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ન�ધ !  

જો તમ ે અમે�રકા મા ંરહત� ાહો તો 

ુ��ુ � ંુસ�ંમણ ૫ �ન ની સા�ં થશ.ે



ુુઘણી �ય��તઓ તે �દવસે વહલ� ી સવાર� ઉઠશ ેઅને આકાશમા ંરહલ� ા �યૂ�ના ગોળા પરથી પસાર થઇ રહલ� ા ��ના �હને એક �બ��ની 

ુુ ુ�મ જોઈ શકશે. પણ આ� ંકરવાની માથા�ટ શા માટ�? �� તો �યૂ�થી �ીસ ગણો નાનો હશ ેઅને તેને �બ�� �પે �યૂ�ના ગોળા પરથી ૂ

પસાર થતા ૮ કલાક લાગશે.

ુ ુ��� ંસ�ંમણ

પણ લોકોએ  આ ઉપાધી 

વહોર� લીધી -  ૨૫૦ વષ�થી 

પણ વધાર�, ઘણા શ��તશાળ�

દ�શોએ તેમના ઉ�મ 

ખગોળશા�ીઓને...

ૃ...આ ��યની એક ઝલક જોવા માટ� મહાસાગરની યા�ાઓ કરાવી છે અને પવ�તો પર પણ મોક�યા છે. 

તો તે લોકોને આ ���યા એટલી બધી મહ�વની ક�મ લાગી ?

ુ ુ ુ ુતેણે તેની આ અવલોકન આધા�રત ગણતર�ઓ િવષે ખો�ં અ�માન ક� હ�.ં �થી �યૂ�-��ૃવી�

ુ ુવ�ચે� ં�તર ૯.૬ કરોડ �કલોમીટર છે. એવી �કણી કર� હતી. આ િવષે વ� આગળ ઉપર.

હોરો�સ બ�જ તેજ�વી વૈ�ાિનક હતો. તે જયાર� ૧૭ વષ�નો હતો �યાર� �હોની �મણક�ાની ુ

ુગણતર� કર� શકતો હતો. તે ક��લર અને ��ટન વ�ચેની કડ� �પ ગણાતો હતો. કમનસીબે 

ુતે ફ�ત ૨૨ વષ�ની વયે �જર� ગયો.

Jo
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 K
ep

le
r આપણી આ વાતા� ૧૬૩૧મા ંજોહા�ેસ ક��લર (� �ય��તએ �હોની ગિત િવશેના �ણ િનયમો આપણને 

ુ ુ ુ ુઆ�યા) થી શ� થઇ. તેણે અ�માન કર�� ંક� �� ૬ ડ�સે�બર, ૧૬૩૧ને  �દવસે ��ૃવી અને �યૂ�ની વ�ચે 

ૃ ુ ુઆવશે. જો ક� આ ��ય �રોપમા ંન જોઈ શકા� ંકારણ ક� આ ઘટના રાિ� સમયે બની હતી. 

ુ�યાર બાદ �રંત.....

Jerem
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ુ�ર�િમયા હોરો�સ, એક હોિશયાર �વક� ગણતર� કર� ક� 

ુઆવા સ�ંમણ જોડ� �પે થાય છે અને હવે પછ�� ંસ�ંમણ 

૨૪ નવે�બર, ૧૬૩૯ને �દવસે થશે. તે પહલ� ી �ય��ત હતી 

ુ ુ ુ�ણે આ �� સ�ંમણ તેના િમ� સાથે િનહા�� ંહ�.ં

ૂ ુ ુ
એક �દા �કાર� ં�યૂ� �હણ ૬ �ન, ૨૦૧૨ ન ે�દવસે 

થવા� ંુછે - ��ુનો �હ આપણી અને �યૂ�ની બરાબર

વ�ચ ેઆવવાનો છે. ખગોળશા�ીઓ આ ઘટનાન ે

કહ � છે............. 



ુ ુ�ારા સમ��� ંહ� ંક� ક�વી ર�તે આ િનયમો કામ કર� છે. 

ુહવે, આ િનયમો લા� કર�ને ખગોળશા�ીઓ �ણવા 

માગતા હતા ક�....

ુ ુપરં�, ૧૬૭૮ મા ં હલ� ી (હલ� ીઝ �મૂક�� ��યાત) એ જ 

ુ ુબધા દ�શોને તેમના વૈ�ાિનકોને �િનયાભરમા ં�� સ�ંમણના 

ુસમય િવષે મા�હતી મેળવવા જણા��.ં પણ, શા માટ�?  

ુ
...��ુ�વાકષ�ણના 
સાવિ� �ક િનયમ

ુ ુઆપ� ંસૌરમડંળ ક�ટ�ં

િવશાળ છે?

તે થોડા હઝાર �કલોમીટર 

ુ ુમો�ં છે. ક� લાખો �કલોમીટર મો�ં, 

ુુક� પછ� તેનાથી પણ વ� મો�ં?

કોઈને પણ આ િવષે �દાજ ના હતો. એ લોકોને 

ૂ ૂ
ફ�ત એટલી જ ખબર હતી ક� �દા �દા �હો 

ુ ુ
વ�ચે� ંસાપે� �તર ક�ટ� ંછે. ��ૃવી અને �યૂ�

ુ
વ�ચેના �તર ૧ એ��ોનોમીકલ �િનટ અથવા 

ુ૧ એ.�. કહવ� ામા ંઆવે છે. તેના આધાર� બી� �હો

અને �યૂ� વ�ચેના �તરની �ણકાર� વૈ�ાિનકો 

ુપાસે હતી. (�ઓ આ�િત) જો ��ૃવી અને ૃ

�યૂ� વ�ચેના ચો�સ �તરની િવગતો 

તેમની પાસે હોય તો....

....યકાશ ર�ક ણીક �નીસ ડ મ �હાં� �

ુહક�કતમા ંએક-બે સૈકા પ�ાત, તારાઓ વ�ચે� ં�તર અને આકાશગગંાના પ�રમાણ ��ૃવી-�યૂ�ના �તર સાથે સાકંળવામા ંઆ�યા 

હતા. હવે તમને જણાશે ક� આ �� શા માટ� અગ�યનો હતો. 

સ�રમી સદ�ની મ�યમા,ં વૈ�ાિનકો એ સમજતા થયા ક�....

પ�રણામે આ બે �હો ��ૃવી 
પ�રણામે આ બે �હો ��ૃવી 

અને �યૂ�ની વ�ચે આવી શક� અથવા 
અને �યૂ�ની વ�ચે આવી શક� અથવા 

બી� શ�દોમા ંસ�ંમણ
બી� શ�દોમા ંસ�ંમણ

��થિતમા ંઆવી શક�. 
��થિતમા ંઆવી શક�. 

પ�રણામે આ બે �હો ��ૃવી 

અને �યૂ�ની વ�ચે આવી શક� અથવા 

બી� શ�દોમા ંસ�ંમણ

��થિતમા ંઆવી શક�. 

 �યૂ � થી �તર

                                         (એ. �.ુ) 

Mercury 0.4

Venus 0.7

Earth 1

Mars 1.5

Jupiter 5.2

Saturn 9.5

ુ ુઅને �ધ અને �� એ બે જ  �હોુ ુઅને �ધ અને �� એ બે જ  �હો

ુ
��ૃવી કરતા ં�યૂ�ની વ� ુ
��ૃવી કરતા ં�યૂ�ની વ� 

ન�ક હતા.ન�ક હતા.

ુ ુઅને �ધ અને �� એ બે જ  �હો

ુ
��ૃવી કરતા ં�યૂ�ની વ� 

ન�ક હતા.

.

"... I recommend it therefore, again 
and again, to those curious
 Astronomers, who ... diligently
apply themselves with all their 
might to the making 
of this observation.''

...�હો �યૂ�ની આસપાસ 

�મણ કર� છે...
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યાદ કરો ક� ક��
લર� આપણને 

ુ ુ
બતા�� ંહ� ંક� �હો ક�વી ર�તે 

�મણ કર� છે. તેમની �મણક�ા 

ક�વી અને ક�ટલી ઝડપી હોય છે.

1.5 au

�હો



ુઆ સ�ંમણની �કણી અ�ય કારણોને લીધે ��ક�લ હતી- આ �કારના 

સ�ંમણ જોડ� �પે થાય છે. દર ૧૧૦ વષ� લગભગ, અને

દર�ક જોડ� વ�ચે ૮ વષ�નો ગાળો હોય છે. એ જમાનામા ંઆવા ં

ુસ�ંમણ �લભ જગાઓથી જોઈ શકાતા પણ ન હતા. હલ� ીના 

િનવેદન બાદ 

ુએ �ણવા મ�� ંક� ભિવ�યમા ંઆ �કારના સ�ંમણ ઈ.સ.૧૭૬૧, 

૧૭૬૯, ૧૮૭૪, ૧૮૮૨, ૨૦૦૪ મા ંથશ ેઅને 

ૂ ે ેહવે ૬ �ન,૨૦૧૨ મા ંપણ ત દ�ખાશ.
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ુ��ૃવી પર  ના E1 અને E2  વ�ચે � ં�તર

ુ ુ�� અને ��વી વ�ચે � ં�તર (d_ve)

0

d_ve

0 =

આપણ ેઆ માપી શક�એ ! 

��ૃવી પર ના બ ે �થળો થી �યૂ � ના 

ગોળા પર દ�ખાતા ��ુ ના �હ ની 

ુકોણીય �ર�. 

આપણે આની ગણતર� કર� શક�એ છ�એ 

   (��ૃવી-�યૂ�) 

આપણે આ પણ માપી શક�એ !! 

ુહલ� ી ની મા�યતા બ� જ સરળ હતી. તમે જયાર� ર�લગાડ�મા ં�સાફર� કરતા ંહો �યાર� ુ

ુતમને ન�કની વ�� �વી ક� �પંડ� ક� થાભંલો દ�ખાય છે. પણ ર�લગાડ� જયાર� 

ુ ૂગિતમાન થાય �યાર� તમાર� જગા ફર� છે અને આ વ��ઓ તમને �રના િવ�તારની 

ુઆગળના ભાગમા ંહોય તેવી દ�ખાય છે. (�ઓ આ�િત) આવી જ ર�તે ખગોળશા�ીઓને ૃ

ુ ુ ુુઆ �� સ�ંમણ ��ૃવીના �દા �દા ભાગ ઉપર દ�ખાય છે. (�ઓ આ�િત) હલ� ીએ ૃ

ુઆ બધા ખગોળશા�ીઓને �ચૂના કર� ક� તેમણે એક જ સમયે ��નો પડછાયો

�યૂ�ના ગોળાના કયા ભાગ પર પડ� છે તેની પાક� ન�ધ રાખવી.

ુ ુ ુ ુ ુજો ક�  આ �માણેની એક સાથે ��ૃવીના �દા �દા ભાગમાથંી ગણતર� કરવા� ં૩૦૦ વષ� પહલ� ા ં�બૂ જ ��ક�લ હ�.ં આથી તેને બી�

ુુ ુચાલાક�ભર� ર�ત પર િવચાર કય� �ના �માણે વૈ�ાિનકોને એક જ સમયે સ�ંમણ િનહાળ� ંજ�ર� ન હ�.ં (�ઓ આ�િત)  ૃ

તેમ છતા,ં આ બધી ર�તોમા ંસ�ંમણના િનયત સમયની �કણી એક �ણની ચોકસાઈ સાથે થવી જ�ર� હતી.

ુ ુ ુતો, હવે તમને જણાશે ક� આ સ�ંમણને િનહાળ� ંક�ટ� ંજ�ર� હ� ં!!.

  (��ૃવી-��ુ) 

X  (��ૃવી-��ુ)  ુ��ૃવી-�યૂ� � ં�તર = 

3.4

ુતેનાથી િ�કોણિમિતના  િસ�ાતંોના આધાર� �� અને ��ૃવી વ�ચેના 

ુ�તરની ગણતર� કર� શકાય  અને એ��ોનોમીકલ �િનટની પણ 

ગણતર� કર� શકાય. 



દાખલા તર�ક�, ��લે�ડ િનવાસી મેસન અને �ડ�સન ૧૭૬૧મા ં

ુ�મા�ા ગયા હતા. ��ચ લોકોએ તેમના ૧૨ ખલાસીઓની કતલ

કર� નાખંી,

ુએક અિત�:ખદ ઘટના ��ચ ખગોળશા�ી  

ગી�યોમ જોસેફ હાયાસી�થ �-ંબા��ત�ત 

લ ��તીલ દ લા ગાલેસીએ (હા, 

ુઆ એક જ �ય��ત � ંનામ છે)  તેની છે.

....સ�ંમણના સમય દરિમયાન તે �હ�દ 

મહાસાગરમા ંતેના જહાજ પર જ અટક� પડ�ો, 

અને તેથી મો�મા ં ડોલતા જહાજમાથંી તે 

કોઈ પણ �કારની �કણી કરવા અશ�ત હતો. 

ુ ૃપરં�, તે એક �ઢિન�યી તથા ��ા� �ય��ત 

હતો, અને તેણે૧૭૬૯ના બી� સ�ંમણ માટ� 

ુ ુરાહ જોવા� ં ન�� ક�. તે સમય દરિમયાન �

ુ ુ ુતેણે આ�બા�ના ટા�ઓની સફળ યા�ાઓ 

કર�.... 

ુ ુશ�આતના ચાર સ�ંમણ માટ� ઘણા દ�શોએ- ��ય�વે ��લે�ડ ,�ાસં, �નાઈટ�ડ 

ુ�ટ��સ અને રિશયા  - આવા હ��  �વાસોની યોજના કર� હતી. ૧૯મી  સદ�ના 

સ�ંમણ �વાસો �તરરા���ય વૈ�ાિનક સહકારના દાખલા છે. 

વૈ�ાિનકો સાઈબે�રયા,  માડાગા�કર,  ઇ�ડોનેિશયા, ભારત, દ��ણ આ��કા, 

ુ�ફલીપી�સ,રિશયા, નોવ�, ��ફા�ડલે�ડ, િવ. દ�શો મા ંગયા હતા.

ખાસ કર�ને ૧૮મી સદ�મા ંઆવી યા�ાઓ મ�હનાઓ 

ુ ુ�ધી લબંાતી હતી, અને અ�ક યા�ાઓમા ંતો 

િન�ફળતા મળતી.

એ ૧૭૬૧મા ંસ�ંમણ ની �કણી કરવા 

પ�ડ�ચેર�ના �વાસે નીક�યો.  એ �યા ં

પહ�ચે તે પહલ� ા ંતેને ખબર પડ� ક� 

�ગેજોએ શહર� નો કબજો

કર� લીધો હતો.

ુ...અને તે લોકો �મા�ા પહ�ચે એ પહલ� ા ં

તે દ�શ પર કબજો કર� લીધો હતો.



�જ�દગીના ૧૧ વષ� બરબાદ કયા� પછ� તે તેના 

વતન �ાસં ગયો �યા ં તેને ખબર પડ� ક� તેને કાયદ�સર

�તૃ ઘોિષત કય� હતો, તેની પ�નીએ બી� ં લ�ન કર� લીધા 

હતા અને તેના સગાવહાલાઓએ તેની બધી જ િમલકત 

ઉ�સાહભેર ઉડાવી દ�ધી હતી. એ જમાનામા ંખગોળશા�ી 

ુ ુત� ંએ એક િનરાશાજનક સ�ય હ�.ં 

ુ ુબી� ઘણા લોકોને સા�ં નસીબ હ�.ં ૧૭૬૧ અને ૧૭૬૯ની 

ુસમ� �કણીઓના આધાર� ��ૃવી-�યૂ� વ�ચે� ં �તર 

૧૫ કરોડ ૩૦ લાખ (+/- ૧૦ લાખ) �કલો મીટર ગણવામા ં

ુઆ��.ં આ �તર ખર�ખર બ� જ કહવ� ાય - એક ઝડપી ુ

હવાઈ જહાજ ૧૦૦૦ ક�.મી.�િત કલાકની ઉડાન ભાર� 

ુતો �યૂ� �ધી પહ�ચતા તેને ૧૭ વષ� લાગે ! આ ગણતર� 

ુપહલ� ાની �કણી કરતા ં વ� બહત� ર હતી.  પણ

ુહ� એકદમ ચો�સ ન કહ� શકાય.

ુઆ અિનિ�તતા� ંકારણ એક િવ�ચ� આ�ય� કહ� શકાય. 

ુખગોળશા�ીઓએ જયાર� ��નો પડછાયો �યૂ�ના ગોળાને 

�પશ� કર� તેનો ચો�સ સમય ન�ધવો જ�ર� હતો.

ુ ુઅિનિ�તતા� ંકારણ એક િવ�ચ� આ�ય� કહ� શકાય. ખગોળશા�ીઓએ જયાર� ��નો પડછાયો 

ુ ુ�યૂ�ના ગોળાને �પશ� કર� તેનો ચો�સ સમય ન�ધવો જ�ર� હતો. પરં�, તેમને એ દ�ખા� ંક� જયાર� 

બ�ે ત�તીઓએ એક બી�ને �પશ� કય� �યાર� એક કાળ� છાયા �યા ંજોવા મળ� � એક િમનીટ 

ૃપછ� અ��ય થઇ ગઈ - અને તેથી તેમની સમય ન�ધણી એક િમનીટની જ ચોકસાઈથી થઇ, 

ન�હ ક� એક �ણ ની ચોકસાઈથી. આ માની ન શકાય તેવી િનરાશાજનક પ�ર��થિત હતી.

તે પ�ડ�ચેર� સ�ંમણના 

સમય પર બરાબર પહોચી ગયો. 

એક નાની વેધશાળા ઉભી કર�, ટ�લી�કોપ  

અને ઘડ�આળ સરખી ર�તે 

ગોઠ�યા ંઅને �તી�ા કરતો ર�ો.

ુપરં�  સ�ંમણના જ �દવસે આકાશ

ુ ુ

વાદળોથી છવાયે� ંર�!ં!

અને પછ� �ફલીપી�સના �વાસે જવા 

નીકળ� પડ�ો. �યા ંપણ �પેનીશ લોકોએ તે �દ�શ પર 

પોતાનો કબજો જમાવી દ�ધો હતો. તેથી 

�પેનીશ લોકોએ તેને પાછો પ�ડ�ચેર� રવાના કર� દ�ધો.

1769

1761



ુ

આ “કાળ� છાયાની અસર” માટ� ઘણી મા�યતાઓ છે. પણ, ૨૦૦૫મા ંજ આ િવષે સતંોષજનક �લાસો 

ુ

કરવામા ંઆ�યો ક� આ છાયા. ટ�લી�કોપના કાચની ઝાખંપ અને �યૂ�� ંએ �ગ � તેના મ�ય ભાગ 

ુ ુ
કરતા ંવ� કાળાશ પડ� ંછે, તેના સયંોજનથી થાય છે.

ઈ.સ.૧૮૭૪ ના સ�ંમણની નવી પેઢ�ના 

ખગોળશા�ીઓ રાહ જોઈ ર�ા હતા. 

ૃબી�ં દ�શો ઉપરાતં ભારતમા ંપણ આ  ��ય 

ુ ુ ુજોવા મળવા� ંહ�.ં. �રોપના ઘણા દ�શોના 

ખગોળશા�ીઓએ ભારતમા ંઆવીને આ 

સ�ંમણના સમયની માપણી કર� હતી.
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ઇટલીથી પીએ�ો ટાક�નીએ બગંાળના 

ુુ ુ��ા�રમાથંી (�ઓ આ�િત) આ માપણી ૃ

કર� હતી. ��સ �ા�સીસ ટ�નટં �રક�માથંી, 

નોમ�લ પો�સનમ�ાસ વેધશાળામાથંી.

િવ.િવ.

ભારતના ખગોળશા�ીઓએ પણ તેમની �વત�ં માપણી કર� હતી.  િવઝાગાપટનમથી અ�ક�તમ

ુ ુવ�કટ નરસી�ગા રાવ, �ર�ના પટણી  સામતં ચ�ંશેખર, અને �ચ�તામણી ર�નાથચાર� મ�ાસ 

ુ ુવેધશાળા. ચાર�એ તો તેના પર સામા�ય જનતા માટ� એક લોકિ�ય ���તકા લખી હતી �� ં

ુ ુભાષાતંર ઘણી ભાષાઓમા ંકરવામા ંઆ�� ંહ�.ં.

ુ (�ઓ આ�િત)) ૃ

ુ ુ��ા�ર વેધશાળા

ુુ ુર�નાથચાય� �ારા કરાયે� ંઉ��  

ુ ુમા ંઅ�વા�દત ��તક 

ુતમારા ��ઠા અને પહલ� ી �ગળ� ને કોઈ તેજ �કાશ ની સામે રાખી ને 

ધીર� ધીર� પાસે લાવો. એ બ�ે એક બી� ને �પશ� કર� તે પહલ� ા એક ર�ખા 

ુબ�ે ને જોડતી દ�ખાશે. આ ઘટના �� �હ ના સ�ંમણ સમયે જોવા મળતી

“કાળ� છાયા” ની સમાતંર છે. 

300 BC   10000
200 BC   490
180 BC  1210
1635   14000
1639   14000
1659   24000
1672   21700
1771   24000
1895   23440
1909   23420
1941   23466
Modern  23455
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ુ૧ એ. �. ના આલાકંન ના  એિતહાિસક આકડા

ુ    (��ૃવી ની િ��યા ના �ણોતર મા)ં



જો ક� છે�લા ૫૦ વષ�મા ંિવ�ાને ઘણી બધી �ગિત કર� છે. 

ુ��ના સ�ંમણની માપણી ��ૃવી-�યૂ�ના �તર ન�� કરવા માટ� 

ુજ�ર� નથી. આપણે ��ૃવી પરથી એક ર�ડાર સકં�ત �� 

પર મોકલીએ.... 

ઈ.સ.૧૮૭૪ અને ૧૮૮૪ના સ�ંમણના અવલોકનમાથંી ખગોળશા�ીઓને એ �ણવા 

ુ ૂમ�� ંક� ��ૃવી �યૂ�થી ૧૪ કરોડ ૯૬ લાખ (+/- ૩ લાખ) �કલોમીટર �ર છે.

ુ૧૯૬૧થી શ� કર�ને �નાઈટ�ડ �ટ��સ અને રિશયા એ ઘણા અવકાશયાન 

ુ�વા ંક� મેર�નર અને વેનેરા મોક�યા ંછે. આ યાન ��ની �દ��ણા કરતા 

ુ ુ ુહતા, અને અ�ક� તો તેના પર ઉતરાણ ક� હ�.ં�

ુઆપણે �� પર અવકાશયાન પણ 
મોક�યા ંછે !! 

...અને તે �યાથંી ભટકાઈને પા�ં ��ૃવી પર આવે તેના  

સમય પરથી �તરની ગણતર� કર� શકાય. અને 

ુતેના પરથી �યૂ�-��ૃવી વ�ચે� ં�તર ન�� કરાય.

આ પ�િતથી આ� આપણે �ણીએ છ�એ ક� તે �તર 

૧૪ કરોડ ૯૫ લાખ ૯૭ હ�ર ૮ સો ૭૦ �કલોમીટર છે. 

૩ મીટરની ચોકસાઈ સાથે !!



ુ�� ખર�ખર

ુ�દંર છે, અને ��ૃવીના કદ ની

 સરખામણીમા ંસમાન છે. 

ુહક�કતમા,ં �� એક અિતશય આ�મક �હ છે.

ુ�� �હ પર તે�બી વષા� થાય છે. 

તાપમાન ઉપર� વાતાવરણ મા ં૪૬૦ સે�ટ��ેડ, 

ુ
અસ�ંય �વાળા�ખી, કલાકના 

૩૦૦ ક�.મી. ની ઝડપે પવન, અને 

સતત વીજળ� ગાજ, ખ�ચત, આવી 

જગાએ રહવ� ાય જ ન�હ !!

ુ�યાર પછ� �રોપ અને �પાને  પણ અવકાશયાન રવાના કયા હતા.ં �

ુ ુઆ� આપણે �� િવષે ઘણી િવગતો �ણીએ છ�એ- તે� ંવાતાવરણ

અને હવામાન, તેનો ��ૂદ�શ, તેની જમીન  િવ.િવ.

ુ�� �હને પૌરા�ણ
ક કથાઓમા ં

ુ
�ેમ, �દંરતા અને 

મોજશોખની દ�વ
ી 

માનવામા ંઆવે છે.

બેબીલોનના લોકો તેને ઈ�તાર નામથી બોલાવે છે. 

ુ�મેર�અનો તેને ઈન�ા કહ � છે, ઈ�જ��શયન લોકો 

ુતેને તીઉ�તીર� અને ઉએટ� થી ઓળખે છે, 

જયાર� �ીક �� તેને એ�ોડાઈટ કહ � છે. 

રોમન તેને િવનસ, માયન લોકો નોહ એક, 

પિશ�યાની �� તેને અના�હતા નામ થી ઓળખે છે. 

ુએબોર��ન  �� તેને બા��બીર કહ�ને બોલાવે છે. �

ુઅને ભારતના લોકોએ  અલબ� આ �હ ને �� 

ુુનામ આ��.ં (�ઓ આ�િત)ૃ
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હવે આપણને �હો અને �યૂ� વ�ચેના �તરની સ�ંણૂ� મા�હતી છે. 

ુ ુ ુ૨૦૧૨ � ં�� સ�ંમણ શા માટ� અગ�ય� ંછે?

ુ

ુ ુ
હવે� ં �� સ�ંમણ ૬ �ન,૨૦૧૨ 

ુ

ને �દવસે થશે. કમનસીબે, �� તે �દવસે 

જયાર� �યૂ�ના ગોળાની મ�યમા ંઆવશે

 �યાર� જ ભારતમા ં�યૂ�દય થશે. તેમ છતા ં
ુ

આપણને લગભગ ચો�ખા ૪ કલાક� ંઅવલોકન
ુ

 ઉપલ�ધ થશે! �� સ�ંમણ નો મ�યકાળ  

સવારના ૦૭.૨૦ પર થશે.

તેની સપાટ� �ત�રક 

ર�તે સવારના ૧૦.૦૫  

પર �યૂ�ને �પશ� કરશે.

...અને ૧૦.૨૨ પર તે સ�ંણૂ� 

ર�તે �યૂ�ના ગોળાની બહાર 

આવી જશે.

ૃ�થમ તો તે એક અદ�તૂ��ય છે. થોડા કલાકો માટ� આપણે આપના સહભાગી �હને ભ�ય 

ૃર�તે અવકાશમા ં�યૂ�ની ક�ામા ં�મણ કરતા જોઈ શક�એ. ઐિતહાિસક અગ�યતાની ���ટએ 

ુઘણા માણસોનો સમાવેશ અને તેમના સાહસો આ �સગં ને વ� રસમય બનાવે છે.

આ �હ ૨.૫ કલાક મા ંતેના તારા ની 

પ�ર�મા કર� છે.

આ અવસર 

�કૂશો 

ન�હ.
ુ ુ

  આ પછ�� ં�� 

સ�ંમણ 

૧૦૫ 

વષ� પછ� થશે.

ૂ ૂ ે ે
છે�લા થોડા વષ�થી �દા �દા �યોગો �ારા આપણ ૭૬૩ નવા �હો શોધી કાઢ�ા છ. 

� તેમની ન�કના તારાઓ ફરતે �મણ કર� છે.

ુ ુ ુ ૂવૈ�ાિનકો તો હ� પણ ��ના સ�ંમણ િવષે વ� અ�યાસ કરવા માગેં છે. અલબ�, કોઈ �દા જ કારણો માટ�.

ુ૨૩૦થી પણ વ� �હો તો આ �કારના સ�ંમણ  અ�યાસ મારફતે 

શોધાયા છે. કોઈ પણ તારામાથંી આવતા �કાશમા ંથોડો પણ ઘટાડો

ુ ુ (લગભગ ૧ ટકા �ટલો) અ�ક કલાકો માટ� થાય �યાર� એમ સમજવા�ં

 ક� તેનો કોઈ પણ �હ બરાબર તેની અને ��ૃવીની વ�ચે આવી �ય છે 

અને તેના �કાશમા ં અવરોધ પેદા કર� છે. આ �કારના �યોગોમા ં

અિતશય ચોકસાઈથી તારામાથંી  આવતા �કાશની માપણી કરવી 

ુજ�ર� હોય છે. ખગોળશા�ીઓ �� સ�ંમણના અ�યાસ �ારા તેમની 

�યોગ �મતા વધારવાની આશા રાખે છે.

kepler 6
b

ુ૬ �નના �દવસે તેઓ �યૂ�માથંી આવતા 

�કાશની માપણી કરશે...

ુ ુ ુવૈ�ાિનકો �ણે ક� �� સ�ંમણ િવષે ક� ંજ ન �ણતા હોય તેમ ��ના �હને તેમની પોતાની મા�હતીના 

આધાર� શોધવાનો �ય�ન કરશે.

ુઆપણે આશા રાખીએ ક� તેઓ ફર� એક વખત �� �હને શોધી કાઢશે !!



તો તમે બધા એક એવી જગા શોધી કાઢજો �યાથંી �યૂ� ઉગે છે 

તે �વૂ� �દશામા ં સ�ંણૂ�પણે જોઈ શકાય. 

�યૂ�દય નો સમય: 

સવારના 

૦૪.૩૦ = ગૌહ�ી,

ુ
 ૦૫.૩૦ = નાગ�ર

 અને 

૦૫.૫૨ = વડોદરા. 

તમાર� ન�કની વેધશાળા, અથવા 

સાવ�જિનક ખગોળ સ�ંથા, શાળા, 

િવ�ાપીઠનો સપંક�  સાધવો. તેમને �છૂો 

ક� તેઓ આ �સગેં કોઈ આકાશદશ�નનો 

કાય��મ યોજવાના છે.

ૂનાના �રબીનનો ઉપયોગ કર�ને એક 

ુકાગળ પર �યૂ�� ં�િત�બ�બ ��કત 

ુ ૂકરો. પરં�, �રબીનથી સીધેસીધા 

ુ�યૂ�ની સામે જોશો ન�હ. (�ઓ આ�િત).ૃ

િવ�સનીય સૌર ફ��તેર 

કાચની જોડ� તમાર� 

વેધશાળામાથંી 

મેળવો.

ુ�� સ�ંમણ સહ�સલામત જોવા  માટ� �ચૂનો:

બોલ અર�સાનો ઉપયોગ કર�ને એક �ધારા ઓરડામા ં

�યૂ�નો પડછાયો ��કત કરો. એક �લા��ટકનો 

દડો �યો, ૧૫-૩૦ સે.મી �યાસ. - તેમા ંએક �ચ 

ુ ુ�ટ� ંકા� ંપાડો કાના પર નાનો સપાટ અર�સો �કૂો અને 

તેને સેલોટ�પ થી ચીપકાવો. પછ� બોલને  સેલોટ�પ 

ર�ગ અથવા કોઈ વાસણ પર ગોઠવો �થી �યૂ�ના �કરણો �ધારા ઓરડામા ં

ુ ુ ુ�િત�બ��બત થાય. વ� સારા પડછાયા માટ� એક કાગળ ઉપર ના� ંકા� ં

ુપાડ�ને તેને અર�સાની સામે રાખો. (�ઓ આ�િત)ૃ

�યૂ�ની સામે સીધી �દશામા ંતાક� તાક� ને જોશો ન�હ, 

અથવા કોઈ પણ �તના કાચ તથા અર�સાનો 

ઉપયોગ કરશો ન�હ.

.... તમે તમાર� �ખો હંમેશને માટ� 

ખોઈ બેસશો.





                        
ુઆ ��તક ૧૦ થી વધાર� ભાષાઓ મા ંDOWNLOAD કરો. ુઆ ��તક ૧૦ થી વધાર� ભાષાઓ મા ંDOWNLOAD કરો. 

from http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venusfrom http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus
  

ુતમારા �� સ�ંમણ સમયે લીધેલા �ચ�, ફોટો�ાફ  અને લે�ખત વણ�ન ઈમૈલથી મોકલો.ુતમારા �� સ�ંમણ સમયે લીધેલા �ચ�, ફોટો�ાફ  અને લે�ખત વણ�ન ઈમૈલથી મોકલો.

nirujmohanr@gmail.comnirujmohanr@gmail.com

            
ુઆ ��તક ૧૦ થી વધાર� ભાષાઓ મા ંDOWNLOAD કરો. 

from http://mutha.ncra.tifr.res.in/ncra/for-public/transit-of-venus
 

ુતમારા �� સ�ંમણ સમયે લીધેલા �ચ�, ફોટો�ાફ  અને લે�ખત વણ�ન ઈમૈલથી મોકલો.

nirujmohanr@gmail.com

�યૂ�ની સામે સીધી 

�દશામા ંતાક� તાક� 

ન ેજોશો ન�હ, અથવા 

કોઈ પણ �તના કાચ 

તથા અર�સાનો 

ઉપયોગ કરશો ન�હ. તમે તમાર� �ખો હમંેશન ેમાટ� ખોઈ બેસશો. 
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