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प>9वीचा अाकार कसा अा<?

पmवीचा अाकार कसा अाŽ? असा w†न Jवचारला तर कोणीही पटकन cडžसारखा गोल अाŽ अŠ
उlर pईल. अापण पmवीdया गोलाची छोटी wJतकŸती बघतो, अ›तराळ यानातžन पmवीb काढ€€
फोटो बघतो अािण पmवीb गोल असण— अाप•या अ›गवळणी पडžन जाj. पण अाज सवšसामाuय

वाटणारी ही गो‡ शोधžन काढायला अtक शतZ लागली. अtक लोक•नी या w†नाचा पाठप•रावा

क}न, wस›गी लोक•चा रोष घ—ऊन पmवीचा अाकार गोल अाŽ अािण ती ि‹थर नसžन सžय• भोवती
Jफरj Ž शोधžन काढ€.

खžप पžव•, e„हा अ›तराळ याtच काय ‹वय›चिलत याtही न„हती j„हाdया काळाची क•पना

करा. 'पmवीचा अाकार कसा अाŽ?' हा w†न पडiयाbच j„हा काही कारण न„हj. पmवी yहणe

अापली जमीन सपाट अाŽ, Jतdयावर छोg मोठ— खाच-खळ_, ड–गर द¦या अाŽत, पण म•ळात ती

सपाटच अाŽ अŠच सग‚य•ना वाटत होj. ह•, ती tमकी Jकती मोठी अाŽ, Jतला कड अाŽ की
नाही अŠ w†न लोक•ना पडत होj. पण वहाt नस•याम•ळ— खžप ल•ब जाण— ही श]य न„हj.

kयाम•ळ— पmवी tमकी Jकती मोठी अाŽ Ž मोजण— श]यच न„हj. मा¤ काळ मोजाiया साठी,

yहणe वषš, मJहt मोजiयासाठी कœठ€ ता• कधी कœठ— Jदसतात याdया सJव‹तर अािण अचžक
न–दी प•‰कळ प•व•पासžन Z•या _•या होkया.

पmवीचा अाकार शोधžन काढायची पJहली श]यता Jदसली ती खलाश•म•ळ—.

साधारण अडीच हजार वष‘पžव• `ीसमsz अारमाराचा प•‰कळ Jवकास झाला. खलाशी

लोक „यापार वग˜• कारण•नी जहाe घ—ऊन सम•qातžन oर oर जाऊ लाग€. kयासाठी जहाज
ब•धणी, नका… तयार करण— इkयादी त›¤— JवकJसत झाली. सम•qात र‹ता ठरवायला काहीच

खाणाख•णा नसतात, kयाम•ळ— ता¦य•व}न Jदशा ठरवžन जहाe हाकावी लागत. kयाम•ळ— kय•ना
ता¦य•ची, kय•dया जाग•ची अचžक माJहती असावी लागत अŠ. kयासाठी kय•ना पžव•पासžन
घ—त€•या न–द”चा उपयोग झाला.

खžप ल•बवर जाऊनही खलाश•ना पmवीची कड िमळाली नाही, पण एक मeशीर गो‡

kय•dया ल¡ात अाली. न„या Jठकाणb अाकाश `ीसमधžन रा¤ी Jदसणा¦या अाकाशाv¡ा ƒगळ—

होj. उl•कड— _€ की उl•ला काही नƒ ता• Jदसž लागतात, अािण दि¡ण—कडb ता• JदŠनाŠ
होतात; याउलट, दि¡ण—कड— _€ की दि¡ण—ला नवीन ता• Jदसž लागतात अािण उl•कडb ता•

JदŠनाŠ होतात. yहणe `ीसमधžन अाकाशाचा थोडासा भागच Jदसत होता. पण `ीसमधžन

Jदसणा¦या अाकाशाdया त•कड्याdया अाजžबाजžला मोठ—Š अाकाश अाŽ. kयाचा अाणखी थोडा
भाग nस¦या Jठकाणा•न Jदसतो, पण पžणš अाकाश मा¤ कœठžनच Jदसत नाही.
अŠ का होत अŠल?

पmवी गोल अाŽ Ž त•yहाला माहीत अाŽ. kया अाधारावर अŠ का होत अŠल Ž त•yहाला स•गता
zईल का? खाली Jद€•या अाकŸतीत ३ JनरJनरा‚या Jठकाणा•न (A, B, C) अाकाशाचा कœठला
भाग JदŠल j दाखवा. अािण wkzकाला कœठ€ ता• Jदसतील j स•गा.

खलाश•dया JनJर¡णाb ‹प‡ीकरण piयाb wयkन j„हाdया शाŒ¢•नी स•~ Z€. अŠ

होiयामागb कारण पmवी गोल अाŽ Ž असाƒ अशी न–द पJह•य•दा एिलअाdया पारxJनडसt

Z•याची अाढळj. kयाdयापाठोपाठ थालस (ई.पž. ४६० - ५६२) िम€टोचा अन™ि]सxनस (ई.पž.
६ ƒ शतक) को€फनचा झ—नोफ§नस (ई.पž. ५७० dया स•मारास) या सग‚य•नीही ही क•पना

उचलžन धरली. kय•dयामj पmवी ही गो‚यासारखी असžन ती Jव£ाdया मsयभागी ि‹थर अाŽ.
kय•b पJह€ अन•मान बरोबर होj; पण nस•, yहणe पmवीdया ‹थाना अािण

गतीJवषयीb अन•मान च•कीb होj. j स•धा}न समाजमाuय होiयासाठी अाणखीन अकरा… वषš
लागली.

पmवी गोल अाŽ याb अजžनही काही प•राƒ प•ढ— अा€. पायथागोरस या wJसr शाŒ¢ाt

ल¡ात अाणžन Jद€ की च›q`हणाdया ƒळी पmवीची सावली च›qावर पडत असžन ती कायम
गोलाकारच पडj. अािण कायम गोलाकार सावली फ]त गो‚याचीच पडj.
जर पmवी अ›ड|ासारखी असती तर Jतची सावली कशी पडली असती?

जर पmवी चकतीसारखी सपाट असती तर Jतची सावली कशी पडली असती?

प•‹तक•मsz कायम अाढळणा• जहाजाb उदाहरणही पायथागोरसtच Jद€. जहाe oर जाताना
पJह•य•दा kयाचा खालचा भाग JदŠनासा होतो अािण शीड अ^रीस JदŠनाŠ होj. याउलट,
Jकना¦याकड— zणा¦या जहाजाb शीड पJह•य•दा Jदसj अािण मग हळžहळž खालचा भाग Jदसž
लागतो. kयाचा अथš सम•qाचा पˆभाग गोलाकार असला पाJहe अŠ kयाb yहणण— होj.

पण Jविच¤ गो‡ अशी की जहाe गोलाव~न घस}न खाली पडत कशी नाहीत?

म•ळात गोलाdया सवš भाग•वर माणŠ गोलाकड— पाय अािण ठ—वžन उभी कशी रहातात?

‹तािजराचा wJसr तkव¢ अािण शाŒ¢ अ™Jर‹टॉटल (ई.पž. ३८४ - ३२२, yहणe

अाजपास•न स•मा• २३५० वषš •पžव•) याt स•Jगत€ की पmवी सवš व‹तž›ना ‹वतःकड— ^चžन घ—j.

kयाम•ळ— अाधार न Jद€•या सवš व‹तž पmवीdया [qाdया Jद…t अोढ•या जातात. kयाम•ळ— खालची
Jदशा ही कायम पmवीdया [qाकड— असžन wkzक Jठकाणी ƒगळी अाŽ. अशा पrतीt जहाज•dया
खाली पडiयाचा w†न स•टला.

खाली दाखव€•या अाकŸतीत wkzक „य]तीची अािण व‹तžची खालची Jदशा दाखवा.

अ™Jर‹टॉटलt लोक•ना पटवžन Jद€ की गोळा जर खžप मोठा अŠल तर kयाची व\ता कमी कमी

होत जाj. yहणeच गो‚याचा छोटा भाग जवळ जवळ सपात अाŽ अŠ वाटj. खाली एक ’बo
Jदला अाŽ. kयाdया भोवती १ Š. मी. पासžन ५ Š. मी. पयšuत १ Š. मी. t मोठी होत जाणारी
वत•šळ— काढा. कœठ•या वत•šळाची व\ता सग‚यात जा‹त अाŽ? कœठ•या चत•šळाचा छोटा भाग
जा‹त सपाट वाgल? अन›त J¤fzb वत•šळ कŠ अŠल?

पmवीचा गोळा सपाट वाटावा इतका मोठा अाŽ. कब•ल. पण yहणe tमका Jकती मोठा? kयाb
काही मोजमाप अाŽ की नाही? पmवीb माप मोजायचा w†न अजžन अन•lJरतच होता.

अ€]झािuhयाdया इराथो‹jJनसt (इ. पž. २७६ - इ. पž. १९४) एक डोZबाज wयोग का~न या
w†नाb उlर शोधžन काढ€. हा wयोग अापण थोड]यात समजावžन घ—ऊ.

ल¡ात aया, की ƒगƒग‚या अ¡वlाव~न कœठ•याही ता¦याची ि¡तीजापासžनची उ›ची जशी
बदलj तशीच सžय•चीही बदलणार.

पmवी सžय•पासžन खžप oर अस•याम•ळ— सžय•ची Jकरण— पmवीdया सवš भाग•वर सम•तर पडतात.
अाता e„हा सžयš एखा¥ा Jठकाणी डो]यावर अŠल j„हा nस¦या Jठकाणी, पmवीdया

गोलाकाराम•ळ— सžयš डो]यावर नŠल. खालdया अाकŸतीत A अािण B अशा दोन काठ{ा दाखव•या
अाŽत. kय•ची सावली कशी पड—ल j दाखवा.

अाता ला¡ात aया की Jसएना या Jठकाणी वष•dया एका Jविश‡ Jदवशी yहणe २१

माचšला सžयš डो]यावर zतो. yहणe सावली सग‚यात लहान पडj. पण अ€]झािuhयाला मा¤
kयाच Jदवशी, kयाच ƒळी थोडी जा‹त सावली पडj. ही गो‡ इराथो‹jJनसला माहीत होती.
kयाव}न kयाt पmवीची J¤fया अािण परीघ काढला.
जवळ अाŽ.

कौत•काची गो‡ yहणe kयाt काढ€€ उlर Ž अाlा काढ€•या उlराdया अगदी

