10. अवकाश मोहीम
थोडे आठवा.
1.अवकाश व आकाश याांत काय फरक आहे?
उत्तर: पथ्
ु त्या डोळयाांनी दिसू शकणारा छतासारखा
ृ वीच्या वातावरणाचा व त्याही पलीकडचा पथ्
ृ वीवरून नस
भासणारा भाग म्हणजे आकाश होय. ग्रह व तारे इत्यािी गोलाांमधील सलग ररकामी जागा म्हणजे
अवकाश होय.
2.सौरमांडळातील ववववध घटक कोणते?
उत्तर : सौरमांडळातील ववववध घटक याप्रमाणे: सय
ू ,य ग्रह,उपग्रह,लघग्र
ु ह,धूमकेतू आणण उल्का.
3.उपग्रह म्हणजे काय?
उत्तर : स्वतांत्रपणे सय
ू ायभोवती पररभ्रमण न करता एखािया ग्रहाभोवती पररभ्रमण करणाऱ्या खगोलीय
वस्तस
ू उपग्रह असे म्हणतात.
4.पथ्
ृ वीला ककती नैसर्गयक उपग्रह आहे त?
उत्तर : पथ्
ृ वीला एकच नैसर्गयक उपग्रह आहे; तो म्हणजे चांद्र.
अवकाश मोहीमा तांत्रज्ञानात व ववशेषतः अवकाश तांत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमळ
ु े ववसाव्या शतकाच्या उत्तराधायत
अवकाशयानाांची ननर्मयती केली गेली व अवकाशयात्रा करणे शक्य झाले. तेव्हापासन
ू हजारो कृत्रत्रम उपग्रह
पथ्
ृ वीभोवती पररक्रमा करण्यासाठी ववर्शष्ट कक्ाांमध्ये अवकाशात प्रस्थावपत केले गेले आहे त. या र्शवाय
सय
य ालेतील ववववध घटकाांचा जवळून अभ्यास करण्यासाठी काही ववर्शष्ट यांत्रे सय
य ालेतील ववववध
ू म
ू म
घटकाांकडे पाठवन
ू अवकाश सांशोधन मोदहमा राबवल्या गेल्या आहे त.
अवकाश मोदहमाांचे िोन प्रकारात वगीकरण केले जाते. कृत्रत्रम उपग्रह पथ्
ृ वीच्या कक्ेत प्रस्थावपत करून
ववववध प्रकारचे सांशोधन करणे तसेच उपग्रहाांचा आपल्या जीवनोपयोगी गोष्टीांसाठी उपयोग करणे हे
पदहल्या प्रकारच्या मोदहमाांचे उििीष्ट असते. िस
ु ऱ्या प्रकारच्या मोदहमाांचे उििीष्ट सौरमांडलातील वा त्या
बाहे रीलही ववववध घटकाांकडे अवकाशयाने पाठवन
ू त्या घटकाांचे जवळून ननरीक्ण करणे व त्याांना जाणून
घेणे हे असते.

माहीत आहे का तम
ु हाांला?

अवकाशयानातन
ू अवकाशात जाणारा सवयप्रथम मानव हा रर्शयाचा यरु ी
गागारीन होता. त्याने सन 1961 मध्ये पथ्
ृ वीची पररक्रमा केली.

सवयप्रथम चांद्रावर पाऊल ठे वणारी (1969) व्यक्ती नील आमयस््ााँग

(अमेररका) ही होय. भारताच्या राकेश शमाय याांनी सन 1984 मध्ये

रर्शयाच्या अवकाशयानातन
ू पथ्
ु ीता ववल्यम्स
ृ वीच्या पररक्रमा केल्या. सन

व कल्पना चावला याांनीही अमेररकेच्या 'नासा' (National Aeronautics
and space Administration) या सांस्थेच्या अवकाशयानातन
ू अवकाश
भ्रमण केले.

थोडे आठवा
कृत्रत्रम उपग्रहाांद्वारे कोणकोणत्या प्रकारच्या ित्रु बयणी पथ्
ृ वीची पररक्रमा करत असतात? त्याांना अवकाशात
ठे वणे का आवश्यक असते?
उत्तर : (1) कृत्रत्रम उपग्रहाांवर पढ
ु ील प्रकारच्या ित्रु बयणी काययरत असतात:
(i) दृश्य-प्रकाश वक्रीभवक िब
ु ीण (ii) दृश्य-प्रकाश परावतयक िब
ु ीण (iii) रे डडओ िब
ु ीण.
(2) पथ्
ृ वीवर उभारण्यात आलेल्या ित्रु बयणीांना वातावरणातील तापमान, हवेचा िाब, ढगाळलेले वातावरण,
शहरातील प्रखर प्रकाशझोत अशा ववववध अडचणीांना सामना करावा लागतो. या समस्याांवर मात करून
कोणत्याही अडथळयाववना अर्धक स्स्थर व सस्
ु पष्ट प्रनतमा र्मळवण्यासाठी ित्रु बयणी पथ्
ृ वीऐवजी अवकाशात
ठे वणे आवश्यक असते.
साांगा पाहू.
तम
ु च्या भ्रमणध्वनीमध्ये र्सग्नल कोठून येतो? भ्रमणध्वनी मनोऱ्यामध्ये तो कोठून येतो? िरू र्चत्रवाणीचे
काययक्रम िरू र्चत्रवाणी सांचात कसे येतात? तम्
ु ही वत्ृ तपत्रामध्ये आपल्या िे शावरील मॉन्सन
ू च्या ढगाांची
स्स्थती िाखवणारी छायार्चत्रे पादहली असतील. ती कशी र्मळवली जातात?
उत्तर : भ्रमणध्वनीमध्ये येणारा र्सग्नल हा आपल्या भागात जवळ असलेल्या भ्रमणध्वनी मनोऱ्यातन
ू
येतो. भ्रमणध्वनी मनोरा हे र्सग्नल ववववध िळणवळण उपग्रहाांमाफयत र्मळवतो.
उिा. INSAT व GSAT उपग्रह मार्लका.

त्याचप्रमाणे, िरू र्चत्रवाणीसांच पथ्
ृ वीभोवती पररभ्रमण करणाऱ्या वेगवेगळया ध्वननर्चत्रप्रक्ेपक उपग्रहाांकडून
र्सग्नल स्वीकारतात.
िे शाच्या आकाशावर असलेल्या मॉन्सन
ू च्या ढगाांची स्स्थती आणण वातावरणातील बिल, याांची छायार्चत्रे
िे शातील सवय वत्ृ तपत्राांमध्ये प्रर्सिध केली जातात. ही छायार्चत्रे INSAT,GSAT या हवामान
उपग्रहमार्लकाांकडून प्राप्त झालेली असतात.
अवकाश मोहहमा - गरज, उददे श, महत्तत्तव:
(1) मानवाला आकाश आणण अवकाशाबिद्ल नेहमीच आकषयण रादहले आहे.
(2) सरु
ु वातीस पथ्
ु वात केली. त्यानांतर
ृ वीवरून ित्रु बयणीांच्या साहाय्याने मानवाने अवकाश ननरीक्णाची सरु
िब
ु ीण व इतर उपकरणे असणारे कृत्रत्रम उपग्रह मानवाने अवकाशात पाठवले.
(3) त्यापढ
ु ील टप्प्याांत मानवाने पथ्
ृ वीकक्ेत तसेच पथ्
ृ वीकक्ेच्या पलीकडेही, िरू वर अवकाश मोदहमा हाती
घेतल्या आणण सौरमाला, सौरमालेची ननर्मयती, उत्क्राांती, तसेच सौरमांडलापलीकडील ववश्वाचाही वेध
घेण्याचा प्रयत्न केला. मानव स्वतः अांतराळ प्रवासही करू लागला.
(4) अवकाश मोदहमाांचे चार प्रमख
ु उििे श :
(i) अवकाशात उपग्रह पाठवणे.
(ii) पथ्
ृ वीवरील जीवनोपयोगी गोष्टीांसाठी उपग्रहाांचा वापर करणे.
(iii) सौरमांडल व त्याही पलीकडील ववश्वाचा वेध घेणे.
(iv) सौरमांडलातील ग्रह- उपग्रहाांचा अभ्यास करणे.
(5) अवकाश मोदहमाांचे महत्त्व :
(i) क्णाधायत जागनतक सांपकय.
(ii) घरबसल्या जागनतक घडामोडी व मादहतीचे आिान-प्रिान, करमणूक.
(iii) आांतरजालाद्वारे मादहतीचा महापरू .
(iv) साधनसांपत्तीचे व्यवस्थापन.
(v) नैसर्गयक आपत्तीांची पव
य च
ू स
ू ना व व्यवस्थापन.

(vi) शत्रस
ै याचा सग
ु न्
ु ावा.
(vii) जागनतक व्यापार, वाहतक
ू , पययटन इत्यािी उपक्रमाांना हातभार .
कृत्रिम उपग्रह (Artificial satelite)
नैसर्गयक उपग्रह म्हणजे पथ्
ृ वीची ककां वा एखािया ग्रहाची ननयर्मत कक्ेत पररक्रमा करणारी खगोलीय वस्तू
होय. चांद्र हा पथ्
ृ वीचा एकमेव नैसर्गयक उपग्रह आहे.सौरमांडलातील इतर काही ग्रहाांना एकाहून अर्धक
नैसर्गयक उपग्रह आहे त. नैसर्गयक उपग्रहाप्रमाणेच एखािे मानवननर्मयत यांत्र पथ्
ृ वीच्या ककां वा एखािया ग्रहाची
ननयर्मत कक्ेत पररक्रमा करीत असेल तर त्यास कृत्रत्रम उपग्रह म्हणतात.

पदहला कृत्रत्रम उपग्रह 'स्पट
ु ननक' हा रर्शयाने
1957 साली अवकाशात पाठवला. आज असे
हजारो उपग्रह पथ्
ृ वीभोवती

पररभ्रमण करीत

आहे त. हे उपग्रह सौर ऊजाय वापरात असल्याने
त्याांच्या िोन्ही बाजल
ू ा पांखाांसारखे सौरपॅनेल
लागलेले असतात. पथ्
ृ वीवरून येणारे सांिेश
ग्रहण करण्यासाठी व पथ्
ृ वीकडे सांिेश
पाठववण्यासाठी उपकरणे बसववलेली असतात. प्रत्येक उपग्रहामध्ये त्याांच्या कायायनस
ु ार लागणारी इतर
उपकरणे असतात. असा एक उपग्रह आकृतीमध्ये िाखववला आहे . पथ्
ृ वीवरून उपग्रहाकडे जाणारे आणण
उपग्रहाकडून पथ्
ृ वीवरील भ्रमणध्वनी, भ्रमणध्वनी मनोरे , इत्यािीकडे येणारे सांिेश िाखवले आहे त. ववववध
प्रकारचे कायय करण्यासाठी हे उपग्रह अवकाशात सोडण्यात येतात.

INSAT : Indian National Satelite

GSAT : Geosynchronous Satelite

IRNSS : Indian Regional Navigation Satelite System
IRS : Indian Remote Sensing Satelite

GSLV : Geosynchronous Satelite Launch Vehicle
PSLV : Polar Satelite Launch Vehicle

उपग्रहाचा प्रकार

उपग्रहाचे कायय

भारताच्या उपग्रहमार्लकाांची व
प्रक्ेपकाांची नावे

हवामान उपग्रह (Weather

हवामानाचा अभ्यास व

INSAT व GSAT

िळणवळण उपग्रह

जगभरातील वेगवेगळया

INSAT व GSAT

Satelite)

(Communication Satelite)

हवामानाचा अांिाज वतयवणे.
प्रिे शाांमध्ये ववर्शष्ट लहरीांद्वारे
सांपकय प्रस्थावपत करणे.

प्रक्ेपक : GSLV
प्रक्ेपक : GSLV

ध्वनी-र्चत्र प्रक्ेपक उपग्रह

िरू र्चत्रवाणी काययक्रम प्रक्ेपीत

INSAT व GSAT

दिशािशयक उपग्रह (Navigational

पथ्
ृ वीवरील कुठल्याही दठकाणाचे

IRNSS

(Braodcast Satelite)
Satelite)

करणे.

भौगोर्लक स्थान म्हणजेच त्या
स्थानाचे अत्यांत अचूक अक्ाांश

प्रक्ेपक : GSLV
प्रक्ेपक : PSLV

(Latitude) व रे खाांश

(Longitude) ननस्श्चत करणे.
सैननकी उपग्रह (Military
Satelite)

पथ्
ृ वी-ननरीक्क उपग्रह (Earth
observation Satelite)

सांरक्ण दृस्ष्टकोनातन
ू

भप्र
ू िे शावरील मादहती सांकलन
करणे.

पथ्
ृ वीच्या पष्ृ ठभागावरील जांगले

वाळवांटे, सागर, ध्रुव प्रिे शावरील
बफय याांचा अभ्यास तसेच

नैसर्गयक सांसाधनाचा शोध व

व्यवस्थापन, महापरू ,ज्वालामख
ु ी
उद्रे क अशा नैसर्गयक आपत्ती
मध्ये ननरीक्ण व मागयिशयन
करणे.

IRS

प्रक्ेपक : PSLV

कृत्रिम उपग्रहाच्या भ्रमण कक्षा (Orbits of Artificial Satelite)
सवय उपग्रह एकसारख्या कक्ाांमध्ये पथ्
ृ वीभोवती भ्रमण करीत नाहीत. कृत्रत्रम उपग्रहाच्या भ्रमणकक्ेची
भप
ू ष्ृ ठापासन
ू ची उां ची ककती असावी, भ्रमणकक्ा वतळ
ुय ाकार असावी की लांबवतळ
ुय ाकार असावी, ववषव
ु वत्ृ ताला
समाांतर असावी की ववषव
ु वत्ृ ताशी कोन करणारी असावी, या सवय गोष्टी उपग्रहाच्या कायायनस
ु ार ठरतात.
भप
ू ष्ृ ठापासन
ू ववर्शष्ट उां चीवर कफरते ठे वण्यासाठी
उपग्रहाला उपग्रह प्रक्ेपकामाफयत त्या उां चीपयंत नेण्यात
येत.े त्यानांतर त्या उपग्रहाला त्याच्या ननधायररत कक्ेत
प्रस्थावपत करण्यासाठी कक्ेच्या स्पशयरेषच्
े या दिशेने
ववर्शष्ट वेग (Vc) दिला जातो. हा वेग र्मळताच उपग्रह
पथ्
ू
ृ वीभोवती प्रदिक्णा घालू लागतो. या वेगाचे सत्र
पढ
ु ीलप्रमाणे तयार करता येईल.
जर m वस्तम
ु ानाचा उपग्रह पथ्
ू r उां चीवर व पष्ृ ठभागापासन
ू h उां चीवर Vc या चालीने
ृ वीच्या केंद्रापासन
पररभ्रमण करत असेल तर त्यावर कायय करणारे अर्भकेंद्री बल,

𝑚𝑣𝑐2
𝑟

एवढे असेल.

हे अर्भकेंद्री बल पथ्
ु त्व प्रिान करते म्हणन
ू , अर्भकेंद्री बल = पथ्
ु त्वीय बल
ृ वीचे गरु
ृ वी व उपग्रहातील गरु
𝑚𝑣𝑐2
𝑅+ℎ

=

𝐺𝑀𝑚
(𝑅+ℎ)2

𝐺𝑀

𝑣𝑐2 = 𝑅+ℎ
𝐺𝑀

𝑣𝑐 = √𝑅+ℎ ………………… (1)
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2
G = गरु
ु त्वीय स्स्थराांक= 6.67 x 10 N m /kg
24
M = पथ्
ु ान= 6 x 10 kg
ृ वीचे वस्तम
6
R = पथ्
ृ वीची त्रत्रज्या=6.4 x 10 m=6400 km

h = उपग्रहाची भप
ू ष्ृ ठापासन
ू उां ची
R + h = उपग्रहाच्या भ्रमणकक्ेशी त्रत्रज्या
वरील सत्र
ू ावरून असे दिसन
ू येते की, ववर्शष्ट वेग (𝑣𝑐 ) हा उपग्रहाच्या वस्तम
ु ानावर अवलांबन
ू नसतो.
उपग्रहकक्ेची भप
े असलेला वेग कमी होत जातो.
ू ष्ृ ठापासन
ू उां ची वाढत जाते तसा त्या उपग्रहाांचा स्पशयरेषत
भप
ू ष्ृ ठापासन
ू कृत्रत्रम उपग्रहाची भ्रमणकक्ाांची उां ची ककती आहे, त्यानस
ु ार सवयसाधारणपणे कक्ाांचे वगीकरण
केले जाते.
उच्च कक्षा (High Earth Orbits):(भप
ू ष्ृ ठापासन
ू उां ची > 35780 𝑘𝑚)

ज्या उपग्रह भ्रमण कक्ाांची भप
ू ष्ृ ठापासन
ू उां ची 35780 km ककां वा जास्त असते त्या कक्ाांना उच्च कक्ा
म्हणतात. आपण पढ
ु ील उिाहरणात पाहणारच आहोत, की भप
ू ष्ृ ठापासन
ू 35780 km एवढया उां चीवर
असलेल्या उपग्रहाला पथ्
ू य करायला जवळपास 24 तास लागतात. आपल्याला मादहती
ृ वीभोवती प्रदिक्णा पण
आहे की पथ्
ु धा स्वतःभोवती एक फेरी पण
ू य करण्यास 24 तास लागतात. या उपग्रहाची कक्ा जर
ृ वीला सि
ववषव
ु वत्ृ ताला समाांतर असेल तर, पथ्
ृ वीला स्वतःभोवती पररवलन करण्यास लागणारा कालावधी व
उपग्रहाला पथ्
ृ वी भोवती पररभ्रमण करण्यास लागणारा कालावधी एकच असल्याने पथ्
ृ वीच्या सापेक् हा
उपग्रह अवकाशात जणू काही स्स्थर आहे असा भास होतो. एकाच गतीने समाांतर चालत असलेल्या
वाहनातील प्रवाशाांना शेजारील वाहन स्स्थर असल्याचा भास होतो. तसेच इथे घडते. म्हणून अशा उपग्रहाांना
भस्ू स्थर उपग्रह (Geosynchronous Satelite) असे म्हणतात. असे उपग्रह भस्ू स्थर असल्याने पथ्
ृ वीच्या
एकाच भागाचे सतत ननरीक्ण करू शकतात. म्हणून हवामानशास्त्र, िरू ध्वनी, िरू र्चत्रवाणी,आकाशवाणी
याांच्या सांिेशवहनामधेही याांचा उपयोग होतो.
मध्यम कक्षा (Medium Earth Orbits) : (भप
ू ष्ृ ठापासन
ू उां ची 2000 km ते 35780 km)
ज्या उपग्रह भ्रमण कक्ाांची उां ची भप
ू ष्ृ ठापासन
ू 2000 km ते 35780 km च्या िरम्यान असते अशा
कक्ाांना मध्यम कक्ा म्हणतात. भस्ू स्थर उपग्रह हे ववषव
ु वत्ृ ताच्या अगिी वर पररभ्रमण करतात. त्यामळ
ु े,
उत्तर ककां वा िक्षक्ण ध्रुवीय प्रिे शाांचा अभ्यास करण्यासाठी ते फारसे उपयक्
ु त ठरत नाहीत. त्यासाठी मग
ध्रव
ुय ाकार मध्यम कक्ा वापरण्यात येतात. या कक्ाांना 'ध्रव
ु ीय प्रिे शाांवरून जाणाऱ्या लांबवतळ
ु ीय कक्ा' असे
म्हणतात. या कक्ाांमध्ये उपग्रह जवळपास 2 ते 24 तासात एक प्रदिक्णा पण
ू य करतो.
काही उपग्रह भप
ू ष्ृ ठापासन
ू जवळपास 20,200 km उां चीवर वतळ
ुय ाकार कक्ेतन
ू भ्रमण करतात. दिशा-िशयक
उपग्रह या कक्ाांमध्ये भ्रमण करतात.
निमि कक्षा (Low Earth Orbits) : (भप
ू ष्ृ ठापासन
ू उां ची 180 km ते 2000 km)
ज्या उपग्रह भ्रमणकक्ाांची भप
ू ष्ृ ठापासन
ू उां ची 180 km ते 2000 km असते अशा कक्ाांना ननम्न कक्ा
म्हणतात. शास्त्रीय प्रयोगाांसाठी अथवा हवामान अभ्यासासाठी वापरले जाणारे उपग्रह ननम्न कक्ाांमध्ये
भ्रमण करतात. त्याांच्या कक्ाांच्या उां चीनस
ु ार जवळपास 90 र्मननटात त्याांचे एक पररभ्रमण पण
ू य होते.
आांतरराष््ीय अवकाशस्थानक (International Space Station), हबल ित्रु बयण हे सि
ु धा याच प्रकारच्या
कक्ाांमध्ये पररभ्रमण करतात.
आकृतीमध्ये उपग्रहाच्या ववववध कक्ा िशयववलेल्या आहेत.

सोडवलेली उदाहरणे:
उदाहरण 1.समजा उपग्रहाची कक्ा भप
ू ष्ृ ठापासन
ू बरोबर 35780 km एवढया उां चीवर असेल तर त्या
उपग्रहाचा स्पशय रे षत
े ील वेग काढा.
दिलेली मादहती: G = 6.67 x 10-11 N m2 /kg2
M=6 x 1024 kg (पथ्
ृ वीसाठी)
6
R=6400 km (पथ्
ृ वीसाठी) = 6.4 x 10 m

h = उपग्रहाची भप
ू ष्ृ ठापासन
ू ची उां ची 35780 km.
उपग्रहाचा वेग = v = ?
R + h = 6400 + 35780 = 42180 x 103 m
𝐺𝑀
𝑅+ℎ

v = √

(6.67×10−11 )×(6×1024 )
42180×103 𝑚

=√

40.02×1013

=√ 42180×103
40.02

= √42180 × 1010
=√0.0009487909 × 1010

=√9487909
v = 3080.245 m/s = 3.08 km/s
उिाहरण 2: मागील उिाहरण 1 मधील उपग्रहाला पथ्
ृ वीची एक पररक्रमा करण्यास ककती अवधी लागेल?
दिलेली मादहती: उपग्रहाची पथ्
ू उां ची=35780 km, उपग्रहाची चाल = v = 3.08 km/s
ृ वीपासन
समजा हा उपग्रह T कालावधीत पथ्
ू य करतो. एक प्रदिक्णा पण
ू य करताना
ृ वीभोवती एक प्रदिक्णा पण
उपग्रहाने कापलेले अांतर म्हणजे त्याच्या कक्ेचा परीघ. जर कक्ेची r त्रत्रज्या एवढी असेल तर उपग्रहाने
कापलेले अांतर 2𝜋r एवढे असेल. यावरून उपग्रहाच्या एका प्रदिक्णेसाठी लागणारा कालावधी खालील
प्रमाणे काढता येईल
r = पथ्
ू उपग्रह कक्ेची त्रत्रज्या = R + h
ृ वीकेंद्रापासन
h = उपग्रह भ्रमण कक्ाांची भप
ू ष्ृ ठापासन
ू ची उां ची
v =

अांतर
काल

=

परीघ
काल

T =

2𝜋𝑟
𝑇

=

2𝜋(𝑅+ℎ)
𝑣

=

2𝜋𝑟
𝑇

2×3.14×(6400+35780)
3.08

=

= 86003.38 सेकांि
= 23.89 तास = 23 तास 54 मी.
(इथे चाल km/s या एककात घेतल्याने त्रत्रज्यासद्ध
ु ा km या एककात घेतली आहे.)
उपग्रह प्रक्षेपक :
(1) उपग्रहाला अवकाशात एका ठरावीक कक्ेपयंत वाहून नेण्याचे काम उपग्रह प्रक्ेपक करतो. उपग्रह
प्रक्ेपक अांतराळात/अवकाशात पाठवण्यासाठी त्यावर ववर्शष्ट रे टा (Thrust) लावावा लागतो.
(2) प्रक्ेपकाची गती आणण त्यावरील रे टा या बाबी उपग्रहाचे वजन आणण कक्ेची उां ची याांवर अवलांबन
ू
असतात. या घटकाांनस
ु ार प्रक्ेपकाचा आराखडा ठरतो.

(3) प्रक्ेपकात प्रामख्
ु याने इांधनाचेच वजन खूप जास्त असते आणण प्रक्ेपक उडवताना इांधनाच्या
वजनाचाही ववचार करावा लागतो. या सवय घटकाांचा ववचार करता इांधन, गती आणण रे टा याांचा पयायप्त
उपयोग करण्यासाठी टप्याटप्याने वजन कमी होत जाणारे टप्याटप्याचे प्रक्ेपक वापरले जातात. बहुतेक
सवय प्रक्ेपक िोन ककां वा अर्धक टप्प्याांचे असतात.
(4) प्रक्ेपकाच्या प्रवासािरम्यान त्यास जसजशी ठरावीक उां ची व गती प्राप्त होत जाते, तसतसे
टप्याटप्यानस
ु ार इांधन सांपत जाते. अशा ररकाम्या टाक्या प्रक्ेपकापासन
ू ववलग होत जातात व पथ्
ृ वीवर
पडतात. त्यामळ
ु े प्रत्येक टप्प्यावर आधीपेक्ा प्रक्ेपकाचे वजन कमी होत जाते. त्यामळ
ु े प्रक्ेपक अर्धक
वेगाने प्रवास करू शकतात.
(5) भारताचा PSLV (Polar Satelite Launch Vehicle) हा चार टप्प्याांचा प्रक्ेपक आहे.
(6) प्रक्ेपक हे फक्त एकिाच वापरता येतात, म्हणून ते फार खचीक पडतात. यावर उपाय म्हणून
अमेररकेने पन्
ु हा पन्
ु हा वापरता येणारे अवकाशयान (Space shuttle) तयार केले आहे. यात फक्त
इांधनाची टाका वाया जाते व अवकाशयान पथ्
ु हा वापरता येत.े
ृ वीवर परत येते व पन्
(7) अवकाशयानाद्वारे उपग्रह कक्ेत सोडता येतात. तसेच अांतराळवीराांचा प्रवासही आता अवकाशयानाद्वारे
केला जातो.

हे िेहमी लक्षात ठे वा.

दिवाळीच्या दिवसात उडववले जाणारे 'रॉकेट' हे एक प्रकारचे प्रक्ेपकच आहे . या रॉकेट मधील इांधन त्याला
जोडलेल्या वातीच्या सहायाने पेटवले की हे रॉकेट प्रक्ेपकाप्रमाणे वर झेपावते. एखािा फुगा फुगवन
ू सोडून
दिल्यावर त्यातील हवा जोराने बाहे र पडते व फुगा उलट दिशेने ढकलला जातो. ही कक्रया िे खील
न्यट
ू नच्या गनतववषयक नतसऱ्या ननयमावर आधाररत आहे.

पथ्
ू दरू गेलेल्या अवकाश मोहहमा (Space missions away from earth)
ृ वीपासि
बहुतेक कृत्रत्रम उपग्रह आपल्या जीवनाला अर्धकार्धक समि
ृ ध करण्यासाठी वापरले जातात. पण आपण
मागील इयत्तेत कृत्रत्रम उपग्रहाांवर ठे वलेल्या ित्रु बयणीद्वारे ववश्वातील ववववध घटकाांची अर्धक मादहती कशी
र्मळवता येते हे पादहले आहे . त्याचप्रमाणे काही अवकाश मोदहमा ववश्वाववषयीचे आपले ज्ञान
वाढवण्यासाठी राबवल्या जातात. यात अवकाशयाने सौरमांडळातील इतर घटकाांकडे, त्याांचे जवळून ननरीक्ण

करण्यासाठी, वापरली जातात. अशा मोदहमाांतन
य ालेच्या उत्पत्ती व
ू नवीन मादहती समोर आली असन
ू सय
ू म
उत्क्राांतीला समजून घेण्यात प्रगती झाली आहे .
अशा मोदहमाांसाठी अवकाशयाने पथ्
ु त्वीय बलापासन
ू मक्
ु त होऊन अांतराळात प्रवास करू शकली
ृ वीच्या गरु
पादहजेत. आपण गरु
ु त्वाकषयण या पाठात र्शकलो आहोत की असे होण्यासाठी एखािया वस्तच
ू ा सरु
ु वातीचा,
म्हणजेच पथ्
ृ वीच्या पष्ृ ठभागावरील वेग हा पथ्
ृ वीच्या मस्ु क्तवेगाहून (Escape Velocity vesc) अर्धक
असणे आवश्यक असते. एखािया ग्रहावरील मस्ु क्तवेग हा खालील सत्र
ू ाने काढता येतो.
2𝐺𝑀
𝑅

Vesc=√
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2
G=गरु
ु त्वीय स्स्थराांक = 6.67 x 10 N m /kg
24
M=ग्रहाचे वस्तम
ु ान = 6 x 10 kg (पथ्
ृ वीसाठी)

R=ग्रहाची त्रत्रज्या = 6.4 x 106 m (पथ्
ृ वीसाठी)
2×6.67×10−11 ×6×1024
6.4×106

Vesc = √

= 11.18 x 103m/s = 11.18 km/s

म्हणजेच, पथ्
ु त्वाकषयणबलापासन
ू मक्
ु त करून एखािे यान अांतराळात प्रवासासाठी पाठवायचे
ृ वीच्या गरु
असल्यास त्यासाठी प्रक्ेपकाची गती कमीत कमी 11.2 km/s एवढी असणे आवश्यक आहे.
माहीत आहे का तम
ु हाांला?

सय
ू य मार्लकेतील आपल्या सवायत जवळचा घटक हा चांद्र होय.
चांद्रापासन
ू आपल्या पयंत प्रकाश पोचण्यास 1 सेकांि लागतो.

म्हणजेच प्रकाशाच्या वेगाने यात्रा केल्यास आपण एका सेकांिात
चांद्रावर पोहोचू शकतो. परां त,ु आपल्या अवकाश यानाांचा वेग

प्रकाशाच्या वेगाहून कमी असल्याने त्याांना चांद्रावर पोचावयास
जास्त वेळ लागतो. एखािया अांतराळयानाला चांद्रापयंत

पोहोचण्यास लागलेला सगळयात कमी वेळ 8 तास 36 र्मननटे
इतका आहे.

चांद्रमोहहमा (Moon missions)
चांद्र आपल्या सवायत जवळची खगोलीय वस्तू असल्यामळ
य ालेतील घटकाांकडे पाठवलेल्या मोदहमाांमध्ये
ु े सय
ू म
चांद्रमोदहमा या सवायत पदहल्या अांतराळमोदहमा होत्या. अशा मोदहमा आजपयंत
सोस्व्हयत,यनु नयन,अमेररका,यरु ोवपयन िे श, चीन,जपान व भारताद्वारे राबववल्या गेल्या आहे त. सोस्व्हयत

यनु नयनने पाठवलेली लन
ु ा मार्लकेतील अवकाशयाने चांद्राजवळ पोचली होती. 1959 मध्ये प्रक्ेवपत केलेलां
लन
ु ा 2 हे असे पदहले यान होते. तेव्हापासन
ू ते 1976 पयंत पाठवलेल्या 15 यानाांनी चांद्राचे रासायननक
ववश्लेषण केले व त्याचे गरु
ु त्व, घनत्व व चांद्रापासन
ू ननघालेल्या प्रारणाांचे मापन केले. अांनतम 4 यानाांनी
चांद्रावर उतरून तेथील िगडाांचे नमन
ु े पथ्
ृ वीवरील प्रयोगशाळाांमध्ये अभ्यासण्यासाठी आणले. या मोदहमा
मानवरदहत होत्या.
अमेररकेने िे खील 1962 ते 1972 मध्ये चांद्रमोहीमा राबवल्या. त्याांचे वैर्शष्टये म्हणजे त्याांच्या काही
यानाांद्वारे मानवही चांद्रावर उतरला. जुलै 1969 मध्ये नील आमयस््ााँग हा चांद्रावर पाऊल ठे वणारा प्रथम
मानव ठरला. सन 2008 मध्ये भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्था (ISRO) या सांस्थेने चांद्रयान 1 चे
यशस्वी प्रक्ेपण केले व ते यान चांद्राच्या कक्ेत प्रस्थावपत केले. वषयभर त्या यानाने पथ्
ृ वीवर माहीती
पाठवली. या मोदहमेचा सवायत महत्वाचा शोध म्हणजे चांद्रावरील पाण्याचे अस्स्तत्व. हे शोधून काढणारा
भारत हा प्रथम िे श ठरला.
मांगळ मोहहमा (Mars missions)
चांद्रानांतर पथ्
ु री जवळची खगोलीय वस्तू म्हणजे मांगळ. मांगळाकडेही अनेक राष््ाांनी याने
ृ वीला िस
पाठववली. परां तु ही मोहीम अवघड असल्याने त्यातील जवळजवळ अध्याय मोदहमा यशस्वी होऊ शकल्या
नाही. मात्र आपल्याला अर्भमान वाटावा अशी कामर्गरी इस्रोने केली आहे . इस्रोने अांत्यांत्य कमी खचायत
नोव्हें बर 2013 मध्ये प्रक्ेवपत केलेले मांगलयान सप्टें बर 2014 मध्ये मांगळाच्या कक्ेत प्रस्थावपत झाले व
त्याने मांगळाचा पष्ृ ठभाग व वायम
ां ल याबिद्ल महत्वाची मादहती र्मळवली.
ु ड
राकेश शमाय : अांतराळात जाणारे पदहले भारतीय. भारत- रर्शया सांयक्
ु त अवकाश
काययक्रमाांतगयत िोन रर्शयन अांतराळ सांशोधकाांसमवेत अवकाशात झेप. 8 दिवस
अांतराळात वास्तव्य.

कल्पना चावला : पांजाबमधन
ू एरोनॉटीक्स ची अर्भयाांत्रत्रकी
पिवी व 1988 मध्ये कोलोराडो ववद्यापीठातन
ू डॉक्टरे ट.
सांशोधन मोदहमेिरम्यान 336 तास अांतराळात.1 फेब्रव
ु ारी 2003
ला अांतराळातन
ू पथ्
ृ वीवर परतताना कोलांत्रबया अवकाशयानाचा
स्फोट झाल्याने मत्ृ यू झाला.

सन
ु ीता ववल्यम्स : 2006 मध्ये डडस्कव्हरी मधून प्रथम
अांतराळात International space station येथे प्रवास व 29
तास शटल बाहे र काम. 192 दिवस अवकाशात राहण्याचा
ववक्रम.

इतर ग्रहाांच्या मोहहमा : इतर ग्रहाांचा अभ्यास करण्यासाठीही अनेक मोदहमा राबवल्या गेल्या आहे त.
यातील काही यानाांनी ग्रहाांची पररक्रमा केली, काही याने ग्रहाांवर उतरली तर काही ग्रहाांच्या जवळून, त्याांचे
ननरीक्ण करून पढ
ु े गेली. या र्शवाय लघक्र
ु म व धूमकेतू अभ्यासण्यासाठी अवकाशायाने पाठवली गेली
आहे त व लघग्र
ु हावरील धूर्लकण व िगड पथ्
ू
ृ वीवर आणण्यात यश र्मळाले आहे. या सगळया मोदहमाांतन
आपल्याला मौल्यवान मादहती र्मळत आहे आणण आपल्या सय
य ालेच्या उत्पत्ती व उत्क्रान्ती ववषयीच्या
ू म
कल्पना अर्धक स्पष्ट होत आहे त.
भारत व अवकाश तांिज्ञाि :
(1) भारताच्या भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्थेने (ISRO) ववववध प्रक्ेपक बनवले असन
ू , 2500 kg
वस्तम
ु ानापयंतचे उपग्रह सवय प्रकारच्या कक्ाांमध्ये यशस्वीरीत्या प्रस्थावपत करू शकतात.
(2) ISRO ने PSLV (Polar Satelite Launch Vehicle) व GSLV (Geo Satelite Launch
Vehicle) हे िोन प्रमख
ु उपग्रह प्रक्ेपक तयार केले आहे त.
(3) भारताच्या अवकाश मोदहमाांमळ
ु े अांतराळशास्त्र व ववज्ञानात प्रगती झाली असन
ू त्यामळ
ु े राष््ीय व
सामास्जक ववकासातही महत्वाचे योगिान लाभले आहे .
(4) INSAT व GSAT श्रेणीांतील अनेक उपग्रह भारताने अवकाशात पाठवले असन
ू िरू सांचार ,िरू र्चत्रवाणी
प्रसारण, हवामानशास्त्र व सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन, नैसर्गयक साधनसामग्री ननयांत्रण इत्यािी ववववध
क्ेत्राांत उत्कृष्ट कामर्गरी केली आहे.
(5) भारताचा EDUSAT श्रेणीतील उपग्रह तर केवळ र्शक्ण क्ेत्रासाठी वापरला जातो आणण IRNSS ही
मार्लका दिशािशयकासाठी वापरली जाते.

(6) थुांबा,श्रीहररकोटा आणण चाांिीपरू येथे भारताची अस्ग्नबाण प्रक्ेपण केंद्रे आहे त.
(7) नतरुवनांतपरू म येथे ववक्रम साराभाई अवकाश केंद्र, श्रीहररकोटा येथील सतीश धवन अांतराळ सांशोधन
केंद्र व अहमिाबाि येथील स्पेस अाँस्प्लकेशन सेंटर या भारताच्या प्रमख
ु अवकाश सांशोधन सांस्था आहे त.

मादहती असू द्या

अस्ग्नबाण प्रक्ेपण केंद्रे
1.थुांबा,नतरुवनांतपरु म
2.श्रीहरीकोटा

3.चाांिीपरू (ओडडशा)

अवकाश सांशोधन सांस्था

1.ववक्रम साराभाई अवकाश केंद्र, नतरुवनांतपरु म.

2.सतीश धवन अांतराळ सांशोधन केंद्र, श्रीहरीकोटा

3.स्पेस ॲस्प्लकेशन सेंटर, अहमिाबाि

पररचय शास्त्रज्ञाांचा

ववक्रम साराभाई याांना भारतीय अांतराळ काययक्रमाांचे जनक म्हटले जाते.
त्याांच्या प्रयत्नाांतन
ू कफजीकल ररसचय लॅ बोरे टरी (PRL) या सांस्थेची
स्थापना करण्यात आली. 1962 साली भारत सरकारने त्याांच्या

अध्यक्तेखाली 'भारतीय अांतराळ सांशोधन सर्मती' ची स्थापना करून

1963 साली िे शातील पदहले उपग्रह प्रक्ेपण केंद्र थुांबा येथे स्थापन केले
गेल.े त्याांच्या प्रयत्नाांतन
ू च भारताचा पदहला उपग्रह आययभट्ट अांतराळात
सोडला होता. भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्थेच्या (ISRO) स्थापनेत
त्याांचे महत्वाचे योगिान होते.

अवकाशातील कचऱ्याचे व्यवस्थापि :
(1) अवकाशात उपग्रह पाठवण्याची क्मता जरी काही मोजक्याच िे शाांकडे असली तरी आांतरराष््ीय
सहकार आणण व्यापाराच्या सांधीमळ
ु े आता अनेक िे शाांचे उपग्रह अवकाशात काययरत आहे त. त्यार्शवाय,
अयशस्वी मोदहमाांमळ
ु े भरकटलेले उपग्रह व त्याांचे भाग, प्रक्ेपकाांचे भाग, उपग्रहाांच्या टकरीतन
ू ननमायण
होणारे तक
ु डे अशा ननरुपयोगी कचऱ्याचे सम
ु ारे 2 कोटी तक
ु डे अांतराळात अस्ताव्यस्त कफरत आहे त.
(2) या तक
ु डयाांमळ
ु े अवकाशातील सवय काययरत उपग्रह, अवकाशयान व अवकाश स्थानक याांना वाढता
धोका आहे.

(3) ही समस्या वेळीच ननयांत्रणात न आल्यास भववष्यातील अवकाशयानाांचे व उपग्रहाांचे प्रक्ेपण कठीण
होईल व अपघाताांची शक्यता वाढे ल. त्यामळ
ु े या कचऱ्याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी सांशोधन
व प्रयत्न चालू आहे त.

