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पंख-२
माणूस विमान बनिून पक्ांप्रमाणे उडायला लागला त्याची कथा पहिल्या भागात पाहिली.
पण त्याने समाधान िोईल तो माणूस कसला! त्याला तर पक्ांनािी जमणार नािी असे

उड्डाण करायचे िोते. दस
ु र्या भागाता त्याची कथा.
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प्रकासशत झाल्या आिे त.
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ई साहित्य प्रततष्ठान िी नोंदणीकृत संस्था
असन
ू अनेक लेखक िाचकांनी एकत्र येऊन सरू
ु
केली. संस्थेतफ़े दर आठिड्याला एक मराठी ई
पस्
ु तक चाळीस दे शांतील सम
ु ारे पािणे दोन लाख
िाचकांना विनामूल्य वितररत केले जाते.
त्यासशिाय ई साहित्यच्या विविध िेबसाईट्सना
लाखो लोक व्हिव्जट करतात.

पंख
• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध
• आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडक करू शकता.
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ई

पुस्तक

िेबसाईटिर

ठे िण्यापुिी

ककंिा

िाचनाहयततररक्त कोणतािी िापर करण्यापि
ु ी ई साहित्य
प्रततष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आिे .
• या पस्
ु तकातील लेखनाचे सिक कायदे शीर िक्क लेखकाकडे

सुरक्षक्त असून पुस्तकाचे ककंिा त्यातील अंशाचे पुनमद्र
ुक ण
ककंिा नाटक, ससनेमा, ससररयल, स्टे ज शो ककंिा तत्सम
रुपांतर ककंिा भार्षांतर करण्यासाठी लेखकाची परिानगी

घेणे कायद्याने आिश्यक आिे .
©esahity Pratishthan® 2013

ज्या असंख्य ज्ञात, अज्ञात स्त्री-पुरुर्षांनी
माणसाचं उडायचं स्िप्न साकार हिायला
आपल्या प्राणांची बाजी लािली
त्या सिाांच्या स्मत
ृ ीला िे पुस्तक समवपकत
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समत्रांनो ,
आपल्यापैकी अनेकांनी विमानाने प्रिास केला असेल परं तु ते विमान नक्की ककती मोठे आिे , एिढे जड
विमान ििेत अगदी सिजगत्या कसे उडत असािे ,ते विमान कधी तयार झाले ,ते करण्यापूिी माणसाला
काय काय प्रयत्न करािे लागले असतील असे असंख्य प्रश्न आपल्या मनात येत असतील.
या आपल्या मनातल्या प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या पस्
ु तकात केला आिे . पुस्तक
सधचत्र ि आकर्षकक असािे असे फार हदिसांपासून िाटत िोते .ती इच्छा आज या पुस्तकाद्िारे पुरी िोत
आिे याचा मला आनंद आिे .
या पुस्तकाचा आणखी एक विशेर्ष म्िणजे यात विमान विश्िात घडलेल्या अनेक गमतीशीर ि
मनोरं जक घटना हदलेल्या आिे त .सशिाय यात अनेक धचत्रे हदलेली आिे त .धचत्रांमळ
ु े विर्षयाचे आकलन
िोण्यास मोलाची मदत िोईल असा विश्िास िाटतो .
िे पुस्तक म्िणजे माहितीचे संकलन आिे .ते करत असताना मला कािळा-धचमणीची आठिण झाली .ते
जसे एक एक काडी शोधून आणून घरटे बांधतात तसेच कािीसे माझे झाले !नक्की कोणती काडी कुठून
आणली िे सांगणे कठीणच !
माहितीच्या मिाजालाचा म्िणजेच इंटरनेटचा जास्तीत जास्त उपयोग झाला .पण इतक्या असंख्य
साईट्स आिे त की आपल्याला ििी असलेली माहिती नेमकी िुडकून काढणे िे काम फारच व्जकीरीचे ,
ककचकट ि िेळकाढू िोते !फ्रेंच आणण जमकन नािे यांचा ि त्यांच्या उच्चाराचा मेळ नसतो. पॅररस ि
टोककयो या आपल्या नेिमीच्या िापरातल्या शब्दांचे उच्चार दे खील अगदी िेगळे आिे त !म्िणून शब्दांचे
स्पेसलंग हदले आिे .
माहिती समळिन
ू ि तीची जळ
ु िणी ,मांडणी करून ती सादर करणे म्िणजे थोडक्यात ‘प्रेझेंटेशन’ माझे
आिे .ते आपल्याला आिडले तर माझ्या श्रमांचे साथकक झाले असे िाटे ल !आपल्या प्रततकिया जर आपण
मला कळिल्यात तर आनंदच िोईल.

रत्नाकर मिाजन

विमानांच्या इततिासातन
ू आपण काय सशकतो...

१)
अनभ
ु िाने शिाणे िोणे!
असं म्िणतात की अपयश िी यशाची पहिली पायरी असते. विमानांचा
इततिास िे या उक्तीचे उत्तम उदािरण आिे . अनेकिेळा आधी अपयश
आले! त्यानंतर ते अपयश का आले याचा अभ्यास करून ि त्यात योग्य
त्या सुधारणा करून पुढचा टप्पा यशस्िीपणे गाठला असेच हदसून येते.
समत्रांनो तम
ु च्यािर जर कधी अपयशाचा सामना करायची िेळ आलीच
तर अपयशाने खचून न जाता ते अपयश का आले याची कारणे शोधून
काढा ि त्यात आिश्यक ते बदल करून यश समळिा.
२)
पूणक तयारीतनशी जाणे!
परं तु त्याचबरोबर पष्ु कळ िेळा पण
ू क तयारी करून आत्मविश्िासाने
पहिल्याच प्रयत्नात यश समळालं असेिी झाले. कािी गोष्टी अशा असतात
की तेथे दस
क
ु री संधी समळत नािी. उदा: पॅराशुट उडी, की जी काळजीपूिक
संपण
ू क तयारीकरून मगच मारािी लागते!

अनुक्रमणिका
पंख १

एकेकट्याने उडायचे प्रयोग
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१०) ििेपेक्ा जड असे विमान
उडविण्यात राईट बंधन
ूं ा यश
११) सागरी विमाने
१२) एअर िाफ्ट कॅररअर
१३) आल्बेटो साँटोस- ड्युमॉ
१४) लई
ु ब्लेरीओ
१५) ब्लान्शे स्टुआटक स्कॉट
१६) बेससका राय्शे

१७) कॅल्ब्रेथ रॉजसक
१८) िॅ ररएट व्क्िम्बी
१९) बानकस्टॉसमांग
२०) दत्तात्रय लक्ष्मण पटिधकन
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सन
ु ीता विल्यम्स

कािी मित्िाच्या आकाश पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णा
५५) डग्लस िल्डक िुझर – १९२४ ५६) ह्यग
ु ो एक्नेर –
१९२९
५७) विली पोस्ट – १९३१
५८) िल्
ु फगाँग हिॉन ग्रीनीन – १९३२
५९) िॉिडक ियु – १९३८
६०) लकी लेडी १,२,३ – १९४८
६१) जेराल्डीन ‘जेरी’ मॉक - १९६४,
६२) फ्रेड ऑव्स्टन ि िॅ रीसन कफं च – १९६५
६३) लेफ्टनंट कनकल डोनाल्ड ‘ डॉन’ टे लर – १९७६
६४) ररचडक ‘डडक’ व्स्मथ - िे लीकॉप्टर – १९८२
६५) ररचडक रतन ि जीना येगर – १९८६
६६) एअर फ्रांस कॉन्कॉडक –१९९५
६७) बिाांड वपकाडक ि ब्रायन जोन्स – बलन
ू - १९९९
६८) स्टीहि फॉसेट –बलन
ू २००२
६९) जे.आर.डी. टाटा – एअर इंडडया
७०) विमानांचे प्रकार
७१) लढािू विमाने
७२) विमान कसे उडते
७३) विमानाचे मख्
ु य भाग
७४) िे ड विंडस, टे ल विंडस, िॉस विंडस
७५) धचत्र-विधचत्र विमाने

समत्रांनो ‘पंख’च्या पहिल्या भागात आपण पाहिले कक माणसाने उडण्याचा ध्यास घेऊन, जीिािर उदार
िोऊन अनेक प्रयोग केले. सुरुिातीला अपयश आले तरी खचून न जाता त्याने अनुभािातून सशकून
अततशय िेगाने प्रगती केली. त्या प्रगतीचा आलेख थोडक्यात पुढे दे त आिे .
१७८३: पहिल्यांदा गरम ििेचे अततभहय फुगे म्िणजेच िॉट एअर बलन्
ू सचा शोध लािला! पढ
ु े त्यात
प्रगती िोऊन िायड्रोजन भरलेले बलन
ू तयार केले गेले. ग्लायडर प्रमाणेच िॉट एअर बलन्
ू स आजिी
लोक िौसेने उडितात.
१८५३: त्यानंतर मित्िाचा ग्लायडरचा शोध लािला. पक्ष्यांच्या पंखांचा अभ्यास करून िे ग्लायडर
तयार केले गेले. आजिी छं दाच्या रुपाने ते जपले गेले आिे .
१९००: ग्लायडरचे दोर्ष लक्ात घेऊन एअरसशप म्िणजेच झेपेसलन तयार केली गेली. खऱ्या अथाकने
ििाई प्रिासी िाितुक हि झेपेसलनमुळेच शक्य झाली. हि िाितुक युरोप ते अमेररका अशी जिळजिळ
१९३७ पयांत चालू िोती. आजिी झेपेसलन छं द म्िणून उडिली जातात.
१९०३: त्यानंतर माणसाला ििेपेक्ा जड विमान उडविण्यात यश समळले. राईट बंधूंचे पहिले
ऐततिाससक उड्डाण १७ डडसेंबर १९०३ रोजी झाले. िा हदिस मानिाच्या इततिासात सुिणाकक्रांनी
सलहिला गेला आिे .
१९०८: लई
ु ब्लेरीओ या फ्रेंच माणसाने स्ित: विमान तयार केले ि पहिल्यांदा इंव्ग्लश खाडी पार
केली.
१९१२: व्स्त्रयािी ह्या क्ेत्रात मागे राहिल्या नािीत. िॅररएट व्क्िम्बी हिने इंव्ग्लश खाडी पार करणारी
पहिली महिला िा मान पटकािला.
१९१९: जॉन अलकॉक ि आथकर ब्राऊन या दोघांनी अटलांहटक मिासागर पार पाडण्याचा वििम
केला. १९२७: एकट्याने अटलांहटक मिासागर पार करणारा पहिला िीर िोण्याचा मान समळिला चाल्स ्क
सलंडबगक याने.
१९२८: चालकस ् ककंग्सफोडक व्स्मथ याने पॅससकफक मिासागर पार करणारा पहिला िीर िा मान
पटकािला.
१९३०: एमी जॉन्सन हिने लंडन ते ससडनी िे अंतर एकटीने पार केले.
१९३१: बेरील माखकिॅम हिने एकटीने अटलांहटक मिासागर पार केला.
१९३७: एमेसलया इअरिाटक िी एक धाडसी अमेररकन महिला िोती. ततने एकटीने अटलांहटक मिासागर
पार केला. त्यानंतर पथ्
ृ िी प्रदक्षक्णा करण्याचे ततचे स्िप्न अपुरेच राहिले. पॅससकफक मिासागरात
िादळात सापडून ततचे विमान बेपत्ता झाले. िा आलेख नंतरच्या काळातिी तततकाच नेत्रदीपक
राहिला. तो आपण आता या दस
ु ऱ्या भागात पािाणार आिोत.िा दस
ु रा भागिी आपणास आिडेल अशी
आशा करतो. आपण आपल्या सुचना/प्रततिया जरूर जरूर कळिा हि नम्र विनंती.

िे सलकॉप्टर
ििेत एकाच जागी अधांतरी स्थीर रािण्याचा
चमत्कार!
सुमारे पाचशे िर्षाांपूिी सलओनादो द विन्ची यांनी
िे सलकलची कल्पना मांडली. परं तु ती प्रत्यक्ात
उतरायला १९३९ साल उजाडािे लागले.

इगॉर ससकोस्की (Igor Sikorsky)
आधतु नक िे सलकॉप्टर चा जनक
इगॉर ससकोस्की िा मळ
ु चा रसशयन पण १९१९ साली अमेररकेत
स्थातयक झाला. त्यापूिी इगॉर रसशयात असताना विमाने तयार करीत
असे.
१९११ सालची घटना. एकदा इगॉर विमानाची चाचणी घेत असताना
विमानाचे इंव्जन बंद पडले. विमान खाली कोसळू लागले. इगॉरने
सशताफीने विमानाबािे र उडी मारली ि आपला जीि िाचिला. नंतर
विमान का कोसळले असािे याची पािाणी करताना आढळले की एक
डास विमानाच्या काबोरे टरमध्ये गेला िोता ि त्यामुळे इंव्जनाचा इंधन
परु िठा बंद पडून विमान खाली कोसळले िोते.
१९१३ साली त्याने जगातले पहिले ४ इंव्जन असलेले बायप्लेन विमान
तयार केले.
अमेररकेत गेल्यािर त्याने १९२३ साली विमान तयार करायची ‘एअर
िाफ्ट कॉपोरे शन स्थापन केली. १९३४ साली पहिली फ्लाईंग बोट
तयार केली.

िे सलकॉप्टरचा जन्म

१४ सप्टें बर १९३९ साली इगॉरने पहिले VS-300
िे सलकॉप्टर तयार केले ि स्ित: ते चालिले. पुढे
१९४२ सालापासन
ू मोठ्या प्रमाणािर िे सलकॉप्टरची
तनसमकती सरु
ु झाली.

इगॉरचे िे सलकॉप्टर

आधतु नक िे सलकॉप्टर

या विमानाचे िैसशष्ट्य असे की ते सरळ रे र्षेत िर िा खाली, मागे-पुढे आणण
कोणत्यािी बाजूला सिज कसेिी िळिता येते. इतकेच नािी तर ते ििेत एकाच
जागी व्स्थर ठे िता येत.े ते कमी उं चीिरून ि कमी िेगात चालिता येत.े याला रनिेची गरज नसते. थोड्या जागेत, अगदी इमारतीच्या गच्चीिरिी उतरिता येत.े
िा शोध फार मित्िाचा म्िणािा लागेल. याचा उपयोग मख्
ु यत्िे फ्लाईंग
अाँब्युलंससाठी, अव्ग्नशमन दलासाठी, िाितूक तनयंत्रणासाठी, वपकांिर फिारणीसाठी,
कमी अंतराच्या प्रिासासाठी तसेच टे िळणीसाठी, एररयल फोटोग्राफीसाठी, जॉयराइडसाठी अशा विविध कामांसाठी केला जातो.

इगॉरने ‘स्कायिेन’ नािाचे िे सलकॉप्टर
तयार केले की ज्या मुळे अततशय जड
िस्तूिी िर उचलता येऊ लागल्या!
िे सलकॉप्टरने चक्क घरच िर उचलले!

चक आरॉन - िे सलकॉप्टर चक्क उलटे करून चालिायचा
चक आरॉन िा असा एक अमेररकन िे सलकॉप्टर चालक आिे की जो
िे सलकॉप्टर चक्क उलटे करून चालिायचा. इतकेच नािी तर िे सलकॉप्टर
३६० अंशातून कफरिायचा, ि िे सलकॉप्टरने कोलांटी मारायचा. त्याच्या ह्या
कसरती प्रेक्कांना श्िास रोखून धरायला लािायच्या. ियाच्या २०
िर्षाांपासून तो िे सलकॉप्टर चालित असे. त्याच्या िे सलकॉप्टरचे नाि िोते
‘रे ड बुल’ िे सलकॉप्टर. आतापयांत (२०११) त्याने एकूण २०,००० तास
िे सलकॉप्टर चालिले आिे . एकूण १५० पेक्ा जास्त एअर शो मध्ये भाग
घेतला आिे . तो म्िणतो “I love doing things nobody has ever done”
‘आतापयांत कोणीिी न केलेल्या गोष्टी करायला मला आिडतात!’

हिरोसशमा ि नागासाकी
मानिाच्या इततिासातील
एक काळे कुट्ट पिक

विमानाच्या शोधाचा एक भयानक उपयोग!

दस
ु ऱ्या मिायद्ध
ु ातील एक भयानक घटना. ६ ऑगस्ट
१९४५ रोजी अमेररकेने जपानच्या हिरोसशमा या
शिरािर पहिला अणब
ु ॉम्ब टाकला. तर ९ ऑगस्ट
१९४५ रोजी नागासाकी या शिरांिर दस
ु रा अणुबााँब
टाकला. ज्या विमानाने िे बॉबं टाकले िोते त्याचे नाि
िोते ‘एनोला गे’. हिरोसशमािर टाकलेल्या बााँबचे नाि
‘सलटील बॉय’ असे िोते तर नागासाकीिर टाकलेल्या
बााँबला ‘फ़ॅट मॅन’ असे नाि दे ण्यात आले िोते. िे बााँब
इतके विनाशकारी िोते की कािी क्णातच लाखो लोक
मारले गेले. दोन महिन्यात जिळजिळ दीडलाख
माणसे हिरोसशमात तर ऐशी िजार माणसे नागासाकीत
मारली गेली. अणुबााँबच्या रे डडएशनमुळे नक्की ककती
माणसे मेली याचा तर हिशेबच नािी! एिढे िोऊनिी
जपानने शरणागती पत्करायला १५ ऑगस्ट १९४५
पयांत िाट पाहिली! या भयानक ित्याकांडात असंख्य
माणसे – बायका, पोरे , िद्ध
ृ , आजारीमाणसे मारली गेली.
माणसाच्या विध्िंसक प्रित्ृ तीचा िा भयानक उद्रे क
मती गंग
ु करणारा िोता.

चालकस ‘चक’ येगीर (Charles ‘Chuck’ Yeager) – जगातील सिाकत िेगिान िैमातनक
चाल्सकच्या विमानाचे नाि िोते ‘ग्लॅ मरस ग्लेनीस’. (ग्लेनीस िे त्याच्या बायकोचे नाि)
चालकस ् िा अमेररकन सैन्यात िायुदलात िोता. अमेररकेने एका निीन
विमानाची तनसमकती केली िोती. विमानाचे नाि िोते ‘बेल XI’ िे विमान ध्ितनपेक्ािी
जास्त िेगाने जाईल असा प्रयत्न केला िोता. १९४७ साली िायुदलाने या विमानाची
चाचणी घेण्याचे काम चालकसला हदले. चालकसने या विमानाचे उड्डाण कॅसलफोतनकयातील
‘म्युराक’ या िायुदलाच्या विमानतळािरून १४-१०-१९४७ रोजी केले. त्याने िे विमान
११२६ ककमी/ताशी (७०० मैल) िेगाने १२,८०० मीटर उं चीिरून चालिले ि ध्िनीच्या
गतीचा भेद केला.
त्यानंतर चाल्सकने १२-१२-१९५३ रोजी ध्िनीच्या दप्ु पट िेगाने विमान चालिले. िे
विमान ताशी २,६५५ ककमी (१,६५० मैल) िेगाने २१,३४० मीटर उं चीिरून चालिले. िा
एक मोठा वििमाच िोता.

प्रिासी जेट विमाने
विमानांच्या इततिासात जेट युगाचा आरं भ िी एक फार मोठी मित्ि पूणक
घटना िोती. विमानांच्या जडण घडणीत मोठे िांततकारक बदल झाले.
विमानांचा आकार िाढला. विमानात अनेक सुखसोयी उपलब्ध केल्या
गेल्या.
जगातील पहिले प्रिासी जेट विमान डी िॅविलॅं ड कंपनीचे कॉमेट िे िोते.
१९५२ साली ह्या विमानाचा िापर करून प्रिासी िाितूक सुरु केली
गेली. कॉमेटचा िेग ताशी ८०० कक.मी. एिढा िोता. परं तु कॉमेटच्या दोन
मोठ्या अपघातात त्यातील सिकच्या सिक प्रिासी ठार झाले. तेहिा कॉमेटचे
उत्पादन थांबिले गेले.
१९५५ च्या सम
ु ारास फ्रान्सने २ जेट इंव्जन असलेले कॅराहिल िे विमान
तयार केले. रसशयाने २ इंव्जन असलेले TU-104 िे विमान तयार केले.
१९५८ मध्ये बोईंग कंपनीने ४ इंव्जन असलेले बोईंग–707 िे विमान तयार
केले. सशिाय डग्लस DC-8 आणी कॅरहिल - 880 िी विमाने िापरात
आली.
१९७० मध्ये अमेररकेत बोईंग ७४७ िे जम्बो जेट तयार केले गेले. त्याच
सुमारास फ्रान्समध्ये एअरबस कंपनीचे ए–३०० िे विमानिी उपयोगात
आिे . या विमानांची प्रिासी क्मता साधारपणे ४०० एिढी िोती.

एअर बस कंपनीचे मिाकाय डबल डेकर विमान
त्यात जरी दाटीिाटीने जास्तीत जास्त ८०० प्रिासी बसण्याची क्मता िोती तरी
हयाििाररक दृष्ट्या फक्त ५५५ प्रिासी बसू शकतील अशी हयिस्था केली गेली.

जॅकेसलन ‘जॅकी’ कोश्रान (Jacquelinne ‘Jackie’ Cochran)
जगातील अततिेगिान पहिली महिला िैमातनक
जॅ कीने सरु
ु िातीला सौदयक प्रसाधनांचा हयिसाय केला.
१९३० साली िैमातनकाचा परिाना समळिला आणण अनेक वििमांची नोंद केली.
१९३७ साली न्यय
ु ॉकक ते मायामी िे अंतर ४ तासात पार करून महिलांचा ताशी ३३० ककमी चा िेगाचा
वििम स्थापन केला.
१९३९ साली अतत उं चीिर जाण्याचा महिलांचा ९००० मीटरचा वििम स्थापन केला.
१९४२ साली महिलांना िैमातनक प्रसशक्ण दे ण्याचा परिाना समळिला. त्यासाठी
एकूण २५,०००
महिलांनी अजक केले. त्यातले फक्त १,८३० अजक तनिडले. शेिटी १०३७ महिला िैमातनक तयार केल्या.
या महिला िैमातनकांच्या संघटनेला WASP – Women Airforce Service Pilot िे नाि हदले गेले.
परं तु परु
ु र्ष िैमातनकांनी प्रखर विरोध केल्यामळ
ु े दद
ु ै िाने महिला िैमातनकांना गाशा गंड
ु ाळािा लागला.
१९५३ साली सेबर जेट F-86 िे विमान चालिन
ू सप
ु र सॉतनक विमान चालिणारी जॅ की पहिली
महिला िैमातनक ठरली.
१९८० साली कॅसलफोतनकया येथे ियाच्या ७४ हया िर्षी ततचे तनधन झाले.

अंतराळ यग
ु ाची सरु
ु िात - आकाशाला गिसणी!
रसशयाने ४ ऑक्टोबर १९५७ रोजी स्पुटतनक – १ िा कृत्रत्रम उपग्रि
पथ्
ृ िीभोिती कफरत रािण्यासाठी अिकाशात सोडला

लायका’ कुत्रीला अंतराळात जाण्याचा पहिला मान

‘

स्पुटतनक – २ मधन
ू लायका या कुत्रीला पहिल्यांदा अंतराळात जाण्याचा मान
समळाला. मानिाला त्यामुळे सजीिािर अंतराळात काय पररणाम िोतात ते अजमािता
आले. आपणाला स्मरत असेलच असाच प्रयोग पहिल्या आकाश उड्डाणाच्या िेळेलािी
केला िोता. िॉट एअर बलूनमधून एक बदक, एक कोंबडा ि एक में ढी यांना पाठिले
िोते!
रसशयाने १९५९ या िर्षी ल्यतु नक – ३ या उपग्रिामाफकत चंद्राबद्दल बरीच मित्िपण
ू क
माहिती समळिली.

यरु ी गागारीन (Yuri Gagarin) – जगातील पहिला अंतराळिीर
रसशयाचा अंतराळिीर युरी गागारीन िा पहिला मानि १२ एवप्रल १९६१ या
हदिशी हिोस्तोक – १ या यानातून अंतराळात गेला. त्याचे यान ३२७
कक.मी. उं चीिरून ताशी २७,४०० कक.मी. िेगाने पथ्ृ िी भोिती कफरत िोते.
जिळ जिळ १ तास ४८ समतनटे अिकाशात रािून त्याने पथ्
ृ िीभोिती एक
फेरी मारली ि तो पथ्
पथ्
ृ िीिर सुखरूप परत आला.
ृ िी भोिती फेरी
मारणारा अंतराळ िीर म्िणूनिी तो पहिला मानि ठरला.
त्याचा पहिला अनुभि सांगताना तो म्िणाला की िजनरहित अिस्थेत
तम्
ु िाला कुणीतरी आडिं लोंबकळत ठे िलं आिे असे िाटते. पथ्ृ िी कशी
हदसते यािर तो म्िाणाला “ फारच सुंदर, तनळ्या रं गाच्या िेगिेगळ्या शेड्स
मध्ये, विश्िासच बसत नािी”

आकाशात दे ि हदसला नािी!
कािी लोकांच्या मते युरी म्िणाला िोता कक तो जेहिा अिकाशात गेला तेहिा त्याला तेथे दे ि
हदसला नािी! तेहिाचे रसशयन प्रेससडेंट तनककता ख्रुशेहि यांनी दे खील त्यांच्या भार्षणात या
गोष्टीचा उल्लेख केला िोता िे विशेर्ष.
यरु ीचा अपघाती दद
ु ै िी मत्ृ यू
२७-३-१९६८ या हदिशी युरी ि त्याच्या समत्र दस
ु ऱ्या अिकाश यात्रेच्या सरािाचे समग-१५ मधून
उड्डाण करीत असताना त्यांचे विमान कोसळले ि त्यात त्या दोघांचािी दख
ु :द अंत झाला.

अिकाशातून पथ्
ृ िीचे मनोिारी दृश्य

अॅलन शेपडक (Alan Shepard) – पहिला अमेररकन अंतराळिीर
िा टे स्ट पायलट ि अॅस्िॉनॉट िोता.
५-५-१९६१ रोजी कफ्रडम सेहिन समशन अंतगकत अिकाशात जाणारा िा पहिला अमेररकन ि
जगातील दस
ु रा िीर. १९६९ साली मक्यरुक ी सेहिनद्िारे चंद्रािर जाणारा िा ५िा अंतराळ िीर.

हिॅ लंततना तेरेश्कोिा
अंतराळात प्रिास करणारी पहिली महिला
हिॅ लंततना तेरेश्कोिा हिला १९६३ मध्ये अंतराळात प्रिास करणारी पहिली महिला िा मान
समळाला. ततने हिोस्तॉक – ६ मधून ७० तासात पथ्
ृ िी भोिती ४५ फेऱ्या मारल्या.

जॉन ग्लेन (John Glenn)
अंतराळयुगातील भीष्माचायक

१९६२

१९९८

१९४२ साली दस
ु ऱ्या मिायुद्धात जॉनने त्याच्या विमानातून जपानच्या पॅससकफक मिासागरातील
एका बेटािर ५९ ििाई िल्ले केले. १९५३ साली कोररयन यद्ध
ु ात जॉनने ६३ ििाई िल्ले केले ि
अनेक कोररयन विमाने नष्ट केली.
२०-२-१९६२ रोजी मक्यरुक ी-अटलांहटस या फ्रेंडसशप – ७ मधून केनेडी स्पेस सेंटर येथून अंतराळात
जाऊन पथ्
ृ िी भोिती भ्रमण करणारा पहिला अमेररकन िोण्याचा मान त्याने समळिला. २९-१०१९९८ रोजी त्याला पुन्िा ियाच्या ७७ हया िर्षी स्पेस शटल डडस्कहिरी STS-95 मधून
अंतराळात जाण्याची संधी समळाली. यािेळी त्याने पथ्
ृ िी भोिती १३४ िेळा भ्रमण केले ि २१३
हदिस अंतराळात रािण्याचा वििम केला. या काळात इतर अंतराळिीरांना मागकदशकन ि इतरिी
मदत केली.
२०१२ साली अमेररकेच्या अध्यक्ांचे ‘प्रेससडेण्टसशयल मेडल ऑफ फ्रीडम’ िे मानाचे पदक दे ण्यात
आले. २०१२ साली त्यांचे िय आिे ९१ िर्षे.

अमेररकेचे अिकाशात िचकस्ि!
अमेररकेने ११ ऑक्टोबर १९५८ रोजी
पायोतनयर–१ िा उपग्रि अिकाशात सोडला.
अमेररकेचे सहिे अर िे यान २६ ऑगस्ट
१९६६ या हदिशी थेट चंद्रािर जाऊन पोचले.
अमेररकेने अपोलो–८ या यानातून तीन
अिकाशयात्रींना २१ डडसेम्बर १९६८ या
हदिशी थेट चंद्रापयांत पाठिन
चंद्राभोिती
ू
दिा फेऱ्या मारून पथ्
ृ िीिर सुखरूप परत
आणले.

चंद्रािर मानिाचे पाऊल
विमानाच्या शोधानंतर केिळ ६६ िर्षाांनी म्िणजे २० जुलै १९६९ रोजी मानिाने तीन
हदिसात ३,९४,००० कक.मी. एिढे अंतर काटून चंद्रािर पाऊल ठे िले. िी अचाट प्रगती
अद्भत
ू , विस्मयकारक अशीच िोती.
माणसाला जसे िेगाचे िेड िोते तसेच जास्त उं चीिर जाण्याचेिी िेड िोते. ककती उं च
जायचे तर थेट चंद्रािर पाऊल ठे िायचे! अन ् काय आश्चयक – माणसाचे िे िी स्िप्न
प्रत्यक्ात उतरले!

चांद्र मोिीम

माणसाला अव्ग्नबाण (रॉकेट) उडिायचे ज्ञान फार पूिीपासून िोते. परं तु त्याचा
उपयोग माणसाला अिकाशात पाठिायलािी करता येईल िे विसाहया शतकात
सुचले! आता प्रत्यक् माणसाला चंद्रािर पाठिायची तयारी पूणक झाली िोती.
त्याप्रमाणे १६ जुलै १९६९ रोजी अमेररकेने अपोलो – ११ िे यान केप केनेडी (आता
त्याला केप कॅनाहिरल) येथून सोडले. सॅटनक-५ या अव्ग्नबाणाच्या टोकािर तनयंत्रण
यान (कमांड मोड्युल) ि सेिायान (सव्हिकस मोड्युल) ि चांद्रयान बसविण्यात
आले. तनयंत्रण यानाला कोलंत्रबया तर चांद्रयानाला ईगल असे नाि दे ण्यात आले.

(Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins)

नील आमकस्िॉग, एडविन आव्ल्ड्रन ि मायकेल कॉसलन्स असे तीन अिकाशयात्री त्यात िोते.
सॅटनक-५ या अग्नीबाणाचे कायक तीन टप्प्यात पार पडणार िोते.
पहिल्या टप्प्यात २.५ समतनटांनंतर पथ्
ृ िीपासून ६६ कक.मी. उं चीिर गेले. त्या िेळेस यानाचा
िेग िोता ९९८० कक.मी. इतका.
दस
ु ऱ्या टप्प्यात यान १८५ कक.मी. इतके उं च गेले. त्या िेळेस यानाचा िेग िोता २४,८००
कक.मी. त्या उं चीिरूनच यान पथ्
ृ िीभोिती फेरी मारू लागले.
ततसऱ्या टप्प्यात यान पथ्
ु त्िाकर्षकणाबािे र पडले. त्या िेळेस यानाचा िेग िोता
ृ िीच्या गरु
३९,१०० कक.मी. इतका. येथे यान अग्नीबाणापासन
ू दरू करण्यात आले.
आता यानाचा प्रिास चंद्राच्या हदशेने सुरु झाला. तीन हदिसापयांत यान चंद्राच्या हदशेने जात
िोते. तोपयांत यानाने ३,४६,००० कक.मी. एिढे अंतर पार केले िोते.
परं तु पथ्
ृ िीच्या गुरुत्िाकर्षकणामुळे यानाचा िेग मात्र ताशी ३,२०० कक.मी. इतकाच राहिला िोता.
त्यानंतर मात्र चंद्राच्या गरु
ु त्िाकर्षकणाने यानाचा िेग िाढू लागला. आता यान चंद्रापासून फक्त
४८,००० कक.मी. इतक्या अंतरािर िोते.

चांद्रयान ईगल चंद्रािर उतरताना

लिकरच यान चंद्राच्या कक्ेत आले ि चंद्रा भोिती कफरू लागले. तनयंत्रण यानात (कमांड मोड्यल
ु ) मायकेल
कॉसलन्स राहिला. नील आमकस्िॉग आणण एडविन आव्ल्ड्रन चांद्रयानात (ल्यन
ु र मोड्यल
ु ) सशरले. त्यानंतर
तनयंत्रण यानापासन
ू चांद्रयान िेगळे करण्यात आले. चांद्रयानाला (ईगल) चार पाय िोते ि त्या आधारािर ते
चंद्राच्या ‘सी ऑफ िाँ न्क्िीसलटी’ या भागािर उतरले. तो हदिस िोता २० जुलै १९६९. प्रथम आमकस्िॉगने चंद्रािर
पाऊल ठे िले ि पाय ठे िताच उद्गार काढले “That’s one small step for a man, one giant leap for
mankind” - “एका माणसाचे िे छोटे पाऊल मानि जातीच्या दृष्टीने एक फार मोठी भरारी आिे ’.
चान्द्रभम
ू ीिरून खडक ि मातीचे नमन
ु े गोळा करणे, छाया धचत्रे घेणे, अशी ठरिन
ू हदलेली कामे
केल्यानंतर चांद्रयानाचा परतीचा प्रिास सरु
ु झाला.
ईगल या चांद्रयानाने चान््भम
ू ीिरून उड्डाण करून ते १११ कक.मी. उं चीिर फेऱ्या घालत असलेल्या कोलंत्रबया
या तनयंत्रण यानाशी जोडणी करून पथ्
ृ िीकडे झेपािले.
परतीचा प्रिास करून कोलंत्रबया प्रशांत (पॅससकफक) मिासागरात २४ जल
ु ै १९६९ या हदिशी उतरले.

कोलंत्रबया पॅराशट
ु च्या सिाय्याने प्रशांत मिासागरात उतरताना

त्यानंतर १९६९ ते १९७२ या कालािधीत अपोलो -११ ते अपोलो १७ या
यानातून एकूण १२ अिकाशयात्री चंद्रािर जाऊन आले. त्या सगळ्यांचे
हदिस एकत्र केले तर जिळजिळ एक आठिडा त्यांचे चंद्रािर िास्तहय
झाले. त्यांनी ८४२ पौंड खडकाचे नमुने ि माती पथ्
ृ िीिर आणली.

चंद्रािरून हदसणारे पथ्
ृ िीचे विलोभनीय रूप

याच सम
ु ारास दोघा रसशयन अन्तराळिीरांनी १९८७ ते १९८८
या काळात अंतराळात ३६६ हदिस रािण्याचा वििम केला.
आतापयांत एकूण बाराजणांनी चंद्रािर जाण्याचा वििम
केलेला आिे . त्यांची नािे अशी:१) नील आमकस्िॉग
३) चालकस कॉनरॉड
५) अॅलन शेपडक
७) डेव्हिड स्कॉट
९) जॉन यंग
११) युजीन कॉनकन

२) एडविन आव्ल्ड्रन
४) अॅलन त्रबन
६) एडगर समशेल
८) जेम्स आयविकन
१०) चाल्सक ड्यक
ु ज्यु.
१२) िॅररसन व्श्मट

(अपोलो
(अपोलो
(अपोलो
(अपोलो
(अपोलो
(अपोलो

११
१२
१४
१५
१६
१७

:
:
:
:
:
:

१९६९)
१९६९)
१९७१)
१९७१)
१९७२)
१९७२)

अॅस्िॉनॉट ि कॉस्मॉनॉट – या दोन्िी शब्दांचा अथक एकच आिे तो म्िणजे अिकाशयात्री.
अॅस्िॉनॉट िा शब्द अमेररकन लोक िापरतात. कॉस्मॉनॉट िा शब्द रसशयन लोक िापरतात.

स्िनातीत विमाने (सप
ु र सॉतनक विमाने)
२१-१-१९७६ ते २४-१०-२००३

कााँकॉडक – फ्रेंच ि त्रब्रटीश यांच्या संयक्
ु त सिकायाकने कााँकॉडक िे स्िनातीत (सप
ु र सॉतनक) म्िणजेच
आिाजाच्या िेगापेक्ािी अधधक िेगाने जाणारे विमान तयार केले गेल.े या विमानाची रचना विसशष्ट अशीच
आिे . त्याचे पढ
ु चे टोक ककंधचत खाली िळलेले असते (ड्रॉप नोज) आणण ते िरखाली पाहिजे तसे िलिता येते.
िी सेिा त्रब्रटीश एअरिेजने १९७६ साली सरु
ु केली.
ििाई यग
ु ातील िा एक चमत्कारच म्िणायला ििा. ११० प्रिासी घेऊन िी विमाने आिाजाच्या दप्ु पट िेगाने
५५,००० फुटांिरून म्िणजे पथ्
ृ िीच्या िातािरणाच्या िरच्या थरातून जात असत.

उडत असताना विमानाची लांबी िाढत असे!
जसमनीिर असताना त्यांची लांबी २०३ फुट ि ९ इंच असे. पण उडत असताना एअरफ्रेम
१०० ते १२५ सेव्ल्शयस अशांनी तापल्यामळ
ु े त्यांची लांबी १० इंचांनी िाढत असे!
अशी एकूण २० विमाने तयार केली गेली. परं तु त्यातली १४ विमानेच प्रत्यक्ात िापरात
आणली जात िोती. एका विमानाची ककमत त्या काळी $३०,००० एिढी िोती. २-३-१९६९ ते
२६-११-२००३ या काळात या विमानातून २५ लाख प्रिाशांनी प्रिास केला.

कााँकॉडकच्या नािाच्या स्पेसलंगचा घोळ!

Concord ककंिा Concorde या शब्दाच्या अथक करार(Agreement), ऐक्य (Harmony)
आणण एकी (Union) असा िोतो.या विमानाच्या नािाच्या स्पेसलंगमळ
ु े बरे च िाद झाले. फ्रेंच
लोक त्याचे स्पेसलंग Concorde असे करीत. त्रबटीश लोक स्पेसलंगच्या शेिटी असलेले ‘e’
िे अक्र िगळीत असत. कािी लोक ‘e’ चा अथक “Excellence, England, Europe or
Ecose” असा घेत असत. परं तु Scottish लोकांना ‘e’ िे अक्र Ecosse असे िाटत असे.
फ्रेंच भार्षेत
Scotland ला Ecosse म्िणतात. कािी लोकांना
‘e’
चा अथक
“Extravagance , Escalation असािी िाटत असे.
आिे की नािी गमंत!

आिाजाच्या िेगाचा शोध ऑव्स्ियन कफव्जससस्ट अनेस्ट माख
या
संशोधकाने लािला. समद्र
ु सपाटीला आिाजाचा िेग ताशी १२२५ कक.मी.
(साधारण ७६० मैल) इतका असतो. जसजसे उं च जािे तसतसा आिाजाचा
िेग कमी िोत जातो. उदा: १२ िजार मीटसक उं चीिर आिाजाचा िेग असतो
साधारण ताशी १०६० कक.मी.
िा िेग आकड्यात मोजतात. उदा: माख १ म्िणजे विमानाचा िेग आणण
विमान ज्या उं चीिरून उडत आिे त्या हठकाणच्या आिाजाचा िेग सारखाच
असतो. (िेग मोजण्याच्या परीमाणास अनेस्ट ‘माख’ या संशोधकाचे नाि हदले
आिे .)
माख ०.८ पेक्ा कमी िेगाने उडणाऱ्या विमानांना ‘सब-सॉतनक’ विमाने
म्िणतात.
माख ०.८ ते १.२ िेगाने उडणाऱ्या विमानांना ‘िान्स-सॉतनक’ विमाने
म्िणतात.
माख १.२ ते ५.० िेगाने उडणाऱ्या विमानांना ‘सप
ु र-सॉतनक’ विमाने म्िणतात.
माख ५ पेक्ा जास्त िेगाने उडणाऱ्या विमानांना ‘िायपर-सॉतनक’ विमाने
म्िणतात.
ज्या िेळेस विमाने ‘िान्स-सॉतनक’ िेगातन
ू ‘सप
ु र-सॉतनक’ िेगात प्रिेश करतात
तेहिा त्यांना आिाजाच्या लिरींचा बांध तोडून पुढे जािे लागते. त्यािेळेस
मोठा आिाज िोतो. त्यालाच ‘सॉतनक बम
ू ’ असे म्िणतात.

स्िनातीत प्रिासी विमानांच्या यग
ु ाचा अंत
परं तु दद
ु ै िाने िी विमानसेिा आता २००३
सालापासन
बंद करण्यात आली आिे . त्याचे
ू
प्रमुख कारण विमानाचे भाडे न परिडण्यासारखे
झाले िोते. सशिाय २००० साली एक मोठा
अपघात िोऊन त्यात सिकच्या सिक १०९ प्रिासी
ठार झाले. त्यामुळेिी प्रिासी येईनासे झाले.
अशा पररव्स्थतीत िी सेिा आधथकक दृष्ट्या
परिडेनासी झाली. या खेरीज बोईंग ७४७ ि
डडसी-१० या विमानांनी तल
ु नेत खप
ू च स्िस्त
दरात िी सेिा उपलब्ध केली िोती.
असे असले तरी स्िनातीत विमाने युद्धासाठी
िापरली जात आिे तच. आतातर ध्िनीच्या ६
पट िेगाने जाणारी लढाऊ विमाने तयार केली
गेली आिे त.
भविष्यात स्िनातीत प्रिासी विमाने परत नहया
जोमाने, निीन स्िरुपात येतील अशी आशा
करूंया.

स्पेस शटल युग
STS - एस.टी.एस.
(स्पेस िान्सपोटे शन ससस्टम)

स्पेस शटल िे स्पेसिाफ्ट असन
ू ते पन्
ु िा पन्
ु िा िापरता येते. त्याचे रॉकेट लााँच, ऑत्रबकटल स्पेसिाफ्ट असे दोन
भाग असतात. अिकाशातून परत येताना त्याचा उपयोग स्पेसप्लेन असा करता येतो.

१९८१ ते २०११ या काळात स्पेस शटलची एकूण १३५ समशन्स झाली. सॅटेलाईट
अिकाशात सोडणे, अिकाशात तनरीक्ण करणे, िबल स्पेस टे लेस्कोप अिकाशात
नेणे, इंटरनॅशनल स्पेस स्टे शनची बांधणी ि सव्हिकससंग करणे या कामात
प्रामुख्याने उपयोग झाला.
२१-७-२०११ रोजी १३५ सािे स्पेस शटल अटलांहटस नंतर िा प्रोग्रॅम समाप्त
झाला.
एकूण ५ स्पेस शटल िापरली गेली. त्यांची नािे अशी िोती.
कोलंत्रबया, चॅलेंजर, डडस्कहिरी, अटलांहटस ि एंडहे िर. चॅ लेंजर १९८६ साली
झालेल्या अपघातात नष्ट झाले तर कोलंत्रबया िे २००३ साली झालेल्या
अपघातात नष्ट झाले. याच अपघातात कल्पना चािलाचा मत्ृ यू झाला.
िी स्पेसिाफ्ट रॉकेटला जोडून पाठिली जातात. यातल्या अिकाशयात्रींना
आकाशाकडे तोंड करून ि जसमनीकडे पाठ करून बसािे लागते. अिकाशात
प्रिेश करण्यापि
ू ी ते रॉकेट पासन
ू अलग िोते. परत येताना ते रन-िे िर
उतरत असताना पॅराशट
ू च्या सिायाने त्याचा िेग कमी केला जातो.

सॅली राइड (Sally Ride)
पहिली महिला अिकाशयात्री
अिकाशात झेप घेणारी पहिली अमेररकन महिला िोण्याचा मान ततने
पटकािला. ततने स्पेस शटल चॅलेंजरमधून १९८२ ि नंतर १९८४ साली असे
दोनदा अिकाश भ्रमण केले. त्या नंतर तनित्ृ ती घेऊन सध्या ती यतु नहिससकटी
ऑफ कॅसलफोतनकया, सॅन डडयागो येथे कफव्जक्स िा विर्षय सशकित आिे .

विंग कमांडर राकेश शमाक
Wing Commander Rakesh Sharma

राकेश इंडडयन एअर फोसकमध्ये टे स्ट पायलट िोता. १९८४ साली इंडडयन स्पेस ररसचक
ऑगकनायझेशन ि सोव्हिएट स्पेस प्रोग्रॅम यांच्या संयुक्त विद्यमाने त्याला अिकाशात जाऊन
रािायची संधी समळाली. त्यांनी अिकाशात रािून पथ्
ृ िीच्या ि विशेर्षत: भारताच्या भूभागाचे
तनरीक्ण ि संशोधन केले.
त्यािेळेच्या भारताच्या पंतप्रधान श्रीमती इंहदरा गांधी यांनी जेहिा त्याला विचारले की
अिकाशातून आपला दे श कसा हदसतो तेहिा राकेशने उत्तर हदले “सारे जिांसे अच्छा, हिंदोसता
िमारा”. भारत सरकारने अशोक चि दे ऊन त्याचा गौरि केला. त्यानंतर त्याने हिंदस्
ु तान
एरॉनॉहटकल सलसमटे ड कंपनीत टे स्ट पायलट म्िणून काम केले. २००१ साली त्याने तनित्ृ ती
घेतली.

व्हिक्टोररया ‘विकी’ मीटर
(Victoria ‘Vicky’ Van Meter)
१९९३ साली विकीने ियाच्या ११हया िर्षी सेस्ना-१७२ या विमानाने ऑगस्टा मेन (Augusta
Maine) ते साँडीगो, कॅसलफोतनकया San Diego, California िे अंतर पार केले. ततचे िे रे कॉडक
१९९४ साली ९ िर्षाकच्या मल
ु ीने मोडले ि त्या नंतर जेससका डूब्रॉफ या ७ िर्षाांच्या मल
ु ीने
मोडण्याच्या प्रयत्नात ततच्या विमानाला अपघात िोऊन ततचा मत्ृ यू झाला. त्यानंतर ९-१०१९९६ रोजी अल्पियीन मुलांनी असे वििम करण्यािर अमेररकेत बंदी घातली गेली.

१९९४ साली विकीने ियाच्या १२हया िर्षी दस
ु रा एक वििम केला. ततने सेस्ना-२१० या एक इंव्जन
असलेल्या विमानातून अटलांहटक मिासागर पार केला. या प्रिासात ततच्या बरोबर ततचा इन्स्िक्टर िोता.
ततच्याकडे अल्पियीन असल्यामळ
ु े िैमातनकाचा परिाना नहिता त्यामळ
ु े ततला एकटीने िे सािस करता
आले नािी. या प्रिासात ततला न्यफ
ू ाउं डलाँ ड, ग्रीनलाँ ड, आइसलाँ ड या तीन बेटांिर इंधन घेण्यासाठी उतरािे
लागले.
त्यानंतर ततने एडडंबरो यतु नहिससकटीतून ‘किसमनल जस्टीस’ या विर्षयात पदिी समळिली. ती पीस कॉप्सकची
(Peace Corps) सभासद िोती.
१५-३-२००८ रोजी ियाच्या २६साहया िर्षी ततने स्ित:िर गोळी झाडून आत्मित्या केली. ती अनेक िर्षे
डडप्रेशनशी झगडत िोती. परं तु और्षध घेण्यास ततने नकार हदला िोता.

कल्पना चािला (Kalpana Chawla)
एक स्िप्न अिकाशातच विरले

१९८० साली कल्पना अमेररकेत गेली ि ततने तेथील नागररकत्ि पत्करले.
१९९४ साली ततची अमेररकन स्पेस प्रोग्रामसाठी तनिड झाली.
पहिली अंतराळ सफर
१९-११-१९९७ रोजी ततने STS-87 या कोलंत्रबया स्पेस शटल मधन
ू अंतराळात झेप घेतली. १०५
लाख ककमी चा प्रिास करून २५२ पथ्ृ िीप्रदक्षक्णा केल्यािर ३७६ तासानंतर ५-१२-१९९७ रोजी ती
पथ्
ु रूप परत आली.
ृ िीिर सख
दस
ु री अंतराळ सफर
१६-१-२००३ रोजी STS-107 या कोलंत्रबया यानातन
ू ततने अंतराळात झेप घेतली. ८० प्रयोग केले,
अन्य चाचण्या घेतल्या. ततचे यान १-२-२००३ या हदिशी पथ्
ृ िीकडे झेपािले. उतरण्यास फक्त १६
समतनटे राहिली असताना यानात स्फोट िोऊन क्णाधाकत सिक कािी नष्ट झाले. कल्पना ि ततचे ६
सिकारी अंतराळातन
ू परत आलेच नािीत!

अशक्य ते शक्य

अिकाश प्रिासी-यात्रेची पूित
क यारी

बटक रटन ि ब्रायन त्रबन्नी – (Burt Rutan and Brian )
१९९६ साली पीटर डायमाँडडस याने एक कोटी डॉलसकचे ‘एक्स प्राइझ–१’ या नािाचे
एक बक्ीस जािीर केले. त्याच्या अटी अशा िोत्या१) विमान ककमान १०० ककमी उं चीिर गेले पाहिजे. २) दोन प्रिाशांच्या िजना
एिढ्या िस्तू बरोबर नेल्या पाहिजेत. अशा तऱ्िे चे विमान तयार करायचे आहिान
बटक रटन याने स्िीकारले. त्याने ‘हिाईट नाईट’ िे रॉकेट ि त्या रॉकेटिर ‘स्पेस शीप१’ िे विमान अशी रचना केली. या यानासहित विमानाची यशस्िी चाचणी घेतल्या
नंतर स्पधेत भाग घेतला.
४-१०-२००४ रोजी ब्रायन त्रबन्नी या तनष्णात िैमातनकाने मख्
ु य रॉकेट विमानाला
घेऊन १४ ककमी उं चीिर नेले. नंतर स्पेस शीप-१ िे रॉकेट पासून िेगळे झाले ि ते
११३ ककमी उं चीिर नेऊन सुखरूप परत आणले. ब्रायनने एक कोटी डॉलसकचे ‘एक्स
प्राइझ–१’ िे बक्ीस व्जंकले.

स्पेस सशप २
२००४ साली ‘हिव्जकन गलॅ व्क्टक स्पेससशप एन्टरप्राइज’ या नािाची कंपनी
ररचडक ब्रॅन्सनच्या हिव्जकन ग्रुपने स्थापन केली. त्यात ‘हिाईट नाईट-२’ ि
‘स्पेस सशप-२’ यांची तनसमकती केली. यात ‘हिाईट नाईट-२’ िे रॉकेट स्पेस
सशप-२ ला १६ ककमी उं चीपयांत घेऊन जाणार ि नंतर स्पेस सशप-२ िेगळे
िोऊन १०० ककमी पेक्ा जास्त उं चीिर (जेथे िातािरण संपते ि अिकाश
सरु
ु िोते) तेथ पयांत प्रिाशांना घेऊन जाणार. तेथल्या ६ समतनटात
प्रिासी आपले बांधलेले पट्टे सोडून ‘िजनविरहित अिस्थेचा’ थरार
अनुभितील. या एकूण प्रिासाला साधारण २ तास लागतील. या यानात
२ िैमातनक ि ६ प्रिासी बसू शकतील अशी हयिस्था केली आिे .
या प्रयोगाने अतत श्रीमंत माणसांना अिकाश यात्रेची संधी प्राप्त करून
दे ण्याची नांदी करण्यात आली आिे . िी योजना २०१३ च्या अखेरीस परु ी
िोईल अशी कल्पना आिे . परं तु पूिीपासूनच आरक्ण सुरु आिे . मे २०१२
पयांत ५५० च्या िर लोकांनी २०,००० डॉलर
डडपॉणझट भरून नािे
नोंदिली आिे त. एका माणसाचे ततकीट फक्त २ लाख डॉलर आिे . नािे
नोंदिणाऱ्यात व्स्टफन िॉकीन्स, टॉम िाँक्स, ब्रॅड पीट, अंजेसलना जॉली असे
हदग्गज आिे त.

अनेक वििमांचे वििम मोडडत काढणारा वििमांचा बादशिा –
एक अफलातून अिसलया!

जेम्स स्टीफन ‘स्टीहि’ फॉसेट (James Stephen ‘Steve’ Fossette)
जगातले सिाकधधक ११५ वििम िे ज्याच्या नािािर आिे त असा िा अिसलया अमेररकन त्रबणझनेसमन
िोता. हयिसायात नेत्रदीपक कामधगरी करून त्याने अफाट संपत्ती समळिली. त्याच बरोबर त्याला
बलतू नस्ट, ग्लायडर उडिणारा, सेलबोट चालिणारा, िैमातनक, धगयाकरोिक, सेलर, पोिणारा असे विविध छं द
िोते. त्याला धाडसाची उपजत आिड तर िोतीच पण नस
ु तीच आिड नािी तर त्या त्या क्ेत्रात िचकस्ि
गाजिणं िीिी मित्िाकांक्ा िोती. त्याचे सगळे वििम द्यायचे तर २५-३० पाने लागतील! त्यातले कािी
मित्िाचे वििम पढ
ु े हदले आिे त.
१९८५ साली इंव्ग्लश खाडी पोिून पार केली.
१९९५ साली पॅससकफक मिासागर विमानातून पार केला. त्यापि
ू ी अटलांहटक मिासागरिी पार केला िोता.
जगातल्या ६ सशखरांिर चढून जाण्याचा वििम केला. माउं ट एिरे स्ट चढून जाण्यापेक्ा कािी िेगळे
करण्यासाठी त्याने िॉटएअर बलन
पथ्
ू मधन
ू
ृ िीप्रदक्षक्णा करणे त्याने पसंत केले. याची माहिती
पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा या लेखात हदली आिे .
दद
ु ै िी शेिट!
३-९-२००७ या हदिशी समत्राकडे जाण्यासाठी स्ित:च्या विमानाने तनघाला असताना िाईट ििामानामळ
ु े
त्याचे विमान डोंगरािर आपटले. पण नक्की कुठे ते शोधन
ू िी सापडले नािी. त्यानंतर एक िर्षाकने कािी
िौशी धगयाकरोिकांना योगायोगाने त्याच्या अिशेर्षांचा पत्ता लागला. विमान यग
ु ातील एका मिामानिाचा
अत्यंत दद
ु ै िी शेिट झाला.

सुनीता विल्यम्स (Sunita Williams)
भारतीय िंशाची अमेररकन अिकाशयात्री
९-१२-२००६ रोजी ततने STS-116
डडस्कहिरी स्पेस शटलने अंतराळात झेप घेतली. ती
एव्क्स्पडडशन-१४ िू बरोबर राहिली. या काळात ततने एकूण चार िेळा स्पेस िॉक करून एकूण
२९ तास संचार केला. एवप्रल २००७ मध्ये रसशयन में बर बदलला ि एव्क्स्पडडशन-१५ सुरु झाले.
या प्रिासात ततने ततच्या बरोबर भगिद्गीता ि गणेशाची मूती नेली िोती. सशिाय पोट पूजेसाठी
कािी सामोसेपण बरोबर नेले िोते!
१६-४-२००७ ला स्पेसस्टे शन मधूनच ततने ‘बोस्टन मॅराथॉन’मध्ये भाग घेतला ि ४ तास २५ मी.
ती धािली! अशा तऱ्िे चा वििम करणारी ती पहिली ठरली.

अनोखे औदायक
ततने आपले केस ‘Lock of Love’– ‘पोनी टे ल’ आपल्या एका सिकाऱ्याकडून कापन
ू घेतले ि STS-116
मधन
ू पथ्
ु े आपले केस गमिािे लागले असतील अशा महिलेला
ृ िीिर पाठिले. ज्या महिलेला कॅन्सरमळ
त्याचा उपयोग हिािा अशी ततची इच्छा िोती.
सन
ु ीताला STS-117 समशन अटलांहटस मधन
ू परत आणण्याचे ठरले. या िेळी ततने सिाकत जास्त काल
अिकाशात रािण्याचा वििम केला. ती ६ महिने १४ हदिस एिढा प्रदीघक काळ रािून २२ जून २००७ ला
सख
ु रूप परत आली.
परत येत असताना ततला ि ततच्या ६ सिकाऱ्यांना थरारक अनभ
ु िातून जािे लागले. त्यांना घेऊन घेऊन
येणारे अॅटलांहटस शटल पथ्
ु े उतरणे लांबिणीिर पडत
ृ िीभोिती कफरत िोते. तीन िेळा खराब ििामानामळ
िोते. यानातले इंधन संपत आले िोते. २४ तासांचा काल उलटून गेला िोता! मोठा आणीबाणीचा प्रसंग
िोता. ते केनेडी स्पेस सेंटर, केप कातनकिल येथे उतरणार िोते. शेिटी त्यांना एडिड्कस एअरफोसक बेस,
कॅसलफोतनकया येथे उतरािे लागले. ते सख
ु रूप आले ि सिाांनाच िायसे िाटले.
दस
ु ऱ्यांदा १५-७-२०१२ रोजी ती पन्
ु िा अिकाशात गेली. या खेपेस ती रसशयन स्पेसिाफ्ट
सोयझ
ु मधन
ू ततचे दोन सिकारी एक जपानी अॅस्िॉनॉट ‘अकी िोसशदे ’ ि दस
ु रा रसशयन कॉस्मॉनॉट यरु ी
मालेन्चेन्को यांचे बरोबर गेली. जेहिा ततचे यान पथ्
ू २५२ मैल उं चीिर िोते तेहिा ततने ि ततच्या
ृ िीपासन
सिकाऱ्यांनी सोयझ
ु मधन
ू ‘इंटरनॅशनल स्पेस स्टे शन’मध्ये प्रिेश केला.
आता पयांतच्या कारकीदीत ततने ७ िेळा स्पेस िॉक करून एकूण ५० तास ४० समतनटे हयतीत केली
आिे त. या बाबतीत ती ५हया िमांकािर आिे .

या काळात ततने सदनक कॅसलफोतनकया येथे भरलेल्या ‘िायथलॉन’
‘Triathlon Nautica Malibu’ मध्ये भाग घेतला. यासाठी ततने
धािण्यासाठी स्पेसस्टे शन मधे असलेल्या िे डसमलचा तसेच
साइकसलंगसाठी बाईकचा ि पोिण्यासाठी Advanced Resistive
Exercise Deviseचा उपयोग केला. िे उपकरण माईक्ऱोग्राव्हिटीमधे
पथ्
ृ िीिरील पोिोण्याच्या कृतीच्या अगदी सारखे असते. अशाप्रकारे
ततने ६.४ ककमी धािणे, २९ ककमी साइकसलंग, ०.८ ककमी पोिणे िे
प्रकार १ तास ४८ समतनटे ि ३३ सेकंदात परु े केले. िा एक विलक्ण
प्रयोगाच म्िणायला ििा.
ती १९-११-२०१२ रोजी रसशयन सोयुझ कॅप्सूलमधून, ततच्या
बरोबरच्या दोन सिकाऱ्यांसि, पॅराशट
ु च्या सिाय्याने मध्य
कझाखस्तानमध्ये सुखरूप उतरली. ततने १२५ हदिस अिकाशात
काढले. जाण्या-येण्याचे २ हदिस धरून ती एकूण १२७ हदिस
पथ्
ृ िीबािे र िोती! पहिले १९५ ि आत्ताचे १२७ हदिस धरून ती
एकूण ३२२ हदिस पथ्
ृ िीबािे र िोती.

पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णा
माणसाला पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णा करायची िौस आिे , व्जद्द आिे . त्यासाठी

कसलेिी धोके पत्करायची तयारी आिे . अनेक प्रकाराने तो ती भागिीत
असतो. कािीजण चालत जातात (जेहिा समुद्र ओलांडायची िेळ येते
तेहिा बोटीने जातात (पण बोटीिरिी चालत रािातात!) तर कािीजण
सायकलने, कािीजण

मोटारसायकलने, कािीजण मोटारकारने, कािीजण

सेल-बोटीने, कािीजण अपंगत्िामुळे हिीलचेअरिरून दे खील पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा करताना हदसतात.
आपण इथे फक्त आकाशातन
ू बलन
ू मधन
ू , विमानाने ककंिा िे सलकॉप्टरने

ककंिा अिकाश यानातन
ू केलेल्या पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णेचाच विचार करणार
आिोत.

आकाशातन
ू पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा
विर्षुिित्ृ तािरून पथ्
ृ िीच्या भोिती कफरून पथ्
ृ िीला प्रदक्षक्णा घालत असािेत अशी समजूत असेल
तर ती खरी नािी. विमान जरी ििेतून सरळ रे र्षेत जाऊ शकत असले तरी त्याला कािी मयाकदा
आिे त. एक म्िणजे विमानाची क्मता, दस
ु रे खराब िा िादळी ििामान ि ततसरे राजकीय क्ेत्र
मयाकदा.
त्या दृष्टीने फेडेरशन एरॉनॉहटक इंटरनॅशनल या संस्थेने कािी तनयम ठरिले आिे त. पथ्
ृ िीचा परीघ
विर्षि
ु ित्ृ ताशी ४०,०७५ ककमी (२४,९०२ मैल) आिे . जसजसे आपण पथ्
ृ िीच्या उत्तर िा दक्षक्ण
टोकाकडे जाऊ तसतसे िा परीघ कमीकमी िोऊ लागतो. त्यासाठी साधारण असा तनयम आिे की
कमीतकमी कककित्ृ ताच्या पररघाच्या एिढे तरी अंतर पार करणे गरजेचे आिे . कककित्ृ ताचा (The
Tropic of Cancer) परीघ ३६,७८७ ककमी (२२,८६० मैल) एिढा आिे . कमीतकमी एिढे अंतर जे पार
करतील त्यांनीच पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा केली असे गि
ृ ीत धरले जाते.
सशिाय जेथून तनघालो तेथेच परत यायचे िािी तनयम पाळणे गरजेचे आिे . याला अपिाद केला
आिे तो बलूनचा. बलून सिकस्िी िाऱ्यािर अिलंबून असते. त्याला हदशा दे ता येत नािी. त्यामुळे ते
जेथून तनघाले तेथेच परत आणणे कठीण असते. म्िणून त्यांच्यासाठी िा तनयम बदलून असे
ठरिले की त्यांनी कमीत कमी सगळी रे खाित्ृ ते पार केली पाहिजेत. याचे उदािरण म्िणजे स्टीहि
फॉसेट याने त्याची पथ्
ू तनघून क्िीन्स लाँ ड येथे परु ी
ृ िीप्रदक्षक्णा नॉरथॅम, िेस्टनक ऑस्िे सलया येथन
केली.

पथ्
ृ िीला उभी प्रदक्षक्णा -

पथ्
ते दक्षक्ण ध्रि
ते परत उत्तर ध्रुि िा परीघ
ु
ु
ृ िीचा उत्तर ध्रि
विर्षि
ु ित्ृ तापेक्ा थोडा कमी आिे . कारण पथ्
ू क गोल नािी.
ृ िी संपण
परीघ = ४०,००८ ककमी (२४,८६० मैल) एिढा आिे . अशा तऱ्िे ने दे खील
उभी पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा करणे शक्य आिे !

बोईंग ७०७ विमानाने १४-११ ते १७-११-१९६५ दरम्यान २६,२३० मैलांचे
अंतर ५७ तास २७ समतनटे पार केले. विमानाचे नाि िोते ‘पोल कॅट’ आणण
िैमातनक िोते फ्रेड ऑव्स्टन ि िॅरीसन कफं च. या पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णेचे मित्ि
म्िणजे िी प्रदक्षक्णा दक्षक्ण ि उत्तर धि
ृ पार करून िोनोलुलू ते परत
िोनोलल
ु ू अशी परु ी केली. यापि
ू ी पथ्
ृ िीच्या भोिती आडिी प्रदक्षक्णा घालत
असत. पण िी उभी प्रदक्षक्णा जगािेगळीच!

कािी मित्िाच्या पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा

डग्लस िल्डक िुझर

६-४- ते २८-९-१९२४ साली अमेररकेतील
य.ु एस.आमी एअर सव्हिकसेसची
डग्लस िल्डक िुझर-बायप्लेन ससअॅटल, िासशग्ं टन येथून एकूण चार विमाने
तनघाली. त्या प्रत्येक विमानात प्रत्येकी दोन पायलट िोते. मध्ये थांबत
थांबत १७५ हदिसांनी त्यातली फक्त तीनच विमाने पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा पुरी करू
शकली. त्यांनी ४४,३६० ककमी (२७,५६५ मैल) अंतर पार केले. १७५ हदिसात
त्यांनी फक्त ३७१ तास उड्डाण केले.

ह्यग
ू ो एक्नेर (Hugo Ekner)

झेपेसलनच्या सिाय्याने पथ्
ृ िीला प्रदक्षक्णा घालण्याचा एक धाडसी प्रयोग
ग्राफ झेपेसलन LZ-127 िे एअरसशप ५३० िॉसक पािरच्या ५ इंव्जन्सिर चालणारे िोते.
त्याचा िेग ताशी १३० कक.मी. इतका िोता. डॉ. ह्यूगो एक्नेरने िे झेपसलन घेऊन
पथ्
ृ िीला प्रदक्षक्णा घालण्याचा एक धाडसी प्रयोग केला. न्यूयॉकक (लेकिस्टक ) येथून िे
झेपेसलन ७-८-१९२९ या हदिशी तनघाले. अटलांहटक, जमकनी, रसशया, जपान,
कॅसलफोतनकयामागे अनेक संकटांना तोंड दे त झेपेसलन अखेर लेकिस्टक ला पोचले. इंधन
घेण्यासाठी फ्रायडड्रशिाफेन, टोककयो, लॉसएंजसलस या तीन हठकाणी थांबािे लागले. या
प्रिासासाठी त्याला प्रत्यक् उड्डाणासाठी
२१ हदिस लागले. त्याने एकूण ३५,०००
कक.मी.चे अंतर ३५ हदिसात काटले.

विली पोस्ट (Wiley Post) : दोघांचा प्रयत्न –

२३ जून ते १ जुलाई १९३१ : विली पोस्ट ि िरोल्ड गॅटी या दोघांनी समळून
लॉखीड हिे गा जातीच्या ‘विनी मे’ या विमानातून पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा पुरी केली.
त्यांनी रूझिेल्ट कफल्ड, लााँग आयलंड, न्यूयॉकक येथून तनघून २४,९०३ ककमीचे
(१५,४७४ मैल) अंतर १० हठकाणी थांबत ८ हदिस १६ तासात परु े केले.
विलीचा एकट्याचा प्रयत्न –
विली पोस्टला िा वििम एकट्याने पुरा करायचा िोता. त्याने २ िर्षाांनी १५ –
२२ जुलै १९३३ दरम्यान फ्लॉईड ब्रेनेट कफल्ड, ब्रुकसलन, न्यूयॉकक येथून तनघून,
आपल्या ‘विनी मे’ या विमानातून, २५,११० ककमी (१५,६०३ मैल ) ७ हठकाणी
थांबत ७ हदिस १९ तासात वििम परु ा केला. विशेर्ष म्िणजे त्याने यापि
ू ी
दोघांनी समळून केलेला आधीचा वििम मोडला. या प्रिासासाठी त्याने ‘ऑटो
पायलट’ ि ‘रे डडयो डायरे क्शन फाइंडर’चे सिाय्य घेतले. (विली पोस्टचा एक
डोळा आधीच्या एका अपघातात तनकामी झाला िोता. त्यामुळे त्याला ३-डी
इफेक्ट हदसत नहिता. तरीिी त्याने िे सािसी उड्डाण पुरे केले.)

िल्
ु फगाँग हिॉन ग्रोनॉ

िुल्फगाँगने दोन इंव्जन असले ‘िाल्फ’ म्िणजे हिे ल या नािाचे सी-प्लेन तयार केले.
त्याला जमकनी ि अमेररका दरम्यान प्रिासी िाितक
ु सरु
ु करायािी िोती. त्यासाठी
त्याने दोनदा जमकनी–अमेररका-जमकनी असा प्रिास केला. पण तरीिी जमकन सरकारने
त्याला परिानगी हदली नािी. शेिटी सरकारची खात्री पटािी म्िणून त्याने पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा करायचे ठरिले. त्यासाठी त्याने त्याचे ‘डॉतनकयार सी-प्लेन ‘ग्रोनलाँ ड –
िॉल्फ’ िे विमान िापरायचे ठरिले. २२ जल
ु ै १९३२ रोजी एक को-पायलट, एक
मेकतनक ि एक रे डडयो ऑपरे टर यांच्या सिायाने त्याने जमकनीिून प्रयाण केले. िाटे त
४० पेक्ा अधधक हठकाणी थांबत २३ नोहिें बर १९३२ रोजी त्याने पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णा पुरी
केली.

िॉिडक ह्यु (Howard Hughes)
िॉिडक ह्यु याने फ्लॉईड ब्रेनेट कफल्ड, ब्रक
ु सलन, न्यय
ू ॉकक येथन
ू तनघन
ू आपल्या सप
ु र
इलेक्िा लॉणखड-१४ या विमानाने, पॅररस, मॉस्को आदी ६ हठकाणी थांबत ३ हदिस १०
तासात पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा पुरी केली. त्याच्या बरोबर त्याचे चार साथी िोते.

अमेररकेच्या लकी लेडीज १, २ ि ३!

अमेररकेच्या एअर फोसकच्या तीन विमानांना लकी लेडी १, लकी लेडी २ ि
लकी लेडी ३ अशी नािे हदलेली िोती. या विमानांनी पढ
ु ील प्रमाणे
पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा करून एक उच्चांकच स्थापन केला.
लकी लेडी १ : जल
ु ाई / ऑगस्ट १९४८ या कालािधीत ३२,००० ककमीचे
(१९,८८४ मैल) अंतर, इंधन घेण्यासाठी आठ हठकाणी थांबत, १५ हदिसात पुरे
केले. एकूण उड्डाण १०४ तासांचे झाले.
लकी लेडी २ :
ििेतल्या ििेत इंधन कसे भरतात त्याचे उदािरण
२६-२-१९४९ ते २-३-१९४९ रोजी बोईंग सुपरफॉिे स लकी लेडी २ या विमानाने मध्ये
कुठिी न थांबता ९४ तासात चारिेळा ििेतल्या ििेत दस
ु ऱ्या विमानातून इंधन घेऊन
(in-air-refueling) ३७,७४३ ककमी (२३,४५३ मैल) अंतर पार करून पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा परु ी
केली.

लकी लेडी ३
१५ ते १८ जानेिारी १९५७ रोजी सप
ु र स्िटोफॉिे स लकी लेडी ३ या विमानाने मध्ये कुठे िी
न थांबता ४५ तासात ििेतल्या ििेत दस
ू इंधन घेऊन ३९,१४७ ककमी
ु ऱ्या विमानातन
(२४,३२५ मैल) अंतर पार करून पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा पुरी केली. याचाच अथक लकी लेडी २ च्या
जिळजिळ अध्याक िेळात अंतर पार केले.
जेराल्डीन ‘जेरी’ मॉक “फ्लाईंग िाऊस िाईफ”

जेरीने एव्हिएशन क्ेत्रात नेत्रदीपक कामधगरी केली. ततला सुरुिातीला “फ्लाईंग िाऊस
िाईफ” ि नंतर “फ्लाईंग ग्राँड मदर” असे संबोधधत असत.ियाच्या ४० हया िर्षी ततने
एकटीने पथ्
सेस्ना जातीचे
ृ िीप्रदक्षक्णा केली. त्यासाठी खास तयार करून घेतलेले
विमान िापरले. त्याचे नाि “व्स्परीट ऑफ कोलंबस” असे ठे िले. १७-४-१९६४ रोजी ती
प्रिासाला तनघाली. १५ हठकाणी थांबत ततने २९ हदिस ि १२ तासांनंतर एकूण २३,१०३
मैल अंतर काटून पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा परु ी केली. अमेररकेचे अध्यक् सलंडन जॉन्सन यांनी ततला
फेडरल एव्हिएशनचा खास ककताब दे ऊन गौरविले. ततला लुई ब्लेररओ फेडरे शन एरॉनॉहटक
इंटरनॅशनल िे अिाडक दे खील समळाले.

लेफ्टनंट कनकल डोनाल्ड ‘ डॉन’ टे लर
लिानपणीच्या स्िप्नाची पत
ू ी

डॉनचे लिानपणापासन
ू चे स्िप्न िोते की आपण स्ित: तयार केलेल्या विमानातन
ू
पथ्
ु स एअरफोसक मधन
ू तनित्ृ त
ृ िीप्रदक्षक्णा करािी. मात्र िे त्याचे स्िप्न परु े झाले तो यए
झाल्यािर! त्याने १९७३ सालीच एक विमान तयार केले ि त्यातून पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा करायचे
ठरिले. परं तु त्याला तो प्रयत्न िाईट ििामानामुळे मधेच सोडािा लागला. त्यानंतर
त्याने त्याच्या विमानात अनेक सुधारणा केल्या. सुयोग्य संपकक हयिस्था ि हदशादशकक
साधने बसिन
ू घेतली. परु े सा इंधन साठािी बरोबर घेतला. त्याने त्याच्या प्रिासाला १
ऑगस्ट १९७६ रोजी सरु
ु िात केली. ३४ हठकाणी थांबत २ महिन्यानंतर १ ऑक्टोबर
१९७६ रोजी त्याची पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा पुरी झाली.

िे सलकॉप्टरमधून पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णा

५-८-१९८२ : ररचडक ‘डडक’ व्स्मथ या ऑस्िे सलअन माणसाने एकट्याने
िे सलकॉप्टरमधून पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णा केली. त्यासाठी त्याने ‘बेल जेट रें जर’ या
जातीचे िे सलकॉप्टर तनिडले ि त्याला ‘ऑस्िे सलअन एक्सप्लोरर’ िे नाि
हदले. त्याने िी पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णा अनेक हठकाणी थांबत ११ महिन्यात परु ी
केली. त्याचे िे िे सलकॉप्टर ‘पॉिर िाऊस म्युणझयम’ ससडनी, ऑस्िे सलया
येथे ठे िले आिे .

ररचडक ‘डडक’ रटन ि जीना येगर
Richard (Dick) Rutan and Jeana Yeager

१४-१२-१९८६ रोजी डडक ि जीना यांनी त्यांच्या हिॉयेजरमधून पथ्
ृ िी प्रदक्षक्णेला
सुरुिात केली. विमान मध्ये कुठे िी न थांबिता, कुठे िी इंधन न घेता िा वििम
त्यांनी केला. त्यामळ
ु े इंधनाचा भरपरू साठा घेणे आिश्यक िोते. िे एिढे जड
विमान उडविण्यास ४,५०० मीटरची धािपट्टी लागली. ती धािपट्टी जगात फक्त
एडिडक एअरफोसक या विमान तळािरच उपलब्ध िोती. प्रिासात ते दोघे आलटून
पालटून विश्रांती घेत िोते. जागा एिढी लिान िोती की िी विश्रांती त्यांना बसल्या
जागेिरच घ्यािी लागे. प्रिासात िाईट ििामान, िादळ याना टाळण्यासाठी लांबचा
मागक तनिडािा लागत िोता. त्यामळ
ु े इंधन संपेल की काय अशी भीतीिी िाटत
िोती.
अखेरीस २३-१२-१९८६ रोजी परत त्याच जागेिर ते उतरले. ४०,५०० ककमीच्या या
प्रिासाला ९ हदिस लागले.विमानाचा सरासरी िेग १७५ ककमी एिढा िोता. उतरले
तेहिा अगदी थोडेसेच इंधन उरले िोते.
अमेररकेचे अध्यक् रोनाल्ड रे गन यांच्या िस्ते त्यांचा बिुमान करण्यात आला.

कााँकॉडक विमानातन
ू सिाकत जलद पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा
एअर फ्रान्सचे कााँकॉडक विमान घेऊन कॅप्टन मायकेल ड्यूपॉ ि क्लॉड
हित्रू यांनी १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी उड्डाण केले. त्यांच्या विमानाचे
नाि िोते ‘सन-चेझेर II’. न्यय
ु ॉककच्या JFK विमान तळािरून पूिक
हदशेने तनघन
ू ३१ तास २७ समतनटांनी परत पव्श्चमेकडून JFK विमान
तळािरच आगमन झाले. त्यांना इंधन घेण्यासाठी सिा हठकाणी
थांबािे लागले. प्रत्यक् उड्डाण २४ तास ४२ समतनटे एिढे च झाले.
त्यातिी सुपरसॉतनक िेगाने फक्त १८ तास ४६ समतनटे एिढे च
चालिले गेले.
त्यांनी एकूण ४०,६२९ ककमीचा
(२५,२४७ मैल)
प्रिास केला. ह्या परािमाबद्दल त्यांचे नाि धगनेस बक
ऑफ
ु
रे कॉड्कसमध्ये नोंदले गेले आिे .
३१ तासात तीनदा सूयोदय ि सूयाकस्त
या त्यांच्या प्रिासात त्यांना एक चमत्कार बघायला समळाला.
उड्डाणापासून ते परत येईपयांत ३१ तासांच्या प्रिासात त्यांना तीनदा
सूयोदय ि सूयाकस्त बघायला समळाला!

बलन
ू च्या सिाय्याने पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा – दोघांनी समळून

१ ते २१-३-१९९९ : बिाांड वपकाडक ि ब्रायन जोन्स या दोघांनी समळून पहिल्यांदाच
बलूनमधून पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा पुरी केली. बलून िारा नेईल तसे जाते. परं तु त्यांनी पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा पुरी केली याचे मुख्य कारण म्िणजे पथ्
ृ िीच्या स्ित: भोिती कफरण्याच्या
कियेमुळे ििेचे प्रिाि तयार िोतात ि ते एकाच हदशेन ९० ते २०० ककमी िेगाने िाित
असतात. बिाांड ि ब्रायन स्िीस अल्पाईन व्हिलेज मधन
ू तनघाले ि ४५,७५५ ककमीचे
(२८,४३२ मैल) अंतर पार करून इव्जप्तच्या िाळिंटात उतरले. या प्रिासात ते ८-८
तासांनी आळीपाळीने बलून चालिीत िोते. त्यांच्या बलूनचे / गोन्डोलाचे नाि िोते
‘त्रब्रटसलंग ऑबीटर ३’ ‘गोन्डोला’ म्िणजे बलूनच्या खाली बांधलेली टोपली, िल्ली केत्रबन
असते ज्यात बलून चालक बसतात. उं चीिर जायचे असल्यामुळे केत्रबनला
‘प्रेशरायझेशन’ची हयिस्था केलेली िोती. सशिाय ‘प्रेशर ऑपरे टेड टॉयलेट’ची हयिस्था
पण केली िोती.

पोली हिॅचर – (Polly Vacher)
त्रत्रिार िंदन

पोलीचा जन्म १९४४ सालचा. ३ मल
ु ांच्या जन्मानंतर ियाच्या ४५ हया िर्षी पोलीने स्काय
डायव्हिं ग करायला सरु
ु िात केली. ते करण्यामागचा ततचा उद्देश थक्क करून टाकणारा िोता. ततने
ततच्या ‘Royal International Air Tatto Flying Scholarships for disables’ या संस्थेमाफकत अपंग
मल
ु ांना फ्लाईंगसाठी पैसे समळािेत म्िणून िा खटाटोप चालिला िोता. ततने २४५ िेळा स्काय
डायव्हिं गकरून पैसे समळिायला प्रयत्न केला. पण एिढे करून ती थांबली नािी तर ततने १९९४
साली िैमातनकाचे सशक्ण घेतले ि एक पायपर डाकोटा जातीचे विमान खरे दी केले. िे करण्यामागे
ततचा मख्
ु य उद्देश िोता जगभर कफरून मदतीसाठी पैसे समळिायचे. त्यासाठी ततने चक्क पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा करायचे ठरिले. १२ जानेिारी २००१ रोजी ती बसमांगिॅम, इंग्लंड येथन
ू तनघाली. एकूण २७
दे शाना भेटी हदल्या ि अनेक शिरात ततच्या उपिमाची माहिती दे ऊन ती मदत समळिू लागली.
अशा तऱ्िे ने १२४ हदिसात २९,२०६ मैलांचे अंतर पार करून ती परत बसमांगिॅ म, इंग्लंड येथे आली.
या प्रिासात ततने मंब
ु ई, कोलकाता या शिरांनािी भेटी हदल्या.
दस
ु री पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णा
िा प्रयोग यशस्िी झाल्यािर ततने पन्
ु िा दस
ु ऱ्यांदा पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णा करायचे ठरिले. या खेपेस ती ६
मे २००३ रोजी बसमांगिॅ म, इंग्लंड येथन
ू तनघाली. जिळजिळ १०० पेक्ा जास्त शिरांना ततने भेटी
हदल्या. भारतात ती कोलकता, हदल्ली, जोधपरू मंब
ु ई या शिरांना भेटून गेली. अशा रीतीने ती २७
एवप्रल २००४ रोजी परत बसमांगिॅ म येथे आली. या िेळेस ततचे िय िोते फक्त ५९ िर्षे!

वििमांचा बादशिा स्टीहि फॉसेट याची बलूनच्या सिाय्याने पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा
तीिी एकट्याने!

प्रेशराइझ्ड केत्रबन

केत्रबनच्या भोिती
गॅस सससलंडर
स्टीहि फॉसट याने ‘व्स्परीट ऑफ कफ्रडम’ ह्या १४० फुट उं च ि ६० फुट रुं द म्िणजे
जिळजिळ १० मजली उं च बलून मधून एकट्याने पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा करण्याचे धाडस
दाखिले. त्यासाठी त्याने जी धचकाटी दाखिली ततला तोड नािी! ५ िेळा प्रयत्न करूनिी
यश समळाले नािी तरी त्याने धीर सोडला नािी. सुरुिातीचे चार प्रयत्न उत्तर गोलाधाकत
केल्यािर शेिटचे दोन प्रयत्न त्याने दक्षक्ण गोलाधाकत केले. सिाहया प्रयत्नात त्याला यश
समळाले. या रोमिर्षकक प्रयत्नांची िी एक झलक.

हदनांक
८ ते ११ जाने. १९९६
१३ ते २० जाने.१९९७
१ ते ५ जाने. १९९८
७ ते १६ ऑगस्ट १९९८
५ ते १७ ऑगस्ट २००१
१९-६-२००२ ते ३-७-२००२

पासन
ू – पयांत
साउथ डाकोटा ते सेंटजॉन, कॅनडा
सेंटलई
ु , समसरु ी ते सल
ु तानपरू , भारत
सेंटलई
ु , समसरु ी ते ग्रेचान्या, रसशया
में डोंसा, अजेंहटना ते कोरल सी
नॉथ्याकम, ऑस्िे सलया ते बागे, ब्राझील
नॉथ्याकम, ऑस्िे सलया ते क्िीन्स लाँ ड

अंतर
२,२००
१०,३६०
५,८०२
१४,२३५
२०,४८२

मैल
मैल
मैल
मैल
मैल

हदिस
३ हदिस
७ हदिस
५ हदिस
९ हदिस
१२ हदिस
१४ हदिस

शथीचा शेिटचा ६िा प्रयत्न यशस्िी – धचकाटीची पराकाष्ठा
६) नॉथ्याकम, िेस्टनक, ऑस्िे सलया येथन
ू तनघन
ू क्िीन्स लाँ ड येथे परु ी केली
१९-६-२००२ ते ३-७-२००२ : १३ हदिस ८ तास - ३२,९६३ ककमी (२०,४८२ मैल)

प्रत्यक्ात १४ हदिस १९ तास लागले कारण जेथन
ू तनघाले तेथेच परत येणे शक्य झाले नािी म्िणन
ू
तेथले रे खाित्ृ त पार करुन थोडे अधधक अंतर काटले. ३३,१९५ ककमी (२०,६२७ मैल). बलन
ू जसमनीिर
टे कल्यािर २० समतनटे जमीन घासत गेले ि मग थांबले. अशा रीतीने एक अत्यंत रोमिर्षकक, सािसपण
ू ,क
प्रत्नांची पराकाष्टा करायला लािणारा धाडसी प्रयत्न पण
ू क झाला.

िैसशष्ट्ये –गोन्डोला म्िणजे बलन
ू च्या खाली
अडकिलेली केत्रबन व्जच्या मधून स्टीहि प्रिास
करीत िोता. ती केत्रबन प्रेशराइझ्ड िोती. त्यात
असलेले संगणक बलन
ठराविक उं चीिर
ू
ठे िण्यास मदत करीत िोते. त्याच प्रमाणे गॅस
सससलंडरला जोडलेल्या बनकरचे तनयंत्रणिी करीत
िोते.
त्याचा
मागक
नॉथ्याकम,
िेस्टनक,
ऑस्िे सलयायेथून पॅससकफक मिासागर, धचली,
अजेंहटना, साउथ अटलांहटक मिासागर, साउथ
आकफ्रका, हिंदी मिासागर ते क्िीन्स लाँ ड,
ऑस्िे सलया असा िोता.
तो हदिसातून फक्त ४ तासाचीच झोप घेत असे
ि ती सुद्धा एका िेळेस साधारण ४५ समतनटे
अशा प्रमाणात घेत असे. पंधरा हदिस एका
छोट्या केत्रबन मध्ये रािणे िे एक हदहयच िोते.
गोन्डोलाच्या बािे रचे तापमान शन्
ू य अशांच्यािी
खाली असताना गोन्डोलाच्या बािे र पडून गॅस
सससलंडर बदलणे, बनकर चेक करणे अशी कामे
करािी लागत असत.

स्टीहिची विमानातून पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा

१) २८-२-२००५ ते ३-३-२००५ : ‘हिव्जकन अटलांहटक ग्लोबल फ्लायर’ या
विमानातून एकट्याने, सॅसलना, कन्सास येथून तनघून कुठे िी न थांबता,
३६,८०० ककमी.चे अंतर ६७ तासात पार केले.
२) दस
ु ऱ्यांदा ११-२-२००६ केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोररडा येथून पूिेकडून तनघून
एकूण ४१,४६७ ककमीचे अंतर ७६ तासात पार करून केनेडी स्पेस सेंटर पयांत
येऊन पोिोचला. परं तु पुरेसे इंधन ि जबरदस्त इच्छाशक्ती यांच्या बळािर
तेथे न उतरता परत एकदा अटलांहटक मिासागर पार करून बोनक माउथ,
इंग्लंड येथे उतरला. त्याने िे सिाकत जास्त अंतराचे उड्डाण करून एक निाच
वििम केला.

३) ततसऱ्यांदा १४-३-२००६ रोजी सॅलीना, कॅँसास येथून उड्डाण करून परत
तेथेच १७-३-२००६ ला ४०,६५५ ककमीचे (२५,२६३ मैल) अंतर पार करून
पथ्
ृ िीप्रदक्षक्णा पुरी केली ि स्ित:चेच रे कॉडक मोडले!

३-९-२००७ : अशा या थोर धाडसी िीराचा अंत एका साध्या उड्डाणात
हिािा िी एक मिा शोकांततकाच म्िणािी लागेल.

अिकाशातून पथ्
ृ िी प्रदक्षक्णा
१) १२-४-१९६१ : पहिला मानि युरी गागारीन याने हिोस्टॉक २
(Vostok 2) यानातून १ तास ४८ समतनटात पथ्
ृ िी-प्रदक्षक्णा पुरी केली.
२) ६-८-१९६१ : दस
ु रा मानि घमकन हटटोहि (Gherman Titov) रसशयन
याने हिोस्टॉक २ मधन
ू एक हदिसात १७ फेऱ्या मारल्या.
३) २०-२-१९६२ : ततसरा नंबर लागला जॉन ग्लेन (John Glenn) या
अमेररकन माणसाचा. त्याने फ्रेंडसशप-७ यानातून ५ तासात ३ फेऱ्या
मारल्या.
४) पहिल्या महिलेचा मान समळाला रसशयाच्या हिॅलेव्न्तना
तेरेश्कोिाला. (Valentina Tereshkova) १६ ते १९ जन
ू १९६३ या
कालािधीत ततने ८ फेऱ्या मारल्या.
५) अमेररकेच्या तीन अिकाशिीरांनी २१ ते २७ डडसेम्बर १९६८ या
काळात अपोलो ८ मधून २० तासात चंद्राभोिती १० फेऱ्यामारून परत
येण्याचा परािम केला. त्यांची नािे : (Frank Borman, James Lovell
Jr. William Anders)
६) पहिली अमेररकन महिला सॅली राईड (Sally Ride) हिने १८ ते २४
जन
ू १९८३ या काळात स्पेस शटल STS-7 मधन
ू ९७ फेऱ्या मारल्या.
त्यानंतरच्या काळात अनेकांनी अिकाशातून पथ्
ृ िी भोिती फेऱ्या
मारल्या.

१९३२ साली भारतात जेआरडी टाटांनी टाटा एअर लाईन्स सुरु केली.

(Jehangir Ratanji Dadabhai Tata)
टपाल िाितुकीचा श्रीगणेशा भारतात!

जगात विमानांचा उपयोग आधी यद्ध
ु ात मग टपाल सेिेसाठी ि नंतर प्रिासी िािातक
ु ीसाठी
झाला. टपालसेिेचा श्रीगणेशा भारतात हिािा िा योगायोगच म्िणायला ििा. १८ फेब्रुिारी
१९११ रोजी िे न्री वपक्िे यांनी िं बर जातीच्या बायप्लेनमधून जगातील पहिली एअरमेल
अलािाबाद–नैनी या सिा मैलांच्या मागाकिर िािून नेली. िे अंतर पार करायला केिळ तेरा
समतनटे लागली. परं तु िी घटना अपिादात्मक ठरली. कारण तनयसमत टपालसेिा सुरु हिायला
१९३२ साल उजाडािे लागले.
या घटनेची सुिणकजयंती १८ फेब्रुिारी १९६१ या हदिशी साजरी केली गेली. त्याप्रसंगी भारत
सरकारने एक ‘प्रथम हदिस’ आिरण ि पोस्टाच्या तीन ततककटांचा संचिी प्रससद्ध केला.

टाटा एअर लाइन्सची सरु
ु िात
सिकसाधारणपणे पाव्श्चमात्य दे शात लागणारे शोध आपल्या दे शात येण्यास
कािी िर्षे जािी लागतात. परं तु विमानसेिा मात्र जिळजिळ जगाच्या
बरोबरीनेच आपल्या दे शात आली. चालकस सलन्डबगकने १९-५-१९२७ रोजी
न्युयॉकक ते पॅररस िे उड्डाण एकट्याने केले. तर बरोबर ३ िर्षाांनी म्िणजे
३-५-१९३० रोजी जेआरडी टाटांनी कराची ते लंडन िे अंतर एकट्याने पार
केले. अमेररकेत ‘सलंडबगक लाईन’ १९२९ साली सुरु झाली तर लगेच ३ िर्षाांनी
१९३२ साली भारतात जेआरडी टाटांनी टाटा एअर लाईन्स सरु
ु केली.
इंवपररयल एअरिेजने १९२८ साली लंडन ते कराची या मागाकिर टपालसेिेची
सुरुिात केली. जेआरडी टाटांनी याचा फायदा घेऊन कराचीपासून
मद्रासपयांत टपाल नेण्याची जबाबदारी स्िीकारली. त्यानस
ु ार जल
ु ै १९३२
मध्ये टाटासन्सद्िारे एव्हिएअशन डडपाटक मेंटची स्थापना केली ि टाटा एअर
लाईन्स अव्स्तत्िात आली.
१५-१०-१९३२ िा हदिस भारताच्या इततिासात सुिणाकक्रांनी सलहिण्यासारखा
आिे . त्या हदिशी भारताच्या विमान सेिेचा शभ
ु ारं भ झाला. कराचीअिमदाबाद-मंब
झाली. त्यािेळी
ु ई-बेल्लारी-मद्रास अशी टपालसेिा सरु
ु
िापरलेले पहिले विमान िोते ‘पुस मॉथ’. त्यानंतर ‘लेपडक मॉथ’, ‘फॉक्स
मॉथ’, ‘माईल्स मसलकन’, ‘िॅको बायप्लेन’ इत्यादी प्रकारची विमाने िापरण्यात
आली.

िक्तशीरपणाचा आदशक
सुरुिातीपासूनच्या एक िर्षाकच्या काळात एकदािी विमान उसशरा सुटले नािी टाटांना िे
जमते कसे ते सशकून घेण्यासाठी इंवपररयल एअरिेज या मान्यिर कंपनीने आपल्या
कमकचाऱ्यांना टाटांच्याकडे पाठिले.
अशा त्या िर्षाकबद्दल जेआरडी सांगतात, “ विमान चालिताना खराब ििा आली की
मनािर खप
ू ताण येई. त्या ििेत घुसून पुढे सरकताना ‘ आपल्याला टपाल िेळेिर
पोचविता येईल की नािी’ अशी शंका िाटे . काय िाटे ल ते झाले तरी टपालास विलंब
िोऊ न दे ण्यास मी धडपडत असे. उशीर िोईल या काळजीमुळे कधी कधी त्या िादळी
ििेला पाठ दाखिून माघारघेण्या ऐिजी मी त्या ििेत घुसून पुढे जाण्याचे धाडस
करीत असे. त्या िेळच्या विमानात अत्यंत कमी उपकरणे असत. अशा विमानामधून
खराब ििेतून जाणे म्िणजे एक अतत अिघड गोष्ट िोती. पण मला ते जमून जाई.
मी िाचलेल्या कािी माससकात असे म्िटले िोते की, ‘बिुतेक अपघात िे विमान ढगात
सशरल्यामुळे, हदशांचे भान सुटल्यामुळे घडले आिे त.’ त्यातून जर तुमच्या विमानात
उपकरणे नसतील तर िमखास तसे घडणार. मी तर कािी िेळा मुद्दाम ढगात घुसून
उडत रािायचो, पण एकदािी माझे हदशांचे भान सुटल्याचा प्रसंग आठित नािी. अशी
धोकेबाज ि असरु क्षक्त उड्डाणे मी केली आिे त. मी पािसाळ्यात विमान चालिले
आिे , तर कधी ते शेतात उतरिले आिे . एकदा तुम्िी विमानसेिा सुरु केली की मग
मात्र जबाबदारीनेच िागायला ििे.”
टपालाबरोबरच प्रिासी िािून न्यायलािी सुरुिात झाली. त्यासाठी पहिल्या मिायुद्धात
िापरलेली पण युद्धानंतर उपलब्ध असलेली डाकोटा, डग्लस स्कायमास्टर, बीच िाफ्ट,
हिायकसक हिायककंग इत्यादी विमाने िापरण्यात येऊ लागली.

एअर इंडडया सलसमटे ड ते एअर इंडडया
इंटरनॅशनल ते नस
ु तेच ‘एअर इंडडया’
२९ जल
ु ाई १९४६ टाटा एअर लाईन्सचे एअर
इंडडया सलसमटे डमध्ये उपांतर झाले ि पुढे ८
माचक १९४८ रोजी एअर इंडडया इंटरनॅशनलची
स्थापना झाली.
१९६२ साली एअर इंडडया इंटरनॅशनल या
नािातून ‘इंटरनॅशनल’ िा शब्द गाळण्यात आला
ि एअर इंडडया िे सुटसुटीत नाि दे ण्यात आले.
१९४८ साली लॉणखड कोन्स्टे लेशन या जातीची
विमाने आंतराष्िीय सेिा दे ऊ लागली. त्यानंतर
१९५४ साली लॉणखड सप
ु र कोन्स्टे लेशन या
जातीची विमाने ताफ्यात सामील झाली. त्यांची
नािे इतरत्र हदली आिे त.

पहिले आंतरराष्िीय उड्डाण

पहिल्या आंतराष्िीय उड्डाणप्रसंगी काढलेले पाकीट

८ जन
ू १९४८ रोजी मलबार वप्रन्सेस नािाचे विमान डौलाने समरित मंब
ु ईकैरो-व्जतनहिा-लंडन या मागाकिर रिाना झाले. या विमानात एकूण ३५
प्रिासी ि १८४ टपाल थैल्या िोत्या. लंडनला पोचायला जिळजिळ २४
तास लागले. आज िे च अंतर १० तासात कापता येते. त्यािेळी लंडनचे
भाडे िोते रु.१,७२० फक्त!

‘फस्टक फ्लाईट कहिसक’
एअर इंडडयाचे हयिस्थापन जेहिा प्रथम एखाद्या निीन शिरी आपली विमानसेिा सरु
ु
करीत तेहिा त्या प्रसंगाची आठिण म्िणून त्या हठकाणी प्रथम जाणाऱ्या विमानातन
ू कािी
आिरणे (पाककटे ) पाठिीत असत. ती आिरणे दोन्िी बाजंच्
ू या पोस्टल खात्याकडून ‘सशक्के’
मारून परत आणल्यािर जे लोक अशी पाककटे जमिीत त्या िौशी लोकांसाठी वििीस
ठे िीत असत. आता ती प्रथा बंद करण्यात आली आिे .
विमानसेिेचे राष्िीयीकरण

भारत सरकारने १ ऑगस्ट १९५३ रोजी एअर इंडडया इंटरनॅशनलचे राष्िीयीकरण केले. जेआरडी टाटांचा
याला विरोध िोता पण तो न जम
ु ानता िे राष्िीयीकरण केले गेले. इतकेच नािी तर सरकारतफे नहया
कंपनीचे अध्यक् िोण्याची विनंती जेआरडी टाटांना करण्यात आली. िे पद घेण्यास टाटा उत्सक
ु नहिते.
परं तु समत्रांच्या ि कमकच्याऱ्यांच्या आग्रिाखातर टाटांनी िे पद स्िीकारले. सशिाय या मागे त्यांचा दस
ु रािी
िे तू िोता. इतक्या िर्षाांचे आपले प्रयत्न तनष्फळ जाऊ नयेत ि सरु
ु िातीपासन
ू िाती घेतलेले काम
पण
ू त्क िास नेणे िािी उद्देश िोता. त्यांच्या कारककदीत एअर इंडडयाचा पसारा जगभर तर पसरलाच पण
नािलौककक ि जगन्मान्यतािी समळाली.
मात्र मिाराजाची सध्याची िलाखीची पररव्स्थती सिकश्रत
ु आिे . जेआरडींसारख्या द्रष्ट्याला याची कल्पना
असािी म्िणूनच त्यांनी राष्िीयीकरणाला विरोध दशकिला िोता.

एअर इंडडयात जेट युगाची सुरुिात

१९६० साली एअर इंडडयाने पहिले जेट बोईंग ७०७ ‘अन्नपण
ू ाक’ िे विमान खरे दी केले. २१ फेब्रि
ु ारी १९६०
रोजी िे विमान लंडन ते मंब
ु ई िे ४,८५० मैलांचे अंतर ताशी ६०० मैलांच्या िेगाने ८ तासात पार करून
मंब
ु ईत आले.
या विमानाची अंतगकत सजािट खास भारतीय िोती. णखडक्यांिर जन्
ु या मंहदरांच्या सशल्पांचे नमन
ु े िोते.
याच िेळेपासन
ू ििाई संद
ु रींना भारतीय साडी िा आकर्षकक गणिेश हदला. तो लोकांना खूप आिडला.
१९७१ साली पहिले जम्बो जेट बोईंग ७४७ खरे दी करण्यात आले. या विमानाची प्रिासी
क्मता ४१७ िोती. विमानांची अंतगकत सजािट तनरतनराळ्या प्रससध्द राजिाड्यांच्या धतीिर केली िोती.
सशिाय केत्रबनच्या पॅनलिर श्रीकृष्णाच्या जीिनातले प्रसंग, भारतीय कलाकारांचे उत्कृष्ट नमन
ु े आणण
अजंठा लेण्यांमधील कलेच्या प्रततकृती धचत्रत्रत केल्या िोत्या.

पहिल्या जम्बो जेट बोईंग उड्डाणाप्रसंगी काढलेले पाकीट

जे.आर.डी. टाटा - भारतीय ििाई िाितुकीचे जनक

जिांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यांचा जन्म पॅररस येथे २९ – ७- १९०४ रोजी
झाला. त्यांची आई फ्रेंच िोती. पॅररस येथे त्यांच्या िडडलांचे घर िोते. त्यांचे
सशक्ण फ्रांस ि जपान येथे झाले. सशकून त्याना इंव्जतनयर हिायचे िोते पण ती
संधी समळाली नािी. त्यांचा िडडलोपाव्जकत हयिसाय िोता, तो त्यांनी समथकपणे
सांभाळला ि िाढिला.
यापूिी आपण पाहिलेच आिे की लुई ब्लेररओ पासून स्फूती घेऊन जेआरडी
टाटांनी िैमातनक िोण्याचे स्िप्न पाहिले. आणण त्यांनी त्यांचे ते स्िप्न परु े केले.
आपल्या दे शाचे पहिले अधधकृत िैमातनक िोण्याचा मान त्यांनी समळिला.

णखलाडू ित्ृ तीचे दशकन
१९-११-१९२९ रोजी लंडन टाईम्समध्ये एक जाहिरात आली िोती. आगाखान यांनी
रॉयल एअरोक्लबतफे लंडन-कराची, कोणत्यािी बाजन
ू े, जो कोणी भारतीय शयकत
व्जंकेल त्याला ५०० पौंडाचे बक्ीस जािीर केले िोते. या शयकतीत जेआरडींनी भाग
घेतला. त्यांचा एकमेि स्पधकक अॅस्पी इंव्जतनअर िा लंडनिून तर जेआरडी
कराचीिून एकाचिेळी तनघाले.त्या दोघांची अलेक्झांड्रीया येथे भेट झाली. अॅस्पी
इंव्जतनअरकडे आिश्यक असलेले स्पेअर प्लग नहिते म्िणून तो प्लगची िाट
पिात बसला िोता. जेआरडींना िे कळल्यािर त्यांनी त्यांच्या जिळचे चार प्लग
त्याला हदले. त्यामळ
ु े तो शयकत व्जंकला. पण जेआरडींना त्याचा जरािी खेद
िाटला नािी.

१९३२ चे पहिले उड्डाण

भारतीय विमान सेिेची सरु
ु िात १५-१०-१९३२ रोजी झाली. त्या पहिल्या उड्डाणा
चे िैमातनक िोते जेआरडी. िय िर्षे २८. त्यांचा मागक िोता कराची-अिमदाबादमंब
ु ई. पढ
ु े ते विमान त्यांचा सिकारी नेव्हिल व्हिं सेंट याने बेल्लारीमागे मद्रासला
नेले. अशा रीतीने भारतात पहिल्यांदा ििाई टपालसेिा सुरु झाली.

ततसािा िाढहदिस!
३० िर्षाकनंतर केलेल्या पहिल्या उड्डाणाच्या पुनरारुत्तीप्रसंगी काढलेले पाकीट
१५-१०-१९६२ : जेआरडी टाटांनी त्यांच्या पहिल्या उड्डाणाचे ३० िर्षाकनंतर पन्
ु िा
प्रात्यक्षक्क केले. तेहिा टाटांचे िय िोते ५८ िर्षे. त्याप्रसंगी काढलेलेल्या पाकीटाचे
धचत्र िर हदले आिे .
धाडसाला ियाची मयाकदा नसते!

सि
ु णक मिोत्सिी उड्डाणा प्रसंगी काढलेले पाकीट
(िे पाकीट माझ्यासाठी एक अनमोल ठे िा आिे . ‘जे.आर.डीं’ ना प्रत्यक्ष
भेटण्याची सुििण संधी मला ममळाली. माझे अल्बम बघून झाल्यािर त्यांनी
िरील पाककटािर माझे नाि घालून मला शभ
ु ेच्छा हिल्या.)

सि
ु णक मिोत्सिी उड्डाण

१५-१०-१९८२ : सुिणक मिोत्सिी उड्डाण.
जेआरडींनी त्यांच्या पहिल्या उड्डाणा चे पन्नास
िर्षाांनी पुन्िा त्याच मागाकिर प्रात्यक्षक्क केले.
त्यािेळी जेआरडींचे िय िोते ७८ िर्षे! या बद्दल
प्रततकिया दे ताना जेआरडी म्िणाले, “आपल्या
आयुष्यातील एखादी अविस्मरणीय घटना पुन्िा
प्रत्यक् अनभ
ु िािी अशी माणसाची एक सप्ु त
इच्छा असते. त्याचा मी आनंद घेतला. पण
इतकेच नािी तर माझ्या या एअर लाइनच्या
प्रिासात ज्या असंख्य स्त्री-पुरुर्षांनी मला मदत
केली त्यांच्या विर्षयी कृतज्ञता हयक्त करणे
माझे कतकहयच िोते. सशिाय या उड्डाणाद्िारे
तरुणांमध्ये सािसी ित्ृ ती िाढािी ि आपल्या
दे शाची व्स्थती सध
ु ारािी िािी उद्देश िोता

असंस्कृत पंतप्रधान!

१९७८ : त्या िेळेस मोरारजी दे साई भारताचे पंतप्रधान िोते. १-२-१९७८ च्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत
जेआरडींना एअर इंडडयातन
पदच्यत
ू
ु करण्यात आले. मात्र िा तनणकय जेआरडींना कळविण्याचे साधे
सौजन्यिी दाखिले गेले नािी. नंतर कािी हदिसांनी पाठविलेल्या पत्रात दे साई सलहितात “बरे च हदिस
आम्िी एअर इंडडया ि इंडडयन एअर लाईन्स या कंपन्यांच्या संचालक मंडळांची पन
ु रक चना करण्याचा विचार
करत िोतो. मित्िाची गोष्ट म्िणजे दोन्िी एअर लाईन्सचे काम चांगल्या तऱ्िे ने चालािे म्िणून आम्िी
इंडडयन एअर लाईन्सचे एअर चीफ माशकल पी.सी.लाल यांची एअर इंडडया ि इंडडयन एअर लाईन्सच्या
प्रमख
ु पदी तनयक्
ु ती करण्याचे योव्जले आिे . आम्िाला आशा आिे की, तुम्िी आमच्या मताशी सिमत
हिाल.”
िरील पत्राला जेआरडींनी पढ
ु ील प्रमाणे उत्तर हदले. “१९५३ साली जेहिा एअर इंडडयाचे राष्िीयीकरण झाले
तेहिा सरकारने मला अध्यक् म्िणून रािण्याची विनंती केली िोती. गेली २५ िर्षे मी ते काम आपलेपणाने,
विनामोबदला करत आलो आिे . तेहिा मला माझ्या पदािरून काढताना आपण तो तनणकय मला सिाकआधी
कळिायला ििा िोता. या उलट तो तनणकय मला, ज्याची माझ्या जागी नेमणक
झाली आिे त्या
ू
हयक्तीकडून कळला. आपण सलहिता की ‘काम चांगले हिािे म्िणून आपण माझ्या जागी दस
ु ऱ्या हयक्तीची
नेमणूक केली’ िे िाचन
ू आश्चयक िाटले. याचा अथक माझ्या कारककदीत ते काम चांगले चालत नहिते, असे
सधू चत िोते. तम्
ु िी फार मित्िाच्या कामात हयग्र असल्यामळ
ु े आपल्याला एअर इंडडया ने ७७-७८ साली
सगळ्यात जास्त फायदा समळिन
ू हदला आिे िे कळले नसािे.”

एका मिान कमकयोग्याला ि सुसंस्कृत माणसाला अशा तऱ्िे ची बेमुित
क खोर, असंस्कृत िागणूक या
दे शाच्या पंतप्रधानाकडून समळािी िे या दे शाचे दद
ु ै ि नहिे काय?

कृतज्ञता –
जेआरडींनी या प्रसंगी एअर इंडडयाच्या सेिकांना उद्देशून सलहिले
“भारतीय लौकककास साजेल अशी ििाई सेिा उभारण्याचे माझे स्िप्न
साकार करण्यासाठी तुम्िी सिाांनी मला जे सिकायक केले, त्या बद्दल मी
तम
क आभारी आिे . यापेक्ा िेगळे काय म्िणू शकतो?
ु चा अंत:करणपि
ू क
तुम्िी हदलेले प्रेम, तुमच्या कडून समळालेली तनष्ठा आणण आधार मला
भरभरून समळाला. एअर इंडडया ि त्याच्या जोडीला मी ज्यािर उदं ड प्रेम
केले, ज्याने माझ्या आयुष्याचा बराचसा भाग हयापून टाकला, ते माझे
िैमातनक कलाविश्ि यांच्यापासून िोणाऱ्या या आकव्स्मक ताटातुटीमुळे
मला यातना िोत आिे त. माझ्या मनात एक प्रकारच्या शोकाकुलतेची
भािना आिे . गेली ककत्येक िर्षे एकमेकांच्या अगदी तनकटच्या
साव्न्नध्यात रािून आपण सिाांनी एका ध्येयाने िेडे िोऊन काम केले,
एअर इंडडयाचा एक सुखी पररिार तयार केला. आजपासून मी तुमच्यातून
बािे र पडून जरी काठािर उभा असलो तरी माझे मन, माझे विचार तुमच्या
भोितीच घट
आणण त्या
ु मळतील. एअर इंडडयाच्या शाश्ित यशासाठी
यशप्राप्तीसाठी योगदान करणाऱ्या प्रत्येकाला सुरक्षक्तता आणण सख
ु सतत
लाभािे या साठी मी प्राथकना करीन.”

एका यग
ु ाचा अंत
जेआरडी ना परदे शात मत्ृ यू यािा असे िाटत
असे. त्याचे कारण दे ताना ते असे म्िणतात.“मला परदे शात मत्ृ यू आला तर माझ्यासाठी
असे ककती लोक तेथे येतील? मत्ृ युनंतर
माझ्याभोिती गदी जमल्याने फारसे कािी
साध्य िोईल असे मला िाटत नािी.” त्यांच्या
इच्छे प्रमाणेच घडले. २९-११-१९९३ रोजी त्याना
व्जनीहिा येथील िॉव्स्पटलमध्ये मत्ृ यू आला.
त्यांच्या अंततम इच्छे नुसार त्यांच्या पाधथकि
दे िािर पॅररस येथे त्यांच्या कुटुंबाच्या ‘पर ला
चेस’ या दफनभूमीत अंत्यसंस्कार केले गेले.
याच हठकाणी त्यांचे िडील, आई ि दोन भाऊ
यांच्या समाध्या आिे त.

अगदी सुरुवातीच्या काळातील काही ववमाने.

पुस मॉथ १९३२(Puss Moth)

फॉक्स मॉथ १९३५ (Fox Moth)

डग्लस डीसी-३ डाकोटा १९४५

एअर इं वडयाच्या ववमानांची वैविष्टपूर्ण नावे!

कॉनस्टेलेिन ववमानांपासून ववमानांना नावे द्यायची पध्दत सुरु झाली. त्यात
अनेकवेळा घोळ घालण्यात आले.
त्याची ही सरस व सुरस कहार्ी!

१)मलबार वप्रन्सेस, २)रजपत
ू वप्रन्सेस,
३)मुगल वप्रन्सेस, ४)मराठा वप्रन्सेस,
५)हिमालयन वप्रन्सेस,
६)बेंगाल वप्रन्सेस, ७)काश्मीर वप्रन्सेस.
१) रानी ऑफ झांसी, २) रानी ऑफ इंद,
३) रानी ऑफ धचत्तोर, ४) रानी ऑफ
अजंता, ५) रानी ऑफ एलोरा, ६) रानी
ऑफ तनलधगरीज, ७) रानी ऑफ आग्रा,
८) रानी ऑफ त्रबजापूर, ९) रानी ऑफ
मदरु ाई १०) रानी ऑफ गोलकोंडा.

१)
४)
६)
९)

गौरीशंकर, २) नंदादे िी, ३) एहिरे स्ट,
कांचनगंगा, ५) धिलधगरी,
नंगापरबत, ७) माकाल,ू ८) ल्िोत्से,
अन्नपण
ू ाक, १०) कामेत, ११) त्रत्रशूल,

१) गंगा, २) गोदािरी, ३) कािेरी, ४) यमुना,
५) ततस्ता, ६) सरस्िती, ७) त्रबयास, ८) गोमती,
९) साबरमती, १०) कृष्णा, ११) नमकदा,
१२) पेररयार, १३) मिानदी, १४) तापी,
१५) पेन्नार, १६) कोशी, १७) तुंगभद्रा,
१८) ब्रह्मपुत्रा १९) लुनी २०) दामोदर,
२१) िैन्गल, २२) पम्बा.
एम्परर
१) अशोक, २) शिाजिान, ३) राजेन्द्रचोला,
४) वििमाहदत्य, ५) अकबर, ६) चंद्रगुप्त,
७) कतनष्क, (हिमालय) ८) कृष्ण दे ि राया,
९)समुद्रगुप्त, १०) मिे न्द्रिमकन, ११) िर्षकिधकन

बोईंग ७४७-३०० कॉम्बी १९८८
१) सशिाजी, २) नरससंििमकन (या विमानाचे
नाि औरं गजेब असे ठे िािे असे ठरत िोते!
परं तु
सशिसेनेने
विरोध
केल्यामळ
ु े
नरससंििमकन असे ठे िले).
१) कोनाकक, २) तंजोर, ३) खजुरािो, ४)

अजंता, ५) आग्रा, ६) िेला गोिा ७)
फतेिपरु ससिी * ८) सांची ९) काझीरं गा
१०) ममल्लापरु म

अनाठायी खचण!
१५-१०-१९८९ या ददविी एअर इं वडयाच्या ववमानाच्या िेपटीवर असलेले
वचत्र (वलव्हरी) बदलण्यात आले. त्याचे काही खास कारर्ही नव्हते! नव्या
वचत्रानूसार सूयाणचे वचत्र टाकण्यात आले होते. त्याचे प्रदिणन एका ददमाखदार
सोहळ्यात मुंबईच्या नरीमन पॉइं ट येथे आयोवित के लेल्या समारं भात
करण्यात आले. त्यासाठी िेआरडी टाटांनाही बोलावण्यात आले होते. हा बदल
बहुसंख्य कमणचाऱयांना व लोकांना तर आवडला नव्हताच पर् िेआरडींनाही
आवडला नव्हता. िेवटी दोन वर्ाांनी कमणचाऱयांच्या व लोकांच्या दबावाखाली
तो बदल रद्द करून परत िुनाच लोगो वापरायची नामुष्की आली. या नसत्या
खटाटोपात करोडो रुपयांचे नुकसान झाले!

विमलायनर

‘

’

एअर इं वडयाचे नवे ‘विमलायनर’ हे ववमान ८-९-२०१२ रोिी आले. या
ववमानाचे वविेर् म्हर्िे के वबनमध्ये कमी आवाि व इं धन बचत. या ववमानात
२५६ प्रवासी बसण्याची सोय आहे.

ववमानांचे प्रकार

एक इं विन असलेले ववमान

तीन इं विन्स असलेले ववमान

दोन इं विन्स असलेले ववमान

चार इं विन्स असलेले ववमान

सहा इं विन्स असलेले ववमान
(माल वाहतुकीसाठी)

१) एक पंख असलेले ववमान (Mono Plane) -

२) दोन पंख असलेले ववमान (Bi-plane) – अगदी सुरुवातीच्या काळात ही
ववमाने प्रचवलत होती

३) तीन पंख असलेले ववमान (Tri-plane) – काही काळ ही ववमाने देखील
उपयोगात आर्ली िात होती.

ववमानांचे प्रकार – पंखांच्या रचनेनुसार

•पंख फयुसलािच्या – बसायच्या के वबन वर

•पंख बसायच्या के वबनच्या मध्यावर

•पंख बसायच्या के वबनच्या खाली

लढावू ववमाने –

प्रत्येक छोट्या मोठ्या राष्ट्राकडे लढावू ववमाने आहेत. िेवढी सामर्थयणिाली लढावू
ववमाने तेवढे ते राष्ट्र मोठे अिी अवस्था आहे. काही राष्ट्रे त्यामुळे इतर छोट्या, दुबणल
राष्ट्रांवर आपले वचणस्व गािवत आहेत.
आपल्या भारतापुरते बोलायचे तर आपल्याकडे सुद्धा स्वसंरक्षर्ासाठी लढावू
ववमाने आहेत. आतापयांतच्या इवतहासात भारताने कधीही कोर्ावरही आक्रमर्
के ले नाही, कु र्ाला धाक दाखवला नाही, कु र्ावर वचणस्व गािवले नाही.

दुदव
ै ाची गोष्ट अिी की भारत स्वत:चे परकीय आक्रमकांकडू न रक्षर् देखील करू
िकला नाही. िेकडो वर्े मोगलांची सत्ता व नंतर दीडिे वर्े इं ग्रिांची सत्ता सहन
करायची नामुष्की आपल्यावर आली.
आता मात्र तिी वेळ कधी येर्ार नाही अिी अिा करू या!
लढावू ववमाने हा या पुस्तकाचा ववर्य नाही..

अमेररके चे ववक्रमवीर लोवखड SR-71 ब्लॅकबडण
१९७६ साली लोवखड SR-71 ब्लॅकबडण हे ववमान मुख्यत्वे टेहळर्ीसाठी (स्पाय)
वापरात आर्ले. या ववमानाने खालील ववक्रम प्रस्थावपत के ले आहेत.
१) िास्तीत िास्त वेग : ३,५२९ दकमी तािी (२,१९३ मैल तािी) म्हर्िे
वमवनटाला ५८ दकमी (३६ मैल) हा अफाट वेग.
२) िास्तीत िास्त उं ची : २५,९२९ मीटर (८५,०६९ फु ट)
३) न्यूयॉकण ते लंडन हे ५,६४६ दकमी (३,५०८ मैल) हे अंतर तािी २,३१० दकमी
(१,४३५ मैल) वेगाने के वळ २ तास ५४ वमवनटात पार के ले.

१९९० साली ही ववमाने बाद झाली.

अमेरीके कडील आिचे सवण श्रेष्ठ ववमान ‘रॅ प्टर’
(Lockheed F22 Raptor) –

या ववमानाचा वेग इतका प्रचंड आहे की त्यातून सोडलेली क्षेपर्ास्त्रे मागे पडलेली ददसत आहे!

अमेररकन एअर फोसणचे लॉवखड F-22 रॅ प्टर हे दोन इं विन असलेले
ससगल सीटर म्हर्िे एकच वैमावनक बसू िके ल असे अत्याधुवनक
वमवलटरी ववमान. हे अमेररके चे ‘5th generation fighter’ ववमान
आहे. याचा िास्तीत िास्त वेग माख २.२५ म्हर्िे २,४१० दकमी
तािी (१,५०० मैल तािी) आहे. ते िास्तीत िास्त ६५,०००
फु टांवरून उडू िकते. त्या ववमानाची रें ि २,९६० दकमी एवढी आहे.
हे िगातील सवाणत िवििाली (ववनािकारी!) ववमान आहे.

ववमान कसे उडते?

ववमान हवेत उडण्यासाठी ववमानाचे विन (‘ Weight) त्यातले प्रवासी, त्या
प्रवािांचे सामान, त्यांचे खाद्यपदाथण, ववमानाला लागर्ारे इंधन, ववमानातून
नेण्यात येर्ारे इतर सामान (कागो) इत्यादी, या सगळ्यांना गुरुत्वाकर्णर्ाववरुध्द
वर उचलून धरर्े (‘Lift’) आवश्यक असते.
त्यासाठी ववमानाची इं विन्स ववमान पुढे पुढे ढकलण्याची दक्रया ‘Thrust’ करत
असतात. त्याच वेळेस ववमानाचे पंख ‘सवग्स’ ववमान हवेत तोलून धरण्याचे आवर्
वरवर नेण्याचे ‘Lift’ कायण करीत असतात.
हे होत असताना ववमानाच्या पुढे िाण्याच्या गतीला हवेचा अडथळा – अवरोध –
होत असतो. हवा ववमानाला मागे मागे रे टत असते. यालाच ‘Drag’ असे म्हर्तात.

ववमानाचे प्रमुख भाग –

खालील आकृ तीत ववमानाचे प्रमुख भाग व त्यांची रचना किी असते ते दाखवले
आहे. हे फि उदाहरर् म्हर्ून ददले आहे. प्रत्यक्षात ववमानाची रचना वेगवेगळी
असू िकते.

१) कॉकवपट : ववमानाच्या ह्या भागातून ववमानाचे वनयंत्रर् के ले िाते. त्यात
कमांडर व को-पायलट असे दोघे ते काम करीत असतात. या भागात अनेक
उपकरर्ी असतात. त्यामुळे ववमानाचा वेग, िवमनीपासूनची उं ची, इंधन पुरवठा,
के वबन मधील हवेचा दाब, इं विन किी काम करतात, ववमान वक्षवतिाला समांतर
आहे की नाही, ववमान नक्की कोर्त्या ददिेने चालले आहे, ववमाना बाहेरची उष्र्ता
अिा अनेक गोष्टींची मावहती ही उपकरर्ी पुरवीत असतात. हल्ली ववमानात
संगर्क बसवलेले असतात व सवण कामे संगर्कच करीत असतात.
२) इं विन्स –ववमानाला वेगाने पुढे ढकलण्यास लागर्ारी ििी इं विन्स पुरवतात.
साधारर्त: मोठ्या ववमानाला ४ इं विन्स असतात तर छोट्या ववमानाला २
इं विन्स असतात.
कॉकवपट

इं विन्स

747 बोईंग ७४७-४०० (Boeing -400) १९९३
3) सवग – पंख – या पंखात ववमानाला लागर्ारे इं धन साठवलेले असते. विवाय पंखांना
Flaps, Spoiler, slats असे महत्वाचे भाग असतात. त्यांची मावहती पुढे ददली आहे.
४) सवगलेट – ववमानाच्या पंखांच्या पृष्ठ भागावरील हवा टोकाकडू न वनसटून िाऊ नये म्हर्ून
ही सवगलेट्स ववमानाच्या अगदी टोकािी वळवलेली असतात. त्यामुळे ववमानाला वर वर
िायला व सहि उडायला मदत होते. िास्त्रज्ांना ही कल्पना गरुडाचे उडर्े बघून सुचली हे
वविेर्.

सवग – पंख आवर् सवगलेट

पक्ष्यापासून विकलो!

५) िॉररझॉन्टल स्टे त्रबलायझर - िा भाग शेपटीकडे आडिा बसिलेला
असतो. या मळ
ु े विमान व्स्थर रािाण्यास मदत िोते.
६) हिहटक कल स्टे त्रबलायझर – िा भाग शेपटीकडे उभा बसिलेला असतो.
विमान सरळ रे र्षेत जायला याची मदत िोते. सुरिातीच्या काळात
विमाने नागमोडी, िरखाली, डािी-उजिीकडे झुकणे अशा तऱ्िे ने उडत
असत. िे दोर्ष काढण्यासाठी ‘टे ल प्लेन’ ची योजना केली गेली. टे ल
प्लेन म्िणजे विमानाच्या शेपटीकडे असलेला जणक
ू ािी छोटाश्याच्या
विमानाची प्रततकृती असािी असा हदसणारा भाग.

७) रडर – सुकार्ू – ववमानाच्या व्हर्टटकल स्टेवबलायझरवर हा भाग बसवलेला
असतो. तो डावी – उिवीकडे हलवता येतो. त्यामुळे ववमान डावी-उिवीकडे
वळववण्यास मदत होते.

(रडर व रडार या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत)

८) एलेव्हेटर – ववमान वर नेण्यास अथवा खाली आर्ण्यास याची मदत होते.
९) फ्लॅप्स – हे भाग ववमानाच्या पंखांच्या मागच्या बािूस असतात व तेही सरकवता
येतात. त्यांच्यामुळे ववमान उतरवताना ववमानाचा वेग कमी करण्यास मदत होते.
१०) एलेरॉन – पंखांच्या टोकाकडे हे बसवलेले असतात. यांचा उपयोग ववमान
उिवीकडे ककवा डावीकडे वळवताना होतो.

स्पॉयलर

स्लॅटस्

अंडरकॅ रे ि

११) स्पॉयलर – ह्या छोट्या प्लेटस ् पंखांच्या िरून जाणारया
ििेला अडथळा करतात ि
विमान उतरिताना िेग कमी
िोऊन विमान लिकर खाली आणण्यास मदत िोते.
१२) स्लॅ टस ् – िा भाग विमानाच्या पंखांच्या पढ
ु ील बाजूस
असतो ि तो पढ
ु े -मागे असा सरकिता येतो. विमान ििेत िर
उडविण्यात याची फार मदत िोते.
१३) फयस
ु लाज
मख्
ु यत्िे विमानाच्या ज्या भागात प्रिासी बसतात त्या जागेला
फयस
ु लाज म्िणतात. त्या बसण्याच्या जागे खाली जो भाग
असतो त्यात प्रिाशांचे सामान ि कागो ठे िलेला असतो.
१४) अंडरकॅरे ज म्िणजेच विमानाची चाके. यानांच लॅ डींग
धगअर असेिी म्िणतात. यांची संख्या साधारणपणे मोठ्या
विमानाला पढ
ु च्या बाजूस ४ चाके ि मागच्या बाजूस १२
चाके एिढी असते.

‘हेड सवड्स’, ‘टेल सवड्स’, ‘क्रॉस सवड्स’
ववमान साधारर्पर्े समोरून येर्ाऱया वाऱयाच्या ददिेने उडते.
त्याला ‘हेड सवड्स’ असे म्हर्तात. पर् कधी कधी ववमानाला मागून
येर्ाऱया वाऱयांचा अनुभव येतो. त्यांना ‘टेल सवड्स’ असे म्हर्तात.
‘हेड सवड्स’ असले तर ववमानाला अंतर कापायला वेळ लागतो. या
उलट ‘टेल सवड्स’ असतील तेव्हा ववमान लवकर पोचते. पर्
ववमानाला आर्खी एका प्रकारच्या वाऱयांना तोंड द्यावे लागते. ते
म्हर्िे ‘क्रॉस सवड्स’ वतरप्या ददिेने येर्ारे वारे ! त्यामुळे ववमान
उतरवताना िास्ती काळिी घ्यावी लागते. खालील वचत्रात ते स्पष्ट
होईल.

रं गीबेरंगी ववमाने!

ई सावहत्य प्रवतष्ठान

पंख हे श्री रत्नाकर महािन यांनी वलहीलेलं पुस्तक आपल्याला
कसं वाटलं? त्यातली मावहती, त्यातली मांडर्ी किी वाटली?
आम्हाला कळवा.
पंख हे पुस्तक आम्हाला तर अत्यंत स्फ़ू तीदायक वाटलं. त्याचं कारर्
सांगतो. तसं पावहलं तर मार्ूस हा अत्यंत हळू , मंद, स्लो. अगदी
गोगलगाय, हत्ती आवर् कासवांच्या िवळपास. साधं मांिर, कु त्रा, उं दीर
हेसुद्धा मार्साहून चपळ. हररर्, वाघ, घोडा वगैरे तर बघायलाच नको.
सरपटर्ारे सगळे प्रार्ी मार्साहून चपळ. उडर्ारे सवण पक्षी आवर्
कीटकही मार्साहून वेगवान. अगदी फ़ु लपाखरूसुद्धा. घार ससार्ा
कावळा वचमर्ी तर दहापट वेगवान. पाण्यातले मासेही मार्साहून
वेगवान. पृर्थवीवर िवळिवळ बारा लाख सिीव िाती आहेत.
त्यांच्यामध्ये मानवाचा क्रमांक वेगामध्ये अकरा लाखाच्याही खाली िातो.

आवर् तरीही मानवाने या सगळ्या प्राण्यांच्या पुढे िाऊन कल्पनातीत
वेग धारर् के ला. तो फ़ि संिोधन आवर् वचकाटीच्या बळावर. मार्ूस
वचत्त्याहून िलद िाऊ िके ल असं दोन ितकांपव
ू ी कोर्ी म्हटलं असतं
तर लोक त्याला हसले असते. पर् आि मार्ूस वचत्त्याच्या आठपट
वेगाने प्रवास करतो. गरूडाच्या दहापट वेगाने उडतो.
कारर् मानवाने स्वप्न पावहले. वेगाचे स्वप्न, उडण्याचे स्वप्न, चंद्रावर
िाण्याचे स्वप्न. लोक त्यांना हसले.
मराठी भार्ेला िगातील पवहल्या क्रमांकाची भार्ा बनवायचे स्वप्न
बाळगर्ाऱयांनाही लोक असेच हसतात. काय ही मराठीची दूरवस्था!
आि महाराष्ट्रात दोन मराठी मार्सेसुद्धा एकमेकांिी मराठीत बोलत
नाहीत. महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठी बोडण असावेत म्हर्ून “खळ्ळ
खट्टाक” करावे लागते. मराठी लेखकांची मुलं इं ग्रिी माध्यमात
विकतात. मराठी िाळा ओस पडत आहेत. अिा वेळी मराठीचा डंका
महाराष्ट्रात नव्हे, भारतात नव्हे तर िगभरात गिबिेल अिी स्वप्नं
आम्ही पहातो. आमच्यासारखे अनेक लोक पहातात. २३०० वर्ाांचा
इवतहास असलेल्या या अमृतवार्ी मराठी सावहत्याचं सुवर्णयुग येईल
अिी खात्री आम्ही बाळगतो.
कारर् मराठीत समृद्ध सावहत्य आहे. मराठी मार्सांकडे बुद्धीमत्ता आहे.

कारर् मराठी मार्सांकडे प्रवतभा आहे. कारर् मराठी नवीन सावहवत्यक
आवर् नवीन वाचकवगण उभा होताना आम्ही पहातो आहोत.
बारा कोटी मराठी मार्सांच्या या भार्ेला अमरत्त्व आहेच आहे याची
आम्हाला िंभर टक्के खात्री आहे. म्हर्ून आम्ही बारा लाख मराठी लेखक
वाचकांचं नेटवकण उभं करण्यासाठी आम्ही झटत असतो. दर आठवड्याला
नवनवीन ई पुस्तकं पावर्े दोन लाख लोकांना ववनामूल्य पाठवत असतो.
हा यज् ददवसेंददवस मोठे रूप घेतो आहे. आवर् त्यात हिारो हातांचं
योगदान येत आहे. नवीन लेखक पुढे येत आहेत. हिारो लोक, रोि, कु र्ी
आठ, कु र्ी दहा, कु र्ी िंभर, मेल आय डींचं योगदान देत आहेत. तुम्हीही
तुमच्या ओळखीच्या िक्य तेवढ्या मराठी लोकांचे ई मेल आय डी
आम्हाला पाठवा. त्यांना दर आठवड्याला ववनामूल्य ई पुस्तकं पाठवली
िातील. मराठी मार्ूस भले पैिात मागे असेल, पर् वाचनात इतर
लोकांपेक्षा नक्की पुढे आहे. आवर् आि ना उद्या ही गोगल गाय वाटर्ारी
भार्ा ढाण्या वाघाचं स्वरूप धारर् करील. करीलच !
सवाांची साथ हवी यार!
कृ पया आपल्या दकमान आठ आप्त वमत्रांच्या मेल आय डी
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