વિમાન કેિી રીતે ઉડે છે ?
એક આધુનીક વિમાનનુ િજન હજારો ટન હોય છે. આટલુું ભારે વિમાન જમીનથી ૩૦,૦૦૦ ફીટ ઉંચે હિામાું
કે િી રીતે ઉડી શકે ? પથ્થરની જેમ પાછુ કે મ નીચે ન પડી જાય?
આ સમજિા માટે આપણે Spray Gun(સ્પ્ર ે ગન) કે િી રીતે કામ કરે છે એ જોઇએ.

એક સ્પ્રો લઇને તેના એક તરફના છેડાથી ૧/૩ લુંબાઇ પર અડધો છેદ કરો. પછી સ્પ્રોને છેદ થી કાટકોણે
િાળો અને પાણી ભરે લા ગ્લાસમાું મ ૂકો. નાના છેડાને પાણીમાું મ ૂકો અને લાુંબાું છેડાથી ફુંક મારો. પાણીનો
ફુિારો છેદ માુંથી બહાર નીકળશે. કે િી રીતે?
તમે જ્યારે સ્પ્રોના એક છેડાથી ફુંક મારો છો ત્યારે છેદ આગળ હિાની તેજ ગવત હિાનો દબાિ ઓછો
કરે છે તેના કારણે પાણી સ્પ્રોમાું ઉપર આિી ફુિારાની માફક બહાર આિે છે. આને બનૌલીનો વનયમ
(Bernauli’s Principle) કહેિાય છે. ડેવનયલ બનૌલી (૧૭૦૦-૧૭૮૨) સ્પ્િીસ ગણણતશાસ્ત્રીએ ૧૭૭૮માું રથમ
િખત આ વનયમનો અભ્યાસ કયો હતો. તેમણે ‘Hydrodynamics’ (હાઇદડ્રોડાયનાવમક્સ) વ્યાખ્યાનો
આવિષ્કાર કયો હતો.
પત ુંગ બનૌલીના વનયમને સાણબત કરતુું જૂન ુ અને જાણીતુું ઉદાહરણ છે. પત ુંગનુ મ ૂળ ચીનમાું
૧૦૦૦(બી.સી.)ની આસપાસ માનિામાું આિે છે. પત ુંગની ડડઝાઇન, ખાસ કરીને હલકા િજન િાળુ તાણેલ ુ
કાપડ અને બે ક્રોસ કરે લી લાકડાની સળીઓનો ઉપયોગ તેન ે હિામાું ઉડિા માટે અનુળુળ બનાિે છે. પણ

હિાના દબાણનો ફરક પત ુંગને હિામાું ઉડતી રાખે છે. જે પત ુંગનો નીચેની ધીમી ગવતની હિાના દબાિનો,
ઉપરની તેજ ગવતની હિાના દબાિ સાથેનો આદશશ ગુણોત્તર હોય તે હિામાું ઉંચે ઉડે છે.
બનૌલીના વનયમના બીજા ઘણાું સારા ઉદાહરણ છે. દા.ત. તમે જ્યારે બાથરુમમાું ફુિારો ચાલુ કરો છો ત્યારે
ફુિારાનો પડદો અંદરના તરફ લહેરાય છે. તકશ થી પડદો પાણીના દબાિથી બહારની તરફ ધકે લાિો જોઇએ.
જેથી તે નહાિાના ટબ સાથે બરાબર બેસી જાય. પણ, પાણીના રિાહને કારણે ઉતપન્ન થતી તેઝ ગવત હિા
નીચા દબાણનુ કે ન્દ્ર વનમાશણ કરે છે. આને કારણે પડદો બહારની મ ુંદ ગવતની હિાથી દૂ ર અંદરની તરફ
લહેરાય છે.
બનૌલીના વનયમના પડરણામ સામાન્દ્ય જ્ઞાનથી વિપડરત હોય છે. તેન ુ અન્દ્ય આકર્શક ઉદાહરણ; સોફ્ટ
ડ્રીંકના બે ખાલી કે નને ટે બલ પર થોડા સેંટીમીટરના અંતર પર મ ૂકિા. ત્યારે હિાની બધી જ ડદશામાું એક
સમાન મ ુંદ ગવત હોય છે. તમે જ્યારે બન્ને કે નની િચ્ચે ફુંક મારશો ત્યારે તેમની િચ્ચે નીચા દબાિનુ કે ન્દ્ર
વનમાશણ થશે. તેના કારણે બન્ને કે ન એકબીજાની તરફ ધકે લાશે અને અથડાશે.
બુંદ ર પર ઉભેલા જહાજ માટે આ ડરામણી િાત હોઇ શકે . જ્યારે બે જહાજ એકબીજાની સમાુંતર ઉભા હોય
અને તેમની િચ્ચે જો જોરથી પિન ફુંકાય તો બન્ને એકબીજાની સાથે ભટકાઇ શકે છે.
રે લિે પ્લેટફોમશ પર પીળા રું ગની લીટી હોય છે. રે ઇનની રાહ જોતી િખતે મુસાફરોએ પીળી રે ખાની પાછળ
ઊભા રહેિાનુ હોય છે. ચાલતી રે ઈનની નજીકની તેજ હિા પ ૂરતુ નીચા દબાિનુ કે ન્દ્ર વનમાશણ કરી શકે છે જે
માણસને ચાલતી રે ઇન તરફ ધકે લી શકે છે.

વિમાનની પાાંખ
વિમાનની પાુંખનો ઉપરનો ભાગ િક્રાકાર અને નીચેનો ભાગ સપાટ હોય છે. જેથી પાુંખની ઉપરની હિાને
પાુંખની નીચેની હિાયી િધારે તેજ ગવતથી રિાસ કરિો પડે. ઊપરની તેજ ગવતની હિા પ ૂરતુ ઓછુ
દબાણ વનમાશણ કરે છે જે વિમાનને ઉપર ઉંચકશે.
એક ૨૦*૧૦ સેમી. માપના લુંબચોરસ પેપરને િચ્ચેથી િાળો અને એની બાજુ ને એકબીજા સાથે ચોંટાડો.
આ પાુંખને એિી રીતે આકાર આપો કે જેથી તેનો ઉપરનો ભાગ િક્રાકાર હોય અને નીચેનો સપાટ હોય.
પછી આગળની બાજુ એથી ૩ સેમી.ના અંતરે કાણુ ું પાડી તેમાું સ્પ્રોનો ટુકડો ચોંટાડો. એક નાની કાગળની
પાુંખને પાછળની બાજુ એ ચોંટાડો. પછી એક દોરાને સ્પ્રોમાુંથી પસાર કરો અને તેના બુંન ે છેડાઓ પર નાની
લાકડીઓ બાુંધો. જ્યારે તમે લાકડીઓને હિામાું લહેરાિશો ત્યારે પાુંખ દોરી પર ઉપર ઉંચકાશે.

Bernaulli’s Bag (બનૌલીની બેગ)
એક પ્લાસ્પ્ટીકની િાળી શકાય એિી ૧૦ સેમી. પહોળી અને ૨ મીટર લાુંબી ટયુબ લો. એના એક છેડા પર
ગાુંઠ મારો. બીજા છેડાથી મોંથી ઉંડો શ્વાસ લઇ ટયુબમાું હિા ભરો. માત્ર તમારા મોંથી ટયુબમાું રિેશતી હિા
તમારા ફેફસાુંની ક્ષમતા માપશે જે અંદાજે ૩ લીટરની આસપાસ હોય છે.
હિે ટયુબને ૧૫ સેમી. દૂ ર રાખી ઉંડો શ્વાસ લઇ જોરથી ફુંક મારી હિા ભરો. તમે વિચારશો કે હિે ટયુબમાું
ઓછી હિા ભરાશે. પણ એનાથી વિપડરત આ િખતે ઘણી િધારે હિા ભરાશે. તમારી ફુંકની તેઝ ગવતની
હિા નીચા દબાણનુ ું કે ન્દ્ર વનમાશણ કરશે જે બહારથી િધારે ને િધારે હિા ખેંચશે.

બનૌલીના વનયમની પદાથશ પર અસર, જે આપણી સામાન્દ્ય સમજથી વિપડરત હોય છે; તેન ે સાણબત કરતુ
આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તેના માટે તમે એક Index Card એટલે કે સ ૂચક કાડશ લો. પછી તેની બે વિરૂધ્ધ
બાજુ એથી ૧ સેમી. િાળી નાનુ ટે બલ જેવુ બનાિો.
હિે તમારા વમત્રને જે બનૌલીના વનયમથી અજાણ હોય તેન ે કાડશ ની નીચે ફુંક મારિાનુ કહો. સામાન્દ્યપણે
કોઇ પણ એવુ ું વિચારે કે ફુંક મારિાથી કાડશ હિામાું ઉડશે. પણ તેનાથી વિપડરત બનૌલીના વનયમ રમાણે
ફુંકની તેજ ગવતની હિા કાડશ ની નીચે ઓછા દબાણનુ ું કે ન્દ્ર વનમાશણ કરશે જે કાડશ ન ે દૂ ર ધકે લશે.

