
हवेचे मोजमाप 

(डॉ. रंजन केळकर, पुणे) 

आप�या रा�यात आ�ण देशात हवामाना या �या न!द" के�या जातात 

#यांची मा%हती आप�याला दरूदश(नवर आ�ण वत(मानपऽांत िमळत असते. 

“बीबीसी” %कंवा “सीएनएन”सार/या वा%ह0यांवर तर आप�याला 

जगभरातील हवामाना3वषयी मा%हती िमळते. 5ा न!द" कशा के�या 

जातात 5ा3वषयी आपण फार खोलवर 3वचार करत नाह". पण हे काम 

वाटते िततके सोपे नाह".    

तापमानतापमानतापमानतापमान    

हवेचे तापमान मोजणारे सवा(त प%हले उपकरण सन १६०० म=ये 

बनव>याचे ौये गॅिलिलओला %दले जाते. परंतु खढया अथा(ने प%हला 

तापमापक सन १७०९ म=ये फॅरनहाइट 5ा जम(न शाGHाने बनवला, 

�यात #याने अलकोहलचा वापर केला होता. नंतर १७१४ साली #यानेच 

मJयु(र"चा वापर कKन दसुढया ूकारचा तापमापक बनवला.  

भारतीय हवामानशाG 3वभागाची ःथापना १८७५ साली झाली. #या काळ" 

तापमापक एका लहानशा खु�या झोपड"त ठेवले जायचे. 5ामागचे कारण 

हे कR, तापमापकावर सरळ ऊ0ह पडू नये, पण #याभोवती हवा खेळती 

रहावी. झोपड"ची उंची कमी असायची आ�ण िनर"Tकाला #यात वाकून 

आत जावे लागे.   
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पुढे 5ा झोपVयां या जागी “ःट"Wहनसन ःबRन” आले. ःट"Wहनसन 

ःबRन ह" एक लाकड" पेट" असते �ज यात तापमापक ठेव>याची सोय 

असते. तापमापकांवर सूय(%करणे सरळ पडू शकत नाह"त. पण ह" पेट" 

सव( बाजूंनी बंद केली तर ित यात हवा िशK शकणार नाह", Yहणून चार 

बाजूंना फट" ठेवले�या असतात. ःट"Wहनसन ःबRनला एक दार असते जे 

उघडून िनर"Tक तापमाना या न!द" कK शकतो. हे दार अशा %दशेला 

ठेवतात कR, ते उघडले तर सूया(ची %करणे आत जाऊ नयेत.  

ःट"Wहनसन ःबRनची उंची जिमनीपासून १.४ मीटर एवढ" ठेवलेली असते. 

#यामुळे िनर"Tकाला सु3वधा होते. पण हे मूळ कारण नाह". जिमनीतून 

जी ऊजा( िनघते ितचा तापमापकांवर ूभाव पडू नये हा 5ामागचा खरा 

हेतू आहे. ःट"Wहनसन ःबRन लाकड" असतो आ�ण तो चार लाकड" 

पायांवर उभा असतो. लाकूड तापत नाह" Yहणून ते वापरले जाते. ते 

हळूहळू कुजते आ�ण बदलावे लागते. पण लाकडाऐवजी मजबूती देणारा 

धातू वापर>याची ूथा नाह", कारण तो तापतो.  

ःट"Wहनसन ःबRन या पाय]याशी जी जमीन असते ती तापू नये Yहणून 

तेथे छो_या उंचीचे गवत वाढवले जाते. ःट"Wहनसन ःबRन या लाकड" 

पेट"ला आ�ण पायांना पांढरा रंग %दला जातो Yहणजे सूया(ची %करणे 

प`रवित(त Wहायला मदत होते. ःट"Wहनसन ःबRन हा नेहमी जिमनीवरच 

बसवला जातो, एखाaा इमारती या छतावर %कंवा उंच मनोढयावर नाह", 

कारण उंचीबरोबर तापमान बदलते. तापमापकांभोवती हवा खेळती असावी 
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Yहणून ःट"Wहनसन ःबRन हा खु�या अंगणात असावा लागतो. तो 

एखाaा िभंतीजवळ %कंवा पडवीत लावता येत नाह".  

       

वाढयाची %दशा आ�ण वेगवाढयाची %दशा आ�ण वेगवाढयाची %दशा आ�ण वेगवाढयाची %दशा आ�ण वेग 

पूवb या काळ", Yहणजे अनेक शतकांपूवb, 3वशेषतः य़ूरोपम=ये, सव( उंच 

इमारतींवर आ�ण मनोढयांवर वातकुJकुट लावलेले असायचे. #यावKन 

वारा कोण#या %दशेने वाहतो आहे हे दKूनच कळायचे. पण इतJया 

उंचीवर वातकुJकुट बसवला तर #यावKन वाहणाढया वाढया या ूवाहात 

Wय#यय येणार नाह" हेह" #यामागचे एक वैHािनक कारण असावे.  

�या काळात उपकरणे नWहती तेWहासुfा वाढयाचा वेग आ�ण %दशा 

मोज>याची गरज असायची, 3वशेषतः समुिावर या जहाजांना. दोन हजार 

वषाhपूवbदेखील भारत आ�ण भारता या प�iमेकड"ल देश 5ां यात Wयापार 

चालायचा. Wयापार" जहाजे अरबी समुिावर"ल वादळात सापडली तर 

#यांचा 3वनाश अटळ असायचा. उलट #यांना अनुकूल वारे िमळाले तर 

#यांचा ूवास जलद व सुखकर Wहायचा. अजूनसुfा, जहाजांवर काम 

करणारे खलाशी फj गkयाभोवतीचा lमाल हवेत धKन वाढयाची %दशा 

आ�ण वेग 5ांचा अचूक वेध घे>यात पटाईत असतात. 

वाढयाचे मोजमाप उपकरणां3वना अगद" सोnया पfतीने कसे करता येते 

5ाचे एक उदाहरण आपण आजसुfा अ#याधुिनक 3वमानतळांवर पाहू 
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शकतो, आ�ण ते Yहणजे “3व0ड सॅक”. ू#यTात हे एक मोठे `रकामे 

पोते असते जे धावप_ट"जवळ एका खांबाला बांधलेले असते. वारा खूप 

जोराने वाहू लागला तर #या पो#यात हवा भरते आ�ण ते आडवे होऊन 

वर उठते आ�ण वारा शांत झाला कR, ते पडते. 5ा सा=या पो#याकडे 

बघून वैमािनकाला धावप_ट"जवळ या वाढयाची %दशा आ�ण वेग 5ांचा 

अंदाज लावता येतो. 

इंoलडंचे ऍडिमरल बोफट( 5ां या नावाने ओळखला जाणारा “बोफट( 

ःकेल” असा आहे कR, केवळ आजूबाजू या प`र�ःथतीचे िनर"Tण कKन 

वाढया या वेगाचा अंदाज घेता येतो. आज या काळातसुfा हा २०० वषr 

जुना ःकेल उपयोगी पडतो. उदाहरणाथ(, झाडां या लहान फांaा हलत 

असतील, तर वाढयाचा वेग ताशी २५ %कलोमीटर समजावा. सबंध झाडे 

हलत असतील तर ताशी ६० %कलोमीटर वेगाचा वादळ" वारा आहे असे 

समजावे, अशा ूकारचे िनंकष( बोफट( ःकेल या तJ#यावKन काढता 

येतात.   

प%हला आधुिनक वायुमापक अलबटt नावा या इटािलयन WयjRने सन 

१४५० म=ये बनवला असे मानले जाते. वायुमापकाचे दोन भाग असतात. 

एक “3व>ड Wहेन”, Yहणजे वातकुJकुट जो वाढयाची %दशा दश(वतो आ�ण 

दसुरा “ऍनेमॉमीटर”. ऍनेमॉमीटरम=ये तीन %कंवा चार लहान कुnया 

असतात �या एका %फरणाढया कांड"वर बसवले�या असतात. वाढया या 

वेगानुसार #या जलद %कंवा हळू %फरतात. एका छो_या कालावधीत 
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#यांनी %कती फेढया मार�या हे आपण मोजले तर #यावKन वाढयाचा वेग 

काढता येतो. 

वायुमापकाभोवती कोणतेह" अडथळे नसावेत ह" एक ूाथिमक 

आवँयकता आहे. मोठे वTृ, उंच इमारती, उंच िभंती आसपास 

नसाWयात, नाह" तर वारा अडेल आ�ण वायुमापका या न!द" चुकR या 

ठरतील. Yहणून वायुमापक जिमनीपासून १० मीटर उंचीवर बसव>याची 

ूथा आहे. आता इतJया उंचीचा खांब सरळ उभा रहावा Yहणून #याला 

तारां या साहाwयाने बांधावे लागते. आ�ण मु/य Yहणजे िनर"Tकाला १० 

मीटर वर चढून न जाता खाली जिमनीवरच न!द" करायची यंऽणा 

बसवावी लागते. इतJया उंच उपकरणावर कधी कधी घार"ंसारखे पTी 

बसतात आ�ण वायुमापका या कामात Wय#यय आणतात हे िनराळे.  

वायुमापकाची यां3ऽकR रचना अशी असावी लागते कR, वाढयाची एक 

छोट"शी झुळुक आली तर" #याने ितची दखल xयावी आ�ण मोठे वादळ 

झाले तर" #याने #या या दबावाखाली कोलमडून पडू नये. 5ा दो0ह" गोyी 

सा=य होतील अशा ूकारचे संतुलन साधणे हे फार क%ठण काम आहे.  

आणखी एका बाब ह" आहे कR, हवे या घटकांम=ये वारा हा सवा(िधक 

चंचल असतो. Yहणून फj एकाच Tणी #याची न!द घेणे योoय नसते. 

#याची तीन िमिनटांची सरासर" घे>याची ूथा आहे. तीन िमिनटांत 

वायुमापका या कुnया %कती %फर�या हे मोजून वाढया या वेगाची सरासर" 

काढली जाते.  
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पाऊसपाऊसपाऊसपाऊस 

ूाचीन काळात, अनेक देशांत, पाऊस मोज>यासाठz उपकरणे वापरली 

जायची 5ाचा ऐितहािसक पुरावा सापडतो. कौ%ट�या या अथ(शाGातदेखील 

(जे �भःतपूव( चौ]या शतकात िल%हले असावे) पावसा या नोद"ंचा उपयोग 

रा�यकारभारात, 3वशेषतः कर-आकारणीसाठz, कसा करावा 5ा3वषयीचा 

स�ला वाचायला िमळतो.  

पण %बःतोफर रेन 5ा इंमजाला प%हला आधुिनक पज(0यमापक १६६२ 

साली बनव>याचे ौये %दले जाते. पज(0यमापक यंऽ बनवणे हे त�वतः 

फारसे क%ठण काम नाह". पावसात एक बाटली ठेवायची, #यावर पावसाचे 

पाणी गोळा कर>यासाठz एक कुपी ठेवायची, आ�ण २४ तासांनतंर 

बाटलीत %कती पाणी जमा झाले ते मोजायचे. #यावKन पाउस %कती 

पडला हे पहायचे. ू#यTात हे तेवढे सोपे नाह".  

पाऊस कधी धो-धो पडतो, Yहणून बाटलीचा आकार एवढा असला पा%हजे 

कR, %दवसभरातले पावसाचे पाणी बाटलीतून वाहून जाणार नाह". 

#याउलट बाटली एवढ" मोठz नसावी कR, अगद" तुरळक पाऊस पडला तर 

तो तळाशी %दसणारपण नाह".  

पज(0यमापक खु�या जिमनीवर असणे आवँयक आहे. #या याभोवती उंच 

िभंती नसाWयात, नाह" तर #या %दशेने येणारा पाऊस जमा होणार नाह". 

पज(0यमापका या भोवतीची जमीन सपाट असावी, नाह" तर #याभोवती 
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पाणी साचेल. मग #यावर पडणाढया पावसाचे िशंतोडे उडून 

पज(0यमापकात पडतील.  

पज(0यमापकाची बाटली एका आ छादनात ठेवली जाते. फj कुपी खुली 

असते. नाह" तर बाटलीतील पा>याचे वांपीभवन होईल आ�ण पाऊस 

ू#यTापेTा कमी न!दला जाईल. 5ा आ छादनाचा रंग काळा असू नये 

कारण तो तापेल. पांढरा असू नये कारण तो लवकर मलीन होईल. 

भारतात #याला %हरवा रंग दे>याची ूथा आहे. 

पज(0यमापकाची उंची अशी असावी कR, िनर"Tकाला काम करणे अवघड 

होणार नाह". आ�ण ूा>यांचा उपिव होणार नाह" ! 

पज(0यमापक इमारतीं या छतावर कधीह" लावू नये. छतावर पाणी 

साचते, नाह" तर छत तापते आ�ण #यावर हवेचे हलके तरंग िनमा(ण 

होतात जे पावसा या थ�बांना बाजूला सारतात. 

 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप 

5ा लेखात हवे या फj तीन घटकां या मोजमापा3वषयी चचा( केलेली 

आहे. 5ािशवाय दसुढया अनेक घटकांचे मोजमाप वेधशाळां�ारे 

िनयिमतपणे केले जाते. परंतु 5ा सव( उपकरणांची रचना कशी असावी 

आ�ण ती कशी बसव>यात यावी 5ा3वषयी फार काळजी xयावी लागते. 

अगद" Tु�लक वाटणाढया बाबींचाह" खोलवर 3वचार करावा लागतो.  
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मु/य Yहणजे हवामाना या कोण#याह" घटकाची न!द एका छो_या 

जागेपुरती मया(%दत नसून ती #याभोवती या मो�या प`रसराची 

ूाितिनिधक न!द असली पा%हजे. लोकांना कदािचत हे माह"त नसेल कR, 

�याला पु>या या हवामाना या न!द" Yहणतात #या पुणे वेधशाळे या 

काया(लया या गजबजले�या आवारात के�या जात नाह"त. #या 

िशवाजीनगर येथील कृषी महा3वaालया या प`रसरात के�या जातात, जेथे 

आवतीभोवती शेते आहेत आ�ण वारा अडवणाढया उंच इमारती नाह"त.      

कोण#या घटकाचे मोजमाप कसे करायचे हे आता वेधशाळांना ःवतःसाठz 

ठरवता येत नाह". कारण हवामाना या सव( नोद"ंची आता आतंररा�ीय 

देवाणघेवाण होत असते. Yहणून हवामाना या न!द" कोठेह", कोण#याह" 

देशात के�या गे�या अस�या तर" #या उ च दजा( या असणे आता 

अप`रहाय़( आहे.  

�जनेWहा येथील जागितक हवामानशाG संघटना हवामाना या न!द"ंचा 

दजा( राख>याचे काय( करत असते. दर पाच-दहा वषाhनी जगातले सव( देश 

आपापली उपकरणे एका %ठकाणी आणतात आ�ण #यांचा वापर कKन 

घेत�या गेले�या न!द"ंचे तुलना#मक मू�यमापन करतात. अशा 

मो%हमांमुळे हवामाना या जगभर केले�या न!द"ंची गुणव�ा कायम राखणे 

आ�ण 3विभ0न उपकरणांत समानता आणणे शJय होते. 

---------------------- 
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