!थिमक खगोलशा,
।३।

।सम01-वस3 45व, पवत-9तन-म;
7
5ड=।
या अ$यास&मा(या चाचणीचा स,रवातीचाच तास होता. मी ७वी(या वग4त म,ल6ना 8वचार9, 'प;<वीचा

आकार कसा असतो? मला त@डी उCर नको, हातवाD कEन दाखवा.' बIयाच म,ल6ना काय कराJ कळLना, पण
काही म,ल6नी हाताM हJत वत,ळ
N काढPन दाखव9. यावQन अR लSात TU की ही म,9 प;<वी8वषयी 8वचार
करत असत6ना 8Wिमतीय YहणZ सपाट प;<वीचा 8वचार करत असावीत. प;<वी वत,ळ
N ासारखी नसPन

गो\यासारखी गोल आ] ] या म,ल6ना शाळLत आधीच िशकव99 होU `याम,ळL `य6ना U माहीत होU, पण
प;<वी Yहaट9 की एका भरीव, जड गो\या ऐवजी प,fतकातील सपाट वत,ळ
N ाची आकgती या म,ल6(या

डो\यासमोर Tत असावी. म0> ?;@हा ?;@हा पBCवी5वषयी 5वचार करतील (नकाशात 8नर8नराळL hश पहात
असत6ना, `य6(या हवामाना8वषयी मा8हती घLत असत6ना, 8दवस-राj वगkD घटन6ची fपlीकरणL शोधत

असत6ना) I@हा I@हा JयKLया डोMयासमोर गोMयासारखी पBCवी आली प5ह? O आप> PसQ उ5ST आO.
प;<वीm फोटो

खाली प;<वीm दोन फोटो 8द9 आ]त (आकgती ४ a व b). U काळजीपPवक
N बघा. कpठPन घLत9 असतील

] फोटो? अथतच
N
अवकाशयानातPन. फोटो मsT प;<वीचा कpठला भाग 8दसतो आ]? खaड, `यात9 hश, भPQt
ओळखvयाचा wय`न करा. आता fवाsयाय ३ मsT प;<वीचा फोटो आिण खरी प;<वी यातील फरक िलहा.

आकgती ४
त,Yही िल8ह9yया फरक6पkकी एक फरक, फोटो हा 8Wिमतीय असतो तर खरी प;<वी jीिमतीय आ] हा आ]

का? हा अ`यaत महzवाचा फरक म,ल6ना बDचदा लSात Tत नाही. कारण िमतीची सaकyपना `य6ना माहीत
नसU. पण आपyयाला म,ल6ना ही सaकyपना समजावPन {ायची आ], आिण प,ढL अMकदा वापरायची आ].

'िमती' हा श|द वापEन म,ल6ना 8वषLश काही कळणार नाही. `याम,ळL `य6ना आगोदर या सaकyपMची ओळख
कEन hवPन मग हळP हळP हा श|द वापरायला स,Eवात }ली पा8हZ. 8jिमतीय वfतP आिण 8तचा फोटो

यातला फरक म,ल6ना समजावPन {ायचा अRल तर जवळपास(या लहान वfतPaची उदाहरणL घLऊन `य6ना w•न
8वचारा. YहणZ खरा आaबा आपण कसा हातात धरतो आिण आa|याचा फोटो कसा धरतो? खIया ख,च€त

आपण बसP शकतो पण ख,च€(या फोटोत बसP शकतो का? खIया खोलीत आपण िशE शकतो पण खोली(या
फोटोत आपण िशE शकतो का? हा सवN 8वचार-8वनीमय झाyयावर म,ल6ना स6गा की खरी प;<वी

गो\यासारखी गोल आ] तर 8तचा फोटो सपाट आ] (त,Yही वर(या इयCLला िशकवत असाल तर ही चच4
झाyयावर म,9 आपण होऊन हा फरक स6गP शकतील).
प;<वीगोल

आता एक प;<वीचा गोल ƒया. तो 8तरका कEन fट„डमsT अडकवPन ठLव9ला असतो. प;<वीचा अS

आिण 8त(या सPय4भोवती 8फरvया(या कSLm wतल य6(यात २३.५ अaश6चा कोन असतो. आड‡या wतलात

कpठLतरी सPयN आ] अR मानPन प;<वी(या गोलाचा अS 8तरका कEन fत„डमsT अडकव9ला असतो. पण याम,ळL,
प;<वीचा उCर ˆ,व कायम वर(या बाजPला असPन 8तचा अS कायम असा कल9लाच असतो अशी म,ल6ची

धारणा होU. पण खD YहणZ अवकाशात आडJ, उ‰ अR काही नसUच! लSात ƒया, की वर आिण खाली या
8दशा ग,E`वाकषणा(या
N
8द‹न,सार ठरतात. प;<वीm ग,E`वाकषण
N बल ] सवN वfतPaना 8त(या Œ•ाकडL ŽचU.

YहणPन प;<वी(या Œ•ाकडची, YहणZच बरोबर आपyया पायाखालची 8दशा 'खाली', आिण `या(या उलट,

डो•यावरची 8दशा 'वर'. YहणZ वर आिण खाली या 8दश6ना प;<वीवर •कवा िज‘ ग,E`वीय SLj आ] अशा
8ठकाणीच अथN आ]. अवकाशात सवN 8दशा सार’याच! आपण अS उभा, आडवा, •कवा 8कतीही अaश6नी

कल9ला आ] अशी कyपना कE शकतो (प;<वीची कSा `यान,सार बद9ल इत}च; आकgती ५a पहा). `याम,ळL
प;<वीचा गोल `या(या fट„डमधPन काढPन टाका. िज‘ तो fट„डमधL अडकव9ला असतो 8त‘ भो} असतील,
`य6(यामधPन आरपार एक यो“य आकाराची काठी घाला (आकgती ५b). ही प;<वीची w8तकgती आपण प,ढL
कायम वापरणार आहोत.

आकgती ५

[गोल फp“यावर खळ लाव99 कागद िचकटवPन त,Yही fवतःचा प;<वीगोल fवतः बनवP शकता. िज‘ फp“याची
गाठ आ] 8त‘ लहानR (~१ Rमी ‡यासाm) भोक ठLवा. कागद िचकटवत6ना खIया प;<वीगोलाला बघPन

8हमालय वगkD पवत6(या
N
जागी कागदाm (अगदी लहान) उaचव– ही कE शकता. कागदाचा थर च6गला

वाळला की आतyया फp“याची हवा सोडPन फpगा बा]र काढा. िज‘ फp“या(या गाठीm भोक आ] तो उCर •कवा
दिSण ˆ,व समजPन गोलावर नकाशा काढPन रaग भरा. आधी अS6श-Dख6श काढPन घLत9 तर नकाशा

काढायला सोt जाईल. सवN hश6m रaग भरvयाची आव•यकता नाही, पण 8नर8नरा\या खaड6ना 8नर8नराळL
रaग {ा. बाकी सम,• अध4तच 8नळा रaगवा. भोका(या उलट बाजPला ˜सIया ˆ,वाm भोक पाडPन दोन

भोक6मधPन अSाची काठी आरपार घाला. 8वष,वव;C, ककव;
™ C आिण मकरव;C ठळकपणL दाखवा. बाकी

महzवाची अSव;CL व Dखाव;CL दाखवलीत तर अजPन उCम. हा उप&म वग4त }ला तर म,ल6ना 8निšतच
आवडLल. (कyपना: नव8नम€ती)]

आता fवाsयाय ३ मsT प;<वीगोल आिण खरी प;<वी यातील फरक िलहा. खIया प;<वीm काही ग,णधमN

प;<वीगोलातPन च6गyया प›तीM दाखवता Tतात, पण काही ग,णधमN दाखवvयासाठी प;<वीगोल 8ततकासा
उपय,•त नाही. एक Eपक YहणPन प;<वीगोलाची श•तीfथळL आिण मय4दा (त;टी) य6ची यादी करा.
अŽरीस प;<वीगोल आिण `या(या समत,yय प;<वीचा फोटो य6ची त,लना करा (fवाsयाय ३).

[वग4त िशकवत6ना म,ल6ना प;<वीगोल हाताळvयासाठी भरपPर Jळ {ा. `य6ना 8नर8नराळL w•न 8वचारा,
ZणLकEन `य6m हाताळणL अथपP
N णN होईल. खाली उदाहरणादाखल काही w•न 8द9 आ]त, `य6ची उCD
प;<वीगोल पाœन {ाJ अशी अtSा आ]:

१. 8वष,वव;Cावर TणाIया तीन hश6ची नाJ स6गा.
२. मकरव;C कpठyया तीन खaड6मधPन जाU?

३. कक™ व मकर दो•ही व;CL žया खaडातPन जातात असा खaड कpठला?

म,ल6चा प;<वीगोलाशी च6गला परीचय झाला की `य6ना प;<वीचा आकार हाताM गाखवायला स6गा. `य6ना
मदत लागली तर स6गा की अद;Ÿय प;<वीगोलावEन हात 8फरवत आहात अR समजा. एखादी व9तW प0ढYात
नसतKना ती आO अ[ समजWन तीचा 5वचार करता ]ण_/ 5तLयाबारोबर interact करता ]ण_ O कसब
5वaानात महbवाc आO. अमPतN 8वचार करvयाची ती पहीली पायरी आ].

आपण Z‡हा प;<वीची आकgती काढतो त‡हा आपण 8jिमतीय प;<वीला 8W8ततीत उतरवत असतो (अपवाद:
Z‡हा आकgतीत

द (crosssection) घLत9ला असतो). पण 8वचार करत6ना jीिमतीय प;<वीचाच करायचा

असतो. फ\यावर काढ9yया प;<वीचा अध4 भाग फ\या(या आत आ] आिण अध4 बा]र आ] अR समजPन
म,ल6ना आकgतीवर बा]र आ9ला अध4 भाग हाताM दाखवायला स6गा. (सPचना: या घडीला प;<वी YहणPन
फ•त एक वत,ळ
N काढा, `यात अS, 8वष,वव;C वगkD बाकी काही दाखवP नका.)]
अS

प;<वीचा ˜सरा महzवाचा अवकाशीय ग,णधमN YहणZ ती fवत:भोवती 8फरU. ती žया काyप8नक DषLभोवती

8फरU `याला आपण अS Yहणतो. हा अS प;<वी(या आत असPन तो प;<वी(या एका ‡यासातPन जातो (एका{ा

वfतP(या गोल 8फरvयाचा अS हा 8त(या ‡यासातPन •कवा 8त(या इतर कpठyया समिमती अSातPन ¡लाच

पा8हZ अR नाही. घड¢ाळा(या काट£ा(या 8फरvयाचा अS `या(या एका टोकाला असतो. अशी अजPन काही
उदाहरणL आठवतात का पहा. आप9 Z अवयव गोल 8फरतात `य6चा अS शोधा.) या अSाभोवती प;<वी

(8गरकी घLतyया wमाणL) फरU `यालाच आपण प8रवलन Yहणतो (प;<वी(या सPय4भोवती 8फरvयाचा अS

सPय4मधPन जातो, `याला आपण प8र¤मण Yहणतो). प8रवलना8वषयी आपण नaतर अ8धक खोलात जाऊन

8वचार कQ, पण आCा अSाब¥ल 8वचार करvयाm कारण ] की प;<वी गो\यासारखी गोल असyयाम,ळL सवN

बाजPaनी समिमत आ]. 8त(याब¥ल 8वचार करvयासाठी एखा{ा वkिशl£ाची/ ख,णLची गरज आ]. `यासाठी
आपण अSाचा वापर करणार आहोत. अS प;<वी(या प;lभागाला žया •ब¦aमsT

दतो, `य6ना आपण अS

Yहणतो. दोन अS दोन बाजPaना धर9 तर अSाला लaब अR, प;<वीm बरोबर मsयात दोन भाग करणाD वत,ळ
N
YहणZ 8वष,वव;C.

प;<वी: 8नर8नरा\या द;lीकोनातPन

आता प;<वीगोल ƒया. अS बरोबर उभा आिण 8वष,वव;C बरोबर त,म(या समोर आडJ Tईल अशा wकाD तो
धरा. आता प;<वीगोलाकडL पाœन `याची आकgती काढा (fवाsयाय: आकgती ६a).

आता अS बरोबर आडवा व 8वष,वव;C बरोबर उ‰ आशाwकाD प;<वीगोल धEन `याची आकgती काढा
(fवाsयाय: आकgती ६b).

आता अS 8तरका करा आिण •कचीत त,म(याकडL झ,कवा व प;<वीगोलाची आकgती काढा (fवाsयाय: आकgती
६c). या द;lीकोनातPन आकgती काढत असत6ना 8वष,वव;Cाm वत,ळ
N कR काढाJ ला¡ल?

आता अS आडवा कEन उCरध;व त,म(या समोर Tइल असा धरा. उCरध;वा(या वEन अवकाशातPन बघत6ना
प;<वी कशी 8दRल `याची आकgती काढा (fवाsयाय: आकgती ६d). तRच दिSण ˆ,वाकडPन बघीत9 तर प;<वी
कशी 8दRल `याची आकgती काढा (fवाsयाय: आकgती ६e).

[कpठyयाही आकgतीत `या आकgती8तल 8नर8नरा\या भग6चा एक¨क6शी यो“य सaबaध असला पा8हZ. या साठी
दोन गो©lकडL लS {ाJ ला¡ल. एक तर w`Tक दोन भाग6चा एक¨क6शी बरोबर अवकाशीय सaबaध आ] ना

(उदा.: अS आिण 8वष,वव;C एक¨क6ना लaब आ]त ना) आिण सवN भाग एकाच द;lीकोनातPन पा8हyयाwमाणL
काढ9 आ]त ना (अS जर उCरˆ,वा(या वEन पाहीyयावर 8दRल `याwमाणL काढला अRल तर 8वष,वव;Cही
उCरˆ,वा(या वEन पा8हyयावर 8दRल `याwमाणLच काढ9 आ] ना). म,ल6ना बDचदा ही स,सaगतीची

सaकyपना माहीत नसU. पण consistancy O 5वaानातील अJय;त म0लभWत तJव आO. `याm सªदयN म,ल6ना
कळP {ा. माj `याची स,Eवात अशा मPतN उदाहरण6पासPन करावी लागU.

म,ल6ना वfतPचा खरा आकार एक असतो पण ती आपyयाला Jग\याच आकाराची 8दसP शकU ] ही कळ99
नसU. यासाठी एक ब6गडी •कवा कडL ƒया. `याm wतल Za‡हा आपyया द;lीDषLला लaब असU «‡हा U

आपyयाला वत,ळ
N ाकार 8दसU. जसजR आपण ब6गडीm wतल 8तर} करत जाउ तसतसा `याचा आकार

लaबवत,ल
N ासारखा 8दसP लागतो. ] लaबवत,ळ
N पातळ पातळ होत जावPन ‹वटी Za‡हा ब6गडीm wतल द;lीDषLला

सम6तर होइल «‡हा ब6गडी फ•त एका DषLसारखी 8दRल (`याम,ळL पहीyया आकgतीत 8वष,वव;Cाची Dष

काढावी ला¡ल, आपण बDचदा काढतो `याwमाणL व&Dषा न‡]). ब6गडी(या सावलीत ] जाfत ‡यवfथीत

8दसPन Tइल. म,ल6ना घागर वगkD Mहमी(या वfतPaची िचj काढायला 8दली तर `यातPनही ] समजावPन स6गता

Tइल.]

प;<वीवरचा माणPस आिण `या(या 8दशा

आता प;<वीवर माणR कशी उभी रहातात `या8वषयी थोडी चच4 कE. अवकाशात सवN 8दशा सार’याच
असतात व वर आिण खाली या 8दशा प;<वीवर 8त(या ग,Ezवाकषणाम,
N
ळL ठरतात ] आपण स,रवातीला

प8ह9च. प;<वी(या Œ•ाकडची 8दशा खालची व `या(या 8वQ› वरची. आता छोट£ा बा-yया प;<वीगोलावर

8नर8नरा\या खaड6मsT चायना-•9 •कवा कणकी(या सहा®याM उ$या करा. त,Yही काढ9yया सवN fवाsयाय

आकg`य6मsTही (fवाsयाय आकgती ६a, b, c, d, e) प;<वी(या JगJग\या भागात छोटी छोटी माणR काढा.
[वग4त ही कgती जEर कEन ƒया. म,ल6ना कणकी(या मदतीM प;<वीगोलावर माणR उभी करायला स6गा.
आपyया द;lीM उलटी 8दसणारी माणR उभी करायला बरीच म,9 धजावत नाहीत, `याम,ळL प;<वीगोलाचा

दिSण ˆ,व वर धरला अRल तर अaटा¯ट}त, दिSण आ8°}त, दिSण अ¨8र}त आिण ऑf²Lिलयात माणR

उभी करvयावर भर {ा. अवकाशात वर आिण खाली अशा 8दशा नसyयाम,ळL, प;<वी कशीही 8फरवता Tईल ]
समजावPन स6गPन प;<वी 8फरवPन दिSण ˆ,व वर(या बाजPला ƒया, `याम,ळL आधी खाली-डो}-वर-पाय अशी
8दसणारी माणR सरळ होतील आिण आधी सरळ उभी राही9ली माणR उलटी 8दसP लागतील.]

आता प;<वीगोलावर उ$या }9yया माणस6(या 8दशा आपyयाला शोधPन काढाय(या आ]त. कpठलाही एक

माणPस 8वचारात ƒया. जशी प;<वी(या Œ•ाकडची, YहणZच आपyया पायाकडची 8दशा 'खाली' आ], तशी
प;<वीगोला(या Œ•ाकडची, YहणZ `या माणसा(या पायाकडची 8दशा `या(यासाठी 'खाली' आ]. `या(या

डो•याकडची 8दशा 'वर'. प;<वीवर(या कpठyयाही 8ठकाणाœन उCरˆ,वाकडची 8दशा 'उCर', आिण `या(या
उलटीकडची YहणZ दिSण ˆ,वाकडची 8दशा YहणZ दिSण (आकgती ७a).

आता त,म(या बाजP(या 8दशा ठरवा. `यापkकी उCDकडL त@ड कEन उ‰ रहा. त,म(या कpठyया हाताला पPवN

TU? उज‡या. प;<वीगोलावरचा माणPसही उCDकडL (उCरˆ,वाकड(या 8द‹ला) त@ड कEन उभा करा. `याचा
उजवा हात िजकडL आ] ती `याची पPवN (प;<वीगोलावर(या माणसाची पPवN ठरवvयासाठी त,Yहाला ती

`या(यासारŽ उ‰ आहात अR मानाJ ला¡ल. त,मm शरीर •किचत वळवPन `या(याwमाणL करायचा wय`न

करा YहणZ `या माणसाचा उजवा हात ठरवणL सोt जाइल). पPव(या
³
उलटीकडची, YहणZच `या माणसा(या
डा‡या हाताची 8दशा पिšम (आकgती ७a).

आता या 8दशा आपyयाला आकgतीत दाखवाय(या आ]त. 8Wिमतीय कागदावर ६ 8दशा कशा दाखवाय(या?

'वर', 'उCर' व 'पPव'N या तीन 8दशा X, Y आिण Z अSाwमाणL एक¨क6ना लaब आ]त. `याम,ळL कpठyयाही चार
8दशा कागदावर दाखवyया की उर9yया दोन 8दशा कागदा(या प;lभागाला लaब आत आिण बा]र अशा

असतील. उदाहरणाथN नकाशा जिमनीला सम6तर धEन नकाशात उCर, दिSण, पPवN आिण पिšम या चार

8दशा दाखवतात. वर ही 8दशा नकाशा(या कागदाला लaब, बा]र Tणारी असU आिण खाली ही 8दशा आत

जाणारी असU. प;<वीवरगोलावर(या माणसा(या वर, खाली, उCर, दिSण या 8दशा आकgती ७b मsT

दाखवyया आ]त आिण वर, खाली, पPव,N पिšम या 8दशा आकgती ७c मsT दाखवyया आ]त. या 8दशा

दाखवता या‡यात YहणPन प;<वी(या यो“य `या द;lीकोनातPन काढ9yया आकg`या 8नवडyया आ]त. त,Yही

fवाsयाय आकgती ६a, b, c, d, e मsT काढ9yया माणस6पkकी w`Tक आकgतीतील एका माणसा(या (यो“य `या
चार) 8दशा दाखवा.

आकgती ७
[वग4त िशकवत6ना लहानशा चकतीवर उCर, दिSण, पPवN आिण पिšम या चार 8दशा काढा. žया

माणसा(या 8दशा ठरवाय(या आ]त, `याची उCर 8दशा ठरवली की चकतीवरील उCर 8द‹चा बाण उCर
ˆ,वाकडL अRल अशा प›तीM चकती `या माणसा(या पायात ठLवा, YहणZ बाकी(या 8दशा आपोआप
कळतील.]

िS8तजाची Dषा

जर प;<वी गोल आ] तर आपyयाला जवळ जवळ सपाट आ] अR का 8दसU? वत,ळ
N ाची 8jžया वाढवत Mली

की `याची व&ता कमी होत जाU. प8रणामी, मोठ£ा jžT(या वत,ळ
N ाचा प8रघ जवळ जवळ सपाट 8दसतो. ]
म,ल6ना समजावPन स6गvयासाठी हातवाIय6ची मदत घLता Tईल. समजा त,Yही •पगप´गचा µडP हातात धररा
आ] अR समजा, त,मचा हात कसा अRल? आता 8&}टचा µडP दरला आ] अR समजPन हाताचा आकार

बदला, आता काyप8नक फpटबॉल हातात धरा. हाताचा तळवा सपाट होत जातो ] म,ल6(या लSात आणPन
{ा. अŽरीस म,ल6ना 8वचारा की सव4त मोठा कpठला गोळा आपyयाला हातात धरता Tईल? कसा धरावा
ला¡ल? सव4त मोठा उपल|ध अस9ला गोळा प;<वी हा असPन तो धरvयासाठी पाल‘ पडPन हात पसराJ
लागतील अR उCर म,ल6नी 8द9 तर आप9 िशकवणL `य6ना समजU आ] अR मानायला हरकत नाही.

fवाsयाय आकgती ८a, b, c, d मsT प;<वीचा आकार &मा&माM वाढवत Mला आ]. `यावर उ$या रा8ह9yया
माणस6चा (A, B, C, D) आकार माj तोच ठLवला आ]. आता w`Tक माणसाला `या(या प;<वीचा 8कती
ल6बपयतचा
¸
प;lभाग 8दRल? A ला काढyयाwमाणL त,Yहाला w`Tक माणसा(या डो•यापासPन प;<वीला

fप¹शका काढा‡या लागतील (सोयीसाठी डोळL डो•या(या टोकाला आ]त अR मान9 आ]). w`Tक आकgतीत

दोन बाजPला काढ9yया दोन fप¹शक6मधील कोन मोजा? प;<वी मोठी होत ¡ली तसा कोनात काय फरक पडत
¡ला. जर प;<वी माणसा(या मानाM खPपच मोठी असली तर कोन जवळ जवळ १८० अaशाचा होईल का?
YहणZच जवळ जवळ सपाट िS8तज 8दRल का?

हा य,•तीवाद प;<वीचा आकार कायम ठLवPन माणसाचा आकार कमी करत Mऊनही करता Tऊ शकतो.
`यासाठी fवsयाय आकgती ९ (a, b, c, d) काढा.

fवाsयाय आकgती ८D मsT प;<वीची 8jžया माणसा(या उaची(या २२ पट आ]? खरी 8jžया 8कती पट आ] ]
त,Yहाला माहीत आ] का? U आपण 'प;<वीची 8jžया' या भागात शोधPन काढP.

एका{ा 8ठकाणची िS8तजाची Dषा YहणPन `या 8ठकाणी fप¹शका काढPन चा9ल ना? आपण याप,ढL आपण
असा सa}त (wघात/wथा) पाळणार आहोत.

fवाsयाय आकgती १० मधील माणस6m िS8तज काढPन `यावEन `य6ची 8न8रSणL कशी असतील याm भाकीत
करा.

प;<वीची 8jžया

प;<वीचा आकार खPप मोठा असyयाम,ळL ती गो\यासारखी गोल असPनही सपाट आ] अR वाटU. पण प;<वीचा
आकार न•की 8कती मोठा आ]? कसा आिण कpणी शोधला अRल प;<वीचा आकार?

fवाsयाय २ मsT त,म(या लSात आ9 अRल की प;<वीवर पडणारी सPय8N करणL सम6तर आ]त अR आपण मानP
शकतो. या ग;8हतका(या आधाD इराथोfU8नस या ¼ीक शा½¾ाM प;<वी(या आकाराचा प8हला अaदाज
काढला. आपणही `या(याच प›तीM प;<वीची 8jžया 8कती आ] ] शोधPन काढP.

fवाsयाय २ (आकgती ४) मsT त,Yही प;<वीवर(या दोन JगJग\या 8ठकाणी पडणारी सावली काढलीत.

तशाच wकारची अजPन एक आकgती (आकgती ११) खाली 8दली आ]. A या 8ठकाणी सPयN डो•यावर असyया
कारणाM सावलीची ल6बी शP•य आ]. `याचJळी 8वष,वव;CापासPन φ र¿8डयन अSव;Cावर B या 8ठकाणी h

इत•या उaची(या काठी(या सावलीची ल6बी l आ]. A आिण B मधील अaतर D इत} अRल आिण प;<वीची
8jžया r अRल तर

आकgती ११
D = rφ
φ = l/h

(φ र¿8डयन मsT मोजला आ], र¿8डयन ] कोनाm माप मोजयm एकक आ])
(φ लहान असला तर)

∴ D = rl/h
r = Dh/l
आता Z‡हा त,म(या Áोमन(या काठीची ल6बी (h) १R.मी असU व आज(या लहानात लहान सावलीची ल6बी
(l) १R.मी. असU U‡हा सावलीची ल6बी शP•य असणाD 8ठकाण इथPन ६४०० 8क.मी. ¦र असU (D).
यावEन प;<वीची 8jžया (r) काढा (एक} सारखी करायची काळजी ƒया). इराथोfU8नसM दोन हजार
वषÂपPवी या प›तीM प;<वीची 8jžया शोधPन काढली, ती साधारण 6400 8क.मी. आ].

माणसाची उaची जाfतीत जाfत 2 मीटर (6.5 फÃट) असU. प;<वीची 8jžया 6400 8क.मी. YहणZ 6400000 मी.
आ]. यावEन प;<वीची 8jžया माणसा(या उaची(या 8कती पट आ] U काढा.

(प;<वी गोल आ] ] म,ल6ना समजावPन स6गvयासाठी िल8ह9ला 'प;<वीचा आकार' हा 9ख सोबत जोडला

आ]. हा भाग वग4त िशकवPन झाला की तो 9ख ३-३ म,ल6(या गटात वाचायला {ा. 9खात काही आकg`या

8दyया आ]त व `या म,ल6नी पPणN कराय(या आ]त, `या `य6ना 8त‘च पPणN करायला {ा, क(m-प•} करायची

गरज नाही.)

!थिमक खगोलशा,
।.वा0याय ३।
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B. आकFती ६a-e

E. माणसाची उJची जा<तीत जा<त 2 मीटर (6.5 फLट) असN. प./वीची POQया 6400 Pक.मी. RहणS 6400000
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