते, त्याची नतथे गरज होती. 
मात्र त्या लहरी िार मोठ्या असूि चालणार िव्हते, अन्यथा त्या विमाांिािरूि 
पराितीत होिू शकल्या िसत्या. त्या िार लहाि असूिही उपयोग िव्हता, अन्यथा 
त्या िातािरण भेदिू विमािाांपयांत पोहोचू शकल्या िसत्या; विशषेत: िातािरणात 
ढग, धुके िा बाष्प असतािा. आणण असे लक्षात आले फक सूक्ष्मलहरी या कामासाठी 
एकदम योग्य होत्या - िा िार लाांब िा िार लहाि. 
 

शास्त्रज्ञाांिा अशी प्रणाली शोधूि काढािी लागली, जी सूक्ष्मलहरी प्रक्षेपीत करू शकेल 
आणण त्याांचे पराितसि ग्रहण करू शकेल. बाहेर टाकला जाणारा स्पांद आणण 
पराितीत होिूि परत येणारा स्पांद, यातील िेळेचा िरक मोजायचा कसा तेही त्याांिा 
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सशकािे लागले, कारण तो सेकां दाच्या काही अल्पशा भागाइतका असा िारच ऱ्हस्ि 
काल होता. मग मात्र त्याांच्यात त्या दरूिरच्या िस्तूांचे अांतर आणण आकार 
मोजण्याची क्षमता आली. 
 

मुख्यत्िेकरूि त्रिटीश शास्त्रज्ञ रॉबटस अलेक्ट्झाांडर िॉटसि- िॉट (१८९२ - १९७३), 
याच्या प्रयत्िाांमुळे ती प्रणाली १९३५ सालापयांत तयार आणण कायसरत झाली. 
यामध्ये खूप छोट्या ध्ििीलहरीांऐिजी, खपू छोट्या आकाशलहरीांचा – रेडडयोचा - 
िापर केला गेला होता. म्हणूि त्याला िाि ददले गेले रडार ("रेडडयो डडटेक्ट्शि अणँ्ड 
रेंजजांग " याचे सांक्षक्षशत रूप). या प्रणालीचा मराठीत अथस होतो "आकाशलहरीय िेधि 
आणण अांतरमापि" (लघुरूप "आिेआअांमा"). परांतु, आपण प्रचलीत आणण मराठीत 
स्िीकृत शब्द "रडार" हाच या पुढील नििेदिात िापरू. 
 

दसुरे जागनतक युद्ध १९३९ साली पेटले आणण १९४० मध्ये जमसि विमािाांच्या 
झुांडीच्या झुांडी त्रिटििर धाडी टाकू लागल्या. त्याला 'त्रिटिचे युद्ध' म्हणले गेले. 
जमसिाांकड ेनिजश्चतच खपू जास्त विमािे होती. पण त्रिटीशाांकड ेरडार  होते आणण 
विमािे कुठे आहेत आणण ती कधी येत आहेत, हे ते सातत्यािे ओळख ूशकत होते. 
त्यामुळे सांख्याबळािे कमकुित असलेली त्रिटीश विमािे िेहमीच लक्ष्यिेध करू 
शकली आणण जमसिीला त्रिटिच्या युद्धात मात खािी लागली, आणण पुढे जािूि 
पदहल्या जागनतक युद्धाप्रमाणेच, जमसिी, दसुऱ्या जागनतक युद्धातही पराभूत झाला. 
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जागनतक युद्ध २ : रडारचे फकिारी स्थािक  

(आकाशलहरीय िेधि आणण अांतरमापिाचे फकिारी 
स्थािक) 

 

 
 

 

 

दसुरे जागनतक युद्ध सांपल्यािर रडार आणण सूक्ष्मलहरीांचा दैिांददि कामाांसाठी िापर 
सुर झाला. िेगमयासदा ि पाळणाऱ्या चालकाांिर अचधक सिाईिे झडप टाकण्यासाठी 
पोसलसाांिी त्याचा िापर सुर केला. हिाईअड्डयाांन्िी हिेत असणारी विमािे 
शोधण्यासाठी त्याचा िापर सुर केला. त्यामुळे त्याांिा उड्डाणे आणण अितरणे, ही 
टक्ट्करीांचा धोका टाळूि, नियांत्रत्रत करता येिू लागली.  

 

घराांघराांत - अगदी स्ियांपाक घराांतही, सूक्ष्मलहरीांचा उपयोग सुर झाला. 
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सामान्य पद्धतीत विस्तिािर फकां िा विद्युत्शक्ट्तीिे कडक तापविलेल्या शगेड्याांिर, 

अन्ि गरम करूि सशजविले जाते. या पद्धतीत मोठ्या प्रमाणात अिरक्ट्त प्रारण 
निमासण होते, जे सशजिल्या जात असलेल्या अन्िाला उष्णता पुरिीते. 
 

मात्र अिरक्ट्त प्रारण अन्िामध्ये खपू आतिर जािू शकत िाही, त्यामुळे उष्णता 
मुख्यत: बाहेरच्या बाजचू गरम करते. ही बाहेरची उष्णता आतिर णझरपायला बराच 
िेळ लागतो. उदाहरणाथस, जर एक टकी  (एक प्रकारचा विदेशी कोंबडा) आतूि िीट 
सशजायला हिी असेल तर तीला खपू िेळ भाजत राहािे लागते. 
 

सूक्ष्मलहरी मात्र त्याांच्या लाांब तरांगलाांबीमुळे पदाथासत खोलिर जािू शकतात. 
उदाहरणाथस, त्या एखाद्या जाडजडू माांसखांडातूि सहज जातात आणण त्याला  
पषृ्ठभागािर आणण तसेच अगदी आतपयांत उष्णता परुवितात. अलीकड,े पटकि 
अन्ि तयार करण्यासाठी, बऱ्याच घराांमध्ये अशा सूक्ष्मलहरी भट्टय्ा  असतात. हल्ली 
सारेच महाबाजार तसेच बरेच घाऊक ि फकरकोळ विके्रते, सूक्ष्मलहरी भट्टय्ाांमध्ये 
सशजिण्यासाठी विशषेकरूि तयार केलेले अन्िपदाथस, विकत असतात. 
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४.  

ग्रह आणण सकू्ष्मलहरी                 

 

 

दसुऱ्या जागनतक युद्धािांतर रडार हे शास्त्रीय कामाांसाठीसुद्धा उपयोगात आणले जािू 
लागले. उदाहरणाथस - रडार मधील सूक्ष्मलहरी, जशी विमािे पराितीत करतात तसेच 
त्याांिा उल्कावप ांडही पराितीत करतात. सामान्यत: आपण असे उल्कावपांड िक्ट्त 
रात्रीच पाहू शकतो जेंव्हा िातािरणात सशरतािा झालेल्या घषसणामुळे त्याांिा आलेली  
शुभ्र दीशती उठूि ददसते. आपल्याला ते तुटूि पडणाऱ्या ताऱ्यासारखे िाटतात. जसे 
ददिसा आपल्याला तारे ददसू शकत िाहीत, तसेच हा उल्कािषासिही ददसू शकत 
िाही. रडार िापरूि मात्र आपण हे उल्कावपांड ददिसा तसेच रात्रीही शोधूि काढू 
शकतो.  

 

रडार िापरूि, अजिूही दरूदरूची लक्ष्ये िेधता येतात. उदाहरणच द्यायचे तर १९४६ 
साली, एक रडार शलाका चांद्रािर आपटिण्यात आली आणण नतचा प्रनतसाद 
िोंदिण्यात आला. िांतरच्या काळात रडार शलाका बुध, शुक्र, मांगळ, गरु आणण शिी 
याांच्यािरूि पराितीत करण्यात यश आले. इतकेच काय, पण रडार शलाका 
सूयासिरिही पराितीत करण्यात आल्या. 
 

या अशा प्रयोगाांिा िार महत्ि आहे. सूक्ष्मलहर स्पांद पाठविल्यापासूि त्याचे 
पराितसि ग्रहण करण्याला लागलेला िेळ मोजिू, शास्त्रज्ञ निरनिराळ्या खगोलीय 
िस्तूांचे अांतर साांग ूशकत होते. त्या िेळेपयांत उपलब्ध असलेल्या सिस पद्धतीांत, या 
पद्धतीची अचूकता खपूच जास्त होती.  
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इतकेच िव्हे तर रडार आपल्याला, ग्रहाांबद्दल अशाही गोष्टी साांग ूलागले, ज्या 
आपल्याला तोिर मादहत िव्हत्या.  

 

समजा आपण इथूि सुरिात केली फक, जर एक लहाि िस्तू एका मोठ्या 
िस्तूभोिती पररक्रमा करत असेल, तर त्या मोठ्या िस्तूमुळे त्या लहाि िस्तूिर 
भरती-ओहोटी येिू लागते. त्या भरती-ओहोटीच्या लाटाांमुळे घषसण निमासण होते 
आणण त्यामुळे त्या लहाि िस्तूचा स्ित:च्या अक्षाभोिती फिरण्याचा िेग मांदािू 
लागतो. असे होत होत शिेटी ती लहाि िस्तू नतची एकच बाज ूकायमची त्या 
मोठ्या िस्तूकड ेकरूि, नतच्या भोिती फिरू लागते. म्हणूिच आपला चांद्र जेंव्हा 
आपल्या पथृ्िीभोिती फिरत असतो, तेंव्हा आपल्याला त्याची एकच बाजू िेहमी 
ददसत राहते.  

 

खगोलशास्त्रज्ञ खपू िषे असे मािूि चालत होते की, बुध ग्रहाची एकच बाज ूकायम 
सूयासकड ेअसते. अशी मान्यता होती फक, ती बाज ूअतीशय तशत असणार आणण 
दसुरी बाजू जी कायमच अांधारात असते ती अतीशय थांड असणार.  

 

मग आता आपण िक्ट्की साांग ूशकतो का ?  हो, कारण प्रत्येक िस्तू विद्युत्चुम्बकीय 
प्रारण प्रक्षेवपत करत असते. िस्तू जेिढी उष्ण असेल, तेिढे हे प्रारण ऱ्हस्ि असते. 
एखादी िस्तू अतीतशत असेल तर ती प्रकाश लहरी बाहेर टाकू लागते, ज्या आपण 
पाहू शकतो. थांड िस्तू जास्त लाांबीांच्या लाटा बाहेर टाकतात, ज्या आपण पाहू शकत 
िाही, जशा फक सूक्ष्मलहरी. 
 

बुधाच्या अांधाऱ्या बाजकूडूि येणाऱ्या सूक्ष्मलहरीांचा िेध, शास्त्रज्ञ १९६२ साली घेिू 
शकले. त्या सूक्ष्मलहरी इतक्ट्या लहाि होत्या आणण इतक्ट्या जास्त प्रमाणात होत्या 
फक, त्यातूि हे स्पष्ट झाले फक तोिरच्या मान्यतेपेक्षा, बुधाची अांधारातील बाजदेूखील 
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बरीच गरम होती. अथासतच, तीलादेखील सूयासची उष्णता कधी िा कधी समळतच 
होती.    

 

मग खगोलशास्त्रज्ञाांिी बुधाच्या ददशिेे एक सूक्ष्मलहर शलाका पाठविली आणण तीचे 
पराितसि अभ्यासले. जर बुध त्याच्या अक्षाभोिती फिरत असता तर त्या  

सूक्ष्मलहरी फकां चचत तरी िाकल्या असत्या आणण तो ददशाबदल त्याांच्या माघारी 
आलेल्या पराितसिात सापडला असता. मग त्या िरकािरूि, बुधाच्या फिरण्याचा 
िेगही मोजता आला असता.  

 

जर असे लक्षात आले असते फक बुधाला त्याच्या अक्षाभोिती एक िेरी मारायला ८८ 
ददिस लागतात, तर हे िक्ट्की झाले असते फक बुधाची एकच एक बाज ूकायम 
सूयाससमोर असते; कारण बुधाच्या सूयासभोितीच्या परीक्रमेलाही ८८ च ददिस 
लागतात.  

 

सूक्ष्मलहरीांच्या पराितसिाचा अभ्यास करूि, १९६५ साली असा शोध लागला फक 
बुधाला स्ित:च्या अक्षाभोिती फिरायला ५८ १/२ ददिस लागतात. याचा अथस असा 
होता फक बुध, सूयाससापेक्ष सांथपणे फिरतो आणण त्याच्या पषृ्ठभागाच्या प्रत्येक 
भागाला कधी िा कधी सूयसप्रकाश समळतोच समळतो. 
 

 

शुक्र ग्रहािे तर शास्त्रज्ञाांिा अचधकच चफकत केले होते. बुधापेक्षा तो आपल्याला 
जिळ आहे आणण त्याच्यापेक्षा मोठाही आहे. त्यामुळे बुधाच्या अांधाऱ्या बाजपेूक्षा 
शुक्राची अांधारी बाज ूअभ्यासणे जास्त सुलभ होते. १९५६ साली असे लक्षात आले 
फक, शुक्र ज्या प्रमाणात सूक्ष्मलहरी उत्सजीत करीत असतो, त्यािरूि हे िक्ट्की होते 
फक तो िार उष्ण होता.  
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एक मात्र आहे, फक बुधाला िातािरण िाही आणण शुक्रािर िातािरणाचा जाड थर 
आहे. मग अशी शक्ट्यता होती; फक शुक्राच्या िातािरणातील उांचािरचे ढग गरम होते 
पण त्याांिी झाकलेला खालचा घि पषृ्ठभाग मात्र थांड होता. १९६२ मध्ये अमेररकेिे 
एक शोध-सांिेदक अजग्िबाण, मरीिर २ ,  हा शुक्राच्या जिळूि पाठविला आणण 
शुक्राच्या सूक्ष्मलहरीांचे अिलोकि केले. यािांतर शांकेला जागाच उरली िाही. शुक्राचा 
पषृ्ठभाग सगळीकडचे अतीतशत होता, अगदी पत्रा आणण सशसे वितळिू शकेल इतका 
तशत.  

 

शुक्रािरच्या ढगाांच्या जाड थरामुळे शास्त्रज्ञ असे मािीत असत फक, शुक्रािर भरपूर 
पाणी असेल आणण तो थोडािार, म्हणजे आफफ्रकेसारख्या, उष्ण हिामािाचा असेल. 
पण सूक्ष्मलहरीांिी आपल्याला हे साांचगतले फक शुक्र हा अनतशय उष्ण, पषृ्ठभाग 
सांपूणस कोरडा असलेला आणण िस्ती करण्यासाठी एकदम अयोग्य अस ग्रह आहे. 
 

 
 
 
 

1 सौरपांख   

2 ग्राहक (स्िीकारक) 
सांकेतस्पशृा  

3 प्रक्षेपक सांकेतस्पशृा 
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शुक्रािरच्या ढगाांच्या जाड थरामुळे कोणाही खगोलशास्त्रज्ञाला शुक्राचा पषृ्ठभाग 
पाहता आला िव्हता. पषृ्ठभाग पाहता येत िसल्यामुळे, त्यािरील स्थलचचन्हाांचा 
माग ठेिूि, शुक्राच्या स्ित:भोिती फिरण्याची गती ठरिता आली िव्हती. काही 
शास्त्रज्ञ मािीत फक पथृ्िी आणण मांगळा प्रमाणेच, शुक्रदेखील स्ित:भोिती एक 
चगरकी घेण्यास २४ तास लाितो. काही असे मािीत फक तो स्ित:भोिती एक चगरकी 
घेण्यास २२५ ददिस लाितो. एिढाच कालािधी त्याला सूयस परीक्रमेसही लागत 
असल्यामुळे, मग ते मािीत फक शुक्राची एकच बाज ूसतत सूयाससमोर राहात 
असणार. 
 

त्या दोन्हीां मान्यता चूक ठरल्या. १९६२ मध्ये, सूक्ष्मलहरीांच्या पराितसिातूि असे 
समजले फक शुक्र स्ित:भोिती एक चगरकी घेण्यास २४३ ददिस लाितो. म्हणजेच, 

बुधाप्रमाणेच शुक्राच्याही पषृ्ठभागाच्या प्रत्येक भागाला कधी िा कधी सूयसप्रकाश 
समळतोच समळतो. एव्हढेच िव्हे तर असेही समजले फक, अन्य ग्रह पजश्चमेकडूि 
पूिसकड ेफिरत असतात तर शुक्र मात्र पूिेकडूि पजश्चमेकड ेफिरत असतो. 
 

सूक्ष्मलहरीांिी शुक्राच्या बाबतीत आणखीही काही गोष्टी उजेडात आणल्या. १९७८ 
साली, दसुरा  एक अमेररकि शोध-सांिेदक पायोनिअर व्हीिस  (पायोनिअर = 
पथदशसक) हा शुक्राच्या जिळ गेला आणण त्याच्या कके्षत फिरू लागला. 
 

या शोध-सांिेदकािे पाठविलेल्या सूक्ष्मलहरी सहजच ढगाांच्या जाड आिरणाला भेदिू 
जािू शकल्या आणण शुक्राच्या घि पषृ्ठभागािरूि पराितीत होिू लागल्या. 
शास्त्रज्ञाांिी पूिी जसे प्रकाशाच्या परीितसिािरूि निष्कषस काढले होत,े तसेच ते आता 
त्या सूक्ष्मलहरीांचे पररितसि तपासूि शुक्राच्या पषृ्ठभागाचे स्िरूप जाणूि घेिू लागले. 
अथासत प्रकाशलहरीांपेक्षा, सूक्ष्मलहरी बऱ्याच मोठ्या असल्यािे, त्याांच्याकडूि 
समळणाऱ्या शुक्राच्या प्रनतमा या धुसर असतात. 
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त्या सूक्ष्मलहरी पररितसि प्रनतमा असे दाखवितात फक शुक्राचा पाच षष्ठाांश (५/६) 
भाग हा त्याच्या सरासरी पषृ्ठभागापेक्षा खूपच उांच रचिाांिी बिलेला आहे. उिसरीत 
एक षष्ठाांश (१/६) भाग हा खोलगट आहे आणण जेंव्हा हा ग्रह बाल्यािस्थेत होता 
त्यािेळी नतथे कदाचचत पाणी भरलेले असेल. 
 

 
 
दरूचचत्रिाणी चल प्रक्षेपण 
यांत्रणा, जी सकू्ष्मलहरी 
सांकेतस्पशृा िापरते 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

शुक्राच्या खांडप्रदेशात दोि विशाल पठारे आढळूि आली ज्यािर पिसतराांगा आहेत. 
त्याांची काही चगरीसशखरे तर पथृ्िीिरच्या सागरमाथा (एव्हरेस्ट) सशखरापेक्षाही उांच 
आहेत. यातील काही सशखरे एकेकाळी ज्िालामुखी असण्याची शक्ट्यता आहे, मात्र 
आता ते ज्िालामुखी मतृ झालेले आढळले.   
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५.  

विश्ि आणण सकू्ष्मलहरी                

 

 

आपल्या सूयसमालेच्या िार िार दरुूिही, सूक्ष्मलहरी आपल्यापयांत येिूि पोहोचत 
असतात. मात्र या गोष्टीचा शोध अपघातािेच लागला.     

 

महासागराांच्या दोि तीराांदरम्याि होणारे लाांब पल्ल्याचे दरूध्ििी आकाशलहरीांचा 
िापर कर लागले होते. या सांभाषणाांमध्ये फकत्येकदा, बाह्य स्त्रोताच्या 
आकाशलहरीांमुळे व्यत्तय येत असे. त्या बाह्य आकाशलहरी, तडतडण्यासारखा 
आिाज निमासण करीत, ज्यामुळे सांभाषण ऐकणे मुष्कील होई. त्या तडतड आिाजाला 
िाि ददले गेले – स्टॅदटक  (िायुमण्डलीय विक्षोभ ) .  

 

बेल ह्या दरूध्ििी मांडळीिे, या व्यत्तयाचा उगम शोधायचे ठरिले, जेणेकरूि ते 
त्याचा बांदोबस्त करण्याचे मागस काढू शकतील. त्याांिी या कामाची जबाबदारी, एक 
अमेररकि असभयांता, कालस गूअथे याांस्की (१९०५ - १९५०), याच्यािर सोपविली. 
 

याांस्कीिे असे एक उपकरण उभे केले, जे आकाशलहरीांचे ग्रहण करू शकेल. त्याला 
अांदाज होता फक विजाांच्या कडकडाटासह पाऊस, डोक्ट्यािरूि जाणारी विमािें, 
जिळपास असलेली विविध प्रकारची शजक्ट्तशाली विद्युत यांत्र ेआणण अशा काही 
िस्तूांमधूि, काही आकाशलहरी येत असणार. त्या समस्याांिर काम सुर होते. पण 
याांस्कीला अशी कारणे शोधण्यात रस होता, जी विचारातच घेतली गेलेली िव्हती. 
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आणण याांस्कीला एक िव्या प्रकारचा क्षीण परांतु एकदम जस्थर िायुमण्डलीय विक्षोभ 
सापडला, जो कोणत्याही मादहत असलेल्या स्त्रोतापासूि येत िव्हता. त्याला याचे 
आश्चयस िाटले फक तो िायुमण्डलीय विक्षोभ िरूि आकाशाच्या ददशिेे येत होता. 
खरेतर त्याला तो सूयासकडूि येतािा जाणित होता. 
 

आणण का िाही ?  सूयस सिस तरांगलाांबीांच्या विद्युत्चुम्बकीयलहरी उत्सजजसत करत 
असतो. त्यामुळे तो आकाशलहरीदेखील िेकत असणारच होता. 
 

याांस्कीिे त्या िायुमण्डलीय विक्षोभाचा स्त्रोत, रोजच्या रोज निरखायला सुरिात 
केली. आणण असे लक्षात आले फक तो िायुमण्डलीय विक्षोभ सूयासकडूि येतच 
िव्हता. तो स्त्रोत सूयासच्या पुढे होता आणण असे ददसत होते फक प्रत्येक ददिशी तो 
सूयासपासूि अचधकाचधक दरू जात होता. दररोज तो साधारण ४ समनिटाांिी सूयासच्या 
पुढे पुढे जात होता. 
 

तोिर हे लक्षात आलेले होते फक तारे दररोज साधारण ४ समनिटाांिी सूयासच्या पढेु 
पुढे जात असतात. याचा अथस असा होता फक त्या िायुमण्डलीय विक्षोभाचा स्त्रोत, 

आपल्या सूयसमालेच्या बाहेर कोठेतरी होता, ताऱ्याांमध्ये कोठेतरी होता. 
 

जसजसा याांस्की निरीक्षणे करीत गेला तसतसे त्याला िाटू लागले फक त्या 
िायुमण्डलीय विक्षोभाचा स्त्रोत असलेल्या लहरी, साधारणत:, अमेररकि 
खगोलशास्त्रज्ञ, हालो शॅपली (१८८५ - १९७२) यािे दाखविलेल्या ददशिेे येत आहेत. 
िीस िषाांपिूीच शॅपलीिे, आकाशगांगेचा कें द्रत्रब ांद ूम्हणिू त्या ददशकेड ेबोट दाखविलेले 
होते. दसुऱ्या शब्दाांत साांगायचे तर त्या आकाशलहरी, आकाशगांगेच्या कें द्रत्रब ांदकूडूि - 
काही शतकोटी ताऱ्याांच्या सांचयाच्या (ज्यात आपला सूयसही आहे) कें द्रत्रब ांदकूडूि  -  
येतािा ददसत होत्या.   
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याांस्कीिे डडसेंबर १९३२ मध्ये त्याची निरीक्षणे प्रससद्ध केली. आकाशलहरी, 
आकाशगांगेच्या कें द्रत्रब ांदकूडूि -  जो  ३०,००० प्रकाशिषे दरू असल्याचे आता 
आपल्याला मादहत आहे -  येत होत्या. 
 

या शोधामुळे जरा खळबळच माजली. द न्यूयॉकस  टाईम्स  या ितृ्तपत्रािे पदहल्या 
पािािर ही बातमी प्रकासशत केली. मात्र बहुसांख्य शास्त्रज्ञाांिी पुढे काहीच केले िाही. 
िक्ट्त एकच माणूस होता ज्यािे प्रयत्ि केले आणण तो होता एक अमेररकि हौशी 
आकाशलहरी सांचालक, ग्रोट रीबर (१९११ - २००२). त्यािे, १९३७ साली,  त्याच्या 
व्हीटोि (इलीिॉय, अमेररका) येथील घराच्या परसात, एक बशीच्या आकाराचा 
पराितसक उभा केला. ती बशी अिकाशातूि येणाऱ्या  आकाशलहरी गोळा करीत असे 
आणण नतच्या कें द्रस्थािी असलेल्या सांिेदकाकड ेपराितीत करीत असे. ती होती 
जगातील पदहली आकाशलहरी दबुीण. 
 

१९३८ साली रीबरिे, आकाशलहरीांचा स्त्रोत शोधण्यासाठी आकाश निरीक्षण चालू 
केले. त्यािे तर आकाशाचा एक आकाशलहरी िकाशा देखील तयार केला आणण 
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१९४२ मध्ये प्रकासशत केला. ते मािचचत्र काहीसे धूसर होते, पण इतर कोणाहीपेक्षा 
त्याकाळी रीबरिे खूपच मोठे काम केलेले होते. 
 

 
 
 
 
 

ग्रोट रीबर  

आणण त्याची,  
व्हीटोि (इलीिॉय, अमेररका) जस्थत  

आकाशलहरी दबुीण 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

आता असे होते फक िारच थोड्या प्रकारचे विद्युत्चुम्बकीय प्रारण, पथृ्िीचे िातािरण 
भेद ूशकते. सामान्य प्रकाश अथासतच तसे करू शकतो. बहुतेक साऱ्या अतीिील 
आणण त्यापेक्षा लहाि तरांगलाांबी पथृ्िीचे िातािरण भेद ूशकत िाहीत आणण तीच 
गोष्ट बहुतेक साऱ्या अिरक्ट्त आणण त्यापेक्षा दीघस तरांगलाांबीांची. असे िाटते फक 
सामान्य प्रकाशाच्या तरांगलाांबीांचा पट्टा हीच मात्र जणू णखडकी आहे, आपल्याला हे  
विश्ि पाहण्यासाठी ठेिलेली. 
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तरीदेखील एक दसुरी णखडकी आहे - सूक्ष्मलहरीांची. त्या, िातािरणातूि सहजपणे 
आरपार जािू शकतात. दीघस आकाशलहरीां, जर पथृ्िीिरूि निघाल्या तर त्या 
भाररतकणािरणािर आपटूि उसळी घेतात आणण बाह्य अिकाशात िाहीशा होतात. 
म्हणूिच सूक्ष्मलहरी  कधी  आकाशलहरी सांकेतिहिासाठी िापरल्या गेल्या िव्हत्या.      

 

याचप्रकारे बाह्य अिकाशातूि आपल्या ददशिेे येणाऱ्या दीघस आकाशलहरीां, आपल्या 
भाररतकणािरणािर आपटूि उलट्या जातात आणण आपल्या उपकरणाांपयांत पोहोचू 
शकत िाहीत. सूक्ष्मलहरी मात्र आपले भाररतकणािरण भेदिू आपल्यापयांत येिूि 
पोहोचतात. म्हणजेच याांस्कीिे ि रीबरिे शोधलेल्या आकाशलहरीां या सूक्ष्मलहरी 
प्रकारच्या होत्या. 
 

मग शास्त्रज्ञाांिा बाह्य अिकाशातूि येणाऱ्या सूक्ष्मलहरीांमध्ये िारसा रस का 
िव्हता?  त्याचे उत्तर असे आहे फक, सूक्ष्मलहरी, या  आकाशलहरीां सांकेतिहिासाठी 
िापरल्या जात िसल्यािे, त्याांचा िेध घेतील आणण अभ्यास करू शकतील अशी 
उपकरणेच बिविली गेली िव्हती. 
 

तथावप, १९३० मध्ये रडार प्रणालीचा विकास सुर झाला आणण त्याचबरोबर मग 
सूक्ष्मलहरीांसाठीच्या उपकरणाांच्या योजिा आणण निसमसती सुर झाली. दसुरे जागनतक 
युद्ध सांपल्यािांतर, रडार काही गोपिीय गोष्ट रादहली िाही, आणण ती सारी उपकरणे 
शास्त्रज्ञाांिा त्याांच्या कामासाठी उपलब्ध झाली. १९५० च्या सुमारास आकाशलहरी 
दबुीणी उभारल्या जािू लागल्या आणण आकाशलहरी खगोलशास्त्राला खपूच महत्ि 
आले. 
 

आकाशलहरी या सामान्य प्रकाशलहरीांच्या दशलक्ष पटीिे मोठ्या असतात. त्या जर 
प्रकाशाइतक्ट्याच स्पष्टपणे बघायच्या  असतील तर आकाशलहरी दबुीणी देखील 
सामान्य दबुीणीांच्या मािािे दशलक्ष पटीिे मोठ्या बििाव्या लागणार होत्या. 
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तथावप या समस्येिर एक तोडगा आहे. दोि छोट्या आकाशलहरी दबुीणी या 
एकमेकीांपासूि काही मैलाांिर ठेिूि, त्याांचे सांचलि इतक्ट्या सुसूत्रतेिे करता येिू 
शकते फक त्या दोघी समळूि अशा िागतात, जणू काही एकच दबुीण काही मैल 
पसरलेली आहे. अशा पद्धतीिे आता आकाशलहरी दबुीणीांचे मोठे गट उभारण्यात 
येतात, जे सामान्य प्रकाशाच्या दबुीणीांपेक्षाही जास्त स्िच्छ आणण आणण स्पष्ट पाहू  

शकतात. 
 

आकाशलहरी दबुीणी, शास्त्रज्ञाांिा अशी मादहती देतात जी सामान्य प्रकाशाच्या 
दबुीणी क्ट्िचचतच देिू शकतील. दरूिरची एखादी आकाशगांगा, सामान्य प्रकाशाच्या 
दबुीणीतूि पादहली असता एकदम शाांत आणण स्िस्थ ददसू शकते. मात्र तीच 
आकाशगांगा आकाशलहरी दबुीणीतूि पादहली असता, तीच्या कें द्रातूि मोठ्या 
प्रमाणात उत्सजजसत होणाऱ्या सूक्ष्मलहरी ददसूि येिू लागतात. फकां िा असे ददसूि येते 
फक नतथे मोठा स्िोट झालेला असूि, सूक्ष्मलहरी उत्सजजसत करणारे पदाथस नतच्या 
कें द्रापासूि साऱ्या बाजूांिा उधळले जात आहेत. 
 

अशा आकाशगांगाांिा सफक्रय आकाशगांगा  असे म्हणतात. आकाशलहरी 
खगोलशास्त्राचे ददिस येण्यापूिी, आपल्याला अगदी सामान्य भासणाऱ्या 
आकाशगांगादेखील, आपल्या कल्पिेपेक्षा िार जास्त सफक्रय असतात असे आता 
लक्षात आले आहे. 
 

याांस्कीिेच िाही का, त्याच्या प्राथसमक निरीक्षणाांमध्ये, खदु्द आपल्या आकाशगांगेच्या 
कें द्रस्थािी आकाशलहरी शोधूि काढल्या होत्या. आज आपल्याला हे निजश्चत माहीत 
आहे फक खरोखरच आपल्या आकाशगांगेच्या अगदी कें द्रस्थािी एक छोटा भाग आहे 
जो मोठ्या प्रमाणात सूक्ष्मलहरी, उत्सजजसत करीत आहे.  
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शास्त्रज्ञाांिा िाटते फक आपल्या आकाशगांगेच्या कें द्रस्थािी एक कृष्णवििर असािे. 
(िाचा : "शोधाांच्या कथा - कृष्णवििरे" - ले. आयझॅक अससमॉव्ह, िॉकर प्रकाशि, 
१९७८ / अिु. सुजाता गोडबोले, मिोविकास प्रकाशि / 

http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/blackholesmarathi.pdf )  

कदाचचत असे एकेक कृष्णवििर, प्रत्येक आकाशगांगेच्या कें द्रस्थािी असेल. एक मात्र 
खरे फक सूक्ष्मलहरी जर आपल्याला माहीत िसत्या, तर आपण याचा कधी अांदाजही 
केला िसता. 
 
 

 

बहुतेक सारे तारे आपल्यापासूि इतके दरू आहेत फक त्याांच्या सूक्ष्मलहरी आपण 
एिढ्या अांतरािरूि शोधू शकत िाही. आपण िक्ट्त आपल्या सूयासच्या सूक्ष्मलहरी 
िेधू शकतो कारण तो आपल्या खपूच जिळ आहे. 
 

काही तारे मात्र एिढ्या मोठ्या प्रमाणात सूक्ष्मलहरी पाठवितात फक आपण त्याांचा 
िेध घेिू शकतो. अशा ताऱ्याांिा प्रारण तारे  म्हणतात. ते इतके असाधारण ददसतात 
फक साध्या दबुीणीांमधूिही त्याांची बारकाईिे निरीक्षणे केली गेली आणण त्यातील 
काहीांिा विसशष्ट धुसरपणा असल्याचे ददसूि आले. असे िाटले फक ते सामान्य तारे 
िसािेत. म्हणूि त्याांिा िाि ददले गेले क्ट्िासी-स्टेलार  (तारा सदृश या अथासच्या 
लॅदटि शब्दािरूि). लिकरच क्ट्िासी-स्टेलार या शब्दाचे लघुरूप क्ट्िसार,  प्रचारात 
आले. आपण त्याांिा आभासी-तारा  म्हणतो. 
 

या आभासी-ताऱ्याांच्या प्रकाशाचे लक्षपूिसक विश्लेषण केले गेले आणण असे ददसूि 
आले फक त्याांचा िणसपट काही निराळाच होता. अखेर िलन्देज-अमेररकि शास्त्रज्ञ, 

मादटसि जश्मथ (जन्म १९२९) यािे हे कोड े१९६३ मध्ये सोडविले. तो अभ्यास करीत 
असलेल्या आभासी-ताऱ्याचा िणसपट निराळाच ददसत होता, कारण तो आभासी-तारा, 

http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/blackholesmarathi.pdf
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अती प्रचांड िेगािे आपल्यापासूि दरू जात होता. सारेच आभासी-तारें, अती प्रचांड 
िेगािे पथृ्िीपासूि लाांब पळत असल्याचे ददसूि आले. 
 

शास्त्रज्ञ माितात फक, आपल्यापासूि अचधक िेगािे दरू जाणारी िस्तू ही 
आपल्यापासूि तेिढ्याच अचधक लाांबच्या अांतरािर असते. तसे असेल तर, ते 
आभासी-तारें आपल्यापासूि असाधारण अांतराांिर असणार होते. अगदी जिळचा 
आभासी-तारादेखील आपल्यापासूि एक शतकोटी प्रकाशिषे लाांब आहे. आणण असेही 
काही आभासी-तारें शोधण्यात आले आहेत, जे आपल्यापासूि सतरा शतकोटी 
प्रकाशिषे लाांब असािेत. 
 

आभासी-तारें या प्रत्यक्षात अती सफक्रय आकाशगांगा आहेत असे ददसते. इतक्ट्या दरू 
अांतरािरूि, आपण दबुीण िापरूिसुद्धा, त्याांचे सफक्रयतेिे ददशतीमाि झालेले, कें द्रकच 
काय ते पाहू शकतो. त्या आकाशगांगाांचा विस्तार आपण पाहू शकत िाही. म्हणूि 
आपल्याला ते आकाशगांगाांचे कें द्रक,  फिकट ताऱ्याांप्रमाणे भासतात. त्यामुळेच जर 
त्याांच्या बाहेर पडणाऱ्या सूक्ष्मलहरी िसत्या, तर कदाचचत शास्त्रज्ञाांिी त्याांच्यात 
एिढी रची घेतली िसती. 
 

आपल्याला सिाांत दरूच्या आभासी-ताऱ्याांचे जे रूप आज ददसते, ते त्या आभासी-
ताऱ्याांचे सतरा शतकोटी प्रकाशिषाांपूिीचे िास्ति आहे कारण त्याांच्या प्रकाशािे 
आपल्यापयांत पोहोचायला नततका िेळ घेतलेला आहे. ते जसे आपल्याला आज 
ददसतात त्या रपात ते या विश्िाच्या सुरिातीच्या काळी अजस्तत्िात होते. जर 
आपल्याला त्या दरूस्थ आभासी-ताऱ्याांची अचधक मादहती समळाली तर कदाचचत 
आपल्याला हेही कळेल फक, साऱ्या विश्िात भरूि रादहलेल्या आकाशगांगा कशा 
निमासण झाल्या आणण ती सारी तारकामांडले कशी बित गेली. 
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काही प्रारण तारे लुकलुकल्यासारखे ददसतात, कारण ते सूक्ष्मलहरीांचे छोटे छोटे, 

जलद उदे्रक बाहेर टाकत असतात. त्रिटीश शास्त्रज्ञ अटँिी ह्यूईश (जन्म १९२४) 
यािे अशी आकाशलहरी दबुीण तयार केली जी अशा जलद उदे्रकाांचा फकां िा 
लुकलुकण्याचा िेध घेिू शकेल. त्यािे त्यासाठी ३ एकर जागेिर, २,०४८ सुटे-सुटे 
स्िीकारक माांडले होते.   

 

जलैु १९६७ मध्ये, ह्यूईशच्या एका आयरीश विद्याथीिीला, जोसेलीि बेल (जन्म 
१९४३) दहला, सूक्ष्मलहरीांचे एक अती िेगिाि स्पांदि आढळले. त्याांच्या अपेके्षपेक्षा, ते 
उदे्रक जास्तच जलद होते आणण अचधक नियसमत होते. 
 

ह्यूईशिे त्या खगोलीय िस्तूला िाि ददले - पल्सेदटांग स्टार,  ज्याचे पुढे जािूि 
लघुरूप झाले पल्सार . आपण त्याला स्पांद-तारा  म्हणू या. १९६८ मध्ये, ऑस्रीअि 
- अमेररकि शास्त्रज्ञ थॉमस गोल्ड (१९२० - २००४) यािे असे दाखिूि ददले फक तो 
कदाचचत एक अतीशय लहाि पण अतीशय घि असा उदासीि तारा  असू शकेल. 
अशा प्रकारच्या खगोलीय िस्तूचे िस्तुमाि एखाद्या सामान्य ताऱ्याइतकेच असते, 
मात्र ते अगदी लहाि आकारात, जसे फक साधारण ८ मैल (साधारण १३ फकलोमीटर) 
व्यासाच्या गोळ्यात ठासूि भरलेले असते. शास्त्रज्ञ आता असे माितात फक गोल्डचा 
विचार बरोबर होता. 
 

स्पांद-तारें प्रचांड िेगािे फिरत असतात आणण एका िेऱ्याला िार िार तर काही 
सेकां दाांचा अिधी घेतात. काही तर सेकां दाच्या काही दशाांश भागातच िेरा पूणस 
करतात. अलीकडच्या काळात असे स्पांद-तारें शोधूि काढण्यात आले आहेत, जे एक 
िेरा मात्र सेकां दाच्या काही सहस्त्राांश भागातच पूणस करतात. 
 

स्पांद-ताऱ्याांच्या प्रत्येक िेऱ्याबरोबर, त्याांच्या सूक्ष्मलहरीांचा उदे्रक जर आपल्यािरूि 
गेला िसता तर ते िसैशष्ट्यपूणस तारें आपल्याला कदाचचत सापडलेही िसते. 
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१९२० च्या दशकापासूि शास्त्रज्ञ असा कयास करू लागले होते फक विश्िाची 
निसमसती साधारण १५ ते २० शतकोटी िषाांपूिी झाली असािी. त्याची सुरिात अगदी 
छोट्या त्रबांदतू सामािलेल्या िस्तूपासूि झाली असािी, ज्याचा एक महा-विस्िोट 
झाला असािा.  

 

त्यामुळेच विश्ि अजूिही प्रसरण पाित आहे आणण आकाशगांगा एकमेकीांपासूि 
िेगािे दरू पळत आहेत.  

 

पण खरेच असे घडले होते का ?  १९४८ मध्ये, रसशयि - अमेररकि शास्त्रज्ञ जॉजस 
गामॉव्ह (१९०४ - १९६८) यािे असे दाखिूि ददले फक जर महा-विस्िोट खरेच घडला 
असेल तर, सूक्ष्मलहरीांचा एक क्षीण पण समाि अिुभि, अिकाशाच्या साऱ्याच 
भागाांतूि समळाला पादहजे. 
 

जमसि - अमेररकि शास्त्रज्ञ आिो अॅलेि पेंझीयास (जन्म १९३३) आणण अमेररकि 
शास्त्रज्ञ रॉबटस िुड्रो विल्सि (जन्म १९३६), याांिी या सूक्ष्मलहरीांच्या एक समाि 
अिुभिाचा प्रत्यक्ष पडताळाच, १९६४ साली घेतला. महा-विस्िोट खरोखरच घडला 
असल्याचा हा आजिरचा सिाांत निविसिाद पुरािा आहे. जर त्या सूक्ष्मलहरी शोधूि 
काढता आल्या िसत्या, तर महा-विस्िोटाचा असा उत्कृष्ट पुरािा आजिर कदाचचत 
समळालाच िसता. 
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१९१७ मध्ये, जमसि - स्िीडीश शास्त्रज्ञ अॅल्बटस आईिस्टाईि (१८७९ - १९५५) यािे असे 
दाखिूि ददले फक, जर एखादा रेणू उच्च ऊजास जस्थतीत असेल आणण जर त्याच्यािर 
फकरणोत्सगासची लाट आदळविली तर तो रेणू त्याची काही ऊजास, फकरणोत्सगासच्या 
माध्यमातूि बाहेर टाकेल. तसेच तो जी फकरणोत्सगासची लाट बाहेर िेकेल तीचा 
आकार ि ददशा, तांतोतांत त्या आघाती लाटेसारखीच असेल. त्या लाटा मग पुढे जात 
आणखी दोि रेणूांिा ढुशा देतील, मग िांतर चार, मग आठ, मग सोळा आणण असेच 
पुढे चालत राहील. 
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अशा तऱ्हेिे ती पदहली लाट, लाटाांचा असा एक पूर लोटील, ज्यातील प्रत्येक लाट 
तांतोतांत सारख्याच तरांगलाांबीची असेल आणण साऱ्याच लाटाांची ददशा एकच असेल. 
याला म्हणतात सुसांगत फकरणोत्सगस  फकां िा सुसांगत प्रारण . 
 

चाल्सस हाडस टाऊन्स (१९१५ - २०१५) या अमेररकि शास्त्रज्ञािे, १९५३ मध्ये एक यांत्र 
तयार केले ज्याद्िारे तो थोड्याशा सूक्ष्मलहरी िापरूि त्याच प्रकारच्या 
सूक्ष्मलहरीांचा पूर निमासण करू शकत होता. टाऊन्सिे त्याला िाि ददले मायक्रोिेव्ह 
अशँलीफिकेशि बाय जस्टम्यूलेटेड एसमशि ऑि रेडीएशि . याचेच पुढे लघुरूप झाले 
मेसर . याचा मराठीत अथस होतो फकरणोत्सगासच्या पे्रररत उत्सगासिे िचधसत सूक्ष्मलहरी  
(लघुरूप "फकपे्रउिसू "). परांत,ु आपण प्रचलीत आणण मराठीत स्िीकृत शब्द "मेझर " 
हाच या पढुील नििेदिात िापरू.   

 

जी कृती सूक्ष्मलहरीांच्या बाबत करता येते, तीच कृती इतर प्रारणाांबद्दलही करता 
येते; उदाहरणाथस - सामान्य प्रकाशाबाबत. मग चथओडोर हॅरॉल्ड मैमि (१९२७ -
२००७) या अमेररकि शास्त्रज्ञािे, एक यांत्र तयार केले ज्याद्िारे तो थोड्याशा 
प्रकाशलहरी िापरूि त्याच प्रकारच्या प्रकाशलहरीांचा पूर निमासण करू शकत होता. 
त्याला िाि ददले गेले - लाईट अशँलीफिकेशि बाय जस्टम्यूलेटेड एसमशि ऑि 
रेडीएशि , फकां िा लघुरपात लेसर . याचा मराठीत अथस होतो फकरणोत्सगासच्या पे्रररत 
उत्सगासिे िचधसत प्रकाशलहरी (लघुरूप "फकपे्रउिप्र "). परांतु, आपण प्रचलीत आणण 
मराठीत स्िीकृत शब्द "लेझर " हाच या पुढील नििेदिात िापरू.   
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1 सामान्य प्रकाश    
2 विविध तरांगलाांबीां  
3 लेझर प्रकाश  
4 एकच तरांगलाांबीां 

 
 
 
 

 

 

 

 

आता, मेझर आणण लेझर, या दोन्हीांचा शास्त्रज्ञाांिा खपूच उपयोग होत असतो. 
आपल्या दैिांददि जीििात देखील लेझर खपू दठकाणी उपयुक्ट्त ठरले आहे. 
उदाहरणाथस - िव्या आणण अचधक दजेदार सांगीत तबकड्याांची निसमसती, घरगतुी 
सांगणकाचे ििे आणण अचधक दजेदार छपाईयांत्र इत्यादी. खरोखरच ही एक खपूच 
मोठी यादी आहे.  

 

 

 

 

आणण या साऱ्याची सुरिात तेंव्हा झाली होती, जेंव्हा न्युटििे कोिचचनतमधूि एक 
प्रकाशशलाका पाठविली होती.   

 

 

 

*       *      *    
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शास्त्रज्ञसचूी 
 

या पुस्तकात सांदभस ददलेल्या शास्त्रज्ञाांची सूची (ते जसे या पुस्तकात प्रथम येतात 
त्या क्रमािे) पुढे ददली आहे. त्यािरूि िाचकाांिा सुक्ष्मलहरीांच्या शोध मोदहमेची 
प्रदीघसता आणण गुांतागुांत लक्षात येईल. तसेच या शास्त्रज्ञाांचे सांपूणस कायस समजूि 
घ्यायलाही जजज्ञासूांिा या यादीची एक सूचक म्हणूि मदत होईल.   

 

  English name  Marathi name Life span 

भा
ग 

१ 
P

ar
t 

1
 Issac Newton आयझॅक न्युटि  १६४२ - १७२७ 

Christian Huygens णिश्चि हायगेन्झ  १६२९ - १६६५ 

Thomas Young थॉमस यांग  १७७३ - १८२९ 

भा
ग 

२ 
P

ar
t 

2
 

William Herschel विल्यम हषसल  १७३८ - १८२२ 

Johann Wilhelm Ritter योहाि विल्हेम रायटर  १७७६ - १८१० 

Macedonio Melloni  मॅसेडोिीओ मेल्होिी  १७९८ - १८५४ 

James Clerk Maxwell जेम्स क्ट्लाकस  मॅक्ट्सिेल   १८३१ - १८७९ 

भा
ग 

३ 
P

ar
t 

3
 

Heinrich Rudolf Hertz हायन्रीश रडॉल्ि हट्सझ १८५७ - १८९४ 

Edouard Branly एदआुदो िहाांली  १८४४ - १९४० 

Oliver Joseph Lodge ऑसलव्हर जोसेि  लॉज  १८५१ - १९४० 

Guglielmo Marconi गुलीअॅल्मो महसकोह्िी  १८७४ - १९३७ 

Reginald Aubrey Fessenden रेजीिल्ड ओिे िीसांडिे १८६६ - १९३२ 

Paul Langevin  पॉल लॉन्जव्हाां १८७२ - १९४६ 

Robert Alexander Watson-Watt  रॉबटस अलेक्ट्झाांडर िॉटसि- िॉट  १८९२ - १९७३ 

भाग ४  

Part 4 
 ---  ---  --- 
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  English name  Marathi name Life span 

भा
ग 

५  
P

ar
t 

5
 

Karl Guthe Jansky  कालस गूअथे याांस्की  १९०५ - १९५० 

Harlow Shapley हालो शॅपली १८८५ - १९७२ 

Grote Reber ग्रोट रीबर १९११ - २००२ 

Marteen Schmidt मादटसि जश्मथ  जन्म १९२९   

Antony Hewish अँटिी ह्यूईश  जन्म १९२४ 

Jocelyn Bell  जोसेलीि बेल जन्म १९४३ 

Thomas Gold थॉमस गोल्ड  १९२० - २००४ 

George Gamow जॉजस गामॉव्ह  १९०४ - १९६८ 

Arno Allen Penzias  आिो अॅलेि पेंझीयास  जन्म १९३३ 

Robert Woodrow Wilson रॉबटस िुड्रो विल्सि  जन्म १९३६ 

Albert Einstein  अॅल्बटस आईिस्टाईि १८७९ - १९५५ 

Charles Hard Townes चाल्सस हाडस टाऊन्स १९१५ - २०१५ 

Theodore Harold Maiman चथओडोर हॅरॉल्ड मैमि  १९२७ -२००७ 

 

(ही सूची जी मळू पुस्तकात िाही, ती या मराठी रपाांतरणात िाचकाांच्या सोयीसाठी िव्यािे समाविष्ट करण्यात आली आहे.) 
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शब्दसूची 
 

active   सफक्रय 

antenna   सांकेतस्पशृा 
balloon   िायुयाि 

beats  ठोके /  व्यतीकरण 

big-bang  महा-विस्िोट 

billion  शतकोटी     
British  फिरांगी (इांग्रज)  
bulb of a thermometer   तापमापकाचा सांिेदक 

cable   धातुसुांभ / धातूचा दोरखांड 

charge  भार 

code  साांकेनतक भाषा  
coherent radiation  सुसांगत फकरणोत्सगस / ससुांगत प्रारण 

communication  सांिाद / दळणिळण 

continent  खांड / महाद्िीप 

cornea  श्िेतपटल /  पुर:पटल 

delicate   सांिेदिशील / िाजूक  

detecting loop  शोध-िास 

diffraction  विितसि 

doctor  शरीर चचफकत्सक (िैद्यक) 
dots and dashes  दटांबे आणण अपसरणचचन्हें  
Dutch   िलांदेज  

electromagnetic   विद्युत्चुम्बकीय 

electromagnetic waves  विद्युत्चुम्बकीय प्रारण / विद्युत्चुम्बकीय फकरणोत्सगस  
electric circuit   विद्युत मांडल / विद्युत पररपथ  

electric current   विद्युत धारा 
electricity  विद्युत्शक्ट्ती / विद्युत शक्ट्ती  
electromagnetism  विद्युतचुांबकत्ि 

emission  उत्सजसि  

English  फिरांगी (इांग्रज)  



- 57 - 
 

equation  समीकरण 

French  फ्राांसीसी 
fringe   झालर 

galaxy   आकाशगांगा /  तारकामांडळ 

heat rays  उष्मा-फकरण 

Hertzian waves  विद्युत्चुम्बकीय प्रारण लहरी 
infrared  अिरक्ट्त / उपारण  

interfere  व्यत्त्यय आणणे  

interference  व्यतीकरण 

interference fringes  व्यतीकरण झालर 

ionosphere   भाररतकणािरण  

iris   किीिीका  (डोळ्याच्या मधला रांगीत भाग) 
landmark   भूचचन्ह / स्थलचचन्ह 

laser  लेझर (फकपे्रउिप्र = फकरणोत्सगासच्या प्रेररत उत्सगासिे िचधसत प्रकाश) 
lens  सभांग 

magnetism  चुांबकत्ि  

maser  मेझर (फकपे्रउिसू = फकरणोत्सगासच्या पे्रररत उत्सगासिे िचधसत सूक्ष्मलहरी) 
meteorite  उल्कावपांड /  अशिी 
mica  अभ्रक 

microwave  सूक्ष्मलहरी 
microwave oven   सूक्ष्मलहरी भट्टी 
million  दशलक्ष    

mobile television unit   दरूचचत्रिाणी चल प्रक्षेपण यांत्रणा 
neutron star   उदासीि तारा   

optic nerve  दृष्टी-मज्जातांतू 
oscillation   आांदोलि 

plateau  पठार   

prism  कोिचचनत 

probe   शोध-सांिेदक 

pulsar  स्पांद-तारा 
pulse   स्पांद / स्पांदि 

pupil   िेत्रतारका (डोळ्याची बाहुली) 
quasar   आभासी-तारा  

RADAR  रडार (आिेआअांमा = आकाशलहरीय िेधि आणण अांतरमापि) 
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radiation  फकरणोत्सगस /  प्रारण 

radio  आकाश लहरी सांकेतिहि /  आकाश लहरी सांकेतिाहक  / आकाशिाणी 
radio and television  आकाशिाणी (िभोिाणी) आणण दरूदशसि 

radio star  प्रारण तारा 
radio telescope  आकाशलहरी दबुीण / आकाशलहरी सांकेतिाहक दबुीण 

radio waves  आकाश लहरी / विद्युत्चुम्बकीय प्रारण लहरी 
radiotelegraphy  आकाशलहरीय सांदेशिहि / विद्युत्चुम्बकीय प्रारणणक सांदेशिहि  

rainbow  इांद्रधिुष्य 

receiver   स्िीकारक / ग्राही / असभग्राही  
refraction  िक्रीभिि / विकरण 

retina  दृष्टीपटल / डोळ्याचा पडदा 
rock salt   शेंदेलोण 

rocket  अजग्िबाण 

rule   सूत्र / नियम 

shape and size   आकार आणण विस्तार 

signal   सांकेत 

silence  नि:शब्दता /  िीरिता 
simulation  उद्दीपि  

SONAR  सोिार (िामाआअांमा = िाद मागसदशसि आणण अांतरमापि) 
spectrum  िणसपट 

static  िायुमण्डलीय विक्षोभ 

stream  झरा / प्रिाह / धार / धारा 
supermarket   महाबाजार 

telecommunication   दरूसांदेश िहि 

telegraph  तारायांत्र 

thermocouple  तापयुग्म 

thermometer  तापमापक 

thermopile  तापचचनत / तापयुग्मरास  

tissue  ऊती 
transmission  प्रक्षेपण 

trillion  शत-सहस्त्र कोटी  
ultraviolet  अतीिील  

wavelength   तरांगलाांबी 
 

(ही सूची जी मळू पुस्तकात िाही, ती या मराठी रपाांतरणात िाचकाांच्या सोयीसाठी िव्यािे समाविष्ट करण्यात आली आहे.)  
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लेखकाविषयी 
 

 

 

आयझॅक अससमॉव्ह 
 

जन्म : २ जािेिारी १९२०, पेत्रोिीची, स्मोलेन्स्क ओब्लास्ट, रसशया  

मतृ्यू : ६ एवप्रल १९९२, िुकलीि, न्यू यॉकस ,  युिायटेड स्टेट्स ऑि अमेररका 

 
 

आयझॅक अससमॉव्ह, हे एक जगप्रससद्ध अमेररकि लेखक आणण बोस्टि विद्यापीठातील जवैिक-
रसायि शास्त्राचे प्राध्यापक होते. ते त्याांच्या रांजक शास्त्रीय पुस्तके ि विज्ञाि कथा- कादांबऱ्या 
यासाठी विशेष िािाजले जातात. त्याांच्या अिेक कथाांिर हॉलीिूडिे चचत्रपट तयार केले आहेत. 
पाश्च्यात्त विज्ञाि कथा लेखकाांत, आयझॅक अससमॉव्ह हे, ज्युअल व्हेअिस (फ्राांसीसी) आणण आथसर 
सी. क्ट्लकस  याांच्या तोडीचे लेखक मािले जातात. 
 

अचधक मादहतीसाठी पुढील आांतरजाल सतू्रे पहा. 
Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov) 

www.asimovonline.com/  
 

 

सदंर्भ: िरील रपाांतरण हे त्याांच्या खालील पुस्तकाचे आहे – 
"How Did We Find Out About Microwaves?" - ले. आयझॅक अससमॉव्ह, िॉकर प्रकाशि, १९८९ 
 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
http://www.asimovonline.com/
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ऋणनिदेश  

 

 

या मराठी रपाांतरणासाठी मी पुढील व्यक्ट्तीांचे मिापासिू आभार माितो;  

 श्री. अरविांद गशुता : विश्िासािे ही आिांददायी जबाबदारी माझ्यािर सोपविल्याबद्दल. 

 'शोधाांच्या कथा' या मासलकेचे आधीचे अिुिादक : आयझॅक अससमॉव्ह याांच्या "हाऊ डडड िी 
िाईंड अबाउट" या रोचक मासलकेतील इतर सारी पुस्तके अगोदरच मराठीत आणिू (पहा- 
http://www.arvindguptatoys.com/ > बुक्ट्स > मराठी), मला या मासलकेची साांगता करायची 
सांधी निमासण केल्याबद्दल. 

 सौ. प्रज्ञा गोखले : मराठीत स्िीकृत शब्दाांबाबत सचूिा करूि, या रपाांतरणाला अचधक सलुभ 
रूप देण्यास मदत केल्याबद्दल.  

 श्री. शुभािि गाांगल (https://www.facebook.com/groups/togangal ): मराठीिे स्िीकृत केलेले 
शब्द कसे ओळखािेत याच्या कसोट्याांबाबत मागसदशसि केल्याबद्दल.  

 िषास आणण अददती : मला या कामासाठी मोकळीक ददल्याबद्दल आणण या रपाांतरणाच्या 
पररपूणसतेसाठी पाठपुरािा केल्याबद्दल. 

 

  - अभय भा. काळे   

 

 

 

* * * * * * * *    

http://www.arvindguptatoys.com/
https://www.facebook.com/groups/togangal

