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िीजेशशिाय आधुतनक जगाची कल्पना करिा येईल?  
िीजेमुळेच रात्री उजेड शमळिो, पांखे चालिाि, अन्न टिकििा येि,े 
फोन करिा येिो, मोिारगाडी सुरू होिे, कॉम्प्युिर आणि टिव्ही सुरू 
होिो. 
 
िीज म्पहिजेच चाजज (िीजभार). चाजज (–) ककां िा (+) असू शकिो.  
हा चाजज िाहािो िवे्हा िीजप्रिाह सुरू झाला, असे म्पहििा येि.े    
 
मायकेल फॅरेडचेा जन्म झाला िवे्हा िीज दैनांटदन िापरासाठी उपलब्ध 
नव्हिी. परांिु लोकाांना काही गोष्ीांच ेखूप कुिूहल िािे, जसे, केस 
वि ांचरल्यािर कां गव्याला कागदाचे लहान कपिे चचकििाि, ि ेका? 
आभाळािून िीज खाली पडल्यािर आग का लागि?े 
 
त्याकाळी सांशोधक टठिगी उत्पन्न करिारी िसेच िीजेचा झिका 
देिारी यांत्रे बनिि. ही यांत्रे पाहून लोक गाांगरून जाि. पि टठिगी 
कशामुळे उत्पन्न होिे, हे केिळ गूढच होिे. तिचा िापर कसा 
करायचा, याचे आकलन कुिाकडेही नव्हिे.  
 
िीज आणि िीज उत्पन्न करिारे यांत्र कसे बनिायच,े हे सिजप्रथम 
फॅरेडनेेच दाखिून टदले. आपि बनिलेल्या यांत्राचा स्िीच दाबून त्याने 
एका नव्या युगाची सुरूिाि केली. 

ओळख 



आकर्जिाच ेगूढ  

इलेक्ट्रिक  ईल  

इलेक्ट्रिक  रे 

काही  माशयाांना स्पशज  करिाच 
िीजेचा  झिका बसिो. त्याांच्या 
शरीरािील पेशी  िीज  उत्पन्न 
करिाि. त्याच्या  झिरयाने  लहान 
मासे  जागीच  चथजनू  जािाि  िर 
मोठे  मासे  घाबरून  पळ  काढिाि. 
 

काही पदाथज परस्पराांिर 
घासले की त्याांच्याि 
आकर्जि तनमाजि होिे.  

गूढ विज्ञान 

रहस्यमय आकर्जि  

2000 िर्ाांपिूी ग्रीक लोकाांना 
आढळले की पक्ष्याच ेपीस अांबरच्या 
स्फटिकाला चचकििे. अांबरला िे 
इलेरिॉन म्पहिि. आज ज्ञाि झाले 
आहे की अांबर कपड्यािर घासले की 
त्याि िीज उत्पन्न  होिे. या 
िीजेमुळेच पीस अांबरला चचकििे.  

कां गिा  केसाांिून  कफरिल्यािर 
घर्जिामुळे  केसाांिील (-) इलेरिॉन 
कां गव्यािर  उडी घेिाि. यामुळे 
कां गव्यािर (-) चाजज  जमा  होिो  िर 
केसाांिर (+) चाजज . विरुद्ध  िीजभारामुळे 
केस  कां गव्याकड े आकवर्जि  होिाि. 
याच  कारिामुळे  कागदाच े लहान 
कपिेही  कां गव्याकडे  आकवर्जि  होिाि.  

मायकेल फॅरेडेचा जन्म 22 स्िेंबर 1791 रोजी झाला. जेम्पस फॅरेडे 
आणि मागाजरेि फॅरेड ेयाांचे हे तिसरे अपत्य. उपक्ट्जिीकेसाठी जेम्पस 
लोहारकाम करि. कामाच्या शोधाि ि ेइांग्लांडच्या उत्तरेकडून लांडन 
येथे आले आणि तिथेच स्थातयक झाले. याच सुमारास मायकेलचा 
जन्म झाला.  
 
फॅरेड ेकुां िुांब धाशमजक ितृ्तीच ेहोिे. दर रवििारी सकाळी चचजमध्ये 
प्राथजनेसाठी िे न चुकिा हजर राहाि. घराि अत्यांि गरीबी होिी. पि 
मायकेलच्या शाळेची फी भरण्याला जेम्पसने नेहमीच प्राधान्य टदले. 
उदरतनिाजहाकररिा मायकेल ियाच्या 13व्या िर्ाजपासूनच 
पुस्िकबाांधिीच्या दकुानाि नोकरी करू लागला.  
 
मायकेलला कामातनशमत्त बऱ्याचदा बाहेर जािे लागे. यामुळे त्याला 
लांडन शहराची खडानखडा माटहिी झाली. दकुानाचे मालक, श्री. जॉजज 
ररएबू, याांना जाििले की मायकेलमध्ये असामान्य बुवद्धमत्ता दडलेली 
आहे. पुस्िकबाांधिीसोबिच िो फािल्या िेळाि पुस्िके िाचिही 
असे. विज्ञान आणि िैज्ञातनक शोध याांविर्यी िो आिडीने िाच.े 
िीजेसांबांधी पुस्िक िाचल्यािर स्फूिी शमळून त्याला एक विलक्षि 
कल्पनाही सुचली.  



िीज  की  दैत्य ! 

विज्ञानाची व्याख्याने ऐकायला फॅरेडलेा 
आिडे. तिथे समविचारी िरुि भेिि. 
एकदा हांफे्र डवे्हीने फॅरेडलेा त्याच्या 
व्याख्यानाला बोलािले. डवे्ही हा रॉयल 
सांस्थेचा महत्त्िाचा सांशोधक होिा. या 
सांस्थेची निनव्या सांकल्पनाांमध्ये रुची 
असे. व्याख्यानाि डवे्हीने 
ज्िालामुखीची प्रतिकृिी, रांगीि धूर, 
हास्यिायू (नायिस ऑरसाईड) अशी 
अद्भिु प्रात्यक्षक्षके दाखिली. हास्यिायू 
हुांगल्यािर िर लोक हसूनहसून 
गडाबडा लोळले. फॅरेडेने प्रात्यक्षक्षकाांची 
तनरीक्षिे शलहून, चचत्रे काढून डवे्हीला 
पाठिली. डवे्हीसोबि काम करण्याची 
इच्छाही व्यक्त केली. 1812 च्या 
ऑरिोबरमध्ये एका प्रयोगादरम्पयान 
डवे्हीला अपघाि झाला. त्याला 
मदिनीसाची गरज भास ूलागली.  
 
फॅरेडने ेआयुष्यभर प्रयोगाांच्या नोंदी 
केल्या, चचत्रे बनिली. विज्ञानाि प्रयोग 
करूनच बहुिाांशी शांकाांची उत्तरे शमळिील, 
असे त्याला िािे. 

मेरी  शेलीच्या  लोकवप्रय  ‘ फॅ्रन्केस्िाईन ’ 
(1818) कथेि  एक  सांशोधक  िीज  
िापरून  दैत्यासारखा  मानि  तनमाजि 
करिो. अशा  काल्पतनक  कथाांमुळे  लोकाांना 
िार  आणि  बॅिरी  याांच्या  प्रयोगाांविर्यी 
जास्ि  कुिहूल  िािे. 

1771 मध्ये  लुइगी  गॅल्व्हानीने  मिृ 
बेडकाच्या  पायाांना  दोन  िेगिेगळ्या 
धािूांचा  स्पशज  केला. िेव्हा  बेडकाच्या 
पायाला  झिका  बसून  िे थरथरले. 
असे  का  झाले  असािे?  
िीज प्रिाहामुळे ! 

गूढ विज्ञान 

   फ्रॅं कलीन          
 अगदी अचूक      
  बोलला होिा. 

हे स्िि: करू नका ! 

1752 साली िादळाि 
अमेररकन  बेंजामीन 
फ्रॅं कलीनने पिांग 

उडिला. आभाळािील 
िीज दोऱ्याला धरून 
जशमनीिर येईल? 

िीज खाली आली आणि 
दोऱ्याच्या िोकाला 
चाांदीच्या चािीमध्ये 
टठिगी टदसली. सुदैिाने 
िीजेच्या झिरयाने 
फ्रॅं कलीन मेला नाही.  

अत्यांि धोकादायक ! 



टठिगीची  ककमया 
हांफे्र डवे्हीने फॅरेडलेा आपला 
साहाय्यक म्पहिून नेमले. 
1813 साली दोघे युरोपच्या 
दौऱ्यािर गेले. फॅरेडे हा डवे्हीचा 
नोकर म्पहिूनच गेला होिा 
िरी दौऱ्याि काही प्रशसद्ध 
व्यक्क्तांशी त्याचा पररचय 
झाला. फ्रें च सांशोधक अॅन्रे 
अॅक्ट्म्पपअरशीही त्याचा सांिाद 
झाला. अॅक्ट्म्पपअरला ज्ञाि होिे 
की िीज केिळ सककज िमधूनच 
िाहािे. इिलीमध्ये डवे्ही 
आणि फॅरेड ेअलेस्साांरो 
व्होल्िा या बॅिरी शोधकाला 
भेिले. व्होल्िाच्या या 
शोधापूिी िीज 
शमळिण्यासाठी घर्जि 
पद्धिीचा उपयोग करि. 
त्यािून तनमाजि झालेला चाजज 
एका लेडन जार (मोठे भाांडे) 
मध्ये साठिि. परांिु 
खोलीिील टदिा सिि प्रकाश 
देि राहील, यांत्र चालिि राहील 
असा चाजजचा ककां िा िीजेचा 
प्रिाह तनमाजि करिे 
कुिालाही जमले नव्हिे. 
व्होल्िाच्या बॅिरीमुळेच 
िीजेच्या प्रिाहािर विविध 
प्रयोग करिे शरय झाले.  

घर्जि यांत्र (उजिीकडे) 

हांफे्र डवे्ही 
मायकेल फॅरेडे 

       चामडे  काचेिर  घासल्यािर  
            चाजज  तनमाजि  होिो. 

चाजज धािूच्या गोळ्यािर उडी घेिो 

चाजज  एका  गोळ्यािरून  दसुऱ्यािर  उडी 
घेिो  आणि  लेडनजारमध्ये  जमा होिो.                                     

लेडन जार 

पत्रा 

धािूचा  
गोळा 

झाकि  

धािूची 
साखळी 

काचेची बरिी 

खाऱ्या 
पाण्याि 
ओला 
केलेला 
कागद 

चाांदी 

जस्ि अलेस्साांरो व्होल्िा 

 व्होल्िाची        
   
  बॅिरी 

गूढ विज्ञान 

व्होल्िाची बॅिरी 
व्होल्िाने चाांदी आणि जस्ि याांच्या 
चकत्याांच्या मध्ये खाऱ्या पाण्याि ओला 
केलेला कागद ठेिला. अशा चकत्याांचा 
त्याने थरच बनिला. रासायतनक 
प्रकक्येमुळे थरामधनू िीज िाहू लागली. 

विजेचा साठा 
डच शहरािील लेडन या सांशोधकाने 1745 मध्ये 
एक भाांडे (लेडन जार) ियार केले. काचेच्या एका 
भाांड्याि त्याने धािूचा पािळ पत्रा ठेिला. घर्जि 
यांत्राद्वारे ियार झालेला चाजज धािूचा कां गिा 
आणि धािूच्या चेंडूांिरून या भाांड्याि उडी घेि 
असे आणि पत्र्यािर गोळा होि असे. हा 
जगािील पटहलाच कॅपॅशसिर (िीज साठििारे 
भाांडे) होिा. 

स्िि: करा 
:  शलांबाची बॅिरी: शलांबाच्या चकिीच्या एका 

पषृ्ठािर िाांब्याचे नािे ि विरुद्ध पषृ्ठािर 
जस्िाची पट्टी ठेिा. धािूांना िारेने जोडा. 
शलांबाच्या रसािील आम्पलासोबि धािूांची 
रासायतनक प्रकक्या होिे आणि सूक्ष्म 
िीजप्रिाह तनमाजि होिो. छोट्या बल्बपासून 
प्रकाश शमळण्यास िो परेुसा असिो. 



  

चुांबकाशी  दोस्िी 
लांडनच्या रॉयल सांस्थेिील प्रयोगशाळेच्या 
कामाचा सारा भार डके्ट्व्हने फॅरडिेर सोपिला. 
दोघाांनी शमळून खािीि काम करिाऱ्या 
कामगाराांसाठी सेफ्िी लँपचा (सरुक्षक्षि 
टदव्याचा) शोध लािला, पररक्षानळीि 
रसायनाांिर विविध प्रयोग केले. कधीकधी 
त्याांच्या प्रयोगाांमुळे स्फोिदेखील होि.  
 
काही काळासाठी फॅरेड ेिेल्स येथेही गेला. 
तिथे लोह उत्पादनासांबांधी अभ्यास करण्याि 
िो व्यग्र झाला.  
 
1820 साली डवे्हीने एक रोमहर्जक खबर 
आिली. डॅतनश सांशोधक हॅन्स ओरस्िेड याने 
चुांबकत्ि आणि िीज याांच्यािील सांगिी 
शोधली होिी. त्याने कां पाससुईजिळ 
ठेिलेल्या िारेिून िीजप्रिाह पाठिल्यािर 
सुई थरथरि असल्याच ेपाटहले होि.े फॅरेडचेे 
कुिूहल चाळिले, ‘चुांबकसुद्धा िारेमध्ये 
िीजप्रिाह उत्पन्न करू शकेल?’ 

डेव्हीचा टदिा: कोळशाच्या खािीांमध्ये टदव्याच्या 
छोट्याशा टठिगीनेसुद्धा आग लागे. पि डेक्ट्व्हच्या 
टदव्यािील धािुची जाळी टदव्यािील िापमान फारसे 
िाढू देि नसे. यामुळे खािीि उत्पन्न होि असलेला 
शमथेन िाय ूआग पकडि नसे. पररिामी खािीि स्फोि 
होण्याच्या घिना बांद झाल्या. टदव्याच ेनाि ‘डवे्ही लँप’ 
असे असले िरी िो बनिण्याि फॅरेडेचाही महत्त्िपिूज 
सहभाग होिा. 
 छिािर सांशोधन: 1819 साली एके टदिशी फॅरेड ेरॉयल 
सांस्थेच्या छिािर एक प्रयोग करण्यासाठी चढला. त्याने 
िेथील धरुाांड्याला एक िार बाांधली आणि िारेचे दसुरे 
िोक खाली प्रयोगशाळेि आिले. िादळिाऱ्याि िीज 
कडाडल्यािर या िारेला जोडलेल्या लेडनच्या भाांड्याि 
चाजज गोळा होि असल्याचे त्याला आढळले. 
 

ओरस्िेडची सुई 
 
बॅिरीिील चाजज िारेिून कसा 
िाहािो, हे एकदा हॅन्स ओरस्िेड 
विद्यार्थयाांना दाखिि होिे.  िारेिून 
िीज िाहािाच जिळच्या 
कां पासमधील सुई थरथरली. याचा 
अथज, िीजप्रिाहामुळे िारेभोििी 
चुांबकक्षेत्र उत्पन्न झाले.  

हॅन्स 
ओरस्िेड 

 डवे्हीचा टदिा 

धािूची जाळी  

 िाि  

हा टदिा कमालच! 
पि काळोख आहे 
अजून. 
. 

गूढ विज्ञान 



पटहली  विदु्यि  मोिर 

चुांबक आणि िीज याांच्या व्यतिररक्त फॅरेडेच्या मनाि आिखीही इिर 
विचार सुरू असि. 1821 साली फॅरेडेने आपली पे्रयसी, सारा बनाजडज, 
टहच्याशी वििाह केला. ि ेदोघे रॉयल सांस्थेमध्येच राहू लागले.  
 
एका माशसकाने फॅरेडलेा ‘चुांबकत्ि’ याविर्यी लेख शलटहण्यास सुचिले. 
िवे्हा फॅरेडलेा एक निीनच कल्पना सुचली. स्िेंबर 1821 मध्ये त्याने 
प्रयोगशाळेि बूच, िार, काचेचे भाांडे, पारा, चुांबक या साटहत्याची 
बॅिरीशी जुळिाजुळि केली. “िीज प्रिाहाच्या साक्ट्न्नध्याि चुांबकीय िार 
नरकीच कफरेल” असे त्याने सारा आणि पुिण्या जॉजज याांना ठामपिे 
साांचगिले. आणि काय आश्चयज! िार चुांबकाभोििी कफरू लागली. जॉजज 
आणि फॅरेड ेअत्यानांदाने नाचू लागले. फॅरेडेने जगािील पटहली विद्युि 
मोिर ियार केली होिी. 

फॅरेडचेी पटहली विद्युि मोिर 

“हेssss, िार 
कफरलीsss!” 

 

 बॅिरी 

कफरिारा 
चुांबक 

कफरिारी िार 

क्ट्स्थर चुांबक 

पारा 

   सूचना  
पारा अत्यांि 
विर्ारी 
असल्यामुळे द्रि 
पाऱ्याला चुकूनही 
स्पशज करू नका. 

 तनरथजक िाद: फॅरेडचे्या शोधाने त्याला प्रशसद्धी 
शमळाली. हांफे्र डवे्हीला त्याच्याविर्यी मत्सर िािू 
लागला. ‘फॅरेडनेे  विल्यम िोलॅस्िनच्या कल्पना 
चोरून विद्युि मोिर बनिली’ अशी अफिा डवे्हीन े
पसरिली. परांिु हे खरे नव्हि.े 
.  

पटहली विद्युि मोिर: पारा भरलेल्या 
काचेच्या दोन भाांड्याांच ेसककज ि बनिे. प्रत्येक 
भाांड्याि एक चुांबक असि.े बॅिरीिील िीज 
सककज िमधून िाहाि ेिेव्हा मुक्त असलेली िार 
क्ट्स्थर असलेल्या चुांबकाभोििी कफरिे. 

गूढ विज्ञान 

बल्ब 

स्िीच 



थरथरिी  कां पाससुई   

फॅरेडचेी णिस्िी धमाजिर अत्यांि श्रद्धा होिी. तनसगाजिील सिज 
गोष्ी परस्पराांशी जोडलेल्या असिाि, असे त्याला िािे. 
यानुसार, िीजप्रिाहामुळे चुांबकत्ि उत्पन्न होिे िर याउलि 
चुांबकामुळे िीजप्रिाह उत्पन्न होईल. 1831 च्या 
ऑगस्िमध्ये फॅरेडनेे आपली कल्पना शसद्ध केली. त्याने एका 
लोखांडी बाांगडीच्या उजव्या िसेच डाव्या िक् बाजूांिर िारा 
गुांडाळल्या. एक िार त्याने कां पाससुईला जोडली िर दसुरी 
िार बॅिरीला जोडली. बॅिरीचा स्िीच दाबिाच कां पाससुई 
थरथरली.जिू काही िीजप्रिाह उडी मारून दसुऱ्या िारेि 
शशरला. याचा अथज, एका िारेिील िीजप्रिाहाने शेजारच्या 
िारेि िीजप्रिाह उत्पन्न केला. यािूनच फॅरेडलेा 
‘इलेरिोमॅग्नेिीक इांडरशन’ ही सांकल्पना सुचली. पुढील 
दोनच मटहन्याि त्याने या ित्िािर आधाररि विद्युि 
जनरेिर बनिले. 

इांडरशन ररांग: अधाज फूि 
व्यासाच्या लोखांडी 
बाांगडीच्या विरुद्ध िक् 
बाजूांिर फॅरेडेने 36 मीिर 
लाांबीच्या िारा गुांडाळल्या. 
या िाराांिर सुिांळी 
गुांडाळली. एका िारेिून 
िीजप्रिाह िाहािाच विरुद्ध 
िारेला जोडलेली कां पाससुई 
एका टदशेि िळली. 
िीजप्रिाह बांद करिाच सुई 
विरुद्ध टदशेि िळली. 

तनष्ठािांि फॅरेड:े 1827 साली लांडनच्या 
नव्या विद्यापीठाने फॅरेडलेा प्राध्यापक 
म्पहिून जबाबदारी स्िीकारण्याची विनांिी 
केली. फॅरेडने ेविनम्रपिे नकार कळिला. 
गेल्या 14 िर्ाांि रॉयल सांस्थेने त्याला खूप 
समाधान टदले होिे. त्यामुळे रॉयल 
सांस्थेशी असलेले सांबांध िो िोडू शकला 
नाही. 
 

चुांबकाची हालचाल: 
17 ऑरिोबर 1831. फॅरेडेने 
िाराांच्या िेिोळ्याांि एक 
बार चुांबक मागेपढेु हलिला. 
िारेला जोडलेली कां पाससुई 
हलि असल्याचे त्याला 
टदसले. िीजप्रिाह उत्पन्न 
करण्याची एक निी पद्धि 
त्याला सुचली. 
 

 
िारेचे 

   िेिोळे 

चुांबक 
  कां पाससुई 

गूढ विज्ञान 



पटहले  जनरेिर ! 
यांत्र चालिण्यासाठी उजेची गरज असि,े हे फॅरेड ेजािून होिा. त्याने आपला 
साहाय्यक, चाल्सज अडँरसन, याला एका यांत्राचे हँडल कफरिण्यास साांचगिले. 
िसे करिाच एक िाांब्याची चकिी U आकाराच्या चुांबकाच्या दोन 
धु्रिाांदरम्पयान िेगाने कफरू लागली. जेव्हा कां पासची सुई िळली आणि 
तनराळ्याच टदशेि क्ट्स्थर झाली, िवे्हा फॅरेडे आनांदीि झाला. िीजप्रिाह 
उत्पन्न झाला, हे यािरून शसद्ध झाले. िेगाने कफरिारी िाांब्याची चकिी एक 
विद्युि जनरेिरच बनली आहे, हे त्याच्या लक्षाि आले. भविष्याि, असे 
जनरेिर िाहने आणि मोठी यांत्रे चालि ूशकेल इिकी विद्युि शक्ती तनमाजि 
करिार होिी. फॅरेडेने कल्पनाही केली नव्हिी इिकी विस्मयकारक सुरुिाि 
होिी ही!   

चाल्सज अँडरसन 

अँडरसन,कां पास सुई िळली 
बघ! काही उमगिांय? 

िाांब्याची 
चकिी  U चुांबक  

कां पास सईु 

गूढ विज्ञान 



 
ध्यानीमनी  विद्युिचुांबकीय  क्षते्र 
 
प्रयोगशाळेि काम करि असिाना फॅरेडे नेहमी आनांदी असे. 
अनेकदा िो एका पायािर िाल धरून गािी गुिगुिि असे. 
त्याची खात्री पिली होिी की चुांबक, चाजज आणि िीजप्रिाह हे 
सिज “बल क्षेत्र” उत्पन्न करिाि. पुठ्ठय्ािर ठेिलेला लोखांडाचा 
कीस चुांबकाच्या साक्ट्न्नध्याि कसे िेगिेगळे आकार धारि 
करिो, याचा सखोल अभ्यास फॅरेडनेे केला. एिढा की, त्याला 
हिेि उडिारे पक्षी, पिांग याांच्या जागीही विद्युि-चुांबकीय 
क्षेत्रच टदस ूलागली. “बल क्षेत्र” ही सांकल्पना फॅरेडनेेच प्रथम 
माांडली.  
 
जेव्हा फॅरेड ेकामाि व्यग्र नसे िवे्हा िो आपल्या 
कुिुांबबयाांसमिेि िेळ घालिि असे. कधी सुट्टीि 
त्याांच्यासोबि समुद्रककनारी भिकां िी करि असे. 

चाल्सज अडँरसन सैन्यािून साजांि म्पहिून 
तनितृ्त झाला होिा. फॅरेडेचा िो उत्तम 
साहाय्यक होिा. कधीकधी फॅरेड ेचाल्सजला 
घरी जाण्यास साांगायला विसरे. मग चाल्सज 
प्रयोगशाळेिच रात्र घालिि असे.   

फॅऱेडलेा आपल्या भाच्या-पुिण्याांसोबि 
खेळायला खूप आिडे. त्याांच्यासाठी त्याने 
चार चाकी िेलोशसपेड – सायकल बनिली. 
हम्पपस्िेड हीथ या टठकािी िो िेलोशसपेड 
चालिि असे.   

  “या, िेलोशसपेडचा 
रोमाांचक अनुभि घ्या. 
पेडलला धरका टदला की      
   गाडी पुढे जाि”े.  

िेलोशसपेड 

गूढ विज्ञान 



फॅरेडे तनयशमिपिे िहीि नोंदी करि असे. 
िाढत्या ियानसुार स्मरिशक्ती कमी झाल्याचे 
त्याला जाििले. िीजतनशमजिीसांबांधी त्याने 
काही निीन शब्द ियार केले. उदाहरिाथज, 
एनोड, कॅथोड, इलेरिोड. या शब्दाांचा िापर 
आपि आजही करिो.    

निलाईचा  बल्ब  
  

फॅरेडेच्या विद्युि जनरेिरमुळे इिर 
सांशोधकाांना िाफेच्या शक्तीिर 
चालिारी मोठी जनरेिर बनिण्याची 
पे्ररिा शमळाली. विद्युि जनरेिर कसे 
चालि,े याचे प्रात्यक्षक्षक फॅरेडेने 
दाखिले होिे. पि यांत्रे चालििारी 
मोठी जनरेिर बनिण्याची जबाबदारी 
त्याने उत्पादकाांिरच सोपिली. 1870 
नांिर, म्पहिजे फॅरेडेचा मतृ्यू 
झाल्यानांिर अशा जनरेिरचे उत्पादन 
सुरू झाले.  
 
फॅरेडलेा त्याच्या हयािीि िीजेचा बल्ब 
काही पाहािा आला नाही. पि हा बल्ब 
काम कसे करिो, हे त्याला ज्ञाि होि.े 
पािळ िारेिून िीजप्रिाह िाटहल्यािर 
िार गरम होिे आणि िजेाने चमकू 
लागि ेहे फॅरेडनेे पाटहले होिे. असा 
िजेस्िी प्रकाश चचत्रपिगहृाांसाठी ठीक 
होिा. परांिु घरी िाचन िगैरे कामे 
करण्यासाठी िो डोळ्याांना त्रासदायक 
असे. रात्रीच्या िेळी फॅरेड ेगॅसचा टदिा 
ककां िा मेिबत्ती जाळि असे. 1870 
साली जळून न जािा, स्फोि न होिा 
दीघजकाळ उजेड देईल, असा बल्ब 
बब्रिनच्या जोसेफ स्िान आणि 
अमेररकेच्या थॉमस एक्डसन याांनी 
ियार केला.  
  
आकज -लँपिर प्रयोग करिाना फॅरेड े

िीजेचा बल्ब काम 
कसा करिो? 



इांसुलेिरची  कमाल  
 
1839 साली अतिश्रमामुळे फॅरेडे आजारी पडला. पूिजिि होिाच त्याने 
एक महाकाय चुांबक िापरून प्रकाशाला िाकिण्याचा प्रयोग केला. 
सूयजप्रकाशापासून िीज शमळिण्याचाही प्रयत्न त्याने केला. याि त्याला 
यश शमळाले नसले िरी त्याची ही विलक्षि कल्पना पुढील काळाि 
सत्याि उिरली. यािून फोिो-इलेक्ट्रिक सेल आणि सोलार पॉिर याांची 
तनशमजिी झाली. फॅरेडनेे िीजिाहक (कां डरिर) िसेच िीजरोधक 
(इांसुलेिर) याांचेही प्रयोग केले. िीज हािाळिे धोकादायकच! फॅरेडेला 
प्रयोगादरम्पयान ककत्येकदा िीजेच ेझिके बसि. मग िो 
विद्युिसाधनाांचा सुरक्षक्षि िापर करण्यासाठी सुयोग्य विद्युिरोधक 
शोधण्याि मग्न झाला. त्याने िाराांभोििी कापड, सुिळी आणि इिर 
काही िस्िू लपेिून पाटहल्या. 

लेडन भाांड े

कां डरिर: उत्तम िीजिाहक 
शोधण्यासाठी फॅरेडने ेलेडन 
भाांड्यािर अनेक प्रयोग केले. 
चाांदी हा एक चाांगला िीजिाहक 
असल्याच ेत्याला आढळले. 
गाजरही, त्याि ओलािा 
असल्यामुळे, चाांगला िीजिाहक 
ठरले. परांि ुस्िस्ि असल्यामळेु, 
िाांब्याचा उपयोग त्याने आपल्या 
प्रयोगाांमध्ये केला. 
 

कामाचा िाि: फॅरेडचेा ठाम विश्वास होिा 
की विश्वाि सिजत्रच उजाज भरून राटहली 
आहे. विद्युिशक्ती िैक्ट्श्वक उजेच ेगूढ नरकी 
उलगडले. ददैुिान ेफॅरेडचे्या शरीरािील उजाज 
मात्र ढळू लागली. त्याने कामाि एिढे 
झोकून टदले की िो आजारी पडला. पुढे सहा 
िर्े िो प्रयोग करू शकला नाही. त्याचा 
लोकाांमधील िािरही बांद झाला. 

इांसुलेिर: चामड,े केस, सुिळी, कापड, 
लाकूड, पक्ष्याांची वपसे अशा अनेक िस्िू 
फॅरेडने ेिारेभोििी गुांडाळल्या. ्लास्िीक 
हा एक िीजरोधक आहे. परांिु त्याकाळी 
त्याचा शोध लागला नव्हिा. 

1850 साली बब्रिनच्या या महान सांशोधकाने 
व्याख्याने देण्यास पनुश्च: सुरुिाि केली. विज्ञान 
विर्य शशकण्याकडे मुलाांचा कल कमी झाल्याची 
खांि त्याने व्यक्त केली. 

      
  धोरयाचा इशारा 
िीजेशी खळेिे धोरयाचे 
आहे. प्रयोग करिाना 1.5 
व्होल्िची बॅिरी िापरा. 
जास्ि व्होल्िमुळे त्िचेला 
इजा पोहोच ूशकिे. िीजेच्या 
धररयाने मतृ्यूदेखील होऊ 
शकिो. नेहमी शशक्षकाांच्या 
आणि मोठयाांच्या 
उपक्ट्स्थिीिच प्रयोग करा. 

गूढ विज्ञान 



भविष्य....सबकुछ  फॅरेड े! 

फॅरेडलेा अनेक सन्मान ि पुरस्कार शमळाले. पि िो स्िि:ला सर 
फॅरेडऐेिजी श्रीयुि फॅरेड ेम्पहििून घेण्याि धन्यिा मानि असे.  
 
25 ऑगस्ि 1867 रोजी फॅरेडेचा मतृ्यू झाला. मतृ्यूच्या 15 िर्ाांनांिर 
थॉमस एक्डसनने न्यूयॉकज  शहराचे रस्ि ेिीजेच्या बल्बच्या प्रकाशाने 
उजळून िाकले. फॅरेडचे्या शोधाांमळेु नांिर प्रत्यक्षाि आलेले 
कॉम्प्युिर, िेन, िीव्ही ही साधने पाहायलाही फॅरेडे क्ट्जिांि नव्हिा. 
फॅरेडनेे 1858 साली शलहून ठेिले होिे, “आपल्या कल्पनाांना भरारी 
द्या, त्याांच्यािर प्रयोग करा, त्याांना शसद्ध करा”.  
 
अनेस्ि रुदरफोडज आणि अल्बिज आईनस्िाईन याांनी फॅरेडलेा  
‘आद्य विद्युि सांशोधक’ अशी उपाधी टदली.  

फॅरेडेच्या सांशोधनाबाबि एका मटहलेने 
त्याला विचारले, “अशा सांशोधनाचा 
आत्ता काय फायदा?” फॅरेडे 
शमक्ट्शकलपिे बोलला, “बाईसाहेब, एका 
निजाि शशशुचा िरी काय फायदा?” 

रॉयल भेि: महारािी क्ट्व्हरिोररया याांनी फॅरेडेला  हम्प्िन 
कोिज येथ ेकायमस्िरुपी घर भेि म्पहिून टदले. 1858 नांिर 
फॅरेडे याच घराि राटहला आणि िेथेच मरि पािला. 

िांत्रज्ञानाच्या अनेक 
करामिी फॅरेडमेुळेच 
प्रत्यक्षाि आल्या. 

गढू विज्ञान 


