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…Glancing through your book I find that you have done a thorough Job of it, and I hope the book will 
be successful in popularizing the computer cult…I very much look forward to reading your book 

when it is in a complete form 

 
—Dr.Jayant V.Naralikar 

Tata Institute of Fundamental 
Research, Bombay–5. 

 
The idea of introducing computer technology to the Marathi reader is quite laudable. 

Shri Kajarekar deserves to be congratulated for undertaking and completing successfully this 
important task. All those interested in familiarising themselves of the operation and use of 
computers will welcome this publication whole-heartedly. 

 
…. Writing such a book for readers with a background of no more than high school 

level is not an easy task. Special efforts will be necessary to handle the difficult problem of 
explaining the intricacies of the devices and circuits in a simple and lucid language. I am 
pleasantly surprised to see that the author has succeeded in providing good explanation 
without employing complex terminology. Wherever required, he has also attempted (with 
good effect) the use of simpler and perhaps more appropriate terms in Marathi. 

 
. . . . On the whole, the book provides a good introduction to digital computer and will 

be found very useful for the students. I strongly recommend this book for Schools and 
Colleges. 

 
 –Dr. M. V. Pitke 
 Research Scientist, Computer  

Group, Tata Institute of 
Fundamental  Research, 
Bombay – 5. 

 
 

. . . . संगणकासारख्या कठीण विषयािर मायभाषेत गं्रथरचना करणे एिढी एकच गोष्टही 
लेखकाच्या गौरिास पुरेशी आहे. संगणकाच्या कायाची उकल विस्ताराने करताना अनेक शास्त्रीय तत्ि ेि 
गंुतागंुतीची प्रमेये शक्य तो सोप्या भाषेत सागंण्याचा लेखकाचा प्रयत्न आहे. अथात मळू विषयच दुर्बोध आहे 
याला त्याचंा इलाज नाही. संगणकविषयक सिव मलूभतू विचाराचंी दालनें मराठी िाचकाला खुली करून 
देण्याचे श्रये या पवहल्या संगणक-विषयक पुस्तकाला आहे. हा विषयच इतका क्क्लष्ट ि र्बहुरंगी आहे की, 
२०० पानाचं्या छोटेखानी पुस्तकात त्याच्या विविध र्बाजंूची उकल करण्याचे काम सोपे नाही. आवण म्हणनूच 
काजरेकराचं्या प्रयत्नाचें कौतुक कराियास हि.े 
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. . . . या कामी इतके पवरश्रम घेतल्यार्बद्दल श्री. काजरेकर याचें ि त्यानंा प्रोत्साहन वदल्यार्बद्दल 
महाराष्ट्र राज्य सावहत्य-सकृंती मंडळाचे मनःपूिवक अवभनंदन! 

 
श्री. मुकंुद सदावशि गोखले 

केन्द्रीय वनयोजन मंत्रालयाच्या कॉम्प्युटर 
सेंटरचे संचालक, निी वदल्ली.
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इटंरनॅशनल णिणिनेस मशीन्स कंपनीच्या ‘आय्.िी.एम्.१४॰१’ 
या संगिकातील प्रमुख काययकारी घटक 

 
१ काडवरीडर, २ सेंरल प्रोसेसर युवनट, ३ प्रप्रटर, ४ सहा मगॅ्नेवटक् टेप्स चे टेप् मेमरी युवनट, ५ 

वडस्क मेमरी युवनट ि ६ टेवल-टाइपरायटर. 
 
सेंरल प्रोसेसर युवनटच्या अंतभागात ‘मेन् मेमरी’ – ‘मुख्य स्मृती-संग्रह’ – अथात् सोडिायच्या 

गवणतासरं्बंधीच्या मावहतीचे त्िवरत-उपयोगाचे भाडंार, गवणत सोडविणाऱ्या िीज सरण्याचंा ‘अंकगवणत 
विभाग’ ि कामवगरीिर वनयतं्रण ठेिणारा ‘वनयंत्रण विभाग’ याचंा समािशे असतो. 

 
संगणकाचे काम चालू असताना तो ि संचालक व्यक्ती टेवल-टाइपरायटरद्वारा परस्पराशंी संपकव  

राखतात. 
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णिज्ञानमाला क्र. ४१ 
 
 

अंकीय संगिकाचा पणरचय 

 
अथिा 

 
 

णिजेने गणित कसे सुटते याचे सुिोध णििेचन 
 
 
 
 
 

: लेखक : 
 

श्री. स. ग. काजरेकर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृणत मंडळ, 
मंुिई 
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णनिेदन 
 

१.आधुवनक शासे्त्र, ज्ञानविज्ञाने,तंत्र आवण अवभयावंत्रकी इत्यादी के्षत्रातं त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
संस्कृती, इवतहास, कला इत्यादी विषयातं मराठी भाषेला विद्यापीठाच्या स्तरािर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थयव याि ेहा मुख्य उदे्दश लक्षात घेऊन सावहत्य-संस्कृती मंडळाने िाङ्मय वनर्ममतीचा विविध कायवक्रम 
हाती घेतला आहे. मराठी विश्वकोश, मराठी भाषेचा शब्दकोश, िाङ्मयकोश, विज्ञानमाला, भाषातंरमाला, 
आंतरभारती-विश्वभारती,महाराष्ट्रवेतहास इत्यादी योजना या कायवक्रमात अंतभूवत केल्या आहेत. 

 
२.मराठी भाषेला विद्यापीठीय भाषेचे प्रगल्भ स्िरूप ि दजा येण्याकवरता मराठीत विज्ञान, 

तत्त्िज्ञान, सामावजक शासे्त्र आवण तंत्रविज्ञान या विषयािंरील संशोधनात्मक ि अद्ययाित मावहतीने युक् त 
अशा गं्रथाचंी रचना मोठ्या प्रमाणािर होण्याची आिश्यकता आहे. वशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा 
विकास होईल ही गोष्ट तर वनर्मििादच आहे. पण मराठी भाषेचा विकास होण्यास आणखीही एक साधन 
आहे आवण ते साधन म्हणजे मराठीत वनमाण होणारे उत्कृष्ट िाङ्मय हे होय. जीिनाच्या भाषेतच ज्ञान ि 
संस्कृती याचें अवधष्ठान तयार व्हाि े लागते. जोपयंत माणसे परकीय भाषेच्याच आश्रयाने वशक्षण घेतात, 
कामे करतात ि विचार व्यक् त करतात तोपयंत वशक्षण सकस र्बनत नाही. संशोधनाला परािलंवर्बत्ि रहाते ि 
विचाराला अस्सलपणा येत नाही. एिढेच नव्हे तर िगेाने िाढणाऱ्या ज्ञानविज्ञानापासून सिवसामान्द्य माणसे 
िवंचत राहतात. 

 
३.िरील विषयािंर केिळ पवरभाषाकोश अथिा पाठ्यपुस्तके प्रकावशत करून विद्यापीठीय स्तरािर 

अशा प्रकारचे स्िरूप ि दजा मराठी भाषेला प्राप्त होणार नाही. सिवसामान्द्य सुवशवक्षतापंासून तो प्रज्ञाितं 
पंवडतापंयंत मान्द्य होतील अशा गं्रथाचंी रचना व्हाियास पावहजे. मराठी भाषेत प्रकिा अन्द्य भारतीय 
भाषामंध्ये विज्ञान, सामावजक शासे्त्र ि तंत्रविज्ञान या विषयाचें प्रवतपादन कराियास उपयुक् त अशा 
पवरभाषासूची प्रकिा पवरभाषा कोश तयार होत आहेत. पविमी भाषानंा अशा प्रकारच्या कोशाचंी गरज नसते. 
याचे कारण उघड आहे. पविमी भाषातं ज्या विद्याचंा संग्रह केलेला असतो त्या विद्याचंी पवरभाषा सतत 
िापराने रूढ झालेली असते. त्या शब्दाचें अथव त्याचं्या उच्चारारं्बरोर्बर िा िाचनार्बरोर्बर िाचकाचं्या लक्षात 
येतात. वनदान त्या त्या विषयातंील वजज्ञासूंना तरी ते माहीत असतात. अशी क्स्थती मराठी प्रकिा अन्द्य 
भारतीय भाषाचंी नाही. पवरभाषा प्रकिा शब्द याचंा प्रवतपादनाच्या ओघात समपवकपणे िारंिार प्रवतवष्ठत 
लेखातं ि गं्रथात उपयोग केल्याने अथव व्यक् त करण्याची त्यात शक्ती येते. अशा तऱ्हेने उपयोगात न आलेले 
शब्द केिळ कोशात पडून रावहल्याने अथवशून्द्य राहतात. म्हणून मराठीला आधुवनक ज्ञानविज्ञानाचंी भाषा 
र्बनविण्याकवरता शासन, विद्यापीठे, प्रकाशनससं्था ि त्या त्या विषयाचें कुशल लेखक यानंी मराठीत 
गं्रथरचना करणे आिश्यक आहे. 

 
४. िरील उदे्दश ध्यानात ठेिनू मंडळाने जो र्बहुविध िाङ्मयीन कायवक्रम आखला आहे त्यातील 

पवहली पायरी म्हणून सामान्द्य सुवशवक्षत िाचकिगाकवरता, इंग्रजी न येणा ऱ्या कुशल कामगाराकंवरता ि 
पदिी/पदविका घेतलेल्या अवभयतं्याकंवरता सुर्बोध भाषेत वलवहलेली विज्ञान ि तंत्रविषयक पुस्तके 
प्रकावशत करून स्िल्प प्रकमतीत देण्याची व्यिस्था केलेली आहे. मंडळाने आजिर आरोग्यशास्त्र, 
शरीरविज्ञान, जीिशास्त्र, आयुिेद, गवणत, ज्योवतषशास्त्र, भौवतकी, रेवडओ, अणुविज्ञान, साकं्ख्यकी, 
स्थापत्यशास्त्र, िनस्पवतशास्त्र, पुस्तक-र्बाधंणी, साखर वनर्ममती, पाणी पुरिठा, इत्यादी विषयािंर ४८ 
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दजेदार पुस्तके विज्ञानमालेत प्रकावशत केली आहेत. प्रकाशवचत्रणकला, रंग, कृवत्रम धागे, मोटार-
दुरुस्ती, िैमावनक विद्या, अिकाशयान, िास्तुकला इत्यदी अनेक पुस्तके तयार होत आहेत. 

 
५.आधुवनक विज्ञान युगात सिव औद्योवगक के्षत्रातं संगणक (Computer) चे महत्त्ि वकती आहे हे 

वसद्ध झाले आहे. आज सिव जगामध्ये विकवसत ि अविकवसत देशामंध्ये संगणकाचा उपयोग करण्यात येत 
आहे. श्री. स. ग. काजरेकर, पुणे यानंी मराठी भावषकाचं्या उपयोगासाठी ि मागवदशवनासाठी “अंकीय 
संगणकाचा पवरचय” हा सगंणकाची अंतरवचना, कायवपद्धती ि त्याची उपयुक् तता याविषयची महत्त्िपूणव 
मावहती असलेला शास्त्रीय विषयािंरील गं्रथ मंडळाला वलहून वदला त्यार्बद्दल आम्ही त्याचें आभारी आहोत. 

 
६. प्रस्तुत “अंकीय संगणकाचा पवरचय” हा गं्रथ मराठी िाचकानंा ि या विषयातील विद्यार्थयांना 

सादर करण्यास मंडळास आनंद होत आहे. 
 
 

िाई, लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
६ माघ, शके १९०० अध्यक्ष, 
गणराज्यवदन, २६ जानेिारी, १९७९ महाराष्ट्र ्राज्य सावहत्य-संस्कृती मंडळ 
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प्रस्तािना 
 

अलीकडील १॰–१५िषांत गिकयतं्र हा शब्द अपल्या िाचण्यात प्रकिा ऐकण्यात अनेकदा आला 
आहे आवण ‘गवणत करणारे ते एक यतं्र असाि’े अशी आपली कल्पना झाली आहे. ‘विमा कंपन्द्याचं्या 
कायालयासंारख्या मोठमोठ्या कायालयातूंन गणकयतें्र र्बसिािीत का नको? कारण असे एकेक यंत्र 
शकेडो कारकून करतात त्या वहशरे्बाचें काम अत्यंत थोड्या िळेात ि वर्बनचूक करून त्या कारकुनाचं्या 
पोटािर पाय आणील आवण देशातील र्बेकारीत आणखी भरच पडेल…….’ अशा आशयाच्या आर्मथक, 
सामावजक विषयािंरील चचेच्या संदभात आपणाला या साधनाच्या प्रचंड कायवशक्तीची काही कल्पना आली 
आहे. त्याच्या क्षमतेविषयी पढेु उल्लेवखलेल्या सत्य गोष्टी ही प्रायः अनेकासं पवरवचत असतील. विज्ञानाच्या 
अनेक शाखामंध्ये अलीकडे झालेल्या प्रगतीत गणकयंत्राच्या कामवगरीचा फार मोठा िाटा आहे. मानिाचा 
अिकाशात प्रिशे, प्रिास ि त्याचे चंरािर पदापवण या गोष्टी गणकयंत्राच्या अभािी घडूच शकल्या नसत्या! 
के्षपणासे्त्र, विमान-िधेी तोफा याचं्या अचूक मारवगरीकरता गणकयंत्राच उपयोग अवनिायव ठरला असून 
त्याचे हे लष्ट्करी महत्त्ि वसद्ध झाले आहे.वकत्येक उद्योगधंद्यातूंन ि संशोधनात गंुतलेल्या प्रयोगशाळातूंन 
चालू असलेल्या एखाद्या कामातील प्रत्येक टप्प्यािर, ते काम योग्य तऱ्हेने घडत आहे की नाही याचा त्िवरत 
वनणवय वमळणे ि ते योग्य तऱ्हेनेच चालत राहाि ेअसे आपोआपी (automatic)संचालन चालू राहणे, ही गोष्ट 
गणकयंत्राच्या साहाय्यानेच शक्य होत आहे. प्रकर्बहुना, विज्ञान आवण तंत्र याचं्याशी (दूरान्द्ियानेही) संर्बंवधत 
असलेल्या प्रत्येक के्षत्रात गणकयंत्राचा उपयोग शक्य होत आहे आवण फार उपकारक ठरत आहे! असे या 
साधनाचे गुणिणवन आपल्या कानी वनत्य येत आहे. या िणवनािरून गणकयंत्र हे अत्यंत महत्त्िाचे साधन 
अलीकडील िषात वसद्ध झाले आहे ही गोष्ट वनर्मििाद ठरते. 

 
पुस्तकाच्या नािात ‘संगणक’ हा शब्द योजला आहे, पण िरील पवरच्छेदात ‘गणकयतं्र’ हाच शब्द 

सरास िापरला आहे, या विसंगतीचा येथे खुलासा करणे इष्ट आहे. काँप्युटर (Computer) या शब्दाकवरता 
गेल्या १॰–१५ िषांत मराठीत ‘गणकयंत्र’ हा शब्द रूढ झाला. (क्ववचत ‘गणनयंत्र’ असाही पाठभेद 
िापरला गेला) तेव्हा, त्याच्या कायाचा पवरचय करून देताना, िाचकास सुरुिातीसच खटकल्यासारखे 
होऊ नये म्हणून तो रूढ शब्द येथिरच्या वनिदेनात िापरला. पण तो शब्द वततकासा योग्य नाही, कारण – 
गवणती वक्रया करून गवणत सोडिणे या त्याच्या क्षमतेचा वनदशवक असा ‘गणक’ हा शब्द (प्रकिा शब्दखंड) 
योग्यच असला तरी या साधनाला ‘यंत्र’ म्हणणे वततकेसे र्बरोर्बर नाही, कारण त्यामध्ये मागेपुढे 
हालणारे,वफरणारे, प्रकिा खडखडाट करणारे असे यावंत्रकी घटक फारसे नाहीत. हे झाले ‘यंत्र’ या 
प्रत्ययाच्या अवनष्टतेविषयी ‘स’ं या पूिवप्रत्ययाचे समथवन असे :-हे साधन, गणन म्हणजे (संख्या) मोजणे 
येिढेच काम न करता त्या संख्यािंर इतर गवणती प्रवक्रया करणे, त्याचंी तुलना करणे, िगविारी करणे, 
त्यातील इष्ट त्या संख्येची वनिड करणे अशी संकलनाच्या स्िरूपाची कामवगरीही पार पाडते. याकारणे 
त्याला ‘संगिक’ म्हणणे योग्य ठरते. पुस्तकात (यापुढे) ‘संगिक’ हाच शब्द योजला आहे. 

 
संगिकाचे मुख्य प्रकार 
 

कामवगरीच्या िगेळेपणािर आधावरत असे संगणकाचे मुख्य दोन प्रकार आहेत. एक प्रकार अकंीय 
संगिक (Digital Computer) हा होय. या प्रकारचा संगणक त्याला घातलेली, र्बहुधा शास्त्रीय विषयाशंी 
संर्बंवधत असलेली, अवत क्क्लष्ट, गहन गवणते सोडवितो; तसेच, सरकारी संस्था, मोठ्या कंपन्द्या इत्यादींचे 
व्यिसाय-व्यिस्थापन संर्बधंीचे लाखो वहशरे्ब करून देतो. ही गवणते, वहशरे्ब ि ते सोडविण्याच्या रीतींचे 
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तपशील याचंी व्यिक्स्थत माडंणी करून विवशष्ट साकेंवतक भाषेत संगणकाला ती पुरिािी लागते. ही 
माडंणी करणाऱ्या व्यक्तीला (‘प्रोगॅ्रमर’ ला) या कामास र्बराच िळे लागतो, पण सगंणकाच्या ताब्यात ती 
गेल्यािर गवणत सुटण्याचे काम चुटकीसरसे होते. या प्रकारचा संगणक अथातच विविधोपयोगी 
(multipurpose) असतो. हा प्रकारच पुस्तकाचा मुख्य िण्यवविषय आहे. 

 
दुसऱ्या प्रकाराला AnaIogue Computer (समकृती संगिक) अशी संज्ञा आहे.या साधनाच्या 

साह्याने अत्यतं क्क्लष्ट ि प्रगत गवणत सोडविले जाते ि र्बहुधा, अशा गवणतािर आधावरत असे जे प्रयोग, 
प्रवक्रया प्रकिा तत्सम घटना चालू असतात, त्या ‘चालू असतानाच त्याचें आपोआपी वनयमन’ करणे याच्या 
साह्याने शक्य होते. एका दृष्टीने, या प्रकारचा संगणक त्या त्या कामापुरताच उपयुक् त (Single– 
purpose) असतो दुसरी गोष्ट, हा संगणक सोडवितो ते गवणतच उच्च श्रेणीचे, प्रगत स्िरूपाचे असल्याने 
सामान्द्य सुर्बदु्ध िाचकाला त्याचे ज्ञान अपेवक्षत नाही. म्हणून या समकृती संगणकाचे वििचेन प्रस्तुत 
पुस्तकात केलेले नाही. अंकानुसारी (अथात संके्षपाने अंकीय, Digital) संगणकाची कायवपद्धती स्पष्ट व्हािी, 
म्हणून तुलनेपुरते त्याचे िणवन केले आहे. 
 
संगिकाचे अपार महत्त्ि 
 

सुमारे २५ िषांपूिी ही वसद्धी प्राप्त झाली. एिढ्या अल्प कालातही या साधनात अनेक सुधारणा 
झाल्या आहेत. पण, त्याची रचना प्रकिा कायवपद्धती यातंील प्रगतीपेक्षा ंत्याच्या उपयोगाचे (Applications 
चे) के्षत्र अमयाद िाढले आहे ि वनत्य िाढत आहे. सुरुिातीच्या काही िषांत या साधनाला ‘यावंत्रक मेंदू’ 
प्रकिा ‘राक्षसी मेंदू’ म्हटले जाई. नंतरच्या काळात त्याला िीजकीय मेंदू (Electronic Brain) असे 
संर्बोधलेले आढळते. या नािाचंा संकवलतपणे विचार करता अशी रास्त कल्पना करता येते की — 

 
माणसाच्या मेंदूचे काम करणारे, आवण तेही एकाच सामान्द्य माणसाच्या मेंदंूचे नव्हे, तर 

तल्लख र्बदु्धीच्या अनेक तज्ज्ञाचं्या मेंदंूचे काम विजेच्या साह्याने एकाच िळेी करून, एखाद्या क्क्लष्ट, 
प्रदीघव समस्येचे उत्तर अत्यल्प िळेात काढून देणारे हे साधन आहे! 

 
या त्याच्या कतवर्बगारीमुळे एक विवचत्र, विपरीत पवरक्स्थती अिघ्या विकवसत मानिसमाजात सध्या 

येऊ घातली आहे. ती ध्यानातं घेतल्यास या साधनाचे महत्त्ि अवधक स्पष्टपणे उमगेल. ती पवरक्स्थती अशी 
:- िाफेच्या इंवजनाच्या ि विजेच्या शोधानंतर, माणसाला आपल्या स्नायूंच्या शक्तीने कराव्या लागणाऱ्या 
अनेक कामाचें यंत्रीकरण होऊन, पुढे औद्योणगक क्रातंी झाली; कसर्बी कारागीराकंडून लहान प्रमाणािर 
चाललेल्या अनेक व्यिसायाचें मोठाल्या कारखान्द्यात रूपातंर झाले; ि मग, या कारखान्द्यातं तयार 
होणाऱ्या मालाला, मोठाल्या आगर्बोटींच्या साह्याने जगभरच्या र्बाजारपेठा उपलब्ध झाल्या. हळूहळू, 
विकवसत ि अविकवसत राष्ट्रे अशी जगातल्या समाजाचंी विभागणी झाली ि आज त्या पवरक्स्थतीिर त्या त्या 
समाजाचंी सुखदुःखे अिलंर्बून आहेत. आता त्याच चालीिर, संगणक हा माणसाच्या मेंदूकडून होणारी 
अनेक कामे सहस्त्रपट प्रभािीपणे उचलू शकतो, एिढेच नव्हे तर, संगणकाच्या आजे्ञनुसार चालणाऱ्या 
अनेकविध स्ियंचवलत यंत्राकंडून कमवचाऱ्याचं्या व्यक्क्तगत कौशल्यािरही िरताण करणारे उत्पादन होऊ 
शकते, हे प्रस्थावपत झाल्यामुळे, कसर्बी, वर्बनकसर्बी श्रवमक, तसेच सुवशतवक्षत र्बार्ब ू ि इतर अनेक 
कमवचारीिगव र्बेकारीत लोटले जाऊन, दुसरी औद्योणगक क्रातंी घडण्याची भीती अनेक विचारितानंा िाटू 
लागली आहे. 
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‘आता अणुयुग सुरू झाले आहे!’ ‘अिकाशयुग सुरू झाले आहे!’ या विधानानंी ज्याप्रमाणे या 
शतकातील िैज्ञावनक प्रगतीतील या दोन महत्त्िाच्या टप्प्याचंा उल्लेख केला जातो, तसाच उल्लखे 
संगणकाच्या र्बार्बतीत करून ‘आता संगणक युग सुरू झाले आहे!’ असे म्हटल्यास ते फारसे िािगे ठरणार 
नाही, इतके या साधनाचे महत्त्ि आहे. 

 
संगिकाच्या िाितीतील णिजेची कामणगरी 
 

‘संगणक विजेच्या साह्याने गवणत सोडवितो’ हे, विधान, तसे म्हटल्यािर स्ियंपूणव आहे ि प्रायः 
सिांना ज्ञात आहे. पण आपणासं या गोष्टीतील तपशील वकती ठाऊक आहे, हा महत्त्िाचा प्रश्न आहे. 
विजेच्या कतवर्बगारीचे इतर अनेक पैलू, त्याचं्या कमी अवधक खुलाशासंह आपणासं पवरवचत आहेत. त्याचंी 
ि प्रस्तुत गवणत सोडविणाऱ्या पैलंूची तुलना करणे येथे इष्ट िाटते. – विजेने उष्ट्णता ि प्रकाश कसा वमळतो 
ि स्ियंपाकघरातल्या वमक्सरपासून ते आगगाडीच्या इंवजनापयंतची यंते्र कशी चालतात या चमत्काराचंी 
निलाई आता उरलेली नाही. दुसरी गोष्ट, खेड्यापाड्यातूंनही आता रेवडओ, टी. व्ही.पोचले आहेत. (तार 
ि टेवलफोन ही साधने तर फार जुनी झाली.) या साधनाचं्या माध्यमाने ध्िनी ि दृश्य याचंा लाभ िीज दूरिर 
कसा करून देते, याची, अपूणव असली तरी र्बरीच रास्त कल्पना सुवशवक्षत मराठी िाचकानंा झाली आहे. 
‘ध्िनी, तसेच (दृश्य िस्तंूपासून वनघणारा) प्रकाश याचंी कंपने असतात, ती विजेशी संर्बंवधत अशा कंपनातं 
पवरिर्मतत करून ि त्यािंर आरूढ करिनू प्रके्षवपत केली जातात ि ग्रहण-यंत्रात त्याचें पुनः पवरितवन घडून 
मूळ ध्िनी ि दृश्ये श्रोत्याला, पे्रक्षकाला प्राप्त होतात’, असा या चमत्काराचंा ठोकळ खुलासा र्बहुतेकानंा 
मावहत असतो. या वसद्धींच्या प्रत्येक टप्प्यािंर वकतीतरी महत्त्िाचे तपशील आहेत; पण त्याचें पूणव शास्त्रीय 
आकलन करून घ्यायचे असेल तर िीज ि िीजकविज्ञान (Electronics) याचंी अनेकानेक प्रमेये ि त्यािंर 
आधारलेली तंते्र याचंा अथपासून अभ्यास करािा लागेल; आवण ही गोष्ट सिवसामान्द्य वजज्ञासू व्यक्तीकडून 
मुळीच अपेवक्षत नाही. तेव्हा येथे िरील खुलाशािर समाधान मानणे रास्त ठरते. 

 
आरशात काय प्रकिा छायावचत्रात काय, पदाथाचे वचत्र–प्रवतवचत्र–उठू शकते यातं काही अगम्य 

असल्याचे कुणाला जाणित नाही; फोनोग्राफच्या तर्बकडीिर गाण्यार्बोलण्याच्या ध्िनीची नोंद होऊ शकते, 
या तंत्रातही फारसे काही अगम्य नाही; आवण पुढे, तशाच काही तंत्राने रेकॅाडव–प्लेअरच्या टेपिर ध्िनी 
नोंदला जातो हेही गृहीत धरता येते. या नोंदलेल्या गोष्टींचे योग्य तसे पवरितवन ि पे्रषण घडविणे एिढीच 
काय ती विजेची वकमया सामान्द्यानंा अनाकलनीय उरते आवण तेिढ्यापुरती ती तशीच राहू देऊन केलेले 
रेवडओ, टी.व्ही. या चमत्काराचें विश्लेषण मग समाधानकारक ठरते. 

 
पण णिजेने गणित कसे सुटते? या चमत्काराचा खुलासा मात्र वजज्ञासू मराठी िाचकानंाही अद्याप 

सावंगतला गेल्याचे आढळत नाही. या चमत्काराच्या अगम्यतेत पुढील कारणामुळेही भर पडत असेल. 
िरच्या पवरच्छेदात उल्लेवखलेल्या सिव चमत्कारातं, विजेने कराियाचे ते काम केिळ वनरोप्याच्या प्रकिा 
चाकराच्या कामासारखे आखीि असते. वतला विचारशक्ती असण्याची काहीच अपेक्षा नसते. र्बटन दार्बले 
की तारेतून िाहात जाऊन वदिा प्रवदप्त करायचा, याच प्रकारचे वतचे काम असते ि िीज ते करते. काडी 
ओढल्यािर ती पेटून अग्नी वनमाण व्हािा या गोष्टीइतकेच विजेचे हे ितवन सहज-स्िाभाविक असते. मग 
हीच िीज संगणकाच्या अंतरंगात ‘गवणत सोडविण्याचे डोक्याचे काम’ कसे करीत असेल? हा मोठाच 
कुतूहलाचा प्रश्न उभा राहतो. गवणत सोडविण्याचे काम इतके आखीि (mechanical), सागंकाम्याने 
कराि ेअसे कसे असू ंशकेल? ते करण्याकरता काही र्बौवद्धक क्षमता असािी लागणारच! उदा.गवणतातल्या 
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अंकाचें, संख्याचें ि राशींच्या मूल्याचें यथाथव आकलन व्हायला हि;े त्यािंर गवणती कृती करताना त्या त्या 
पवरक्स्थतीचा वनणवय घेण्याची काही शक्ती हिी; एिढेच नव्हे, तर पूिानुभिािरून प्रावणमात्राला लाभते तशी 
स्मृतीसारखीही काही क्षमता हिी. मग, िर िर्मणलेल्या केिळ आज्ञाधारक अशा विजेच्या अंगी मानिी 
मेंदूच्या या शक्तीही असतात की काय हा प्रश्न कुणीही वजज्ञासूपढेु उभा राहतो. 

 
अशा पवरक्स्थतीत, ‘होय जिळ जिळ तसेच समजायला हरकत नाही; विजेने गवणत सुटताना 

वकत्येक घटना घडतात, पण त्या समजायला गहन आहेत’, असे उत्तर वजज्ञासू व्यक्तीला वदले गेले, तर 
तो मोठाच अन्द्याय होईल! रेवडओ, टी. व्ही. या चमत्काराचं्या स्पष्टीकरणात एखादा दुिा (त्याचे 
स्पष्टीकरण न करता) र्बाजूस ठेिला हा फारसा अन्द्याय नव्हे. पण येथे,‘गवणत कसे सुटते’ या र्बार्बतीतले 
कोणतेच दुिे सावंगतले नाहीत, अथिा मधल्या दुव्याचें–केिळ ते संख्येने अनेक आहेत म्हणून-–
स्पष्टीकरण टाळले ि विजेलाच वतच्या अंगी नसलेले, मानिाच्या मेंदूचे गुण प्रदान करून आपण गप्प 
र्बसलो तर ठीक होणार नाही. 

 
िस्तुक्स्थती अशी आहे की, येथे, गवणत सुटण्याच्या प्रवक्रयेतले मधले दुिे समजून घणे, सकृत्दशवनी 

िाटते वततके अिघड नाही; ि त्याचें आकलन होण्याकरता िीजकविज्ञानातील वसद्धातंाचंा फार मोठा 
अभ्यास आधी अिश्यमेि करािा लागतो असेही नाही. एिढे खरे की, येथे ज्ञान-साधनेकरता र्बऱ्याच पायऱ्या 
चढून जाव्या लागतील, पायरी-पायरीिर थारं्बून थोडा अभ्यास करािा लागेल ि खालच्या िरच्या पायऱ्याचें 
थोडे अिधान ठेिाि ेलागेल, पण समजायला गूढ असे फारसे काही मग उरत नाही. थोडक्यात सागंायचे, 
तर णिषयाच्या अिघडपिाची अडचि येथे णततकीशी भासिार नाही. मात्र णिषयाचा व्यापच मोठा 
असल्याने िाचकाकडून णचकाटीची अपेक्षा आहे हे खरे. 

 
या वनिदेनािरून, या चमत्कारातही िीज फक् त सागंकाम्याचेच काम करते हे स्पष्ट झाले असेल. 

येथेही चतुरपणा आहे तो वतच्याकडून काम करून घेणाऱ्या मानिाचाच! सावंगतलेले गवणत योग्य तऱ्हेने 
सुटाि ेयाकरता त्यानेच संगणकामध्ये र्बसविलेल्या असंख्य कल्पक योजनाचंा! 
 
णिषयणििचेनाचा स्तर ि रीती 
 

तेव्हा अशा या अतक्यव कतवर्बगारीच्या ि इतक्या महत्त्िाच्या शास्त्रीय साधनाविषयी मराठीत वनदान 
‘पॅाप्युलर सायंवटवफक्’ म्हणजे ‘सुर्बोध स्तरािरील’ िाङ्मय विपलु असाि ेयाविषयी दुमत असणार नाही. 
अशा िाङ्मयात विषयवििचेनाची व्याप्ती, स्तर ि पद्धती याचं्या दृष्टीने खूप विविधता असू शकते. माध्यवमक 
शालान्द्त परीके्षच्या जिळपास वशकलेला ि विज्ञानाची गोडी असलेला विद्याथी हा (रास्तपणेच) अशा 
िाङ्मयाचा प्रमुख िाचक म्हणून अवभपे्रत असतो. त्यास दृष्टीपुढे ठेिनू केल्या गेलेल्या लेखनातही विषय 
माडंण्याचे िगेिगेळे प्रकार असू शकतील. प्रस्तुत लेखकाने असा हेतू मनी धरून या विषयाची माडंणी केली 
आहे की, उपरोक् त गटातील सिवसामान्द्य प्रावतवनवधक िाचकालाही, त्याच्या पूिवज्ञानाशी साधंा जुळेल अशा 
सोपपवत्तक पद्धतीने सावंगतलेले या विषयाचे ज्ञान वमळाि े ि एखाद्या वचवकत्सक िाचकाचं्या शकंाचेंही 
समाधान होऊन तो अवधक विचारप्रिृत्त व्हािा. 

 
या हेतूमुळे वििचेनाचा विस्तार होतो हे अंशतः खरे आहे. पि णिस्ताराचे मुख्य कारि, हा णिषयच 

फार मोठा आहे हे होय. िाचकास तो सिवस्िी निीन आहे ि त्याची सिवच प्रमेये दुर्बोध नसली तरी विषयाला 
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फाटे (आवण फाट्ानंा फाटे) म्हणजे उवपिषय अनेक आहेत; आवण यातंील र्बहुतेकाचंी अल्पस्िल्प चचा 
आिश्यक आहे. या प्राप्त पवरक्स्थतीमुळे, पुस्तक िाचताना आकलन होत जाणाऱ्या ज्ञानकणामंध्ये संगतता 
राखण्याकरता ि वििचेनाची सुर्बोधता संभाळण्याकरता काही एक विस्तार अत्यािश्यक ठरतो. 

 
लेखनहेतूच्या ि तदनुरूप स्िीकारलेल्या वििचेनपद्धतीच्या या समथवनाचा भािाथव असा सागंता 

येईल की, प्रस्तुत लेखकाने एखाद्या वशक्षकाच्या प्रकिा वचवकत्सक विद्यार्थयाच्या भवूमकेिरून हे लेखन केले 
आहे. यामुळे, प्रसंगोपात्त अनेक शास्त्रीय सत्याचें (Scientific facts चे) त्रोटकपणे का होईना, पूिवसूत्र 
सागंणे, तसेच त्या या संगीच्या िण्यव विषयाशी मागे सावंगतलेल्या र्बार्बींचे संर्बंध सागंताना आिश्यक ते 
पुनरुल्लखे करणे इष्ट िाटले; पण अिधान सतत हे ठेिले, की िाचकाला या विषयाच्या मावहतीचे विविध 
टप्पे कलेकलेने ि योग्य क्रमाने समजत जािते आवण हे घडत असताना त्याला उद्भिणाऱ्या शकंाचेंही 
वनरसन व्हाि.े 

 
एिचं विषय शक्य तेिढ्या सुलभ रीतीने माडंला आहे. पण मूळ विषयच दीघवव्याप्तीचा आवण त्याची 

काही प्रमेये कळण्यास थोडी अिघड असल्याने, या चचेचे स्िरूप एखाद्या क्रणमक पुस्तकासारखे िाले 
आहे. अशा पवरक्स्थतीत वजज्ञासू िाचकाकडून प्रकवचत सहकायव वमळाि ेअशी विनंती आहे. त्याने थोड्या 
वचकाटीने पुस्तकातील प्रकरणे क्रमशः अभ्यासल्यास त्याला कॅाम्प्युटरर्बद्दलची स्थूल पण प्रायः साकल्याने 
मावहती वमळेलच असा वनिाळा मग देता येतो. 
 
पणरभाषेचा प्रश्न 
 

प्रस्तुत वििचेनात पवरभाषेविषयी अिलंवर्बलेल्या धोरणाचाही उल्लखे येथे करणे इष्ट िाटते. या 
विषयाशी संर्बवंधत असलेल्या अन्द्य शास्त्रशाखातंील इंग्रजी पावरभावषक शब्दाकंरता; अनेक र्बार्बतींत, 
िगेिगेळ्या संस्था, व्यक्ती यानंी सुचविलेले िगेिगेळे शब्द उपलब्ध आहेत. त्यातूंन योग्य शब्दाचंी वनिड 
करताना ‘अन्द्िथवकता’ या लक्षणाला येथे प्राधान्द्य वदले आहे, पण प्रस्तुत विषयाच्या चचेत आिश्यक 
असलेल्या अनेक परकी (इगं्रजी) शब्दानंा देशी पावरभावषक शब्द अद्याप सुचविलेच गेलेले नाहीत. (आवण 
हे साहवजकच आहे.) अशा काही जागी निीन स्िरवचत शब्द योजले आहेत. त्याचं्या अन्द्िथवकतेचा व्युत्पत्ती 
आदी खुलासा तर, तो शब्द प्रथम योजताना वदला आहेच; पण त्यािळेी आवण नंतरही अनेकदा मूळ इंग्रजी 
शब्द कंसात वदला आहे. अशा काही प्रसंगी, िाक्यातील देशी पावरभावषक शब्दाला एखादा विभक्क्तप्रत्यय 
लागलेला असेल तर त्यापढुच्या कंसातील इंग्रजी शब्दालाही तो विभक्क्तप्रत्यय लािलेला आहे. हेतू हा 
की, िाचकाने कंसातील मजकूर िाचला अगर िगळला तरी िाचताना अडखळल्यासारखे होऊ नये आवण 
त्या त्या प्रसंगीच्या वििचेनातील शास्त्रीय मावहतीचे ग्रहण कीण्यात यक्त्कंवचतही अडथळा येऊ नये. 

 
याच कारणाकरता, रूढ इंग्रजी संज्ञाचं्या (विशषेतः िस्तंूच्या नािाचं्या) ऐिजी देशी, संस्कृत शब्द 

शक्य असूनही काही वठकाणी िापरलेले नाहीत. उदा.डायोड्, रॉक्न्द्झस्टर या िीजकीय साधनाचं्या 
रचनाचंा, कायवपद्धतींचा खुलासा करून ते अनुक्रमे वद्व-अग्र ि वत्र-अग्र िीजकीय साधने असल्याचे 
सावंगतले आहे; पण नंतर पुनःपनु्द्हा त्या िस्तंूचा उल्लखे करताना ‘वद्व-अग्र साधन’‘वत्र-अवग्रत’ अशासंारखे 
शब्द रचून िापरले नाहीत. तीच गोष्ट ‘कॅथोड् रे टू्र्ब’ सारख्या आणखी अनेक संज्ञाचंी. 

 



 अनुक्रमणिका 

संगणक- विज्ञानातील विविध शास्त्रीय मावहतीचा, तदंतगवत शास्त्रीय उपपत्ती, वसद्धातं (concepts) 
याचंा िाचकाला र्बोध व्हािा ि तोही सुलभतेने व्हािा, िाचक नुसता पावरभावषक शब्दािलीच्या जंजाळात 
अडकून पडू नये, हे मुख्य धोरण ठेिनू, शक्य तो र्बालर्बोध भाषा ि आिश्यक तेथे (पूणव खुलाशासह) योग्य 
पवरभाषा िापरून विषय-वििचेन केले आहे. या (प्रकिा यासारख्या) विषयाचे ज्ञान वमळविण्यास थोडे 
प्रयास पडतात म्हणून मराठी िाचकाने त्याला पारखे राहाि े हे योग्य नाही. प्रस्तुतच्या महत्त्िाच्या 
विषयार्बार्बत तर ते कधीच समथवनीय ठरणार नाही! आपण अवधकावधक विज्ञानावभमुख व्हाि ेही सिवमान्द्य 
गोष्ट आहे. 

 
त्या दृष्टीने केलेला हा अल्प प्रयत्न िाचकापंुढे नम्रपणे माडंीत आहे. 
 

ऋिणनदेश 
 

सावहत्यसंस्कृती मंडळाने हे पुस्तक वलवहण्याची संधी वदली ही समाधानाची ि अवभमानाची गोष्ट 
होय.मंडळाचा मी अत्यंत आभारी आहे. 

 
पुस्तक-लेखनाच्या कामी माझे स्नेही श्री.जतीन्द्र कऱ्हाडकर यानंी अनेक उपयुक् त सूचना तर 

केल्याच, पण विपलु संदभव सावहत्य पुरिनू लेखनास उते्तजन वदले, याचा कृतज्ञतापूिवक उल्लेख करतो.१७ 
व्या प्रकरणात वदलेल्या वचत्रकथेतील छायावचत्राविषयीचा ऋणवनदेशही येथे करतो. -ही छायावचते्र मेससव 
वकलोस्कर कवमन्द्स, पुणे याचं्या सौजन्द्यपूिवक परिानगीने त्याचं्या कॉम्प्युटर सेंटरमध्ये काढली आहेत. 
वकलोस्कर कवमन्द्सचे संचालक ि या कामी ज्याचंी मला अमूल्य मदत लाभली ते माझे स्नेही श्री.अशोक 
सराफ ि श्री.वर्बवपनचंर नावरया याचंा मी ऋणी आहे. सेंटरचे विभाग-प्रमुख ि त्याचें सहकारी याचेंही, 
त्यानंी वदलेल्या सहकारार्बद्दल आभार. 

 
संगणक हा विषय मराठी िाचकाला अगदी निीन असल्यामुळे त्याचे महत्त्ि पुस्तकाच्या सुरुिातीस 

या के्षत्रातील एखाद्या अवधकारी व्यक्तीने विशद करून सागंाि े या हेतूने, पुस्तकाची छपाई पूणव होत 
आल्यािर अशा व्यक्तींचा शोध सुरू केला. र्बोटािर मोजता येतील इतकीच या के्षत्रातील मराठीभाषी 
तज्ज्ञाचंी नाि े कळली! कें रीय वनयोजन मंत्रालयाच्या संगणक केन्द्राचे संचालक श्री.मुकंुद सदावशि 
गोखले ि टाटा इक्न्द्स्टटू्ट ऑफ फंडामेंटल वरसचव, मंुर्बई–५ या संस्थेच्या संगणकविभागातील संशोधक-
शास्त्रज्ञ डॉ. म. वि. वपटके याचंी नािं े कळल्यािर त्याचं्याकडे मुवरत पुस्तकाचे सुटे फॉम्सव पाठविले ि 
पुस्तकािर अवभप्राय वलवहण्याची आवण संगणक-विज्ञानाचे महत्त्ि वनिदेन करण्याची विनंती केली. या 
दोन्द्ही तज्ज्ञानंी वलहून पाठविलेले गुणग्रहणात्मक पुरस्कार सोर्बत जोडत आहे. या विषयाच्या ज्ञानाचा 
प्रसार व्हािा अशी अतीि आस्था असल्यामुळेच त्यानंी हे काम केले असले, तरी, ओळखदेख नसता 
माझ्यासारख्या सामान्द्य लेखकाच्या विनंतीला त्यानंी मान वदला यार्बद्दल मी त्याचंा ऋणी आहे. माझ्या 
प्रस्तािनेर्बरोर्बर या पुरस्काराचंाही समािशे करण्यास सावहत्य-संस्कृती मंडळाने संमती वदली याकरता 
मंडळाचे पुन्द्हा विशषे आभार मानतो. 

 
तज्ज्ञानंी याप्रमाणे माझ्या विषयवििचेनाचे कौतुक केले असल्याने, आता िाचकानंाही ते उद्र्बोधक 

ि रोचक िाटेल असा र्बळकट भरिसा िाटतो. 
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पुस्तकाच्या अखेरीस संदभवगं्रथ, लेख याचंी यादी वदली आहे. वचवकत्सक िाचकानंा अवधक 
िाचनाकरता ते सावहत्य उपयुक् त ठरेल 

 
स.ग.काजरेकर 
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पुरस्कार 
. १ . 

 
टाटा इन्सन्स्टटू्यट ऑफ फंडामेंटल णरसचय, मंुिई-५ या संस्थेच्या संगिक णिभागातील संशोधन-शास्त्रज्ञ 

डॉ म.णि.णपटके याचंा पुरस्कार 
 
मराठी िाचकाला संगणकाचे विज्ञान ि तंत्र याचंा पवरचय करून देण्याची कल्पनाच मुळात 

प्रशसंनीय आहे. ह्यामुळे, हे अिघड काम अंगािर घेऊन यशस्िीपणे पार पाडल्यार्बद्दल श्री.काजरेकराचें 
अवभनंदन केले पावहजे. संगणकाची कायवपद्धती ि त्याचे उपयोजन या विषयी वजज्ञासा असलेले सिव लोक 
या पुस्तकाचे मनःपूिवक स्िागत करतील.मराठीतील या विषयािरील शास्त्रीय सावहत्याच्या दुर्ममळतेमुळे तर 
गं्रथलेखकाने या कामी घेतलेले पवरश्रम अवधकच उपयुक् त ि महत्त्िाचे ठरतात. श्री.काजरेकरानंी 
संगणकाच्या अंतभागातील विविध घटक, त्याचंी काये ि त्याचें वनयतं्रण या गोष्टी समजािनू सागंण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. शालेय ज्ञानापेक्षा विशषे मावहती नसलेल्या िाचकाकंरता अशा तऱ्हेचे पुस्तक वलवहणे 
सोपे काम नाही. संगणकातील घटक ि त्यानंा जोडणाऱ्या गंुतागंुतीच्या विजसारण्या याचंी कामे सुर्बोध 
भाषेत विशद करून सागंण्याकवरता नक्कीच विशषे पवरश्रम आिश्यक ठरतात. आवण आियाची ि 
कौतुकाची गोष्ट अशी की, लेखकाने हे विशदीकरण, क्क्लष्ट तावंत्रक पवरभाषा न िापरताही यशस्िीपणे 
करून दाखविले आहे. एिढेच नव्हे तर आिश्यक तेथे त्याने सोपे आवण कदावचत अवधक योग्य पावरभावषक 
शब्द पवरणामकारकतेने योवजले आहेत. 

 
सुरुिातीस, समकृती संगणक आवण पुस्तकाचा मुख्य िण्यव विषय असलेला अंकीय संगणक 

यामधील भेदाचंा खुलासा करून लेखकाने अंकीय संगणकाच्या रचनेचा ि कायवपद्धतीचा स्थूल आराखडा 
माडूंन दाखविला आहे. यानंतर वद्वमान अंकपद्धती ि वद्वमान अंकगवणत याचें वििचेन आले आहे. 
विद्यार्थयांना ते अत्यतं उपयुक् त िाटेल. यानंतरच्या दोन प्रकरणातं, संगणकामध्ये योवजल्या जाणाऱ्या 
िीजप्रिाह-वनयंत्रक साधनाचंी ि िीजसरण्याचंी सुयोग्य चचा येते ि नंतर संगणकाने सोडविण्याच्या 
गवणतातील अंकाचंी तकानुसार योग्य ती देिघेि करणाऱ्या सरण्याचें वििचेन केलेले आढळते. या पुढील 
प्रकरणातं लेखकाने संगणकाचा स्मृवतसंग्रह, संगणकाचे काम त्याच्या सुपूदव करणाऱ्या ि कामाचे फल प्राप्त 
करून देणाऱ्या यंत्रणा ि या सिांचे वनयंत्रण करणारी व्यिस्था याचंी खुलासेिार मावहती सावंगतली आहे. 
पुस्तकास जोडलेल्या पवरवशष्टात, आपण वलवहता-र्बोलताना योजतो त्या विधानाचेंही तकव संगत ि गवणती 
विश्लेषण कसे शक्य होते या विषयाची प्राथवमक मावहती लेखकाने सावंगतली आहे. विशषे वजज्ञासू 
िाचकानंा तीही उपयुक् त िाटेल. पुस्तकाच्या अखेरीस वदलेल्या सुचीमुळे पुस्तकाची उपयुक् तता अवधकच 
िाढते. 

 
एकंदरीने, लेखकाने या पुस्तकाद्वारे अंकीय संगणक या विषयाचा एक चागंला सुर्बोध पवरचय 

करून वदला आहे. अभ्यासूनंा तो फार उपयुक् त ठरेल. शाळा ि महाविद्यालये यामंध्ये या पुस्तकाचा प्रसार 
व्हािा अशी मी जोरदार वशफारस करतो. 

 
म.णि.णपटके 
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. २ . 
 

केन्रीय णनयोजन मंत्रालयाच्या ‘कॉम्प्युटर सेंटर’ चे संचालक श्री. मु. स. गोखले याचंा पुरस्कार 
 
उपजीविकेच्या वनवमत्ताने महाराष्ट्र सोडल्याला दोन दशकाचं्यािर अिधी लोटल्यामुळे, प्रस्तुत 

पुस्तकाच्या लेखकाच्या या के्षत्रातील अनुभिाची िा मराठी भाषेतील या विषयािरील िाङ्मयाची मला 
पुरती कल्पना नाही. मध्यंतरी एखाददुसरा फुटकळ लेख मराठी मावसकातून िाचल्याचे आठिते. परंतु या 
पुस्तकात केली आहे वततकी सविस्तर माडंणी माझ्यातरी मराठी िाचनात आलेली नाही. संगणकासारख्या 
कठीण विषयािर मायभाषेत गं्रथरचना करणे एिढी एकच गोष्टही लेखकाच्या गौरिास पुरेशी आहे. 
संगणकाच्या कायाची उकल विस्ताराने करताना अनेक शास्त्रीय तत्त्ि ेि गंुतागंुतीची प्रमेये शक्य तो सोप्या 
भाषेत सागंण्याचा लेखकाचा प्रयत्न आहे. अथात मूळ विषयच दुर्बोध आहे याला त्याचंा इलाज नाही. असे 
असूनही या विषयाच्या अभ्यासाला िाचक प्रिृत्त होतात ते दोन कारणामुंळे : एकतर र्बौवद्धक वजद्द ि दुसरे 
म्हणजे मानिाच्या िैचावरक साधनसामग्रीमध्ये संगणकाने जी अपूिव भर घातली आहे, त्याच्या प्रभािापढेु 
नतमस्तक होऊन “शक्लृपच्मुवचवरच्िच्िविच्” चे जंजाळ कुणालाही आपण होऊन हिसेे िाटत नाही. 
तरीही ते आत्मसात करण्याचा वहय्या करिते ती अथागं संस्कृत सावहत्याची ि िैवदक संस्कृतीची मोवहनी! 
त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या औद्योवगक क्रान्द्तीच्या टप्प्यािर मानिाला नेऊन त्याच्या र्बवुद्धमते्तशी स्पधा करू 
पहाणाऱ्या या संगणकाची नीट ओळख करून घेण्यासाठी प्रिृत्त झालेला मराठी िाचकिगव िण्यवविषयाच्या 
क्क्लष्टतेपुढे माघार घेणार नाही ि श्री.काजरेकराचं्या प्रयत्नाचें चीज होईल अशी आशा िाटते. 

 
आपल्या प्रास्ताविक वनिदेनात लेखकाने ‘गणकयंत्र’ यापेक्षा ‘संगणक’ संशा शब्दप्रयोगािर भर 

वदला आहे. कुरुके्षत्र विश्वविद्यालयात त्याचं्या एतवद्वषयक अस्थेचे नामकरण ‘पावरकलन कें र’ असे केलेले 
आढळले. मूळ कल्पनाच जेव्हा आपण परकीय भाषेतून घेतो, तेव्हा समानाथी शब्द योजताना असे पयाय 
वनघणे काही अंशी अपवरहायव होते. तथावप, ‘स’ं या उपसगाच्या ‘सम्यक्’ या मूळ अथाकडे लक्ष िधेले 
असता ‘संस्कृवत मंडळा’तल्या संस्कृवत या शब्दाइतकाच संगणक हा प्रयोग वनःसंशय अवधक उवचत ठरतो. 
मात्र अन्द्य काही शब्द्योजनेर्बद्दल लेखकाशी मी वततकासा सहमत होऊ शकत िाही. उदाहरणाथव िगे, 
चुंर्बक, स्ियंचवलत हे शब्द मराठीत इतके रूढ आहेत की, त्याचं्याऐिजी त्िरा, कषुवक, आपोआपी असे 
र्बदल िण्यव विषयाचा र्बोजडपणा िाढिण्यासच हातभार लाितात असे िाटते वशिाय, पान ७४। ७५ िर 
‘वनगुवण’ या खोल अथाच्या शब्दाऐिजी सरळ सोपा ‘इतर’ हा शब्द चपखल र्बसेल. तसेच १७ व्या 
अध्यायाचा विषय जो Programming आहे, तो प्राज्ञापन याऐिजी ‘कोणताही प्रश्न संगणकाकडे सुपूतव 
करण्यापूिीचे यथाथव आकलन या दृष्टीने ‘प्राक्कलन’ या शब्दाने जास्त चागंला ध्िवनत होऊ शकेल असे 
िाटते, मात्र तो जरा जास्त कठीण आहे. 

 
अंतरंग-परीक्षणाच्या दृष्टीने दोनतीन मूलभतू गोष्टींचा उल्लेख येथे करणे अपवरहायव ठरेल. — 

इतकी मूलभतू क्रातंी घडविणाऱ्या या संगणकाच्या अभ्यासाचे अनेक पैलू असले तर निल नाही. पैकी, 
त्याच्या अंतरंगरचनेची (Hardware) गंुतागंुत उकलण्यािरच लेखकाचा भर वदसतो. त्यासाठी वद्वमानाकं 
पद्धती, त्यािर आधारलेले अंकगवणत, र्बूलचे र्बीजगवणत, तकावधवष्ठत िीजसरण्या, संकवलत सरण्या, 
मगॅ्नेवटक र्बर्बल्स, डी-मॉगवनची प्रमेये ि त्याचें मूलभतू महत्त्ि इ.विशद करून सागंण्यात लेखकाने 
कौतुकास्पद यश वमळिले आहे. तथावप, अंतगवत कायवक्षमतेचे रहस्य त्यािरून समजले, तरी अपेवक्षत काम 
संगणकाकडून करिनू घेण्याच्या तंत्राचे (Software) सलग असे आकलन या पुस्तकािरून पुरते होत 
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नाही. संगणकाच्या उत्क्रातंीच्या इवतहासाचाही असाच दाखला आहे. या प्रकारच्या यंत्ररचनेचा पूिवसूरी प्रा. 
र्बॅर्बेज याच्या कायाची तारीफ तत्कालीन समाजाने ‘मूखवपणा’ म्हणूनच केली होती; त्याच्या मोठेपणाची 
िाजिी जाणीि झाली ती विख्यात किी र्बायरन् याची कन्द्या ‘कौंटेस ऑफ लव्हलेस’ या, जगातील आद्य 
प्राज्ञावपकेने (Programmer) त्या यंत्राकडून काम कसे करिनू घ्यायचे याची सुर्बोध उकल केल्यानंतरच! 
आजही संगणकाकडून संतत काम करिनू घेण्यासाठी लागणारे सयुक्क्तक प्राज्ञापनाचे तंत्र हे त्याच्या 
वनर्ममतीइतकेच,प्रकर्बहुना जास्तच महत्त्िाचे ठरले आहे. 

 
(४) संगणकाला फक् त वद्वमानाकं भाषा समजू शकते, कारण त्याचे घटक चुंर्बकीय ि विजेच्या 

वनयमानंी र्बद्ध आहेत. असे असून, त्याच्याकडून महत्त्िाची कामे वर्बनचूक करून घ्याियाची असतील तर 
सिवसामान्द्य िापरातील मानिी भाषा ि दशमान पद्धती याचंा वद्वमानाकं यावंत्रक भाषेशी मेळ घालािा 
लागतो. यासाठी प्राज्ञापनाच्या अनेकविध र्बोली, त्याचंी िैवशष्ट्टे् ि उपयोगाची के्षते्र, भाषातंर पद्धती, 
नमुन्द्यादाखल काही आज्ञा-सूचना प्रकार इ.मावहती िाचकानंा फार उपयुक् त झाली असती. याचं्या अभािी, 
तुकारामर्बुिा म्हणतात त्याप्रमाणे “कानडीने केला मराठी भ्रतार! एकाचे उत्तर एका न ये॥” अशाच प्रकारचा 
गोंधळ या के्षत्रात माजतो. वशिाय संगणकाला प्रत्येक गोष्ट अत्यंत र्बारीक सारीक तपशीलासह सागंािी 
लागत असल्याने, विचाराधीन समस्या सोडविण्याच्या पायऱ्याचंा परस्पराशंी संर्बधं दाखविणाऱ्या 
आलेखनाचे (flow charting) तंत्रही येथे समजून देणे उपयुक् त ठरले असते; त्यायोगे कोणतीही विवशष्ट 
समस्या सोडिताना, संगणकाच्या वनरवनराळ्या अंग-उपागंाचंा कमी अवधक िापर कसा करािा लागतो 
याचे ज्ञान िाचकाला झाले असते. Micro-programming-सूक्ष्म-प्राज्ञापन-याच्या िाढीमुळे (Hardware) 
अंतरवचना ि (Software) प्राज्ञापन याचें संर्बंध अवधकच एकिटले आहेत. प्राज्ञापनाचे तंत्र हे र्बुवद्धमंतानंा 
आव्हान देणारे के्षत्र आहे ि त्यातील कामाला भरपूर परदेशी मागणी आहे. हे आव्हान मराठी तरुणानंी 
स्िीकाराियास हि,े त्यासाठी श्री.काजरेकरानंी या पुस्तकाला जोड म्हणून दुसरे एक सुर्बोध पुस्तक 
सावहत्य-संस्कृती मंडळातफे कराि ेअशी माझी नम्र सूचना आहे. 

 
(५) विषयाच्या पूणवतेच्या दृष्टीने गणनशास्रात झालेल्या उत्क्रातंीचा आढािा घेऊन यावंत्रक 

पद्धतीचा अिलंर्ब कसाकसा सुधारत गेला हे पुस्तकाच्या सुरुिातीस द्याियास हि ेहोते. या इवतहासाची 
ओळख ि पूिीच्या शास्त्रज्ञाचंा ऋणवनदेश यानंी िाचकाची ज्ञानकक्षा रंुदािली असती. संगणक तयार 
करणाऱ्या जागवतक संस्था, प्रमुख संगणकाचंी नाि े ि ढोर्बळ तुलना, वकमती, भारतातील प्रमुख कें रे, 
संगणकविषयक वशक्षण देणाऱ्या संस्था इ.मावहती वदल्यास पुस्तक अवधक उपयुक् त ठरते. राँर्ब े वडवजटल 
कॉम्प्युटसव (TDC) या नािाच्या अनेक संगणकाचंी वनर्ममती भारत सरकारच्या अधीन असलेली E. C. I. L. 
ही संस्था हैरार्बाद येथे हलिली जात असताना महाराष्ट्र सरकारने पाळलेल्या वनष्ट्क्रीय मौनामुळे िा 
हलगजीपणामुळे एका अत्याधुवनक के्षत्रात मराठी तरुणानंा वमळू शकणाऱ्या अमोल संधीिर पाणी पडले 
आहे हे सत्यवह या मराठी पुस्तकार्बरोर्बरच प्रकाशात याियास पावहजे. 

 
 
(६) संगणक मानिािर मात करील प्रकिा काय असा एक सिकंष प्रश्न पुस्तकाच्या समारोपातं पृष्ठ 

१९५ िर आला आहे. त्यासरं्बंधाने काही विचार स्पष्ट करणे प्रस्तुत ठरेल. या संदभामध्ये लक्षात ठेिाियास 
हि े की, प्रा. र्बूल याचं्या र्बीजगवणताचा पायाच मुळी तकावधवष्ठत विचाराच्या वनयमाचें संशोधन 
(Investigation into the Laws of Thought, Mathematical analysis of Logic) असा होता. मानिी 
विचारपद्धती आवण िीज ि चुंर्बकीय के्षत्रातले व्यापार या परस्परवभन्न प्रातंामंध्ये र्बूलच्या र्बीजगवणताचे 
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वसद्धातं सारखेच लाग ू पडतात असे ध्यानात आल्यानंतरच मुळी संगणकाची एिढी िाढ होऊ शकली. 
यावशिाय संगणकािर जे वनणवय सोपविता येतात, त्याच्या मुळाशी दोन संख्याचंी तुलना असािी लागते; 
अशा असंख्य तुलना कराव्या लागल्या तरी त्याची वक्षती संगणकाला नसते कारण त्या यंत्राची अथक 
कायवक्षमता, विजेचा प्रचंड िगे आवण अथागं स्मृवतसंग्रह (virtual memory) िाटेल वततक्या संख्यागत 
तुलनाचंी दखल घेऊ शकतात. तेव्हा संगणकाची रचनाच अशी असते की त्यायोगे वििचेन (वि + विच् = 
वनिडणे) शक्तीची नक्कल सुलभ व्हािी, प्रकर्बहुना त्यात मानिी मेंदूचा पराभि व्हािा. र्बुवद्धर्बळाचे सागंोपागं 
वनयम ि खाचखळगे, पावणनीचे अपिादासंवहत समग्र व्याकरण, चंरािर जाणाऱ्या मागाची इत्थंभतू 
समीकरणे ि र्बदलत्या गुरुत्िाकषवणाचे वनयम इत्यादी वििचेक र्बुद्धीच्या र्बाधंीि समस्या (Structured 
problems) हा भस्मासूर वनवमषाधात आत्मसात करतो. तरी प्राज्ञापन सागंोपागं झाले नसेल तर 
भस्मासुरालाही स्ितःच्या डोक्यािर हात ठेिण्याची मोवहनी होते. आवण ‘र्बंर्बात भर घाल ि जळण टाक’ 
अशी मोघम आज्ञा वमळालेला निवशका नोकर ज्याप्रमाणे नेमका विस्ति विझितो. त्याप्रमाणे हा संगणकही 
सिव कामाचा गोंधळ उडि ू शकतो. “तुमच्याकडे शून्द्य ($00·00) र्बाकी थकली आहे, ती तात्काळ जमा 
केली नाही तर कायदेशीर इलाज करािा लागेल” अशा अथाच्या नोवटसा अमेवरकेतील संगणकानंी 
वदल्याचे नमूद आहे. शालान्द्त परीके्षच्या वनकालाच्या गोंधळाचा अनुभि महाराष्ट्रातील जनतेला आहेच, 
तात्पयव, र्बाधंीि समस्या ि सखं्यागत तुलना हे संगणकाच्या राक्षसी सामर्थयाचे रहस्य आहे. 

 
(७) अथातच याउलट, त्याची मयादा सागंकाम्या राक्षसाच्या प्रवतभाहीनतेमध्ये आढते हे वनराळे 

वसद्ध करून दाखिण्याची जरूर नाही. Unstructured प्रकिा III- defined problems म्हणजे विस्कवळत 
अथिा मोजमापात ठीक न र्बसणाऱ्या समस्याचं्या र्बार्बतीत संगणकाची मात्रा चालूच शकत नाही. 
देशापुढील आर्मथक–सामावजक कूटप्रश्न एकट्ाने आपण होऊन सोडविण्याच्या कामी ‘योजनाभिना’ 
तील संगणक भरिशाच्या म्हशीसारखाच ठरू शकतो. दुलवभ असला तरी तेथे जातीचा योजकच पावहजे; 
एकट्ा संगणकाचे ते काम नव्हे. ‘प्रवतक्षण ंयन्निता ंउदेवत’ अशा कवित्िाच्या िा रमणीयतेच्या प्रातंात तो 
प्रककतवव्यमूढ र्बनतो. नुसत्या िय्याकरणी पंवडताकडून कावलदास िा शके्सवपअरला भीवत नसते. संगीत 
विद्यालयाच्या पदिीची गंधिाला िा स्िरसम्राज्ञीला पिा नसते. अथिा भवूमवतवनष्ठ अशा Computer art 
संगणकीय कलेमुळे राजा रवििमा िा मोना वलसाचा वचत्रकार वलओनाडो डा क्व्हन्द्सी र्बेचैन होत नाहीत. 
हाच न्द्याय प्रवतभेच्या के्षत्रात संगणकाला लाग ूपडतो. ‘वतये वसद्धप्रजे्ञचेवन योगे मनवच सारस्ित दुभे । मग 
सकल स्ियंभे । वनघवत मुखे ।। ʼअशी साक्ष प्रिरा नदीच्या काठी नेिाश्यास शके र्बाराशते र्बारोत्तरेमध्ये 
झाल्याचे आम मराठी जनतेच्या चागंलेच आठिणीत आहे; आवण िानगीदाखल अशी वसद्धप्रज्ञा िा प्रवतभा 
याचंा पुरािा म्हणूनच की काय (आधुवनक ज्योवतर्मिदाचंा आद्य प्रितवक कोपर्ननकस याच्या आधी अडीचशे 
िष े िालेल्या) त्या प्रिचनाचं्या ओघात ज्ञानेश्वरानंी अगदी सहजपणे खगोलशास्त्रातला मूलभतू वसद्धातं 
नमूद केला की, ‘उदो अस्ताचेवन प्रमाण ैजैसे न चालता सूयाचे चालिे!’ अगदी अवलकडे म्हणजे गेल्या 
शतकाच्या अखेरीस वकिकेानंदासारख्या कट्टर र्बवुद्धवनष्ठानंीही दाशववनक प्रवतभेचे उन्द्मेष हे वििचेक र्बुद्धीच्या 
के्षत्रार्बाहेरचे असल्याची ग्िाही वशकागो, न्द्यूयॉकव  येथील व्याख्यानातूंन वदली आहे. 

 
इतकेच नव्हे, तर अद्ययाित् मक्स्तष्ट्कशास्त्रानुसार (Neurology) वििचेक र्बुवद्ध ही मानिी मेंदूच्या 

डाव्या र्बाजूमध्यें सीवमत असून, भािना (emotion) अंतस्फूर्मत (intuition), सौदयवशास्त्र (aesthetics) 
दशवन (perception) इत्यावद व्यिहार मेंदूच्या उजव्या र्बाजूकडून होतात. या उजव्या र्बाजूचे वनयम ि 
प्रवक्रया मानिालाच जेथे सागंोपागं कळलेल्या नाहीत, तेथे तवद्वषयक प्राज्ञापन दुरापास्तच होय, आवण 
तोपयंत तरी मानिाचा उजिपेणा वनर्मििाद वसद्ध आहे. प्रकर्बहुना संगणकाचा अवधकावधक उपयोग मनुष्ट्याने 
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डािा मेंदू म्हणून करािा, आवण स्ितःच्या सिव शक्ती उजव्या र्बाजूकडे िळविण्याची वशकस्त करािी, हेच 
धोरण मानिजातीच्या उन्नतीच्या दृष्टीने स्िागताहव ठरेल. 

 
(८) अस्तु.पुस्तकाचा पुरस्कार फक् त स्तुतीपर नसून उवचत रसग्रहणात्मक असािा या 

सावहत्यके्षत्रातल्या वरिाजानुसार या पुस्तकाच्या संदभात उपक्स्थत होणाऱ्या काही महत्त्िाच्या प्रश्नाचंा 
परामषव घेणे आिश्यक होते. ही सिव मूलभतू विचाराचंी दालने मराठी िाचकाला खुली करून देण्याचे श्रेय 
या पवहल्या संगणक-विषयक पुस्तकाला आहे. सुरुिातीच्या पवरच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे, हा विषयच इतका 
क्क्लष्ट ि र्बहुरंगी आहे की, २०० पानाचं्या छोटेखानी पुस्तकात त्याच्या विविध र्बाजंूची उकल करण्याचे 
काम सोपे नाही. आवण म्हणूनच काजरेकराचं्या प्रयत्नाचे कौतुक कराियास हि.े 

 
या कामी इतके पवरश्रम घेतल्यार्बद्दल श्री.काजरेकर याचें ि त्यानंा प्रोत्साहन वदल्यार्बद्दल महाराष्ट्र 

राज्य सावहत्य ि संस्कृवत मंडळाचे पनुः एकिार आवभनंदन. 
 

पी ३/२ र्बहुमंझीली, } मुकंुद सदाणशि गोखले, 
रामकृष्ट्णपुर, निी वदल्ली १–१०–१९७७ 
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प्रकरि : १  
सगंिकाचे प्रकार 

 
समकृती संगिक (Analogue Computer). 

 
अंकानुसारी ककिा अंकीय संगिक (Digital Computer). 

 
णमश्रगुिी ककिा उभयान्ियी संगिक (Hybrid Computer). 

 
सुरुिातीचे लेखकाचे वनिदेन ज्यानंी िाचले नसेल, त्यानंा संगणकाचे (म्हणजेच गणकयंत्राचे, 

Computer चे) िगेिगेळे प्रकार असतात हे विधान अनपेवक्षत िाटेल. पण हे प्रथमच ध्यानी घ्याि ेकी, या 
साधनाचे िर उल्लेवखलेले तीन मुख्य प्रकार असतात, ि त्यातंील अंकीय संगणक (Digital Computer) हा 
प्रस्तुत पुस्तकाचा िण्यवविषय आहे. मात्र हे तीन प्रकार एकमेकापंासून कोणत्या र्बार्बतीत िगेळे आहेत हे 
जाणनू घेणे आिश्यक आहे. या प्रकरणात ही तुलनात्मक चचा केली आहे. 

 
संगणकाचा प्रकार कोणताही असला तरी ‘त्याला घातलेले गवणत तो विजेच्या साह्याने सोडवितो’ 

हे सत्य आहे. या विधानातून मग अशी अपेक्षा वनघते की, त्याला गवणत घालण्याची प्रकिा सागंण्याची 
वक्रयाही विजेच्याच माध्यमाने झाली पावहजे ि असे करताना, संर्बंवधत गवणतात जी कोणती पवरमाणे 
(magnitudes) आलेली असतील, त्याचं्या कमी-अवधकपणार्बरोर्बर विजेचा कमी-अवधकपणा तंतोतंत 
संभाळला पावहजे. यातून पढेु असा प्रश्न वनघतो की, विजेच्या कोणत्या गुणधमाची या कामी योजना 
करािी, की ज्यामध्ये असा सुवनवित कमी-अवधकपणा वनर्ममता ि संभाळता येतो? 

 
िीजिचवस (electrical voltage), िीजप्रिाह (electrical current) ि विजेच्या या गुणधमांचा 

उपयोग होत असतानाचे कालखंड इ. पवरमाणे या र्बार्बतीत लाग ूहोतात ि त्याचं्या इष्टावनष्टतेची सविस्तर 
चचा पुस्तकात होणार आहे. पण या प्रश्नाचं्याही आधी, अवधक प्राथवमक स्िरूपाचा एक प्रश्न उद्भितो 
की, या आवण इतर पवरमाणाचंा कमी-अवधकपणा व्यक् त करण्याच्या वकती पद्धती आपण वनत्याच्या 
व्यिहारात िापरतो? या प्रश्नाचे उत्तर असे आढळेल की, दोन वभन्न पद्धतींनी प्रकिा प्रकारानंी आपण कमी-
अवधकपणा व्यक् त करतो. एका प्रकारात मोघम, तुलनात्मक पद्धतीने हे काम होते, तर दुसऱ्यात वनवित 
आकडेिारीचा उपयोग असतो. 

 
वनवित आकडेिारीने व्यक् त होणाऱ्या पवरमाणाचंी उदाहरणे देण्याची फारशी जरूरी नाही. ४५-४६ 

अंश तपमानाचे पाणी, प्रकिा ४० कँडल पािरच्या वदव्याचा प्रकाश या विधानातील तपमान आवण तेजक्स्िता 
याचंी पवरमाणे असंवदग्धपणे कळतात. पण याच्याऐिजी, अनेकदा, पवहल्या उदाहरणातील आंघोळीच्या 
पाण्याच्या र्बार्बतीत ‘र्बोट न र्बुडविता येण्याइतके कढत-जाळ’-‘कढत’-‘र्बेताचे ऊन’-‘कोमट’-‘गारढोण’ 
अशा मोघम विशषेणानंी आपण पाण्याच्या तपमानातील कमी-अवधकपणा व्यक् त करतो. तसेच, संध्याकाळी 
(व्होल्टेज कमी झाल्याने) घरातील वदव्याचा प्रकाश ‘मंद, वचमणीसारखा’ होतो, रात्री अकराच्या पुढे त्याच 
वदव्याचा प्रकाश ‘लख्ख’ पडतो, तर आकाशातील विदु्यल्लतेचे तेज ‘डोळे वदपविणारे’ असल्याचे सावंगतले 
जाते. या मोघम, तुलनात्मक विधानानंी संर्बंवधत पवरमाणाचंा कमी-जास्तपणा दाखविण्याचे काम 
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समाधानकारकपणे होते यात संशय नाही. त्यात मतभेदाचाही फारसा संभि नसतो; पण तो कमी-
जास्तपणा ध्यानी घेऊन त्यार्बार्बतचे एखादे गवणत करणे मात्र शक्य नसते! आवण याचे कारण उघड आहे; 
ते म्हणजे, या र्बार्बतीत त्या त्या घटनेतील पवरमाणानंा वनवित ि प्रमाणर्बद्ध मूल्ये वदलेली नसतात. 

 
अशा पवरक्स्थतीत, एका प्रकिा अनेक संर्बवंधत र्बार्बीतील पवरमाणाचें–ती सतत र्बदलती असली 

तरीही–योग्य रीतीने मूल्याकंन करून त्याचं्या विषयीचे इष्ट ते गवणत लगोलग सोडिनू देणारा संगणकाचा 
एक प्रकार आहे; त्याला समकृती संगिक (Analogue Computer) म्हणतात. याच्या उलट, वनवित 
मूल्ये, म्हणजे त्याचं्या संख्या, अंक इ. पुरविल्यानंतर त्याचें इष्ट ते गवणत करून देणारा संगणकाचा दुसरा 
प्रकार आहे; त्याला अकंीय संगिक (Digital Computer) म्हणतात. आवण या दोन्द्ही प्रकारातंील 
गुणािगुणानंी सावधत प्रकिा वमवश्रत असा णमश्रगुिी संगिक (Hybrid Computer) म्हणून आणखी एक 
प्रकार असतो. हे स्थूल िगीकरण झाले. पुढील उदाहरणाने िरील प्रकाराचंी िैवशष्ट्टे् ि साम्य-भेद ध्यानी 
येतील. 

 
उदाहरण असे आहे :–नळाच्या पाण्याला दार्ब पुरेसा असला म्हणजे नळातून आंगठ्याच्या 

जाडीची धार पडते, दार्ब कमी होत गेल्यास र्बोटासारखी, नंतर करंगळीसारखी ि अखेर र्बारीक 
सुतळीसारखी पाण्याची धार पडते. [जलप्रिाहशास्त्रासरं्बंधीचे सिव वसद्धान्द्त येथे लक्षात घेतले आहेत असे नाही. उदाहरणाच्या 

सोयीकरता तसे केले आहे.] अनेकदा या मोघम पवरमाणानंी आपण पाणीपुरिठ्याचे प्रमाण प्रकिा पवरमाण व्यक् त 
करतो. नळाखाली दर वमवनटाला प्रकिा सेकंदाला िगेिगेळे भाडें धरून ि त्यातील पाणी मापून, केिढी 
धार असताना प्रवतवमवनटाला वकती वलटर प्रकिा वमवलवलटर पाणी िाहते हे काढता येईल ि वनवित 
आकड्यानंी ते व्यक् त करता ं येईल, हे खरे. अशी वनवित अवभव्यक्ती त्या त्या मोघम प्रमाणाच्या मागे 
अध्याहृत आहे, असेही म्हणता येईल. पण प्रत्यक्षात आपण उपरोक् त ‘मापीि’, तुलनात्मक’ पवरमाणाचंा 
उपयोग करतो हेही खरे! तेव्हा अशी मापीि पवरमाणे वदली असली तर त्याचें गवणत कसे करायचे ते आधी 
पाहू. 

 
या उदाहरणात पाण्याची धार क्रमाने घटत गेल्याचे आपण धरले. यात भर म्हणून आणखी असे 

समजता येईल की, ज्या टाकीला हा नळ जोडलेला आहे, त्या टाकीत दुसरा नळ कमीअवधक जोराने पाणी 
भरतही आहे; यामुळे टाकीतील पाण्याची उंची ि तीनुसार टाकीतून र्बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण 
अथातच र्बदलत राहील. आता प्रश्न असा आहे की, अशा पवरक्स्थतीत विवशष्ट िळेात टाकीतून वकती पाणी 
र्बाहेर पडेल याचे गवणत कसे करायचे? येथे उदाहरणाच्या सोयीकरता असे समजू या की, र्बाहेर जाणाऱ्या 
पाण्याचा, ते नळातून िाहात असतानाचा िगे वर्बनचूक मोजण्याचे एक साधन आपल्यापाशी उपलब्ध आहे. 
हा िगे ज्या प्रमाणात जास्त-कमी होईल त्या प्रमाणात ठराविक िळेात टाकीतून जास्त-कमी पाणी र्बाहेर 
पडेल हे उघड आहे. गवणत सोडविण्याचे सूत्र मग असे वनघते :– 

 

विवशष्ट 
कालात 
िाहणारे पाणी 
(वलटर) 

= 

िाहणाऱ्या पाण्याच्या छेदाचे 
के्षत्रफळ (चौ.सें.मी.) × 

प्रिाहाचा िगे 
(सें.मी./सेकंद) 

× 
प्रयोगाचा काल 
(से., वम., तास) 

१००० [१००० घन सें.मी. ि १ वलटर या दोन मापातं सूक्ष्म फरक आहे; तो येथे विचारात घेण्याची 
जरूरी नाही.] 
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हे सूत्रात्मक उत्तर समजण्यास सोपे आहे. त्याच्या अंशातील पवहले पद ज्ञात ि कायम आहे, वतसरे 
पद वदलेले आहे, दुसरे तेिढे र्बदलणारे आहे. या पदाचे मूल्य एक वमवनटभर प्रकिा एक सेकंदभरही क्स्थर 
राहात नसेल, तर असा एक सूक्ष्मावतसूक्ष्म (infinitesimally small) कालखंड विचारात घ्यायचा की, ज्या 
कालखंडात प्रिाहाच्या िगेात र्बदल होत नाही असे म्हणता येते. नंतर, ‘सावंगतलेल्या विवशष्ट कालाचे 
िरील स्िरूपाचे वकती सूक्ष्म कालखंड होतात ते काढायचे, त्या प्रत्येकात वकती पाणी िावहले असणार ते 
काढायचे ि त्या सिव पाण्याची (सूक्ष्म जलराशींची) र्बेरीज करून प्रयोगकालात एकंदर पाणी वकती िावहले 
असणार ते काढायचे’ अशी कृती करािी लागते. 

 
अशा तऱ्हेने सूक्ष्मावतसूक्ष्म खंडाचंी र्बेरीज करून वसद्ध होणाऱ्या अखंड (Integral) िस्तूचे मूल्य 

काढणे ही एक वक्रया झाली. याच्या उलट प्रकारचे गवणतही असते, की ज्यात अखंड िस्तूच्या, 
पवरक्स्थवतनुरूप होणाऱ्या असंख्य सूक्ष्म खंडाचंी मूल्ये काढायची असतात. गवणतशास्त्रात या वक्रयानंा 
अनुक्रमे संकलन (Integration) ि णिकलन (Differentiation) म्हणतात. कलनशास्त्र (Calculus) या 
गवणतशास्त्रातील एका शाखेचे हे दोन भाग आहेत. 

 
आता, हा प्रयोग चालू असतानाचे क्षणोक्षणीचे–म्हणजे त्या प्रत्येक सूक्ष्म कालखंडाचे–

जलप्रिाहाच्या िगेाचे आकडे जरी उपलब्ध झाले तरी त्यािंरून िरील सूत्रान्द्िये गवणत करून एकंदर 
िावहलेल्या पाण्याचे मूल्य काढणे हे काम कागदािर करायचे म्हटले तर पट्टीच्या गवणतज्ञालाही फार िळे 
लागेल. पण संगणक हे काम कल्पनातीत त्िरेने पार पाडतो. प्रकर्बहुना, ज्या विवशष्ट िळेात पाणी वकती 
िाहते याचे उत्तर काढायचे असेल, तो िळे संपताच सगंणकाचे उत्तरही तयार असते! चमत्कार िाटािा 
अशी ही गोष्ट आहे; पण हीच या साधनाच्या कतृवत्िशक्तीची साक्ष आहे. 

 
येथे फक् त एकाच र्बदलत्या गुणविशषेाचे–जलिगेाचे–उदाहरण घेतले आहे, पण अनेक प्रयोगातं 

प्रकिा घटनातं अशा अनेक गुणविशषेाचंी (Physical Properties) मूल्ये र्बदलत असतात, ि हे र्बदल 
परस्परािलंर्बीही असतात. याचंी उदाहरणे पवरवचत आहेत–एखाद्या विमानाचे प्रकिा रॉकेटचे उड्डाण चालू 
असता, त्यामंधील इंधनाच्या पुरिठ्याचे प्रमाण, त्याचं्या इंवजनातंील िायूंचे तपमान, दार्ब ि िायूंचे िगे, 
तसेच विमानाचे प्रकिा रॉकेटचे िगे ि वदशा, हिचे्या विरोधाचे प्रमाण इ.इ. गुणविशषे ध्यानी घ्याि.े आता या 
सिांची र्बदलती पवरमाणे विचारात घेऊन, त्यासंर्बधंीचे काही गवणत करायचे असेल तर ते वकती अिघड 
असेल याची कल्पना करािी. पण संगणक ते तत्काल सोडवितो, म्हणजे त्याला गवणत घालण्याची वक्रया 
चालू असतानाच, त्याची ते सोडविण्याची वक्रयाही चालू असते! 

 
पण एिढेच नव्हे. या प्रकारचा संगणक आणखीही काही करू शकतो. संर्बंवधत घटना प्रकिा प्रयोग 

अमुक एका तऱ्हेनेच प्रगत होत जािा ि अंती त्याचे फवलत अमुक स्िरूपाचे असाि ेअसे इक्च्छत वनयंत्रणही 
तो प्रयोगािर ठेि ूशकतो! थोडक्यात, तो प्रणक्रया-णनयतं्रि (process control) करू शकतो! 

 
हे ज्या योजनेने साध्य होते तीमधील अत्यािश्यक गोष्टी पुढीलप्रमाणे असतात : संर्बंवधत सिव 

गुणविशषेाचं्या समप्रमाणात िीजिचवसे (electrical voltages) वनमाण करणारी साधने प्रयोगात 
उपयोवजलेली असतात. (या साधनानंा रॅन्द्स्ड्यूसर–Transducers म्हणतात). या िचवसाचंी मग 
गवणतसूवचत रीतीने देिघेि करणाऱ्या ि पवरणामी वनघणाऱ्या िचवसािंरून परत गवणताचे उत्तर प्रकिा उत्तरे 
काढून देणाऱ्या गंुतागंुतीच्या िीजसरण्या (electrical circuits) संगणकाच्या अंतभागात असतात. 
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प्रयोगाच्या प्रगतीच्या अपेके्षनुसारच िीजसरण्याचें कायव चालाि े अशी योजना असते. पण काहीही 
कारणामुंळे वनयोवजत प्रगतीत दोष उत्पन्न झाला तर लगेच त्याचे वनरसन घडविणारा िीजसंदेश प्रयोगाच्या 
संर्बंवधत के्षत्रात पोचतो ि तेथे इष्ट त्या यावंत्रक हालचाली िा र्बदल घडून प्रगतीत डोकाि ूपाहणारी चूक 
तत्काल दुरुस्त होते. 

 
प्रयोगातील संर्बंवधत गुणविशषेाचं्या र्बदलत्या मूल्याचं्या समप्रमाणात र्बदलणाऱ्या िीजिचवसाचं्या 

आधारािर, समस्िरूप रीतीने (analogously) ि समकाली (at the same time, in real time) कृती 
करणाऱ्या या प्रकारच्या संगणकाला ओघानेच समकृती संगिक (Analogue Computer) म्हणणे यथाथव 
ठरते. 

 
आता वनवित संख्यात्मक, अंकात्मक पवरमाणाचें गवणत सोडविणाऱ्या संगणकाच्या दुसऱ्या 

प्रकाराची मावहती करून घेऊ. तुलना समपवक व्हािी म्हणून मघाचे जलप्रिाहाचेच उदाहरण घेऊ; पण 
यािळेी फरक असा करायचा की, नळाची तोटी अगदी वकलवकली उघडी ठेिायची, जेणेकरून, तोटीतून 
र्बारीकसुद्धा सतत (continuous) प्रिाह न िाहता टप् टप् असे पाण्याचे थेंर्ब पडत राहतील, म्हणजे पाणी 
तुटक (discrete) जलखंडानंी वमळत राहील. अशा पवरक्स्थतीत पडणाऱ्या प्रत्येक थेंर्बाचे आकारमान 
सारखे (क्स्थरमूल्य) असते. (पाण्याच्या पृष्ठताणाच्या गुणधमामुळे असे घडते, ही गोष्ट गवणत 
सोडविण्याच्या दृष्टीने आपोआपच सोयीची झाली). त्यामुळे, थेंर्बाथेंर्बाने िाढत जाणाऱ्या पाण्याच्या साठ्याचे 
आकारमान हे एकेका अंकाने िाढत जाणाऱ्या संख्येसारखे असू शकते! 

 
सुरुिातीच्या जलधारेच्या उदाहरणातील पवरमाणे मोजमापानंी (by measuring) व्यक् त झाली 

होती, की ज्याचं्यासंर्बंधीचे गवणत समकृती संगणक सोडि ू शकतो. (मात्र गवणतातील पवरमाणे या 
उदाहरणातल्याप्रमाणे ‘मापीि’ असलीच पावहजेत असे काही या संगणकाचे व्यिच्छेदक लक्षण नाही. 
त्याचंी मूल्ये अध्याहृत असतात एिढेच खरे). पण उदाहरणाच्या दुसऱ्या भागातील पवरमाणे-थेंर्बाचं्या संख्या 
इ. मात्र ‘मोजून’, ‘गणनाने’ (by counting) व्यक् त करता येतात ि त्याचं्यासंर्बधंीचे गवणत सोडविणारा जो 
अंकीय संगणक, त्याचे गणना (counting) हे व्यिच्छेदक लक्षण होऊ शकते. [उपरोक् त दोन प्रकारच्या 
सगंणकाकंडून जी गवणते, समस्या सोडिनू घेता येतात त्यातंील पवरमाणाचें स्िरूप, पवहल्याच्या र्बार्बतीत ‘मापीि’ ि ‘सतंत’ तर दुसऱ्याच्या 
र्बार्बतीत ‘मोजीि’ आवण अथात ‘तुटक’ असे िेगळे असते हे दशविण्याकरता नळातून िाहणाऱ्या पाण्याचे उदाहरण घेतले ि ‘जलधारा’ ि ‘जलप्रर्बदू’ 
ही त्याची दोन स्िरूपे विचारात घेतली. सिव जलप्रर्बदू सारख्याच आकारमानाचे असतात, या आपाततः लाभलेल्या सत्य पवरक्स्थतीमुळे 
उदाहरणाला अवधकच समपवकता आली. पण अंकीय सगंणकाच्या र्बार्बतीत असा सारखेपणा आिश्यक असतोच असे नाही. एखाद्या राशीतले नग 
(उदा. हाताची र्बोटे) मोजताना आपण नगानंगामंधील लहान-मोठेपणा विचारात घेत नाही; त्याचंी सखं्या ‘मोजणे’ एिढाच हेतू असतो. तसले 
वनव्िळ ‘मोजणे’, म्हणजेच ‘गणना’ (counting) हे अंकीय सगंणकाच्या कायवपद्धतीचे लक्षण असल्याचे येथे सागंाियाचे आहे.] तसेच, आता 
वकती िळेात वकती पाणी वमळेल यासंर्बधंीचे गवणत साध्या अंकगवणताने सुटू शकेल; संकलन, विकलन इ. 
अिघड गवणती कृतींची जरूर पडणार नाही. 

 
या िणवनािरून वनघणारा एक वनष्ट्कषव ध्यानी आला असेल की, या दुसऱ्या प्रकारच्या संगणकाला 

गवणत घालताना, ते, विजेचा सतत प्रिाह न पाठविता ‘िीजप्रिाहाचे आखूड वन तुटक चटके’ अथात् 
‘विजेचे स्पंद’ (electrical pulses) पाठिनू घातले जात असणार. या स्पंदाचं्या िीजिचवसाचा प्रश्न आता 
(वततकासा) महत्त्िाचा नसतो. योग्य ि सोयीचे िचवस िापरले जाते. दुसरी गोष्ट, लारं्बी, के्षत्रफळ, िगे, 
तपमान, दार्ब इ. कोणत्याही गुणविशषेाचंी मूल्ये त्याला पुरविल्यास त्याचें इष्ट गवणत तो सोडवितोच; पण 
शुद्ध संख्याचें, अंकाचें गवणतही या प्रकारचा संगणक स्िीकारतो ि सोडवितो. 
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सोडिायच्या उदाहरणातल्या संख्याचें (पयायाने अकंाचें) प्रवतवनवधत्ि संगणकात पाठविल्या 
जाणाऱ्या िीजस्पंदानंी विवशष्ट सूत्रान्द्िये साधले जाते, ि संगणकाच्या अंतभागात या स्पंदाचंी िाहतूक 
असंख्य सरण्यामंधून होऊन ि र्बेरीज-िजार्बाकीच्या साध्या गवणती वक्रया पार पडून उदाहरण सुटते. या 
कारणामुळे या प्रकारच्या संगणकाला अकंानुसारी संगिक प्रकिा संके्षपाने अकंीय संगिक म्हणणे यथाथव 
ठरते. इंग्रजीत त्याला Digital Computer म्हणतात. 

 
उदाहरण सोडिताना आपण मधल्यामधल्या टप्प्यािरची उत्तरे र्बाजूला माडूंन ठेितो, प्रकिा ध्यानी 

ठेितो. अंकीय संगणकाला तसेच काही कराि ेलागते ि याकवरता सोय म्हणून तेथे ‘स्मृवतविभाग’ प्रकिा 
‘स्मृवतसंग्रह’ (memory) नािाची व्यिस्था असते. उदाहरण कसे, कोणत्या क्रमाने सोडिायचे, मधल्या-
मधल्या टप्प्यािंर कोणकोणत्या गवणती वक्रया करायच्या यासंर्बधंीच्या तपशीलिार सूचना, त्याचंी 
काळजीपूिवक क्रमिारी लािनू संगणकाला आधी पोचिाव्या लागतात. या सूचनाही स्मृवतविभागीत उतरून 
घेतल्या जातात. 

 
समकृती संगणकाच्या र्बार्बतीत स्मृवतविभागाचा प्रश्नच उद्भित नाही. तेथे ठराविक गवणती 

समस्या त्याला सावंगतली जात असतानाच, ठराविक वनयोवजत गवणती वक्रया होत राहतात ि त्या ठराविक 
समस्येचे ठराविक तऱ्हेने उत्तर वनघते. थोडक्यात, समकृती संगणक र्बहुधा विवशष्ट-कामी-उपयोगी-
असणारे असे (म्हणजे single purpose) असतात. त्यामंधील िीजसरण्या विवशष्ट गवणती कृती करणाऱ्या 
असतात. पण त्याचंी संख्या, व्याप इ. तुलनेने कमी असते. पवरणामतः समकृती संगणकाची प्रकमत तुलनेने 
कमी असते. 

 
याच्या उलट, अंकानुसारी संगणकातील िीजसरण्या ि त्यामंध्ये र्बसविलेले िीजकीय घटक 

(electronic components) याचंी विविधता र्बेताची असते, पण त्याचंी संख्या लक्ष-दशलक्षानंी मोजािी 
इतकी प्रचंड असते ि त्याकंडून करून घेता येणारे काम विविधस्िरूपी असू शकते. हे संगणक (१) प्रचंड ि 
क्क्लष्ट गवणती समस्या सोडवितात त्याचप्रमाणे (२) विमा कंपन्द्यासंारख्या कायालयाचं्या प्रशासन-
व्यिस्थेतील सोपे पण असंख्य वहशरे्ब त्िवरत सोडवितात. याचंी प्रकमत समकृती संगणकाचं्या वकमतीच्या 
तुलनेने अथातच अवधक असते. 

 
या दोन प्रकाराचंी आपापली कामे वर्बनचूकपणे करण्याची क्षमता वकती असते हे पाहणे उद्र्बोधक 

आहे. समकृती संगणकाच्या र्बार्बतीत संर्बवंधत गुणविशषेाचं्या मोजमापातं प्रकवचत् चूक राहू शकते, त्याचें 
गवणत सोडविणाऱ्या िीजसरण्याचं्या कामातही थोडी कसर राहू शकते ि पवरणामतः उत्तरात ५% (क्ववचत 
१०%) पयंत चूक संभिते. ०·२% प्रकिा ०·१% चूक रावहली तर ती चूक नव्हेच, असे समजले जाते. 
अंकीय संगणकाच्या र्बार्बतीत, गवणत वनःशषे सुटणारे असेल तर प्रश्नच नाही, उत्तरात चूक शून्द्य असते. 
पण उत्तराचे स्िरूप न संपणाऱ्या भागाकारासारखे असले, तर वकती दशाशंस्थानापंयंत उत्तर काढायचे ते 
आपल्या इच्छेिर असते ि त्या प्रमाणात वर्बनचूकपणा आपल्याला लाभतो. 

 
णमश्रगुिी ककिा उभयान्ियी संगिक. दोन प्रकारच्या संगणकाचं्या कायवपद्धतींची िैवशष्ट्टे् िर 

सावंगतली. पण यािरून असा समज होऊ नये की, एका प्रकारच्या संगणकाच्या साह्याने होणारे काम 
दुसऱ्या प्रकारच्या संगणकाच्या साह्याने होऊच शकणार नाही. तसे करताना सुलभता कमी राहील एिढेच. 
मुख्य म्हणजे, हे करताना गवणत घालण्याच्या पद्धतीत इष्ट तो र्बदल करािा लागेल. 
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सतत ि अखंड रीतीने (Continuously) पवरमाणे र्बदलत असणाऱ्या एखाद्या प्रायोवगक घटनेचे 
गवणत असेल, प्रकिा, समजा, एखाद्या आलेखातील असखं्य प्रर्बदंूच्या स्थानानंा अनुलक्षून असलेले गवणत 
असेल तर, त्यातील जिळजिळचे, शक्य वततके कमी अंतर (प्रकिा कालातंर) असलेले प्रर्बदू/प्रसंग 
‘वनिडून,’ ‘वटपून,’ त्याचंी अंकात्मक पवरमाणे दशवविणारे िीजकीय संदेश त्िरेने पण तुटकपणे अंकीय 
संगणकाला पोचिनू ते गवणत सोडिनू घेता येईल. ते गवणत तत्काल (in real time) सुटणे हेही घडिता 
येईल. ‘वटपण्याच्या’ या कृतीला sampling म्हणतात. ही कृती संख्येने वजतक्या अवधक िळेा होईल 
वततकी, गवणतातील त्या सतंत वक्रयेची, अथिा अखंड रेषेची अवभव्यक्ती उत्तम होईल हे उघड आहे. 

 
संतत स्िरूपाच्या िीजप्रिाहाचे तुटक िीज-स्पंदात रूपातंर करणाऱ्या ज्या विशषे यंत्रणा या कामी 

उपयोवजल्या जातात त्यानंा Analogue-to-Digital Converters असे साथव नाि आहे. याचं्या साह्याने, 
समकृती संगणक करू शकणारे काम अंकीय संगणकाकडून करून घेता येते. 

 
याच्या उलट पवरक्स्थतीही असू शकते. अनेक प्रर्बदू क्रमाने आवण जिळजिळ माडूंन ज्याप्रमाणे 

अखंड रेषेचे स्िरूप दशवविता येते, त्याप्रमाणे, संर्बंवधत गवणतातील अंकात्मक मावहती (data) काही एक 
संततता दशवविणारी असेल तर, Digital-to-Analogue Converter नामक विशषे यतं्रणेच्या साह्याने त्या 
मावहतीच्या समप्रमाण ि अखंड स्िरूपाचे िीजसंदेश (electrical signals) वनमाण करून ि समकृती 
संगणकाला ते पोचिनू इक्च्छत गवणत सुटू शकते. 

 
या मावहतीचा साराशं असा की, दोन्द्ही प्रकारच्या संगणकातंील फायदेशीर िैवशष्ट्ट्ाचंा अंतभाि 

केलेले णमश्रगुिी ककिा उभयान्ियी (Hybrid) संगणक असू शकतात. तसे ते वसद्ध झाले आहेत. त्यामंध्ये 
अथातच दोन्द्ही कायवपद्धतींचा इष्ट तसा उपयोग केलेला असतो. एका पद्धतीने व्यक् त झालेल्या पवरमाणाचें 
दुसऱ्या पद्धतीत पवरितवन करणाऱ्या िर उल्लेवखलेल्या पणरितयन यतं्रिा (Converters) तेथे आिश्यकतेने 
र्बसविलेल्या असतात ि आणखीही विशषे व्यिस्था असतात. वमश्रगुणी संगणकातं दोन्द्ही प्रकारातंील 
फायद्याचं्या कलमारं्बरोर्बरच त्याचं्या काही गैरसोयीही येतात. पण त्या कमीत कमी असाव्यात या दृष्टीने 
सतत संशोधन ि सुधारणा चालू असतात. 

 
आता यापुढील प्रकरणातूंन केिळ अंकीय संगणकाची मावहती सावंगतली आहे. 
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प्रकरि : २  
अकंीय सगंिकाच्या रचनेचा ि काययपद्धतीचा आराखडा 

 
पाच प्रमुख उपागें; त्याचं्या काययपद्धती ि परस्पर-संिंध. 

 
संगिकाने कराियाच्या कामाचे प्राज्ञापन (Programming). 

 
अंकीय संगणकाविषयीचे ज्ञान वमळविताना, आपणास अद्याप अिगत नसलेल्या अनेक शास्त्रीय 

सत्याचंा वन वसद्धातंाचंा पवरचय करून घ्यािा लागणार आहे. ही सत्ये विज्ञानाच्या िगेिगेळ्या शाखातं 
विखुरलेली आहेत पण परस्पर-संर्बंवधत आहेत. नुसते गवणतशास्त्र विचारात घेऊ, –आपल्याला ठाऊक 
असलेल्या गवणतापेक्षा फारसे अिघड नसलेले पण निीन ि मनोरंजक असे गणित (अंकगवणत, 
र्बीजगवणत) आपल्याला वशकाि ेलागणार आहे. िीजिहाळीचे शास्त्र (current electricity) ि कषुयकणिज्ञान 
(magnetism) याचें अल्प ज्ञान आपणासं आहे, पण आणखी काही निीन मावहती प्रस्तुत अभ्यासात कळेल. 
िीजकीयशास्त्र (electronics) ही तर आपणासं जिळजिळ पूणवतः अपवरवचत शास्त्र-शाखा आहे. त्या 
शाखेची अगदी कामचलाऊ (अत्यािश्यक तेिढीच) मावहती करून घेणे हा सुद्धा एक स्ितंत्र ि महत्त्िाचा 
अभ्यास ठरणार आहे; कारण, िस्तुक्स्थती अशी आहे की संगणकाचे कायव सिावधक या शास्त्रशाखेिर 
आधावरत आहे! आणखी एका अनपेवक्षत शास्त्रशाखेचा उल्लेख केला पावहजे. ती म्हणजे तकय णिज्ञान. तकाचा 
येथे काय संर्बंध असािा हे थोडा विचार केल्यास ध्यानी येईल. एखादे कोडे सोडविताना आपण ‘हे असे आहे 
म्हणून ते तसे असणे शक्य नाही’ प्रकिा, ‘कोड्यात सावंगतलेली िस्तुक्स्थती कशीही असली तरी कोड्याच्या 
उत्तराचे जास्तीत जास्त अमुक इतकेच पयाय संभितात’, अशासारखी काही तकव संगती लाितो ि वतला 
जरूर त्या सोप्या अंकगवणताची जोड देऊन कोडे सोडवितो. साधारणतः याच चालीिर तकव विज्ञानाच्या 
प्राथवमक वसद्धातंाचंा संगणकाच्या कायवपद्धतीत जो उपयोग केलेला असतो तो आपणास समजून घ्यािा 
लागेल. 

 
अशा पवरक्स्थतीत, या शास्त्रीय सत्याचंी ि त्याचं्या परस्परसंर्बधंाचंी चचा सुरू केली प्रकिा 

संगणकाच्या एखाद्या उपागंाच्या रचनेची, कृतीची मावहती सुरू केली तर वतचा समग्र विषयाशी संदभव 
संभाळणे हे िृथा अिघड होईल. म्हणून, संगणकाच्या रचनेचा ि कायवपद्धतीचा एक अगदी स्थूल आराखडा 
आधी माडंणे इष्ट ठरते. त्यामुळे मग िगेिगेळ्या विषय-उपविषयाचें वििचेन जसजसे होत जाईल तसतसा 
या आराखड्यातील तपशील भरला जाऊन संगणकाविषयीच्या मावहतीचे एक पूणव वचत्र िाचकाला उपलब्ध 
होईल. तेव्हा असा आराखडा या प्रकरणात माडंला आहे. 

 
गेल्या प्रकरणात, ‘अंकात्मक, संख्यात्मक गवणत संगणकाच्या सुपूदव केल्यािर सुटते’ या गोष्टीचा, 

या साधनातं होणाऱ्या िीजस्पंदाचं्या िाहतुकीशी ि देिघेिीशी संर्बंध दशवविला आहे. या र्बार्बतीतली कल्पना 
अवधक स्पष्ट होण्यास पुढील तुलना समपवक ठरते.––संगणकाचे कायव हे मोठ्या शहरातील टेवलफोन 
व्यिस्था प्रकिा प्राण्याच्या शरीरातील ज्ञानतंतु-संस्था (nerve system) यासंारखे असते. तेथे अनेक संदेश 
शहराच्या िा शरीराच्या विविध वठकाणाकंडून कें राकडे ि पुनः इष्ट त्या वठकाणाकंडे पाठविले जात असतात 
ि शहराचे तसेच शरीराचे वनत्यजीिन सुरवळत चालू राहून इष्ट ती काये पार पडत असतात. 
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या संदेश-व्यिस्थाचंी जशी काही प्रमुख उपागें असतात तशीच संगणकाची पाच प्रमुख उपागें 
असतात. पुढे प्रत्येक उपागंाची त्रोटक मावहती सावंगतली आहे. 

 
अंकगणित णिभाग (Arithmetic Unit): 
 

 याला खरे तर आकडेमोडीचा विभाग म्हणता येईल. वनयोवजत गवणत संगणकाला ‘घातले कसे 
जाते?’, तो ‘ते वलहून कसे घेतो?, ‘गवणत सोडवितो म्हणजे प्रत्यक्ष काय करतो?’, ‘वनघालेले उत्तर 
संचालक व्यक्तीला परत कसे करतो?’ ि ‘या चार वक्रया चालू असताना त्या ठीक चालू आहेत हे पाहणारी 
काही वनयंत्रण-व्यिस्था तेथे असते का? ि ती कोणत्या स्िरूपाची असते?’ या पाच प्रश्नाचं्या उत्तराचंी 
कृती करणारी पाच प्रमुख उपागें या साधनाची असतात. या प्रश्नापंैकी ‘संगणक गवणत सोडवितो कसे?’ या 
प्रश्नाचे औत्सुक्य सिावधक असणार. त्या प्रश्नाच्या उत्तराचे काम या ‘अंकगवणत विभागातफे’ होते. या 
विभागाच्या कामाची रूपरेषा अशी आहे: िगेिगेळ्या िीजिचवसाचंी (electrical voltages ची) आवण अथात् 
त्यामुळे वनमाण होणाऱ्या िीजप्रिाहाचंी मूल्ये ही िगेिगेळ्या अंकाचें प्रवतवनवधत्ि करतात, असे संकेताने 
आधी ठरलेले असते. हे प्रिाह ज्यातूंन िाहायचे अशी लाखो प्रिाहमंडले म्हणजेच िीजसरण्या (electrical 
circuits) संगणकाच्या अंतभागात योग्य रीतीने जोडलेल्या वसद्ध असतात. (या सरण्या केिळ या 
विभागातच असतात असे नव्हे तर सिव विभागातं पसरलेल्या असतात.) या सरण्यामंध्ये रोधक 
(resistors), िीजधारक (capacitors) हे पवरवचत असे प्राथवमक घटक (components) तसेच त्याचं्या 
इष्ट जोडण्यानंी वसद्ध होणारे वििधवक (amplifiers) इ. वसद्धघटक असतातच; पण विशषे म्हणजे, डायोड 
(diode), रॅक्न्द्झस्टर (transister) इ. निसंशोवधत िीजकीय घटकाचंा उपयोग तेथे लाखाचं्या संख्येने 
केलेला असतो. सुरुिातीच्या काही िषांत या िीजकीय घटकाचं्या ऐिजी, रेवडओ-सेटमध्ये असतात तसे 
थर्ममऑवनक व्हाल्व्ह संगणकामंध्ये िापरीत. 

 
पुढे, संगणकाला घातलेल्या गवणतातील संख्याचंी (पयायाने त्यातंील अंकाचंी) परस्पराशंी जी 

देिघेि व्हायची असते, म्हणजेच ज्या गवणती वक्रया गवणताच्या ि तकाच्या वनयमानुसार घडाियाच्या 
असतात, त्या वक्रया, त्या अकंाचे प्रवतवनवधत्ि करणारे िीजप्रिाह कोठून कोठे िाहािते, (का न िाहािते) 
यािर अिलंर्बून असतात ि हे प्रिाह योग्य त्याच मागांनी ि योग्य त्या क्रमाने िाहािते याचे वनयंत्रण 
करणाऱ्या (उपरोक् त घटकाचं्या जुळणीने र्बनविलेल्या) हजारो उपसरण्या या विभागात वसद्ध असतात. मग 
या सरण्याचं्या माध्यमाने समग्र गवणत जसजसे टप्प्याटप्प्याने या विभागात आणून पोचविले जाते तसतसे ते 
सुटत जाते. 

 
स्मरिकक्ष ककिा स्मृणतसंग्रह (Memory or Store):  

 
आता, संचालक व्यक्तीने संगणकाला घातलेले गवणत तो उतरिनू कसे घेतो? हा (िास्तविक 

क्रमाने आधी येणारा) प्रश्न उद्भितो. गवणत सुटताना होणाऱ्या आकडेमोडीचे लेखन काही ना काही 
रीतीने अंकगवणत विभागात होते असे िर ध्िवनत झाले आहे. पण अनेक संख्याचंा अंतभाि असलेले विस्तृत 
गवणत, तसेच ते सोडविण्याच्या रीतीच्या तपवशलिार, क्रमिार असलेल्या सूचना या ‘वटपून घेणे’ प्रकिा 
त्याचंी नोंदणी करणे ही कृती या स्मृवतविभागात घडते. गवणत सुटत असतानाची मधल्या-मधल्या 
टप्प्यािंरची उत्तरे, त्याचंी पुनः गरज लागेपयंत याच विभागात वलवहली जातात. 
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या विभागाचे काम कसे चालते याचे वििचेन पुढे येणार आहे. तूतव एिढे समजणे इष्ट होईल की—
‘वसनेमाच्या लारं्बच्या लारं्ब वफल्मिरील असंख्य वचत्रापंकैी विवशष्ट वठकाणी वचवत्रत झालेले विवशष्ट वचत्र, 
प्रकिा अमुक पुस्तकाच्या अमुक पानािर अमुक वठकाणी मुवरत झालेला अमुक एक मजकूर, प्रकिा 
टेपरेकॉडवरच्या टेपिर अमुक वठकाणी उपलब्ध असणारा अमुक आिाज या गोष्टी, जशा पुनः जरूर 
पडताच, नेमक्या त्याच ि हमखास वमळाव्यात अशी शक्यता असते, तशाच काही रीतीने संगणकातील हा 
संग्रह रचलेला असतो; ि गवणत सोडविण्याच्या प्रवक्रयेत आिश्यक असणारी ि संग्रहात ज्ञात जागी आधी 
र्बसविली–नोंदली–गेलेली ती ती संख्या तत्काल उपलब्ध होते. टेपरेकॉडवरच्या कायवपद्धतीत विदु्यत् प्रिाह 
ि कषुवकत्ि (magnetic property) याचं्या परस्पर संर्बंधाचंा उपयोग करून घेतलेला असतो, हे आपण 
जाणतो. प्रस्तुत स्मृवतसंग्रहाचे कायव त्याच शास्त्रीय तत्त्िािर आधावरत असते. क्ववचत दुसऱ्या समतुल्य 
शास्त्रीय तत्त्िािर आधावरत असलेले संग्रहही असतात. 

 
णनिेशन यंत्रिा ि उत्पतन यंत्रिा:  

 
या दोन यंत्रणा प्रकिा उपागें म्हणजे संगणक ि तो िापरणारी व्यक्ती यामंधील संर्बधं संभाळणाऱ्या 

यंत्रणा होत. पवहलीच्या द्वारा गवणत संगणकाच्या सुपूदव केले जाते. प्रत्यक्षात ते संगणकाच्या अंतभागात 
सरकिले जाते म्हणून या वक्रयेकरता ‘वनिशेन’ हा शब्द योग्य ठरतो. (वन+विश=्आत वशरणे; याचे 
प्रयोजक आत सरकिणे) इगं्रजीत या व्यिस्थेला Input Mechanism म्हणतात. दुसरीच्या द्वारा, संगणकाने 
काढलेले गवणताचे उत्तर संगणकाच्या र्बाहेर वनघून चालक व्यक्तीला प्राप्त होते. या यंत्रणेला (Output 
Mechanism ला) उत्पतन यंत्रणा म्हणणे रास्त ठरते. (उत्+पत्=र्बाहेर वनघणे, to come out) [येथे या 
यंत्रणाचंी नाि े म्हणून ‘वनिेशन’, ‘उत्पतन’ ही नामे योजली आहेत Input, Output हे शब्द आपल्या वििेचनात ‘आत वशरणारा प्रकिा वशरलेला’ 
(िीजस्पंद) आवण ‘र्बाहेर पडलेला प्रकिा पडणारा’ (स्पंद) या अथी धातुसावधताचं्या रूपातं असखं्य िेळा येणार आहेत. तेथे Input करता ‘वनविष्ट’ ि 
Output करता ‘उद्गत’ हे यथाथव सुटसुटीत धातुसावधत शब्द योजले आहेत. उद्गत ि उत्पवतत हे शब्द समानाथवक होत.] या दोन्द्ही 
यंत्रणाचंी कामे टप्प्या-टप्प्याने होतात. 

 
णनिेशन यतं्रिा : गवणतातील प्रकिा कंपन्द्याचं्या व्यिस्थापनासंर्बधंीच्या वहशरे्बातंील संख्या तसेच 

गवणत सोडविण्याची रीती इ. विषयीचा अंकात्मक मजकूर प्रथम सोयीच्या आकाराच्या कागदािर वछवरत 
केला जातो. या कृतीला ‘पंप्रचग’ म्हणतात. या कामाकरता शास्त्रीय क्क्लष्ट गवणते सोडविणाऱ्या 
कॉम्प्युटरमध्ये र्बहुधा कागदाची सुमारे २ सें.मी. रंुदीची अखंड फीत (paper tape) िापरतात, तर 
व्यिस्थापनाचे सोपे पण असखं्य वहशोर्ब सोडविणाऱ्या कॉम्प्युटरकरता प्रत्येक प्रकरणाचे (case चे) िगेळे 
काडव अशी पोस्टकाडासारखी अनेक काडे िापरली जातात. पंप्रचग मशीनचा दशवनी भाग एखाद्या 
टाइपरायटरसारखा असतो, पण त्याची योग्य ती र्बटणे (keys) दार्बल्याने, मशीनमधून सरकणाऱ्या टेपिर 
प्रकिा क्रमाने येणाऱ्या एकेका काडािर विवशष्ट ओळींत ि विवशष्ट स्तंभात मजकुरातील अंकाचं्या अनुसार 
वछरे पडतात! म्हणजे येथे मजकूर मुवरत होत नाही, तर वछवरत होतो असे म्हणता येईल. अथात कोणत्या 
अंकाची वनदशवक अशी कोठे ि वकती वछरे पडािीत याविषयीचा संकेत आधीच प्रस्थावपत असतो. पुढे, ही 
वछवरत पट्टी (punch tape) संगणकाच्या र्बाहेरील वरळािरून उलगडत जाऊन आतील वरळािर गंुडाळली 
जात असता (प्रकिा वछवरत काडे– punch cards– एकेक आत सरकविली जात असता) विवशष्ट 
वठकाणच्या वछरामुंळे विवशष्ट विदु्यत्-स्पंद वनमाण व्हािते अशी योजना असते. या योजनेने पवरणाम साधतो 
तो असा की, माणसाने आपल्या मनातले गवणत आपल्या विवशष्ट साकेंवतक भाषेत सगंणकास पोचविले ि 
संगणकाने ते आपल्या स्ितःच्या भाषेत दाखल करून घेतले. र्बहुतेक संगणकातं वछवरत टेपिरील मजकूर 
आत वशरल्यानंतर वनिशेनाचा मधला टप्पा म्हणून तो टेप रेकॉडवरमधल्यासारख्या कषुवकीय (magnetic) 
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टेपिर ‘उतरून घेतला’ जातो. हे पवरितवन मध्यंतरच्या िीज-स्पंदामुळे शक्य होते हे सहज ध्यानी येईल. 
मग तो कषुवकीय टेप वछवरत कागदी टेपपेक्षा वकतीतरी अवधक त्िरेने स्ितःजिळचा मजकूर प्रत्यक्ष 
संगणकाच्या स्िाधीन करतो ि क्रमाने तो संगणकाच्या स्मृवतसंग्रहात अत्यंत व्यिक्स्थत रीतीने ‘वलहून’ 
घेतला जातो. येथे वनिशेनाचे काम संपते. 

 
उत्पतन यतं्रिा (Output Mechanism): या यंत्रणेचे कायव सामान्द्यतः वनिशेन यतं्रणेच्या उलट 

क्रमाने होते. सुटलेल्या गवणताची प्रकिा वहशरे्बाचंी उत्तरें चालक-व्यक्तीच्या स्िाधीन करण्याचे-उत्तर-
वितरणाचे-काम संगणक या यंत्रणेने पार पाडतो. र्बहुधा उत्तरे संगणकात र्बसविलेल्या इलेक्क्रकल 
टाइपरायटरमधून टाइप होऊन र्बाहेर पडते-पडतात. 

 
वनिशेन ि उत्पतन ही कामे संगणकाची सिात सािकाशीने घडणारी कामे होत. कारण ती विदु्यत्

प्रिाहाच्या िगेािर नव्हे तर प्रत्यक्ष हालणाऱ्या भागाचं्या (moving parts च्या) सीवमत अशा त्िरेिर 
अिलंर्बून असतात. या यंत्रणानंा संगणकाच्या अंगभतू यंत्रणा म्हणता येत नाही. त्या संगणकास वनगडीत 
असतात, त्याच्या पवरसरात राहून त्याचें कायव चालते. याकारणे त्यानंा ‘वनगडीत यंत्रणा’ (Peripherals) 
म्हणतात. 

 
णनयंत्रि कें र (Control Unit): 

 
 िर उल्लवेखलेल्या चारी उपागंाचें कायव ि परस्पर-सहकायव याचें वनयंत्रण संगणकातील वनयंत्रण-

विभागाकडून केले जाते. शरीरात मेंदूचे जे कायव ि महत्त्िाची कामवगरी असते ती संगणकातील या 
विभागाकडे असते असे म्हणता येईल. त्याचा सिव उपागंाशंी सतत संपकव  असतो ि त्याचंी कामे कोणत्या 
क्रमाने व्हािीत याचा वनणवय या विभागाकडून होतो. मेंदूर्बरोर्बरच हृदयाचेही काम या कें रािर सोपविलेले 
असते असे उपमेच्या भाषेत म्हणता येते. –आपल्या शरीरात असंख्य रक् तिावहन्द्या असल्या तरी त्याचंा गंुता 
तर होत नाहीच, पण त्यातूंन अवभसरणाचे कायव हृदयाच्या स्पंदारं्बरोर्बर सुरवळतपणे चालू असते. येथे 
वनयतं्रण कें रातही असे वनयवमतपणे स्पंद पािणारे एक घड्याळ (vibrator, clock) असते ि त्याच्या 
स्पंदाचं्या अनुषंगाने वनयोवजत क्रमाने ि वनयोवजत मागांनी िीजप्रिाह िाहतात आवण अंकािंर इष्ट त्या 
गवणती वक्रया घडतात. 

 
ही झाली संगणकाच्या प्रमुख अशा पाच उपागंाचंी त्रोटक मावहती. पुढे १५ व्या प्रकरणात या 

उपागंाचं्या कायांचे परस्परसरं्बंध दशवविणारी आकृती वदली आहे ती पाहािी. 
 

संगिकाने कराियाच्या कामाचे प्राज्ञापन (Programming). 
 
गवणताचे उत्तर प्राप्त होण्याच्या कामात वनिशेन, उत्पतन या टप्प्यापेंक्षाही विलंर्ब लािणारा 

आणखी एक टप्पा असतो. मात्र या टप्प्यातंील विलंर्बाचा दोष संगणकाकडे जात नाही. जात असलाच तर 
संगणकाचा उपयोग करून घेणाऱ्या गवणतज्ञ व्यक्तीकडे तो जातो. तो टप्पा म्हणजे गवणत सोडविताना 
क्रमाने लागणाऱ्या मोठ्या-लहान सिव पायऱ्याचंी तज्ञ व्यक्तीने आधी कागदािर करायची ती तपशीलिार 
आखणी. ही आखणी म्हणजे गवणत सोडविण्यासंर्बधंी क्रमिारीने माडंलेल्या ि संगणकाने मानाियाच्या 
आज्ञाच होत! याकारणे, अशा आखणीस प्राज्ञापन ि ती करणाऱ्या व्यक्तीला प्राज्ञापक म्हणणे इष्ट ठरते. 
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इंग्रजीत या शब्दानंा Programme ि Programmer असे अन्द्िथवक शब्द आहेत. या आखणीनुसार वछवरत 
टेप इ. तयार झाल्यािर त्याचें वनिशेन इ. करण्याचे म्हणजे ‘संगणक चालविण्याचे’ काम करणारी 
संचालक व्यक्ती िगेळीच असते. ती व्यक्ती म्हणजे computer operator होय. 

 
गवणत सोडिायच्या रीतीसरं्बंधीच्या आज्ञा मोजक्या–शक्य वततक्या कमी–असाव्यात ि त्याचंी 

माडंणी सुलभ व्हािी ही अपेक्षा असते. पण त्याकरता संगणकाच्या अंतभागात असंख्य जादा सरण्या इ. 
र्बसविणे आिश्यक असते. ही गोष्ट फार खचाची असल्याने, सदाच शक्य असते असे नाही. त्यामुळे, 
प्राज्ञापक व्यक्तीला आपल्या माडंणीत शक्य वततका संके्षप साधण्याकरता अनुभिाचा, कौशल्याचा उपयोग 
करािा लागतो. थोडक्यात, हे काम िाटते त्यापेक्षा र्बरेच अिघड असते. मात्र ते व्यिक्स्थत झाल्यािर ि 
त्यानुसार पंप्रचग, वनिशेन इ. वक्रया पार पडल्यानंतर संगणक त्याला वदलेल्या आज्ञाचंी अम्मलर्बजािणी 
तत्काल ि वर्बनचकू करतो. पवरणामी असे म्हणता येते की गवणत सोडिायची युक्ती प्रकिा डोके माणसाचे 
पण त्यातं लागणारे आकडेमोडीचे जे अपार श्रम ते संगणकाचे अशी िाटणी होते. 
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प्रकरि : ३  
सगंिकाच्या अकंानुसाणरतेचे रहस्य 

 
णिमान पद्धतीची अणनिाययता. 

 

दशमान ि णिमान पद्धतींचे परस्पर संिंध. 
 

त्या त्या पद्धतीनुसार संख्याचं्या माडंण्या. 
 

गवणतातील संख्याचें (पयायाने त्यातील िगेिगेळ्या अंकाचें) प्रवतवनवधत्ि िीजस्पंदानंी साधले 
जाते ि त्याकवरता विवशष्ट सूत्राचंा उपयोग केला जातो, असे प्रकरण १ मध्ये सावंगतले आहे. असे काहीतरी 
सूत्र प्रकिा संकेत या कामी योजािा लागणारच हे उघड आहे. नाहीतर, अशा सूत्राच्या अभािी, ‘अमुक 
अब्ज, अमुक कोटी, अमुक लक्ष…….’ अशी मोठी संख्या व्यक् त करण्याकरता त्या संख्येइतकेच म्हणजे 
‘अमुक अब्ज, अमुक कोटी ……….’ इतके िीजस्पंद संगणकात पाठिाि े लागले असते आवण संगणकाला 
त्याचंी वर्बनचूक दखल घ्यािी लागली असती! या कृतीला िळे वकती लागला असता, या एकाच गोष्टीचा 
विचार केला तरी हा मागव वकती गैरसोयीचा आहे हे ध्यानी येईल. आवण इतके स्पदं (समजा अवत त्िरेने 
पाठविणे शक्य झाले तरी, ते) र्बरोर्बर मोजायचे कसे? नोंदायचे कसे? हे पुढले महत्त्िाचे प्रश्न. एिचं संख्या 
व्यक् त करण्याची ‘संख्येइतके स्पंद’ ही पद्धती विचारातही घ्यायला नको. 

 
पण मोठ्या संख्येचा उल्लखे िर ज्या रीतीने प्रकिा पद्धतीने केला आहे, तीही एक साकेंवतक 

पद्धतीच आहे! नुसत्या अंकानंी ती संख्या वलवहली असती तर फक् त १०।११ अंक लागले असते हे लक्षात 
येईल. आपणासं पूणव पवरवचत असलेल्या या पद्धतीला दशमान पद्धती (Decimal System) म्हणतात. या 
पद्धतीची िैवशष्ट्टे् आपणासं माहीत आहेत, पण त्याचंा पनुरुल्लखे करून ही पद्धती संगणकात िापरण्याच्या 
दृष्टीने वकतपत सोयी-गैरसोयीची आहे हे आता पाहाियाचे आहे. 

 
दशमान पद्धतीत ० ते ९ या दहाच स्ियंवसद्ध प्रकिा पायाभतू अंकापंासून पुढचे अंक प्रकिा संख्या 

र्बनविल्या आहेत. या पद्धतीचे पायाभतू अंक १ ते १० हे आहेत, असा अनेकाचंा समज असतो, तो चुकीचा 
होय. प्रकर्बहुना “१०” ही अशी पवहलीच दोन स्ियंवसद्ध अंकापंासून र्बनविलेली संख्या आहे, याचा, ती 
वलवहताना प्रत्यय येतो. या संख्येने व्यक् त होणारा अथव असा की येथे उपरोक् त स्ियंवसद्ध अंकाचें “१” 
आितवन संपून दुसरे सुरू झाले. आवण म्हणून पूणव झालेल्या आितवनाचा दशवक अंक “१” ि नव्या 
आितवनाच्या सुरुिातीचा अंक “०” या दोहोंची जुळणी येथे केली आहे. [याप्रमाणे जुळविलेल्या संख्या 
उच्चाराने व्यक् त करण्याकरता, त्याचं्या नािातं, पूणव झालेल्या आितवनाचें दशवक असे प्रत्यय/उपसगव 
जोडून ती नाि ेर्बनविली आहेत; उदा. अकरा (एक-रा), र्बारा (र्बे-रा) सतरा (सात-रा) येथे ‘रा’ हा प्रत्यय 
एक आितवन पूणव झाल्याचा वनदशवक, ते्र-चाळीस, चौ-सष्ट यामंधील ‘चाळीस’ ‘सष्ट’ हे प्रत्यय अनुक्रमे चार 
ि सहा आितवने पूणव झाल्याचे वनदशवक तर एक-श-ेसत्ता-िीस यातंील ‘एक-श’े हे उपसगासारखे शब्द ‘दहा 
आिवतनाचें एक मोठे आितवन’ पूणव झाल्याचे वनदशवक, ‘िीस’ हा शब्द ‘वशिाय दोन साधी आितवने’ पूणव झाली 
हे दशवविणारा तर ‘सत्ता’ हा शब्द मूळ, स्ियंवसद्ध सात अंकाचंी, ‘सुट्टट्ाचंी’ उपक्स्थती दशवविणारा आहे, हे 
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सिव आपणासं विवदत आहे. येथे एक महत्त्िाची गोष्ट ध्यानी घ्यायची:–एखाद्या राशीतले नग, 
उदा.वढगातली फळे, पुस्तकाची प्रकिा पत्त्याची पाने इ. मोजताना आपण सुरुिातीच्या नगाला ‘शून्द्य’(०) हे 
नाि देत नाही, तर ‘एक’(१) हे नाि देतो. त्याला ‘पवहला’ नग म्हणतो. त्यामुळे यािळेी अंकाचं्या नािाचं्या 
आितवनाची समाप्तीही एक घर पुढे सरकते ि ‘दहा (१०) नगाचं्या’ मोजणीने एक आितवन पुरे होते, त्याचंा 
एक ‘ढीग’ र्बाजूला काढता येतो! अथात् हा फरक फार सोयीचा आहे]. 

 
दशमान पद्धतीविषयीची पुढील मावहतीही आपणास ज्ञात आहे:–पूणांक संख्येतील सिात 

उजिीकडे वलवहलेल्या–एकं स्थानच्या–अंकाचे मूल्य त्याच्या दशवनी मूल्याइतकेच असते; त्याच्या 
डािीकडच्या–क्रमाने दश,ं शतं….स्थानािरील–अंकाची मूल्ये दशवनी मूल्याचं्या दसपट, शतपट….अशी, 
म्हणजे दहाच्या, क्रमाने िाढत्या घातानंी गुणून येतील ती असतात; ि सर्बंध संख्येचे मूल्य हे या िगेिगेळ्या 
मूल्याचं्या र्बेरजेइतके असते. तसेच, अपूणांकाचं्या र्बार्बतीत दशाशं वचन्द्हाच्या उजिीकडील अंकाचंी मूल्ये, 
क्रमाने, दशवनी मूल्याचंा दशाशं, शताशं….अशी असतात ि सर्बंध अपूणांकाचे मूल्य हे या िगेिगेळ्या मूल्याचंी 
र्बेरीज असते. 

 
उदाहरणाथव, १२७ = १ × १०² + २ × १०¹ + ७ × १००; तसेच १२७ = १ × १०⁻¹+२ × १०⁻²+ ७ × 

१०⁻³. 
 
या सिव मावहतीिरून कुणालाही असे सुचेल की, संगणकाला गवणत घालताना, गवणतातील 

कळिायच्या (दशमान) संख्या, त्या थेट ‘वलवहल्या जातात तशा’ क्रमिारीने कळिाव्या, फक् त त्या त्या 
स्थानच्या अंकाऐिजी ‘अंकाइतके िीज-स्पंद’ पाठिािते; शजेारच्या दोन अंकाचं्या पाठिणीमध्ये म्हणजेच 
त्याचं्या दशवक स्पंद-गटामंध्ये ठराविक कालखंड अंतर ठेिाि;े दशाशं वचन्द्हाकरता असाच काहीतरी स्पंद-
पे्रषणाचा संकेत पाळािा इ.इ.’ ही कल्पना ‘संख्येइतके स्पंद’ या पवहल्या कल्पनेपेक्षा पुष्ट्कळ व्यिहायव 
वदसते, पण ती स्िीकारण्याच्या मागांत काही ढोर्बळ अडचणी सहज वदसतात. एक म्हणजे, या 
स्पंदमावलकेचे संगणक काय करणार याचा काहीच र्बोध होत नाही, ि दुसरे,गवणत घालतानाच चूक 
होण्याचा संभि फार मोठा वदसतो—संख्येतील एखाद्या अंकाचे स्पंद पाठविण्यात एखादाही स्पंद 
कमीजास्ती झाला तरी त्या अंकाच्या स्थानानुसार दहा, शभंर, हजार....इतकी चकू होईल; आवण सर्बंध 
स्थानाचीच चूक भलू झाली तर संख्येच्या दसपट प्रकिा दशाशं इतकी चूक होईल! 

 
या दोन कल्पना केिळ अंकगवणतािर अवधवष्ठत आहेत.पण कॉंम्प्यूटरमध्ये अंकगवणत ि िीज याचंा 

संर्बंध, सहकावरता आहे हे आधीच सागंण्यात आले आहे. या संर्बंधाला आता ‘स्पंदाचंी अंकानुसावरता’ ि 
‘अंकाचंी स्पंदानुसावरता’ असे म्हणणे अन्द्िथवक होईल. तेव्हा या सहकावरतेच्या आधारािर, संर्बंवधत 
संख्येतल्या ‘एकेक अंकाकरता एकेकच िीजस्पंद’ योजायचा, पण त्याचे िैवजक सामर्थयव, िैवजक मूल्य मात्र 
त्या त्या अंकाच्या दशवनी मूल्याच्या ठीक प्रमाणात ठेिायचे ि एकंदरीने गवणती ि िैवजक दोन्द्ही र्बार्बतींत 
दशमान पद्धतीचाच िापर करून काम भागिाियाचे, हे का न शक्य व्हाि,े असे एखाद्यास सुचेल. 

 
‘शून्द्य ते नऊ यापंकैी त्या त्या अंकाकवरता ठीक प्रमाणर्बद्ध असलेले िीजिचवस (electrical 

potential) िापरून संख्या व्यक् तविण्याचे काम कराि’े अशी सूचना ओघानेच पुढे येते.या तत्त्िािर कायव 
करणारे डेकारॉन (Dekatron) नािाचे एक िीजकीय उपकरण उपलब्धही आहे. डेकारॉनची त्रोटक 
मावहती अशी :— आपणास पवरवचत असलेली, पाढंरा स्िच्छ प्रकाश देणारी (fluorescent) टू्र्ब सिव 
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अंगभर प्रकाशते; तर डेकारॉन् टू्र्ब याच जातीची (स्ितः थंड राहून) प्रकाश देणारी असते, पण या 
टू्र्बच्या मध्यभागी एक धनाग्र (anode) ि त्याच्याभोिती ॰ ते ९ असे क्रमाकं असलेली दहा ऋणागे्र 
(cathodes) असतात ि त्या त्या क्रमाकंाच्या र्बरोर्बर प्रमाणात असलेले िीजिचवस (voltage) टू्र्बला 
पुरविले असता नेमके तेिढेच ऋणाग्र प्रकावशत होते. थोडक्यात या साधनाने, उपलब्ध िचवस वकती आहे 
याचे (तुलनात्मक, scaled) मूल्य चटकन कळू शकते.पण अंकमूल्याशंी तंतोतंत प्रमाणर्बद्ध अशी िीजिचवसे 
वसद्ध ठेिनू अवतत्िरेने ती संगणकास पुरिणे हे काम डेकारॉनने शक्य होत नाही. एिचं ही सूचनाही 
अंकाचं्या अवभव्यक्तीच्या दृष्टीने वनरुपयोगी ठरते. 

 
अशा पवरक्स्थतीत एखाद्याच्या मनात असा विचार येईल की, ‘स्ियंभ ूवन पाचाभतू म्हणून दहा अंक 

पत्कराि े लागणे आवण त्या दहा अंकािंर अंकगवणताचा सिव डोलारा र्बसविलेला असणे’ ही पवरक्स्थती 
अगदी अवनिायव आहे का? त्या दहामध्ये काही कपात करता येणार नाही का? कारण आपल्या प्रस्तुतच्या 
कामात विजेने त्या त्या अंकाच्या मूल्याशी तंतोतंत समप्रमाणत्ि (exact proportionateness) साधणे हे 
उवद्दष्ट आहे ि त्या दृवष्टने दहा म्हणजे फार होतात. तत्ितः अशी कपात करण्यास काही अडचण वदसत 
नाही. कारण अंकाचंी दहा ही मयादासुद्धा माणसाने स्ितःच नर्ममलेली आहे. दोन्द्ही हाताचंी र्बोटे–अंगुळे–
घालून मोजताना सुलभता येते हे ध्यानी आल्यािर पुरातन मानिानेच ‘अंगुळाइंतके अंक’ मोजून ते मूल 
अंक समजले असािते मोजताना, एकाच हाताच्या र्बोटाचंा उपयोग करायचा असा संकेत सिवत्र ठरला 
असता तर पाचच मूल अंकािंर आधावरत अशी गवणतपद्धती– पंचमान पद्धती–रूढ झाली असती! एिढेच 
नव्हे, तर फक् त दोन हाताचंाच (म्हणजे उदा. त्याचं्या उजिा, डािा या नािाचंा) पुनः पुनः आितवने करून 
मोजण्याच्या कामी उपयोग करण्याचे मानिाने ठरिले असते तर ‘वद्वमान पद्धती’रूढ झाली असती. 
थोडक्यात ‘मूल अंक दहा असलेच पावहजेत’ हे काही ब्रह्मिाक्य नाही.ते दहापेक्षा कमी असू शकतात! 

 
हा तावत्त्िक वनष्ट्कषव प्रत्यक्षात येऊ शकेल, हे दशवविणारे ि आपल्या उवद्दष्टाशी पुष्ट्कळच जिळचे 

नाते सागंणारे एक तंत्र आपल्या पवरचयाचे आहे. ते म्हणजे मॉसय-कोड ि तारायतं्र. मॉसव पद्धतीच्या द्वारा 
पािात्य िणवमालेची सिव मुळाक्षरे ि त्याचें र्बनविलेले शब्द, येिढेच नव्हे, तर प्रस्तुत विषयाच्या दृष्टीने 
महत्त्िाचे म्हणजे, कोणतीही लहान-मोठी संख्या व्यक् तविता येते ि नंतर तारायतं्रातील िीजप्रिाहाच्या 
माध्यमाने वतचे पे्रषणही करता येते! मॉसव पद्धतीत ‘कट्ट’ ि ‘कड्’ असे फक् त दोनच ध्िनी, प्रकिा ते ध्िनी 
वनमाण करणारे िीजप्रिाहाचे ‘स्पंद’ पे्रवषत कराि े लागतात. एक लारं्ब ि दुसरा आखूड एिढाच त्या 
दोहातील िगेळेपणा असतो. वतसऱ्या कसल्याही आिाजाची जरूरी पडत नाही. 

 
या मावहतीिरून आशादायक वनष्ट्कषव असा वनघतो की, दहा (इतक्या खूप)अंकाऐंिजी 

केिळ दोनच अंकािंर आधावरत अशी अंकपद्धती र्बसिणे ि वतच्या साह्याने इष्ट ते सिव अंकगवणत 
करता येणे हे शक्य आहे; ि दुसरे, या कामीच्या विजेच्या उपयोगाचा विचार करता, प्रत्येक अंकाचे 
वनदशवक असणारे िीजप्रिाहाचे िगेळेपण सुलभपणे संभाळता येणे हेही शक्य आहे. 

 
या गोष्टी प्रत्यक्षात उतरल्या आहेत. वद्वमान पद्धती (Binary System) ि वद्वमान अंकगवणत 

(Binary Arithmetic) या गोष्टी संगणकाच्या कायवपद्धतीत अवनिायव ठरल्या आहेत. [या विधानाचा प्रवतिाद करणारी 
एक िाता िाचनात आली आहे. पुढे प्रकरण ११ मध्ये तळटीपेत ती वदली आहे.] आपणासं त्या यथाक्रम समजून घ्याियाच्या 
आहेत. तत्पूिी, संकक्ल्पत दोन अंकाचं्या वनदशवक अशा विजेच्या ज्या दोन खुणा, त्यामंध्ये काही सुधारणा 
शक्य असल्याचे आढळले आहे, त्या सुधारणेची मावहती करून घेऊ.–मॉसव पद्धतीत ‘दीघव प्रिाह’ ि ‘आखूड 
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प्रिाह’ अशी विजेच्या प्रिाहाची दोन िैवशष्ट्टे् योवजलेली आहेत; आपणास त्याऐिजी ‘प्रिाह’ ि ‘प्रिाहर्बंद 
‘ही दोन िैवशष्ट्टे् िापरूनही आपले प्रस्तुतचे काम साधता येईल आता, ‘प्रिाहर्बंद’ हे काही प्रिाहाचे 
िैवशष्ट्ट् नाही; तो तर प्रिाहाचा अभाि आहे.पण हा अभाि, प्रकिा चालू प्रिाहात मधूनमधून येणारी 
‘स्तब्धता’हीसुद्धा ‘प्रिाह’ या घटनेइतकीच अथवपूणव खूण ठरते! या विधानाचा खुलासा असा : नव्या 
अंकपद्धतीतील संकक्ल्पत दोन अंकापंैकी एकाचे प्रवतवनवधत्ि जर ‘िीजस्पंद’ या घटनेने होत असेल, तर 
त्या अंकाची मावलका ही, स्पंद-मावलकेने व्यक् त करता येईल; पण स्पंद-मावलकेतील मधले मधले काही 
स्पंद चुकविले अथात ‘र्बंद’ ठेिले, तर यामुळे वनदेवशत होणाऱ्या अंकमावलकेत त्या त्या वठकाणी दुसरा 
संकक्ल्पत अंक असल्याचे रास्तपणे समजता येईल. 

 
पण या र्बार्बतीत आता इतके मोघमपणे र्बोलण्याची जरूरी नाही.कारण, ‘दशमान पद्धतीचे’ 

पायाभतू दहा अंक ० ते ९ हे आहेत मग त्याच चालीिर ‘वद्वमान पद्धतीचे’ पायाभतू दोन अंक ० ि १ हे 
ठरतात. आवण या पुढची गोष्ट , “१” हा अंक ‘विजस्पंद’ (elec. pulse) या घटनेने व्यक् त होणे ि “०” हा 
अंक त्या घटनेच्या अभािाने (no pulse ने), ज्याला सोइस्करपणे ‘र्बंद’ म्हणता येईल, त्या ‘र्बंद’ ने व्यक् त 
होणे हे स्िाभाविक ठरते. 

 
अशाप्रकारे िीजप्रिाह ि अंक यामंध्ये सोयीचा संर्बधं प्रस्थावपत झाला; ि प्रस्तुत प्रकरणाच्या 

मथळ्यातं सूवचत केलेले रहस्य आपल्या ध्यानी आले. आता िीजप्रिाहाविषयीची चचा (तूतव) स्थवगत 
करून वद्वमान अंकगवणताची मावहती करून घ्याियाची आहे. 

 
वद्वमान पद्धती (Binary System) ही िरील प्रारंवभक िणवनािरून आपणास कल्पनेने पटली 

असली तरी ती पवरचयाची (सियीची) नाही. पण ती समजण्यास कठीण आहे असेही नाही. पदोपदी 
आपल्या पवरचयाच्या दशमान पद्धतीशी तुलना करून वतची मावहती करून घेता येते. (प्रकर्बहुना र्बाकरताच 
दशमान पद्धतीच्या उपयुक् त िैवशष्ट्ट्ाचंा िर उल्लेख केला आहे.) 

 
दशमान पद्धतीत ०,१,२,३.....९ हे अंक मोजल्यानंतर त्याचें नि ेआितवन सुरु होते;.म्हणजे त्या 

पद्धतीत, “१” च्या पुढचे २, ३......४ हे अंक असे नाहीतच! दशमान पद्धतीतील “९” चे, म्हणजे सिोच्च 
अंकाचें, जे काम, ते येथे “१” ने होते. पुढचा २ हा अंक अथातच दशमान पद्धतीतील १० च्या जातीचा ठरतो 
ि वद्वमान पद्धतीने २ या संख्येचे लेखन “१०” असेच होते. ३ही संख्या नव्या पद्धतीनुसार “११” अशी 
वलहायची; मग ४ ही संख्या ओघानेच “१००” अशी तीन-अंकी वलहािी लागते. सिय नसल्याने हे विवचत्र 
िाटते, पण दशमान पद्धतीशी तुलना करून पाहताच संशय वफटतो. 

 
दशमान संख्येतील दशाशं वचन्द्हाच्या (Decimal point च्या) डािीकडे क्रमाने येणाऱ्या अंकाचंी 

मूल्ये, त्याचं्या दशवनी मूल्यानंा क्रमाने १०⁰, १०¹, १०² ......यानंी गुणून येणाऱ्या गुणाकाराइतकी असतात, 
तर वचन्द्हाच्या उजिीकडील (अपूणांकातील) अंकाचंी मूल्ये, दशवनी मूल्यानंा क्रमाने १०⁻¹, १०⁻², 
१०⁻³………यानंी गुणून येणारी (म्हणजे दशवनी मूल्याचं्या दशाशं, शताशं……) असतात. 

 
याच चालीिर, वद्वमान संख्येच्या र्बार्बतीत, वद्वअंश वचन्द्हाच्या (Binary point च्या) डािीकडील 

अंकाचंी मूल्ये, दशवनी मूल्यानंा क्रमाने २⁰ ,२¹,२²,२³…… यानंी (म्हणजे १, २, ४, ८…… यानंी) गुणून येणारी, 
तर वचन्द्हाच्या उजिीकडील अंकाचंी मूल्ये,त्यानंा क्रमाने २⁻¹, २⁻², २⁻³…….यानंी(म्हणजे ½, ¼, ⅛यानंी) 
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गुणून येतील ती (म्हणजेच दशवनी मूल्याचं्या वद्वतीयाशं, चतुथांश, अष्टमाशं….) असतात. पण येथे गंमत 
अशी आहे की, वद्वमान संख्येत एकंदर अंक असतात. ते फक् त दोन प्रकारचे! “०” प्रकिा “१” हे. त्यामुळे 

संख्येत जेथे “०” हा अंक असेल, तेथे त्याला ४, ८… नी काय प्रकिा ½, ¼, ⅛…नी काय कशानेही 
गुणल्यास प्रकमत ० च येते ि जेथे जेथे “१” हा अंक असेल तेथे २ च्या संर्बंवधत घाताइतकेच (म्हणजे उदा. 
४, १६, ३२, ¼, ⅛ इतके) मूल्ये येते! पुढील पृष्ठािर काही महत्त्िाच्या संख्या वद्वमान पद्धतींने माडूंन 
दाखविल्या आहेत तो तक्ता आधी पहािा. त्यािरून या पद्धतीची कल्पना स्पष्ट होईल. 

 
तक्त्याचे र्बारकाईने वनरीक्षण केल्यास पुढील गोष्टी ध्यानी येतील: 
 
(अ)  ७ या दशमान अंकापयंतचे अंक व्यक् त करण्यास तीन वद्वमान अंक पुरतात, पण ८ ि ९ 
 याचं्याकरता प्रत्येकी चार वद्वमान अंक लागतात. 
(र्ब)  २, ४, ८,...३२....१२८….१०२४….या संख्या २चे पूणव घात असल्याने त्या “१” िर योग्य 
 तेिढी शून्द्ये देऊन वसद्ध होतात; या संख्या दशमान पद्धतीतील दहा, शभंर, हजार, याचं्या ं
 जातीच्या–दहाच्या पूणव घाताचं्या जातीच्या–होत, तर 
(क)  १, ३, ७, १५….१२७…१०२३…..या संख्या (र्ब) मधील त्या त्या संख्येपेक्षा फक् त १ ने कमी 
 असल्याने नुसत्या “१” च्या मावलकेने वलवहलेल्या आढळतात. या संख्या दशमान 
 पद्धतीतील ९, ९९, ९९९…… याचं्या जातीच्या होत. 
(ड)  मधल्या मधल्या संख्या उदा. ५३, १६६ आवण विशषेतः १००, १००० याचंी वद्वमान रूपे 
 (र्ब),(क), यामंधील वद्वमान संख्यापंासून सुलभतेने तयार करता येतात. १००, १०००, 
 १००००… या दशमान संख्याचं्या वद्वमान रूपाचंा तक्ता ि (र्ब) (क) तील पुढच्या पुढच्या 
 संख्याचे तक्ते याचं्या साह्याने अधल्या मधल्या कोणत्याही दशमान संख्येचे वद्वमान रूपात 
ि  वद्वमान संख्येचे दशमान रूपात पवरितवन शक्य होते. 
 
वद्वमान संख्या िाचताना ‘एक’, ‘शून्द्य’ येिढे दोनच उच्चार िापरून िाचायच्या. १६ ची वद्वमान 

माडंणी ‘दहा हजार’ अशी िाचायची नाही; तर ‘एक, शून्द्य , शून्द्य , शून्द्य , शून्द्य’ अशी िाचायची. 
 
या पद्धतीने संख्या व्यक् त करण्याकरता दोनच प्रकारचे अंक पुरतात हा फायदा झाला पण अंकाचंी 

मावलका मोठी होते ही गैरसोयही पत्करािी लागते.तरीपण, हे ध्यानी घ्याि ेकी, ही मावलका अिाढव्य मोठी 
होते असे नाही.मोठमोठ्या संख्याचं्या र्बार्बतीतही दशमान पद्धतीने माडंलेल्या मावलकेच्या ती फक्  त तीन-
सव्िातीन पट मोठी असते.तक्त्यातील शिेटशिेटच्या संख्या पाहाव्या. 
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संख्या णतची णिमान पद्धतीने माडंिी मूल्याचा खुलासा 

० ०  

१ १ =२° 

२ १० =२¹ 

३ ११  

४ १०० =२² 

५ १०१  

६ ११०  

७ १११ =४+२+१ 

८ १००० =२³ 

९ १००१  

१० १०१० =८+०+२+० 

११ १०११  

१२ ११००  

१३ ११०१ =८+४+०+१ 

१४ १११०  

१५ ११११ =८+४+२+१ 

१६ १०००० =२⁴ 

३१ १११११ =१६+८+४+२+१ 

३२ १००००० =२⁵ 

५३ ११०१०१ =३२+१६+०+४+०+१ 

१२७ १११११११ =६४+३२+१६+८+४+२+१ 

१०० ११००१०० =६४+३२+४ 

  <        प्रकिा 

  = १२७-(१६+८+२+१) 
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१२८ १००००००० = २⁷ 

१६६ १०१००११० = १२८+३२+४+२ 

१०२३ ११११११११११ (दहा िळेा “१” हा अंक) 

१००० १११११०१००० [१०२३-(१६+४+२+१)] 

१०२४ १००, ००००, ०००० =२¹⁰(“१” िर १० शून्द्ये) 

२०२८ १०००, ००००, ०००० =२११ 

१०, ४८, ५७६ एकािर िीस शून्द्ये =२²⁰=२१०×२¹⁰ 

  (१०२४ ×१०२४) 
 
वद्वमान पद्धतीच्या “०” ि “१” या पायाभतू अंकानंा ओघानेच णिमान अकं (Binary Digits) 

म्हणतात. पुढे, या दोन इंग्रजी शब्दाचंा संके्षप करण्याकरता Binaryया शब्दातील पवहली दोन अक्षरे Bi ि 
Digit शब्दातील शिेटचे अक्षर t हे घेऊन, त्या अंकापंैकी कोणत्याही अंकाला लािता येणारा ‘Bit’ हा शब्द 
तयार केला आहे. म्हणजे उपरोक् त दोन अंक हे दोन Bits होत. आपण सोयानुसार ‘Bit’ (वर्बट्) प्रकिा 
‘वद्वमान अंक’ प्रकिा संधी करून ‘वद्वमानाकं’ हे शब्द योजू. ‘दशमान अंक’ (Decimal Digit) दोन शब्दही 
वििचेनात िारंिार येणार असल्याने त्याचंा संके्षप करून ‘दशाकं’ हा शब्द योजू. 

 
संगणकाकडून सोडिनू घ्यायच्या गवणतातील कोणतीही संख्या वन विशषेकरून वतचे वद्वमान 

पद्धतीत पवरिर्मतत केलेले रूप ही एक पूणव कल्पना समजता येते. भाषेतील ‘शब्द’ हाही पूणाथवक असतो. 
या कारणाकरता, अशा वद्वमान-पवरिर्मतत संख्येला-वद्वमानाकं मावलकेला—संगणकविज्ञानाच्या भाषेत 
‘Word’—‘शब्द’—म्हणतात. असा एखादा ‘शब्द’ हा ४०-५० इतक्या खूप वद्वमानाकंाचंा र्बनलेला(40-50-
Bit Word) असू शकतो. 
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प्रकरि : ४ णिमान अकंगणित — भाग १ 
 

णिमान िेरीज, िजािाकी; 
 

‘पूरक रीतीने’ साधिारी िजािाकी; 
 

णिमान गुिाकार ि भागाकार. 
 

दोन मूल अंकािंर अवधवष्ठत अशी वद्वमानपद्धती गवणताकरता स्िीकारल्यास ि ती संगणकामध्ये 
उपयोवजल्यास त्याचे गवणत सोडविण्याचे काम सुलभ होईल अशी ग्िाही येथिरच्या वििचेनािरून 
वमळाली. हे काम संगणकातील िीजसरण्या कशा रीतीने पार पाडतात हे समजण्यास अजून र्बराच 
अिकाश आहे.पण त्या कामाचे स्िरूप, म्हणजेच वद्वमान पद्धती िापरून आिश्यक त्या गवणती वक्रया 
करण्याचे तंत्र आधी समजून घेतले पावहजे. थोडक्यात, आधी पाटीिरले (िाटल्यास कागदािरले म्हणा) 
वद्वमान अंकगवणत समजून घेतले पावहजे. दुसरी गोष्ट, या पाहुण्या वद्वमान पद्धतीचा उपयोग संगणकाच्या 
आतच फक् त होणार आहे. संगणकाच्या र्बाहेर सिवत्र दशमान पद्धतीच रूढ आहे.(इतकी की, दुसरी अंक-
पद्धती असेल याची आपणास जाणीिही नसते). त्यामुळे, सोडिायचे ते गवणत दशमान पद्धतीत असणार ि 
त्याचे उत्तरही आपणासं दशमान स्िरूपातच हि.े याचा अथव, संर्बवंधत गवणतातील संख्याचं्या माडंण्या 
एकीतून दुसऱ्या पद्धतीत पवरिर्मतत करणे हे या अंकगवणतातले पवहले काम ठरते. 

 
आणखी एक गोष्ट येथेच सूवचत करणे इष्ट िाटते:- दोन्द्ही अंक-पद्धती त्याचं्या िगेिगेळ्या गुणामुंळे 

उपयुक् त आहेत. वद्वमान पद्धतीचा र्बाह्य जगात तसा विशषे उपयोग वदसत नाही. पण दशमानपद्धती 
संगणकाच्या अंतभागात सिवथा वनरुपयोगी वन अस्िीकायव असेल का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. 
वतच्यात ि वद्वमान पद्धतीतही इष्ट फेरर्बदल करून त्याचं्या जुळणीतून एक वतसरी उपयुक् त पद्धती (वतला 
तूतव िाटल्यास ‘संकवरत पद्धती’ म्हणू) वसद्ध होते की जी, संगणकाच्या कायवपद्धतीत फार उपयुक् त ठरली 
आहे! यथाक्रम आपल्याला या संकवरत पद्धतीचेवह अंकगवणत ि संगणकातंील वतच्या उपयोगाची रीती 
समजून घ्यायची आहे. त्याआधी साधे वद्वमान अंकगवणत समजून घेऊ. 

 
दशमान पद्धतीप्रमाणेच वद्वमान पद्धतीत (अ) संख्येतील पूणांक, (र्ब) वद्व-अंश वचन्द्ह प्रकिा प्रर्बदू ि 

(क) सखं्येतील अपूणांक ही संख्येची तीन अंगे डािीकडून उजिीकडे क्रमाने वलवहण्याची रीत आहे. अशा 
पवरक्स्थतीत, दशमान–ते–वद्वमान, प्रकिा उलट, पवरितवन करताना मधला प्रर्बदू अढळ ठेिनू, पूणांकाचे ि 
अपूणांकाचे पवरितवन आपापल्या जागी स्ितंत्रपणे करून वलवहल्याने पवरिर्मतत सखं्या वमळते. प्रथम 
दशमान–ते–वद्वमान पवरितवन अभ्यासू. 

 
संख्येच्या दशमान माडंिीचे समसूल्य णिमान माडंिीत पणरितयन. या र्बार्बतीत पुढीलप्रमाणे कराि े

लागले : संर्बवंधत (दशमान) पूणांकातून २ चा मोठ्यात मोठा कोणता घात िजा जात असेल तो िजा 
घालिनू त्याप्रीत्यथव वद्वमान माडंणीतील त्याच्या वनयोवजत स्थानी “१” माडंािा; उरलेल्या र्बाकीतून २ चा 
लगोलग खालचा घात िजा जात असल्यास त्याच्या स्थानी “१” ि जात नसल्यास “०” माडंाि;े पुढे, २च्या 
खालच्या खालच्या घाताचं्या र्बार्बतीत हीच कृती करािी; ि शिेटी, २ चा शून्द्य घात (२॰) िजा जातो का 
नाही हे पाहून पूणांकात सिात उजिीकडे “१” प्रकिा “०” योग्य तो अंक वलहािा. 
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या कृतीचा आशय एका धोपट रीतीने साधता येतो. ती रीती अशी : – संर्बंवधत (पूणांक) संख्येला 
२ ने भागायचे ि सोयीकरता ‘भागाकार’ ि ‘र्बाकी’ यानंा नेहमीपेक्षा िगेळ्या जागी वलहायचे. नंतर, आलेल्या 
भागाकारािर हीच कृती करायची ि याप्रमाणे दर टप्प्याला आलेल्या भागाकारािर, अखेरची र्बाकी १ प्रकिा 
० उरेपयंत हीच कृती पुनःपनुः करायची.दर टप्प्यािरील ‘र्बाकी’ चे अंक अथात क्रमाने वलहायचे. ही ‘र्बाकी’ 
अंकाचंी संख्या हेच गवणताचे उत्तर. 

 
(दशमान) अपूणांक संख्येचेही पवरितवन करण्याचा रास्त मागव म्हणजे त्या संख्येतून २ चे 

कोणकोणते उणे घात क्रमाने (२⁻¹, २⁻², २⁻³…अथात ½, ¼, ⅛…….म्हणजेच दशाशं रूपातं 
·५,·२५,·१२५……) िजा जातात, का जात नाहीत ते पाहून त्याप्रीत्यथव “१” प्रकिा “०” हे अंक क्रमाने 
वलवहणे हा होय. पण या कामीही पढुील धोपट रीती उपयुक् त ठरते :- संर्बंवधत (दशमान) अपूणांकाला २ ने 
गुणून, गुणाकारातं पूणांकाच्या जागी १ प्रकिा ०येईल तो अंक तेथे वलहायचा ि रावहलेल्या अपूणांकािर 
हीच ‘पुनः पुनः गुणाकारा’ ची कृती करायची. अथात अपूणांकाच्या जागी ० येईपयंत ही कृती करायची. या 
कृतीत पूणांक म्हणून क्रमाने आलेल्या अंकाचंी संख्या ही गवणताचे उत्तर ठरते. 

 
थोडा विचार केल्यास, दोन्द्ही धोपट कृतींचा मवतताथव हा प्रस्तुत पवरितवनाचे काम करण्यास इष्ट 

तोच असल्याचे उमगेल. खाली एक नमुन्द्याचे उदाहरण या कृतींनी सोडिनू दाखविले आहे.उदाहरणातंील 
दशमान संख्या आहे १४३·६२५ आवण कमानीच्या आकाराच्या र्बाणाच्या रेषेच्या वनकट जे अंक आलेत ते 
पुनः सरळ ओळीत क्रमाने वलवहले ि दशाशं प्रर्बदू होता त्याच जागी वद्व-अंश प्रर्बदु वदला म्हणजे उत्तराची 
वद्वमान संख्या वमळते. 

 
 
वद्वमान माडंणीतील संख्येचे दशमान माडंणीत पवरितवन ही तर तुलनेने सोपी गोष्ट आहे. पूणांकाच्या 

र्बार्बतीत त्या त्या स्थानी असलेल्या “१” ची मूल्ये उदा. ६४, ३२, ८, २ याचंी र्बेरीज करायची ि 
अपूणांकाच्या र्बार्बतीत ज्या ज्या स्थानी “१” असेल त्या त्या स्थानाची त्यामुळे व्यक् त होणारी मूल्ये, उदा. 
½, ¼, ⅟₁₆, ⅟₆₄ याचंी र्बेरीज करायची, त्या र्बेरजेला दशाशं रूप द्यायचे ि या दोन र्बेरजा एकीपढेु दुसरी 
अशा वलहून मध्ये दशातं वचन्द्ह द्यायचे म्हणजे इष्ट पवरितवन होते. 

 
या कृतीकरता ंिगेळे उदाहरण घ्यायला नको. िरील उदाहरणाचा ताळा करून पावहल्याने हे काम 

साधेल ि वशिाय िरील उत्तर र्बरोर्बर आहे का नाही हेही कळेल. 
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ताळा : पूणांकाची र्बाजू १॰॰॰११११ ही आहे. सिांत डािीकडचे स्थान २⁷ चे आहे,ि तेथे “१” 
असल्याने त्याचे मूल्य १२८ हे आहे. याप्रमाणे क्रमाने त्या त्या स्थानाचंी मूल्ये काढून र्बेरीज करायची – 

 
र्बेरीज : १२८+॰+॰+॰+८+४+२+१=१४३ 
 

याच चालीिर अपूणांकाचंी र्बरेीज : १ + ० + १ = ५ = ·६२५ २ ४ ८ ८ 
याच चालीिर अपूणांकाचंी र्बेरीज : = ·६२५ 
संपूणव संख्या: १४३·६२५ 
याप्रमाणे संख्येच्या माडंणीच्या पवरितवनाचे तंत्र आपण अभ्यासले. 
आता ंअंकगवणतातल्या प्राथवमक कृती —र्बेरीज, िजार्बाकी, गुणाकार ि भागाकार वद्वमान पद्धतीने 

कशा करतात ते पाहू. 
 

णिमान िेरीज  
 
– या पद्धतीत ॰ि १ हे दोनच अंक िापरायचे असल्याने त्याचं्या र्बेरजेचे एकंदर पुढील चार प्रकार 

संभाितात. 
 
*टीप — मूळ दशमान अपूणांकात शिेटी ५ हा आकडा असेल तरच वद्वमान रूप वनःशषे येण्याचा सभंि असतो.एरिी आिती गुणाकार 

येतात. शिेटी ५ असूनही आिती गुणाकार येऊ शकतात. अशािेळी, वजतक्या वद्व-अंश स्थानापंयंत उत्तर काढल्याने अपेवक्षत अचूकपणा 
(accuracy) वमळत असेल वततक्या स्थानापंयंत कृती करािी. 

 
० ० ०  १  १ 

चिर्थया प्रकारात ‘हातचा’ आलेला + ०  + १  + ०  + १ 
०  १  १  १० 

 
“१” डािीकडे (डाव्या र्बाजूच्या स्तंभात) वलहून, खुद्द र्बेरजेच्या स्तंभात ‘सुटे्ट’ रावहलेले “॰” 

वलवहले आहे ि आलेल्या र्बेरजेचे दशमान मूल्य २ हे आहे, हे सहज ध्यानात येते. खाली एक नमुन्द्याची 
र्बेरीज वदली आहे. दशमान/वद्वमान पद्धती-र्बदलाचा अभ्यासही जाता जाता शक्य व्हािा म्हणून दशमान 
संख्याही शजेारी माडंल्या आहेत. 

 
 २१९   ११०११०११ 

+ १५३  + १००११००१ 
 ३७२   १०१११०१०० 

 
दोनपेक्षा अवधक संख्याचंी र्बेरीज करताना अंकाचं्या एकाच स्तंभात अनेक ‘हातचे’ येऊ शकतील ि 

मग दर दोन हातच्याचं्या एक ‘महत्तर हातचा’ धरण्याची पाळी येईल. ही गैरसोय टाळण्याकरता संगणकात 
एकािळेी दोनच संख्याचंी र्बरेीज होते. या र्बेरजेत मग वतसरी संक्या वमळिायची, त्याचं्या र्बेरजेत चिथी 
संख्या वमळिायची.... अशी व्यिस्था असते. असे असले तरी उजव्या र्बाजूच्या स्तंभातील र्बेरजेतून अलेला 
हातचा “१” ि चालू स्तंभात िर, खाली असलेले “१”, “१” अशी तीन “१” अंकाचंी र्बेरीज करािी 
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लागण्याचा संभि अिश्य असतो. अशा िळेी, चालू स्तंभाखाली सुट्टा रावहलेला “१” ि चालूच्या 
डािीकडच्या स्तंभाखाली वलवहण्याकरता “१” अशी “११” र्बेरीज येते. वहचे मूल्य ३ असल्याचे उघड आहे. 
िरील नमुन्द्याच्या र्बेरजेत मध्य भागाच्या जिळ ही पवरक्स्थती आलेली आढळेल. संगणकातं हे विशषे 
कामही व्यिक्स्थत पार पाडले जाते. 

 
णिमान िजािाकी 

 
– िजार्बाकीच्या र्बार्बतीतही प्रस्तुत पद्धतीतील दोन अंकाचं्या परस्पर संर्बंधाचें एकंदर पुढील चार 

प्रकार संभितात : 
 

०  १  १  ० 
- ०  - ०  - १  - १ 

०  १  ०   
       

 
शिेटच्या प्रकारात िरच्या अंकाचे मूल्य खालच्याच्यापेक्षा कमी असल्याने डािीकडच्या स्तंभातून १ ‘उसना’ 
घ्यािा लागतो,तो घेतल्यािर माडंणी ि िजार्बाकी अशी होते: 
 

१० अथात हा ‘उसना’ नेहमीप्रमाणे लगेच परत करािा लागतो हे उघड आहे. 
 - १ 

१ 
 
लहान संख्येतून मोठी संख्या िजा जात नाही पण तशी िजार्बाकी केलीच तर उत्तर उणे येते हे 

वनयम या पद्धतीस लाग ूआहे.पुढील उदाहरण पाहाि.े 
 

 ७    १११  
- ५  - १०१   ही साधी िजार्बाकी झाली, पण िजार्बाकीतील खालच्या-िरच्या संख्याचंी 

 २     ०१०  
  ५  १०१ 

जागा र्बदलून ५ - ७ ही िजार्बाकी सुचविली असेल तर उत्तर -२ येईल : - ७ - १११ 
 -  २ - ०१० 
 

येथे मोठ्या सखं्येतून लहान संख्या िजा करून उत्तराला उणे वचन्द्ह (-) लािले आहे.आता थोड्या मोठ्या 
संख्याची िजार्बाकी पाहू : 
 

 ८३   १०१००११ 
- ७०  - १०००११० 

 १३   ०००११०१ 
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या उदाहरणातील दोन्द्ही सखं्याचं्या वद्वमान माडंणीतील सिात डािीकडचे स्थान हे २⁶ चे अथात 
६४ चे असल्याचे ध्यानी घेतल्यास उदाहरण समजण्यास अडचण पडणार नाही. 

 
काही संगणकात िजार्बाकीचे काम होते ते िरच्या उदाहरणात वनदेवशलेल्या साध्या रीतीने होते 

पण काहींमध्ये ते एका अवभनि रीतीने होते. या अवभनि रीतीचे नाि ‘पूरक-संख्या रीती’. दोन्द्हीपैकी 
कोणत्याही रीतीने काम होत असताना संगणकातील विविध िीजसरण्यामंधून िीजप्रिाह कसे िाहतात 
प्रकर्बहुना त्या सरण्याचें स्िरूप कसे असते हे आताच समजणे शक्य नाही. ते अथातच फार मनोरंजक आहे 
ि क्रमाने समजणार आहे, पण त्यामागचे प्रस्तुतच्या पूरक–अंकरीतीतल्यासारखे अकंगवणतही मनोरंजक 
आहे ते आधी समजून घेतले पावहजे. त्याचे स्िरूप असे : 

 
कोणतीही संख्या शून्द्यामधून िजा केली असता त्या संख्येची पूरकसंख्या (complement) वमळते; 

उदा. ५ ची पूरक ०–५ म्हणजे –५; तसेच ि ची पूरक -ि इ. आता ही रीती असे सागंते :– जी संख्या िजा 
घालिायची असेल (समजा र्ब) वतची पूरक सखं्या आधी काढा; ती पूरक संख्या वनघाली -ि; आता ि 
वजच्यातून िजा घालिायची आहे त्या संख्येत (समजा अ मध्ये) ही पूरक सखं्या वमळिा, म्हणजे 
िजार्बाकीचे उत्तर वनघते. थोडक्यात, ‘अ + (-ि) ही कृती करा म्हणजे अ -ि या िजार्बाकीचे उत्तर 
वमळते’, असे ही रीती सागंते. पण यात निीन काहीच नाही; अ-र्ब हेच विधान वलवहण्याचा अ +(-ि) हा 
थोडा िगेळा प्रकार आहे. पण दुसऱ्या विधानात एक गोष्ट सूवचत झाली आहे, ती म्हणजे, गवणतातील अवंतम 
कृती ‘र्बेरजेची आहे’, ‘िजार्बाकीची नाही.’आवण ही गोष्ट महत्त्िाची आहे. 

 
ही रीती नुसत्या वद्वमान पद्धतीलाच लागू नाही तर ती सिवसामान्द्य (general) आहे. प्रथम ती 

दशमान गवणतात िापरून पाहू. िरचेच ८३-७० = १३ हे उदाहरण घेऊ. आधी ७० ची पूरकसंख्या 
काढायची–म्हणजे शून्द्यातून ७० िजा करायचे : 

 
 ००  

- ७० एकंस्थानच्या स्तंभाची िजार्बाकी ठीक झाली. पण दहंस्थानच्या कृतीकरता 
 ३०  

 
‘उसना एक’ घ्यािा लागला ि घेतलाही पण तो कोठून घेतला? कारण येथे डािीकडे स्तंभच नाही! खरे 
म्हणजे आपण ७० ही संख्या शून्द्यातून िजा न करता १०० मधून िजा केली आहे! आवण यामुळे प्राप्त 
झालेली पूरक संख्यासुद्धा वतच्या रास्त मूल्यापेक्षा १०० ने भारी आहे! आवण उदाहरणाच्या संपूणव कृतीत हे 
१०० केव्हातरी टाकून वदले पावहजेत हे ओघानेच येते; पहा : ही पूरकसंख्या ३० आता ८३ मध्ये वमळिा—
८३+३०=११३. ‘एकश ेतेरा’ हे उत्तर अगदीच अनपेवक्षत आहे. त्याचे कारणही उघड आहे. त्या—मघाशी 
वशरलेले १०० हे जादा आहेत, ते काढून टाकले पावहजेत. ते काढून टाकण्याचा सोपा मागव म्हणजे सिात 
डािीकडे शतंस्थानी जादा आलेला १ काढून टाकणे :  १३ = १३ [ही रीती फार अिघड गवणतािर आधावरत आहे असे 
मुळीच नाही. चाणाक्ष िाचकाच्या लक्षात ते सहज आले असेल. ते गवणत असे : 
 

आपले उवद्दष्ट ८३ ते ७० हे अंतर काढण्याचे आहे. पण ७० ची पूरक सखं्या म्हणून आपण काढली ती म्हणजे (८३ ते ७०) + (१०० ते 
८३) अशी दोन अंतराचंी र्बेरीज काढली . पुढे या र्बरेजेत ८३ वमळिले. हे ८३ ि िरील उजिीकडच्या कंसातील अंतर वमळून १०० चा टप्पा गाठला 
जातो, ि उत्तरात पढुचा ११३ चा टप्पा येतो, तो १०० मध्ये (८३ ते ७०) या पवहल्या कंसातले अंतर वमळिल्यामुळे. १०० ते ११३ हा टप्पा १३ चा आहे 
म्हणून ते ८३ ते ७० हा टप्पाही १३ चा ठरतो. ि अशा रीतीने ८३ - ७० = १३ हे उत्तर वमळते.] 
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पूरक संख्येची अवधकृत व्याख्या आपण आधी सावंगतली पण वतच्यात अवनिायंपणे काही र्बदल 
करािा लागला. प्रस्तुत उदाहरणात िजा घालिायची सखं्या दोन-अंकी होती म्हणून ती शून्द्याऐिजी तीन-
अंकी अशा १०० मधून िजा करून वतची पूरकसंख्या वमळविली. जरूरीप्रमाणे १०००, १०,०००, १००,००० 
याचंा या कामी उपयोग करािा लागेल. प्रकिा िजा घालिायची संख्या एक-अंकी साध्या ‘१०’ ने काम 
भागेल. आता पूरक संख्या काढण्याच्या कृतीत आणखी थोडा फरक करू :— दहाचे पूणव घात असलेल्या 
िरील सखं्याऐंिजी त्याचं्यापेक्षा केिळ १ ने कमी असणाऱ्या ९, ९९, ९९९, ९,९९९ इ. संख्या उपयोजून ि 
उदाहरणात िजा करण्याकरता म्हणून जी संख्या वदली असेल ती या ‘९’ च्या पुरेशा लारं्ब मावलकेतून िजा 
करून संख्या काढू. नंतरची र्बेरजेची कृती अथातच िरच्या सारखीच कराियाची. या र्बदलामुळे, आता 
वमळेल ती पूरक संख्या ९, ९९, ९९९... ने भारी असेल. प्रकिा दुसऱ्या शब्दातं असे म्हणता येते की, ती 
(पूरक संख्या) ०, १००, १०००... ने भारी, पण त्याच िळेेला १ ने कमी असेल. म्हणजे अवंतम र्बेरीज 
झाल्यािर या पूणव घाताच्या संख्या, म्हणजेच सिात डािीकडे आलेला जादा “१” काढून टाकण्यार्बरोर्बरच 
अंवतम र्बेरजेत एकंस्थानी १ (समजा तोच काढून टाकलेला १) वमळिािा लागेल. मघाच्याच उदाहरणाने 
या वििचेनाचा खुलासा होईल : 

 
प्रथम ७० ची पूरकसंख्या काढणे: ९९ नंतर ही संख्या मूळच्या ८३ या 

 - ७०  

 २९  

संख्येत वमळिणे; सिांत डािीकडचा येणारा जादा १ (म्हणजेच १००) काढून टाकणे ि ९९ ऐिजी १०० 
काढून टाकल्याने येणारी १ ची तूट अंवतम र्बेरजेत १ वमळिनू भरून काढणे — 
 

या कृती क्रमाने कराियाच्या : 

 
 

येथे डािीकडे येणारा जादा “१” पुसणे ि उजव्या टोकाच्या (म्हणजे एकं स्थानच्या) स्तंभात “१” 
वमळिािा लागणे या दोन्द्ही गोष्टी घडत असल्याने, ‘तोच “१” वतथून उचलून येथे आणला जातो’ असे 
म्हणता येते. इंग्रजीत या कृतीला ओघानेच ‘End-around carry’ म्हणतात. 

 
ही पूरक-संख्येची रीती िापरताना चूकभलू होण्याचा एक मोठा संभि आहे, तो आता विचारात 

घेऊ. मघाच्या तळटीपेतील मजकुरािरून त्याची चाहूल लागली असेल. िरील उदाहरणात ७० ही िजा 
घालिायची संख्या ९९ या दोन-अंकी महत्तम संख्येतून िजा घालिनू ७० ची पूरक संख्या आपण प्राप्त 
करून घेतली. योगायोगाने ९९ ही संख्या ८३ या, िजार्बाकीतील ‘िरच्या’ संख्येपेक्षाही मोठी आहे ि 
वतच्यामध्ये ८३ मधल्याइतके, म्हणजे २ अंक आहेत, — ती दोन-अंकी महत्तम संख्या आहे —,म्हणून ७० 
ची पूरक संख्या काढण्याकरता ती पुरेशी आहे. पण समजा, ७० हे, ८३ ऐिजी वतच्यापेक्षा मोठ्या, एखाद्या 
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तीन-अंकी, चार-अंकी सखं्येतून (उदा. १७६३ मधून) िजा कराियाचे असेल तर? तर येथिर 
सावंगतल्याप्रमाणे कृती केल्यास काय घडते ते पाहा — 

 
 १७६३  
— - ७०  
 १६९३ – हे आपल्या उदाहरणाचे उत्तर आले पावहजे हे उघड आहे. 

आता ९९ मधून ७० िजा करून वतची िरीलप्रमाणे काढलेली २९ ही पूरक संख्या िापरून हे नि े
उदाहरण सोडिले तर पुढीलप्रमाणे अनथव घडतो :— 

 
 १७६३ 

+ २९ 
 १७९२ 

 
येथे डािीकडे जादा ‘हातचा’ येणे ि नंतर तो उजव्या टोकास नेऊन वमळिणे इ.करण्याची 

पवरक्स्थती वनमाणच होत नाही! उलट, िजार्बाकी १७९२ म्हणजे मूळच्या १७६३ या सखं्येपेक्षाही जास्त येते! 
 
या चुकीचे कारण मघाच्या तळटीपेतील विश्लेषणात वदले आहे. पूरक सखं्या काढण्याकरता 

घ्याियाची ती संर्बवंधत टप्प्यािरची संख्या (मग ती १००, १०००, १०,०००... यापंैकी असो प्रकिा केिळ १ 
च्या फरकाने ९९, ९९९, ९९९९...यापकैी असो) िजार्बाकीच्या उदाहणातील ‘िरच्या’ संख्येपेक्षाही मोठी ि 
लगतच्या टप्प्यािरची असली पावहजे, हे या र्बार्बतीतले सत्य आहे. दुसऱ्या शब्दातं, िजा घालिायच्या, 
म्हणजे उदाहरणातील ‘खालच्या’ संख्येची पूरक संख्या काढण्याकरता ९९, ९९९....इ. जी संख्या 
घ्याियाची, वतच्यातील अकं हे ‘िरच्या’ संख्येतील अंकाइतके असणे आिश्यक असते. ही सुधारणा 
केल्यािर मग उदाहरणाचे उत्तर पुढीलप्रमाणे र्बरोर्बर येते. येथे ‘िरच्या’ संख्येत चार अंक आहेत, म्हणून 
‘खालच्या’ ७० या संख्येचा पूरक काढण्याकरता ९९९९ ही चार-अंकी संख्या घेणे क्रमप्राप्त आहे — 

 
९९९९  

- ७०  
 ९९२९ ही ७० ची पूरक संख्या  

 
आता ही, उदाहरणातील १७६३ या ‘िरच्या’ संख्येत वमळिायची ि डािीकडे येणारा जादा हे 

‘हातचा’ उजव्या टोकास आणून वमळिायचा — 
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टीप: — या गवणती कृतीत ‘पूरक सखं्या’ या गोष्टीच्या मूळ व्याख्येपासून दूर जािे लागताना जे टप्पे पत्करािे लागले ते मुद्दाम िर 
क्रमाने दशवविले. त्यामुळे या कृतीतल्या ममाचा खुलासा शक्य झाला. ‘िजार्बाकीच्या उदाहरणातील िरच्या सखं्येतील अंकाचं्या मावलकेइतकी लारं्ब 
“९” या अंकाची मावलका माडूंन, वतच्यातून खालची सखं्या िजा करून, वतची पूरक सखं्या काढािी’, अशी नुसती यावंत्रक कृती याकवरताच 
सावंगतली नाही. 

 
आता ही रीती वद्वमान अकंगवणतात योजून पाहू. फरक असा करािा लागेल की, ९, ९९, 

९९९...अशी सिोच्च दशमान अंकाची मावलका घेण्याऐिजी १, ११, १११...अशी सिोच्च वद्वमान अंकाची 
मावलका घ्यािी लागेल. पण येथे एक अकक्ल्पत मजेदार अनुभि येतो. कोणतीही वद्वमान संख्या 
११११११....अशा “१” च्या मावलकेतून िजा केल्यािर जे उत्तर वमळते ते आियवजनक असते. पहा : िजा 
घालिायच्या संख्येत वजथे वजथे “१” असेल वतथे वतथे खाली “०” येणार (कारण १-१ = ०) ि वजथे वतथे 
“०” असेल वतथे वतथे खाली “१” येणार (कारण १-०= १)! याचा अथय, पूरक संख्या काढण्याकरता येथे 
खरे म्पहिजे िजािाकी अशी करािीच लागत नाही! तर नुसते याणंत्रकपिे, संिंणधत संख्यतंील “१” ऐिजी 
“०” ि “०” ऐिजी “१” णलहून णतची पूरक संख्या णमळते! 

 
खो खो खेळायला र्बसलेल्या गड्यापंकैी प्रत्येकाने वशक्षकाच्या वशट्टीर्बरोर्बर चटकन तोंड वफरिनू 

र्बसाि े तसा काहीसा हा प्रकार होतो. (अथात खो खो मध्ये एकाआड एक गड्याचंी तोंडे एका वदशते 
असतातच. वततका वनयवमतपणा वद्वमान सखं्येतील ० ि १ याचं्या क्रमात असणार नाही ही गोष्ट िगेळी). 

 
या अकक्ल्पत सत्याच्या ि िर सावंगतलेल्या दशमान अंकगवणतात लागू होणाऱ्या तंत्राच्या 

आधारािर णिमान संख्याचंी पूरक रीतीने िजािाकी करण्याची रीत मग पुढीलप्रमाणे माडंता येते : — 
 
‘िजा घालिायच्या ‘खालच्या’ संख्येतील एकंदर वद्वमान अंक ‘िरच्या’ संख्येतील अकंापेंक्षा कमी 

असतील, तर िजा घालिायच्या संख्येस लागनू डािीकडे पुरेशी शून्द्ये देऊन दोन्द्ही संख्याचंी लारं्बी सारखी 
होईल असे कराि;े 

 
नंतर, येणेप्रमाणे (जरूर तर) सुधावरत ‘खालच्या’ संख्येतील प्रत्येक “१” च्या जागी “०” ि प्रत्येक 

“०” च्या जागी “१” वलहािा (म्हणजे वतची पूरक संख्या वमळते); 
 
ही पूरक संख्या नंतर उदाहरणातील ‘िरच्या’ संख्येत वमळिािी, ि र्बेरजेत सिात डािीकडे जादा 

‘हातचा’ येईल तो तेथून हलिनू उजिीकडच्या टोकाच्या अंकातं वमळिािा.’ 
 
या कृतींनी उदाहरणाचे उत्तर वमळते. 
 
“०” असेल वतथे “१” ि “१” असेल वतथे “०” याप्रमाणे िजा घालिायच्या संख्येतील (प्रकिा 

कोणत्याही संख्येतील) अकंाचंी उलटापालट करिे हे काम संगणकात िीजस्पदंाचं्या साह्याने अत्यंत 
सुलभतेने होते. नंतर, उदाहरणातील ‘िरच्या’ संख्येत, ही ‘उलटापालटीने प्राप्त’ पूरक संख्या वमळविणे हे 
िेरजेचे काम ि डािीकडचा जादा “१” काढून उजिीकडे आणून वमळविणे (end-around carry) हेही 
‘िेरजेचेच काम’ अशी दोन कामे उरतात, ती कामे संगणक अथातच पार पाडतो. 
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या सि ंप्रकारातं घडते ते असे की गवणत सुटते ते िजार्बाकीचे, पण कृती करािी लागते ती फक्त 
र्बेरजेचीच! िीजसरण्याचं्या रचनेच्या सोयीच्या दृष्टीने संगणकात हे फार उपयुक्त ठरते. 

 
१, ११, १११...यातून संर्बवंधत संख्या िजा करून (प्रत्यक्षातं उलटापालटीच्या कृतीने) काढलेल्या 

वतच्या पूरक संख्येला 1ʼs complement म्हणतात. आपण वतला सकें्षपाने ‘१ ची पूरक’ म्हणू. ही 
वमळिल्यानंतर डािीकडचा जादा उजिीकडे आणून वमळविण्याची end-around carry ची जरूरी असते ि 
या दुसऱ्या साध्या र्बेरजेकरताही स्ितंत्र सरण्या र्बसिाव्या लागतात. याच्या उलट, १०, १००, 
१०००....(म्हणजेच वद्वमान पद्धतीत २, ४, ८....) यातून िजार्बाकी करून काढलेल्या पूरक संख्येला 2ʼs 
complement म्हणतात. वतला ‘२ ची पूरक’ म्हणणे रास्त होईल. ही पूरक संख्या ‘१ च्या पूरक’ संख्येपेक्षा 
मुळातच १ ने भारी असते ि ही िापरल्यास end-around carry या र्बेरीज-कृतीकरता िीज-सरण्या 
र्बसिाव्या लागत नाहीत. िगेिगेळ्या संगणकातं या दोनपकैी कोणती तरी रीती अिलंवर्बलेली असते. 

 
‘पूरक संख्या िापरून कराियाच्या िजार्बाकीच्या रीती’ ला यापढेु सकें्षपाने ‘पूरक रीती’ म्हणूं. ही 

रीती अिलंवर्बल्यास केिळ र्बेरजेने (अथात र्बेरजेंची कृती घडविणाऱ्या िीजसरण्यानंी) काम भागते हा एक 
मोठाच फायदा झाला. आणखी एक महत्त्िाचा फायदा या रीतीमुळे प्राप्त होतो, त्याची मावहती पुढे वदली 
आहे: — 

 
मोठ्या संख्येतून लहान संख्या िजा जाते, पण लहान संख्येतून मोठी िजा घालिलीच तर उत्तर 

ऋण, अथात उणे वचन्द्ह असलेले, Negative, असते हे आपण जाणतो, ि प्रत्यक्ष कृती करताना ‘मोठीतून 
लहान’ अशीच िजार्बाकी करून उत्तरामागे मात्र उणे वचन्द्ह (-) वलवहतो. आपणास जाणीि, तारतम्य 
असल्याने आपण हे काम व्यिक्स्थत करतो, पण जडस्िरूप संगणकास हे कसे जमायचे? दोन सखं्यापंैकी 
लहान कोणती ि मोठी कोणती याचे वनधारण, त्याच्या रीतीने का होईना, संगणकाने कसे कराियाचे? पुढे 
दशवविल्याप्रमाणे सरं्बंवधत (दोन) संख्यामंध्ये िजार्बाकी घडिनू ि तीही पूरक रीतीने घडिनू त्याला हे साध्य 
होते : 

समजा १५ ि १० या संर्बंवधत संख्या आहेत. प्रथम १५-१० =५ ही िजार्बाकी पूरक रीतीने करू — 
 

 
 
या उदाहरणातंील संख्याकंरता िास्तविकपणे चार पेक्षा अवधक स्तंभ लागत नाहीत; पण पूरक 

संख्या वमळविल्यानंतर डािीकडे पाचव्या जादा स्तंभात अकं आला; (अथात्   तो हातचा १ असून प्रस्तुत 
कृतीच्या अखेरीस तेथून काढून रीतीप्रमाणे एकं स्थानी वमळिला) केिळ १५, १० या दोन अंकाचं्या 
िजार्बाकीतच हे घडू शकले असे नाही. मोठीतून लहान संख्या िजा टाकताना हे वनत्य घडते. पाहा : — 
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येथे (१५ तून) िजा जाऊ शकणाऱ्या महत्तम ि लघुतम संख्या िजा घालिल्या. सिवस्िी िगेळ्या 

दोन संख्या घेतल्या तरी जादा स्तंभात “१” येिे ही गोष्ट मोठीतून लहान संख्या िजा घालिताना 
घडतेच.पहा : 

 

 
 
पण सरळ िजार्बाकी अशक्य असेल तर, म्हणजेच लहान संख्येतून मोठी संख्या िजा घालि ू

लागलो तर पूरक रीतीच्या उपयोगाने काय घडते ते पाहा: 
 

९ - १० = -१;  १ -१०=-९ 
 
या दोन टोकाचं्या िजार्बाकी करू — 

१००१  (९)  ०००१ (१)   
+ ०१०१  १०(१०१०) ची पूरकसखं्या + ०१०१ १०(१०१०) ची पूरकसखं्या 

१११०    ०११०    
 
येथे दोन्द्हीपैकी कोणत्याही उदाहरणात डािीकडच्या जादा स्तंभात अकं आला नाही! हा फरक 

लक्षणीय आहे. असे घडणे, हा लहान संख्येतून मोठी संख्या िजा घालविल्याचाच पवरणाम होय. 
उदाहरणाचे उत्तर ऋण येणार याची ही सूचना होय. दुसरी गोष्ट, डािीकडच्या जादा स्तंभात “१” हा अकं 
आला नाही तेव्हा तो उजिीकडे आणून वमळिण्याचा (end-around carry चा) प्रश्नच उद्भित नाही. 
वतसरी गोष्ट, आलेली उत्तरे, अनुक्रमे १४ (१११०) ि ६ (०११०) ही विवचत्र वदसतात. याचे कारण या 
संख्या उत्तराच्या संख्या नसून याचं्या पूरक संख्या या उत्तराच्या संख्या होत! १११० ची पूरक ०००१ अथांत 
१ हे पवहल्या उदाहरणाचे येथिरचे उत्तर ि ०११० ची पूरकसंख्या १००१ अथात ९ हे दुसऱ्या उदाहरणाचे 
येथिरचे उत्तर. यानंा उणे वचन्द्ह (-) लािल्यानंतर अवंतम उत्तरे वमळतात ती अनुक्रमे -१ ि -९. 

 
कागदािरील आकडेमोडीने दशवविलेली उपरोक्त वसद्धी संगणकातं कशी प्राप्त होते हे यथाक्रम 

कळणार आहे. तूतव एिढे समजाि ेकी दोन संख्यामंध्ये मोठी कोणती, लहान कोणती याकडे लक्ष न देता 
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त्यािर प्रस्तुत पूरक िजार्बाकीची कृती केली तरी आपणासं त्यामंधील भेद स्पष्ट होतो, त्याप्रमाणेच 
संगणकामध्ये ही पूरक िजार्बाकीची कृती घडल्याने त्याला तो भेद प्रतीत होतो. याचा इत्यथव हा की, 
संगणक हाताळू शकेल अशा कोणत्याही दोन संख्यामंधून तो ‘लहान कोणती? मोठी कोणती?’ याचा 
वनणवय, हे पूरक िजार्बाकीचे तंत्र िापरून करू शकतो. ही त्याची क्षमता (power of comparison) एक 
महत्त्िाचा गुण होय. 

 
णिमान गुिाकार : 

 
 वद्वमान पद्धतीने गुणाकार कसा केला जातो ते आता पाहू. गुणाकार हा मलूतः पनुः पुनः केलेली 

र्बेरीजच आहे. गुण्य संख्या गुणक संख्येइतक्या िळेा (प्रकिा, गुणक संख्या गुण्य संख्येइतक्या िळेा) माडूंन 
र्बेरीज करायची हा गुणाकाराच्या कृतीचा आशय असतो असतो अगदी सुरुिातीला तयार झालेल्या 
संगणकामंध्ये याप्रमाणे कृती होत असे. पण आताची प्रस्थावपत पद्धती, आपण करतो त्या नेहमीच्या 
गुणाकाराच्या पद्धतीसारखीच आहे; ती म्हणजे–गुणक संख्येतील अकंानंी गुण्य संख्येला गुणनू आलेले 
गुणाकार एकाखाली एक, पण दर पुढचा गुणाकार एक स्थान डािीकडे सरकिलेला असा माडंाियाचा ि 
नंतर या आवंशक (partial) गुणाकाराचंी र्बेरीज करायची. वद्वमान पद्धतीत हे सिवच काम सोपे होतें; कारण 
गुणक अंक “१” असेल तर त्यामुळे आलेला गुणाकार म्हणून गुण्य संख्या पुनः तशीच माडंायची, ि गुणक 
अंक “०” असेल तर काहीच माडंायचे नाही, मात्र नंतरच्या अंकाने (जर तो अंक “१” असेल तर) गुणनू 
आलेला गुणाकार आणखी एक घर डािीकडे सरकून माडंण्याचे अिधान ठेिायचे, एिढेच कराि ेलागते. 
गुणक संख्येत लागोपाठ अवधक शनू्द्ये असतील तर त्यानंतरचा येणारा गुणाकार वततकी अवधक घरे सोडून 
वलहायचा हे ओघानेच आले. 

 
पण या रीतीतही िरिर न वदसणारी एक अडचण येते. र्बेरीज कराियाच्या अकंाचं्या एखाद्या 

स्तंभात “१” हा अंक तीनपेक्षा अवधक िळेा आला तर ‘हातचा’ एकच न येता अवधक ‘हातचे’ येऊ शकतात; 
आवण दोन प्रकिा दोनपेक्षा अवधक ‘हातचे’ आले तर त्याचें होणारे पके्क हातचे, वनकटच्या डाव्या स्तंभाच्या 
र्बेरजेतच नव्हे तर पवलकडच्या-पवलकडच्या स्तंभाचं्या र्बेरजातं वमळिणे आिश्यक ठरते. ही अडचण 
टाळण्याकरता, दोन आवंशक गुणाकार हाती येताच त्याचंी र्बेरीज उरकून टाकायची ि तीत क्रमाने पढुचे 
गुणाकार वमळित राहायचे, ही युक्ती वद्वमान पद्धतीत अिलंवर्बली जाते. खालील उदाहरण पाहाि े: — 

 
५३  ११०१०१    

× ३९  × १००१११    
  ११०१०१ – पवहला आंवशक गुणाकार 
  ११०१०१· – दुसरा  ” ” 
  १००१११११ – र्बेरीज ” ” 
  ११०१०१·· – वतसरा ” ” 
  १०१११००११ – र्बेरीज ” ” 
  ११०१०१···· – चिथा ” ” 
२०६७  १००००००१००११ – अंवतम र्बेरीज 
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णिमान भागाकार–  

 
वद्वमान भागाकाराच्या र्बार्बतीत दशमान भागाकारातं नसणारी एक महत्त्िाची सुलभता प्राप्त होते; 

ती म्हणजे — दशमान पद्धतीत भाजक संख्येतील अंकाइंतके (प्रकिा एक जास्त इतके) भाज्य संख्येतील 
टोकाकडूनचे अकं विचारात घेऊन त्या संख्येला भाजक संख्येकडून मोठ्यात मोठा वकतीचा भाग लाग ू
शकेल हे प्रथम अंदाजाि ेलागते; आवण पुढे त्या भाग लागलेल्या अंकाचा ि भाजक संख्येचा गुणाकार त्या 
संख्येखाली गुणाकार त्या सखं्येखाली माडूंन िजार्बाकी करणे इ. वक्रया क्रमाने कराव्या लागतात. वद्वमान 
पद्धतीत या गोष्टींचा प्रश्वच उद्भित नाही, कारण येथे मोठ्यात मोठा भाग लागणार १ चा! तेिढा लागतो का 
नाही हे पाहाि ेलागते. त्याकवरता मग भाजक संख्येतल्याइतक्या भाज्य संख्येतील डािीकडच्या अंकाचंी 
संख्या भाजक संख्येइतकी प्रकिा मोठी असली पावहजे हे पाहायचे ि तसे नसल्यास पवहला भाग ० चा 
लागला असे धरून भाजक संख्या एक घर पुढे सरकिनू वलहायची ि िजार्बाकीची पढुील कृती करायची. 
खालील उदाहरणात ही सरक दाखविली आहे— 

 
उदाहरण : १३१ ÷ ३९ (उत्तर : भागाकार ३, र्बाकी १४) 
 १००१११ ) १०००००११ (०११=३   
   १००१११    
   ००११०१०१    
   १००१११    
   ००००१११० =१४   

 
कोणताही गुणाकार हा मूलतः र्बेरीज असतो त्याचप्रमाणे कोणताही भागाकार हा मलूतः िजार्बाकी 

असतो, आवण संगणकातं िजार्बाकीसुद्धा पूरक रीती योजून र्बेरजेच्या कृतीनेच साध्य होते. याचा इत्यथव 
असा की अंकगवणताच्या चारी प्राथवमक कृती र्बेरजेची कृती करून साधता येतात. सगंणकात याप्रमाणे केले 
जाते. सरं्बंवधत संख्याचें आधी इष्ट तसे पवरितवन करून ि नंतर योग्यरीतीने र्बेरजेचा प्रयोग करून गवणताचे 
उत्तर काढले जाते. 
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प्रकरि : ५ णिमान अकंगणित—भाग २ 
 

णिमान पद्धतीच्या उपयोगातील सोयी-गैरसोयींची णचणकत्सा. 
 

णिमानाणंकत दशमान संख्या (Binary Coded Decimals, BCD). 
 

णिमानाणंकत संख्याचं्या अकंगटात ‘पदरचे सहा’ णमळिून िेरीज, िजािाकी. 
 

णत्रयुत सूत्र’ ि त्याचा णिमानाणंकत अकंगणितात उपयोग. 
 

णिमान पद्धतीच्या उपयोगातील सोयी-गैरसोयींची णचणकत्सा :  
 
अंकीय संगणकाच्या कायवपद्धतीत अंक आवण विजेचे स्पंद यामंध्ये सुसूत्र सरं्बंध असणे हे 

अत्यािश्यक ठरल्याने याकामी दशमान ऐिजी वद्वमान अंकपद्धती स्िीकारािी लागली असा वनष्ट्कषव मागे 
काढून दाखविला; ि त्याच्या अनुषंगाने थोडेर्बहुत वद्वमान पाटी-गवणत आपण अभ्यासले. संगणकाकडून 
करून घ्याियाच्या कोणत्याही कामाच्या र्बार्बतीत प्रथम दशमान–ते–वद्वमान ि अखेरीस वद्वमान–ते–
दशमान ही पवरितवने अटळ असल्याचेही स्पष्ट झाले. ही पवरितवन करण्याच्या ज्या गवणती रीती येथिर 
सावंगतल्या त्या मुख्यत्ि,े या दोन पद्धतींच्या परस्पर-संर्बंधाचा ि वद्वमान अकंगवणताचा पवरचय घडविणाऱ्या 
होत्या. संगणकाच्या अंतभागात पवरितवन प्रत्यक्ष कसे घडते याचा उल्लखे तेथे नव्हता. खरे म्हणजे आतील 
भागातं िीज आपली कामवगरी कशी पार पाडते हे समजल्यावशिाय याविषयीची कल्पना येणार नाही. आता 
वतकडे िळू या. तत्पूिी तेथे जे अंकगवणत पार पडते त्याची धाटणी समजून घेणे इष्ट आहे. 

 
याकवरता, गवणत संगणकाच्या सुपुदव होत असताना ि त्याच्या आधी, काय काय घडते याविषयी 

सावंगतलेली मावहती पुनः आठिािी. त्यातून काही महत्त्िाची गोष्ट ध्यानी येणार आहे. वछवरत पट्टी (punch 
tape) प्रकिा वछवरत काडव (punch card) याचं्या द्वारा संगणकाला ज्या दशमान सखं्या कळविल्या जातात 
त्याचें वछरण झालेले असते ते अंकशः झालेले असते. याचा अथव, पंच ऑपरेटरने संर्बंवधत संख्येतील 
पवहल्या अंकाचे र्बटण (key) दार्बताच त्या अकंाचा वनदेश करणारी वछरे पट्टीिर पडतात, नंतर पट्टी योग्य 
तेिढी पुढे सरकते ि वतच्यािर दुसऱ्या अंकाचंी वछरे पडतात, आवण याप्रमाणे पुढे होत राहते. थोडक्यात, 
समग्र संख्येची म्हणनू वछराचंी काही विवशष्ट रचना असते असे नाही; तर प्रत्येक दशमान अकंािद्दल णिणशष्ट 
णिररचना व्हाियाची हीच योजना असते. (‘दशमान अंक’ या दोन शब्दारं्बद्दल ‘दशाकं’ हा संके्षप योजािा हे 
मागेच सूवचत केले आहे, तो यापढेु सोयीप्रमाणे योजंू.) 

 
पुढे, वछवरत पट्टी (प्रकिा काडव) याचंा संगणकामध्ये प्रिशे होत असताना, त्या त्या दशाकंाच्या 

वछराचं्या अनुसार स्पंद–र्बंद याचं्या विवशष्ट जुळणीची वनर्ममती होते. आवण स्पंद=१ ि र्बंद=० असा सकेंत 
रूढ असल्याने प्रत्यक्षातं, संर्बंवधत संख्येतील दशमान अकंाचें मात्र णिमान अकंातं पवरितवन होते. या 
वििचेनाचा इत्यथव हा की, दशमान सखं्येचे वद्वमान संख्येत पवरितवन होण्यापूिी, पवहला टप्पा म्हणून ती 
संख्या, ‘वतचा सागंाडा दशमान, पण वतचे अंक मात्र वद्वमान अंकात पवरिर्मतत झालेले’ अशा वमश्र स्िरूपात 
संगणकात उपक्स्थत असते. याकारणें वतला खरीखुरी प्रकिा वनख्खळ ‘वद्वमान संख्या’ (Binary Number) 
म्हणणे योग्य नाही. वतला ‘वद्वमानावंकत दशमान संख्या,’ प्रकिा संके्षपाने ‘वद्वमानावंकत संख्या’ म्हणणे उवचत 
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ठरते. या शब्दाचंी फोड ‘वजचे केिळ अकं णिमान स्िरूपात आहेत ती (दशमान) सखं्या’ अशी सुलभतेने 
होते. इगं्रजीत अशा सखं्येला Binary Coded Decimal (संके्षपाने BCD) म्हणतात. सगंणकाच्या व्यिहारात 
कोणत्याही दशमान सखं्येला या वद्वमानावंकत अिस्थेतून अिश्यमेि जाि ेलागते. 

 
कोणत्या वद्वमान अंकाचं्या कशा तऱ्हेच्या जुळणीने कोणता दशाकं वनदेवशत व्हािा या र्बार्बतीत 

वनयम असा काहीही असू शकत नाही. दहा दशाकंाकंवरता दहा िगेिगेळ्या जुळण्याचंी आिश्यकता आहे ि 
प्रत्येक जुळणीत चार वद्वमानाकं लागतात एिढेच वनवित आहे. आता, चार वद्वमानाकंाचं्या एकंदर जुळण्या 
होतात सोळा, ि त्यातील दहा वनिडल्यानंतर र्बाकीच्या सहा वनरुपयोगी उरतात. यामुळे, सोळापैकी 
कोणत्या सहा सोडायच्या यािरून, ि वनिडलेल्या दहापैकी कोणती जुळणी कोणत्या दशाकंाची दशवक 
समजायची यािरून, या र्बार्बतीत काही लाख िगेिगेळ्या व्यिस्था होऊ शकतात! प्रकरण ३ मधील 
तक्त्यात दशवविलेली ० ते ९ या अंकाचं्या पवरितवनाची व्यिस्था प्रकिा सूत्र (code) हे त्या लाखापंैकी केिळ 
एक सूत्र होय! पण हे सूत्र इतके स्िाभाविकपणे सुचणारे आहे, की दशमान अंकाचें वद्वमान अंकातं पवरितवन 
करण्याचे ते एकमेि सूत्र असाि े असा समज वनमाण होतो. याकारणे, BCD ही संज्ञा उपरोक्त लाखों 
सूत्रापंकी कोणत्याही सूत्रास लािण्यास तत्ितः हरकत नसली तरी ती प्रायः केिळ त्या तक्त्यात 
दशवविलेल्या सूत्रास लाितात. या सूत्रान्द्िये रचलेल्या चार वद्वमानाकंाचं्या कोणत्याही जुळणीत डािीकडून 
क्रमाने पवहल्या, दुसऱ्या, वतसऱ्या ि चौर्थया स्थानािंर असलेल्या “१” या अंकाचे मूल्य स्थानमाहात्म्यामुळे 
क्रमाने ८, ४, २, १ असे असते. ओघानेच या सूत्राला ८–४–२–१ सूत्र (आठ-चार-दोन-एक सूत्र, 8–4–
2–1 code) असे नाि पडले. आपण सोयीकरता त्याला अष्टैक सूत्र असे नाि देऊ. या नािाची फोड अशी 
होऊ शकेल — ज्यातील पवहला शब्द ‘अष्ट’ आहे ते, प्रकिा ज्याचे कडेचे शब्द ‘अष्ट’ आवण ‘एक’ आहेत ते 
सूत्र. 

 
आता या सूत्रान्द्िये माडंलेल्या दशमान सखं्येपासून वतचे शुद्ध वद्वमान रूप कसे वमळिायचे, 

प्रकर्बहुना संगणकात ते कसे वमळविले जाते हे पाहायचे आहे. याकवरता केल्या जाणाऱ्या कृतीचा आशय 
असा आहे :— दशमान संख्येतील सिात डािीकडच्या अंकाला (स्थानमाहात्म्यामुळे ज्याचे मूल्य सिात 
जास्त असते, त्याला) १० ने गुणायचे; आलेल्या गुणाकारात पुढच्या स्थानािरील अंक वमळिायचा; 
आलेल्या र्बेरजेला पनुः १० ने गुणायचे; पुढचा अकं वमळिायचा.....अशी कृती सखं्येतील शिेटचा अकं 
वमळिपेयंत करायची; आवण मुख्य गोष्ट, हे अंक, तसेच १० (दहा) याचंी वद्वमान रूपे या कृतीत 
िापराियची. अतंी मूळ दशमानसखं्या वद्वमान रूपातं वमळते. उदाहरणाकरता ९७१ (नऊश ेएकाहत्तर) ही 
केिळ तीन-अंकी संख्या घेतली आहे. प्रथम वतची वद्वमानावंकत माडंणी अशी — 
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अखेरच्या ओळीत आलेली दहा-अंकी संख्या ही ९७१ चे शुद्ध वद्वमान रूप होय 
 
केिळ तीन दशाकंाचं्या संख्येच्या पवरितवनाकरता नुसत्या कागदािरचा व्याप एिढा वदसतो तर 

पंधरा-पंधरा-अंकी संख्याचं्या पवरितवनाचा ि ते संगणकामध्ये घडविणाऱ्या िीजसरण्याचंा व्याप केिढा 
असेल ि त्याचें कायव १०० टके्क वर्बनचूक पणे पार पडाि ेअसे संचालन करणारी व्यिस्था वकती गंुतागंुतीची 
असेल याची तूतव नसती कल्पनाच करता येईल! 

 
आणखी एक कल्पना करणे जरूरीचे आहे– संगणकास घातलेल्या गवणतातील सिव संख्याचें 

याप्रमाणे पवरितवन झाले ि नंतर त्यािर खास गवणत सोडविण्याच्या म्हणून कराियाच्या त्या गवणती कृती 
(computation) झाल्या म्हणजे येणाऱ्या वद्वमान संख्येचे पुनः दशमान संख्येत पवरितवन घडून ती उत्तराची 
संख्या र्बाहेर पडल्यािरच सगंणकाचे काम सपंते. हे दुसरे पवरितवन तर िरच्यापेक्षा वकचकट िाटाि ेअसे 
आहे. त्याच्या कृतीचा नुसता आशयच येथे देत आहे :– उत्तराच्या वद्वमान संख्येला दहाने (अथात १०१० 
ने) भागायचे, ि उरणारी ४–वद्वमानाकंी र्बाकी अवंतम उत्तरातील सिात उजिीकडचा अंक गट म्हणनू 
माडंायची; आलेल्या भागाकाराला दहाने पनुः भागायचे ि उरलेल्या र्बाकीचा ४ वद्वमानाकंाचा गट मघाच्या 
र्बाकीच्या डािीकडे माडंायचा)......आवण ही कृती भाग लागणे अशक्य होईपयंत करायची. या कृतीत 
‘र्बाकी’ म्हणून संर्बोधलेल्या अंक-गटाचंी जी क्रमिार माडंणी येते ते वद्वमानावंकत रूपात माडंलेले गवणताचे 
उत्तर होय. िाचकानंी याप्रमाणे भागाकार करून मघाचे ९७१ उत्तर काढण्याची कसरत करून र्बघािी. 

 
या सिव प्रकारात, दोन्द्ही पवरितवनाचं्याकवरता होणारी आकडेमोड ही गवणताच्या सोडिणुकीतला 

अत्यािश्यक असा भाग तर नसते, पण सोडिणुकीचे सिव अंकगवणत (main computation) हे वद्वमान 
पद्धतीतच व्हाियाचे असल्याने ती पत्करािी लागते. अशा पवरक्स्थतीत, ती मधल्या मुख्य ि आिश्यक 
आकडेमोडीच्या तुलनेने अिजड, दीघवसूत्री ठरू लागली तर ती गैरसोयीची र्बार्ब टाळता आल्यास उत्तम, 
अशी कल्पना साहवजकच सुचते. संगणकाकडून करून घेतल्या जाणाऱ्या कामाच्या स्िरूपाचा विचार 
केल्यािर या विधानाची यथाथवता ध्यानी येईल. 
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संगिकाकडून करून घेतल्या जािाऱ्या कामाचे ढोिळ मानाने दोन प्रकार पडतात. एक प्रकार 
शास्त्रीय समस्या ि अिघड गणिते याचंा. हीं सोडविताना कराव्या लागणाऱ्या गवणती वक्रया 
(computations) र्बहुधा अवत क्क्लष्ट ि प्रदीघव असतात. मात्र प्रत्यक्ष त्या समस्येच्या प्रकिा गवणताच्या 
म्हणून ज्या संख्या संगणकाला सुरुिातीस पुरिाव्या लागतात, त्या तुलनेने थोड्या असतात. या प्रकाराचे 
उदाहरण द्यायचे झाले तर ते चंरािर पाठिायच्या अिकाशयानासरं्बंधीच्या गवणताचे देता येईल. यानाचे 
िजन, त्याच्या प्रके्षपणाकरता लागणारा अक्ग्नर्बाणाचा पे्ररक, र्बाणातील इधंनाचे ि संपूणव र्बाणाचे सुरुिातीचे 
िजन, यानाचा क्षणोक्षणी र्बदलत जाणारा िगे, इ. इ. चे गवणत वकती क्क्लष्ट ि प्रदीघव असेल त्याची कल्पना 
करािी. अशा र्बार्बतीत गवणतातील संख्याचंी दशमान ते वद्वमान प्रकिा उलट पवरितवने एक िळे क्षम्य 
ठरतात, कारण त्या दोहोंमध्ये व्हाियाच्या गवणती कृतीचा व्याप तुलनेने फार फार मोठा असतो. 

 
पण कंपन्द्याचं्या व्यिस्थापनासंर्बधंीचे प्रकिा उद्योग-व्यिसायातील प्रश्नासंर्बधंीचे असंख्य णहशेि 

करून घेण्याकरता जेव्हा संगणकास कामास जंुपतात तेव्हा पवरक्स्थती याच्या उलट असते प्रत्येक वहशरे्बाचे 
उत्तर (अवधक असतील तर उत्तरे) काढण्याकरता कराि े लागणारे गवणती काम तुलनेने अल्प ि साधे 
असते. प्रकर्बहुना याच कारणाकवरता त्यानंा ‘गवणते’याच्याएिजी ‘वहशरे्ब’ म्हटले आहे. दुसरी गोष्ट, असे 
वहशरे्ब हजारोंनी (क्ववचत लाखानंी) कराियाचे असतात आवण एका वहशरे्बाचा दुसऱ्या वहशरे्बाशी र्बहुधा संर्बधं 
नसतो. एका वहशरे्बातल्या सखं्या दुसऱ्यातल्यापेक्षा िगेळ्या असतात, पण त्यािंर करायच्या गवणती वक्रया 
र्बहुधा त्याच त्याच ठाराविक असतात. याचा अथव, सगंणकाने कराियाची ती िगेिगेळी कामे असतात. 
एखाद्या कंपनीतल्या हजारो कमवचाऱ्याचें मावसक हजेरी/गैरहजेरीनुसार काढलेले पगार, भते्त, फंड, इन्द्कम   
टॅक्स इ. विषयीचे वहशरे्ब या दुसऱ्या प्रकारात मोडतील. अशा पवरक्स्थतीत, प्रत्येक वहशरे्बातील आिश्यक 
त्या गवणती कृतीपूिी ि नंतर संगणकाला कराि ेलागणारे पवरितवनाचे काम जर टाळता आले, म्हणजेच, 
णहशेिातील संख्या णिमानाणंकत अिस्थेत असतानाच त्या इष्ट गणिती णक्रयात भाग घेऊ शकल्या ि 
णहशेिाचे उत्तर िरोिर णनघाले, तर ती मोठी स्िागताहय घटना ठरते! 

 
प्रत्यक्षात हे शक्य झाले आहे! दशमान संख्याचें वनख्खळ वद्वमान रूपात पवरितवन न झाले तरी काम 

भागाि े अशा काही योजना, काही गवणती रीती वसद्ध झाल्या आहेत! त्यातील एक-दोन रीती आता 
समजािनू घ्याियाच्या आहेत. त्यापंैकी पवहल्या रीतीची चचा ही मुख्यत्ि ेया ‘मधल्या िाटेचे’ (short cut 
चे) ममव समजाि ेम्हणून केलेली आहे: 

 
समजा, दोन दशमान सखं्याचंी र्बेरीज व्हाियाची आहे. अशािळेी दोन दोन दशाकंाचंा एक असे जे 

स्तंभ होतात त्यातील प्रत्येक स्तंभाऐिजी स्तंभातील खालच्या-िरच्या दशाकंाचे वनदशवक असलेले चार 
चार वद्वमानाकं वलहून, त्या चार चार स्तंभाचंा एक गट अशा व्यिस्थेत संख्याचंी माडंणी झालेली आहे. 
आता अशी पवरक्स्थतीत आपण सरधोपट वद्वमान र्बेरीज करू लागलो तर घोटाळा होईल हे अपेवक्षतच आहे. 
खालील उदाहरणािरून हे ध्यानी येईल. —मघाच्या उदाहरणातील ९७१ मध्ये वमळिण्याकरता येथे २३४ 
(दोनश ेचौतीस) ही संख्या घेतली आहे. 

 
साधी दशमान र्बेरीज संख्या वद्वमानावंकत (BCD) गटात माडूंन त्याचंी र्बेरीज  

९७१  १००१ ०१११ ०००१ 
+ २३४  + ००१० ००११ ०१०० 

१२०५  १०११ १०१० ०१०१ 
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 ↓  (११) (१०) (५) 
१२०५   १११०५  

 
र्बेरजेतील वद्वमानावंकत गटाचें पुनः दशाकंातं पवरितवन केल्यािर १११०५ (अकरा हजार एकश े

पाच) ही संख्या वमळते. िास्तविक र्बेरीज आली पावहजे १२०५ (एक हजार दोनश ेपाच) या घोटाळ्याचे 
कारण ध्यानी येण्यास फारशी अडचण पडू नये. जेथे कसल्याच ‘हातच्या’ अंकाचा प्रश्न येत नाही त्या 
उजव्या कडेच्या गटाची र्बेरीज ५ ही र्बरोर्बर येते. यािरूनही घोटाळ्याचे कारण स्पष्ट होईल. मधल्या 
गटाची र्बेरीज आली पावहजे ० ि हातचा १ डािीकडच्या गटाकरता गेला पावहजे, पण येथे वद्वमान 
अंकगवणत िापरले गेले असल्याने ि या गटाची आलेली र्बेरीज १० (दहा) ही १०१० या चार वद्वमान अंकात 
ठीक सामाित असल्याने ती तशीच्या तशी खाली वलवहली गेली आहे. वद्वमान गवणताच्या वनयमानुसार चार 
वद्वमान अंकातं न मािणारी म्हणजे ‘१६ प्रकिा अवधक’ इतकी र्बेरीज आली तरच हातचा १ डािीकडे जाणार. 
त्यामुळे आपले १० जागच्या जागी तसेच रावहले. पण आपणास असे घडाियास हि ेआहे की, कोणत्याही 
गटाची र्बेरीज ‘१० प्रकिा अवधक’ येताच हातचा १ वनघािा ि गटाखाली वलहायची ती संख्या र्बेरजेतून १० 
िजा करून उरेल ती असािी. 

 
या विश्लेषणािरून इष्ट ते साधण्याची एक युक्ती सहज सुचते, ती अशी :—‘गटाची र्बेरीज १० 

प्रकिा अवधक येत असल्यास वतच्यात पदरचे ६ वमळिायचे ि येणारा हातचा १ डािीकडे पाठिनू उरेल ती 
र्बाकी खाली वलहायची; आवण गटाची र्बेरीज १०पेक्षा कमी येत असेल तर ही कृती करायची नाही.’ 
[कोणत्या गटाच्या र्बार्बतीत ही कृती करायची ि कोणत्या गटाच्या र्बार्बतीत करायची नाही, याचा वनणवय 
संगणक कसा करतो हे आताच समजणार नाही. मात्र हा वनणवय करणाऱ्या ि त्यानुसार ‘६ वमळिण्याची’ 
कृती करणाऱ्या िीजसरणीचे काम फार मनोरंजक आहे एिढे येथे सुचिनू ठेिणे इष्ट िाटते]. 
 

आता उदाहरणातील र्बेरजेला ही कृती लाि ू— 
 

९७१ चे वद्वमानावंकत रूप – १००१  ०१११  ०००१ 
+ २३४ ” ” ” – + ००१०  ००११  ०१०० 
आली तशी माडंलेली र्बेरीज – १०११  १०१०  ०१०१ 
+ पदरचे ६ (०११०) – + ०११०  ०११०  – 
   १ ००१  १ ००००  ०१०१ 
    १ ↲   – 

   १ ००१०  ००००  ०१०१ 
दुरुस्त वद्वमानावंकत र्बेरीज – (१) (२)  (०)  (५) 
दशमान अंकातं उत्तर –       
 

उत्तर र्बरोर्बर आले आहे आवण त्याकरता कृती अत्यल्प करािी लागली! ९७१ या संख्येचे शुद्ध 
वद्वमान रूप काढण्याची कृती ि व्याप आपण पावहला. उदाहरणातल्या दुसऱ्या संख्येच्या (२३४ च्या) 
पवरितवनाकरता वततकाच व्याप पडला असता. नंतरची र्बरेीज सुलभतेने झाली असती हे खरे; पण र्बेरजेच्या 
वद्वमान रूपाचे भागाकाराच्या कृतीने दशमान रूपातील १२०५ हे उत्तर काढण्यास पुनः र्बराच व्याप पडला 
असता. हे सिव व्याप टाळता आले आहेत! िाचकानंी येथे विचार करािा, की हे गवणत सुटले ते केिळ 
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वद्वमान अंक (Bits) िापरून; म्हणजे स्पंद-र्बंद याचं्या उपयोगानेच हे काम झाले असणार, पण त्याचर्बरोर्बर 
गवणताच्या सुरुिातीचे ि अखेरचे पवरितवनाचे दीघवसूत्री काम मात्र कराि े लागले नाही, ही केिढी मोठी 
सोय झाली! 

 
‘पदरचे ६ वमळिण्याच्या’ रीतीसारखीच प्रकर्बहूना वतचेच प्रवतवचत्र अशी दुसरी रीत योजता येते. या 

रीतीत विशषे कृती कराियाची ती म्हणजे ‘चार चार वद्वमानाकंाचं्या संर्बवंधत दोन गटांची र्बेरीज १० प्रकिा 
अवधक येत असल्यास वतच्यातून १० िजा करायचे, उरेल ती र्बाकी खाली माडंायची, ि हातचा १ 
डािीकडच्या गटजोडीच्या र्बरेजेत पाठिायचा’ या रीतीचा आता िगेळा खुलासा द्यायला नको. िाचकानंी 
या रीतीची उदाहरणे स्ितःच सोडिािी. १० (१०१०) िजा घालिणे म्हणजे वतची पूरक संख्या (०१०१) 
वमळविणे हे समीकरणही आता सागंण्याची जरूरी नाही. िजार्बाकीचे गवणत सोडिायला या दोन्द्ही रीती 
वततक्याशा सोयीच्या ठरत नाहीत ि यामुळे संगणकात या रीतीनुसार काम करणाऱ्या सरण्याचंी योजना 
सहसा करीत नाहीत. 

 
पण आणखी एका अवभनि रीतीनुसार वद्वमानावंकत सखं्यांचे (Binary Coded Decimals चे) 

गवणत सोडविण्याची योजना अनेक संगणकातं वसद्ध असते. या रीतीचे प्रकिा सूत्राचे नाि णत्र-अणधक सूत्र 
प्रकिा णत्रयुत सूत्र असे आहे. इंग्रजीत याला Excess–Three Code म्हणतात. या सूत्राच्या उपयोगाचे 
कारण प्रकिा धोरण येथिर वििवेचले तेच आहे. त्याचा पुनरुल्लखे येथे इष्ट िाटतो – दशमान अंकाचं्या 
र्बेरजेत र्बेरीज १० प्रकिा अवधक आली का हातचा १ काढला जातो, तर त्याच अंकानंा वद्वमान रूप देऊन 
येणाऱ्या चार–चार वद्वमानाकंाचं्या र्बेरजेत (म्हणजेच वद्वमानावंकत र्बेरजेत, BCD addition मध्ये) र्बेरीज 
कमीतकमी १६ आल्यािरच हातचा १ वनघतो. या दोन उत्तरात अथातच तफाित पडते ि ती दूर करून 
र्बेरजाचंा मेळ र्बसिण आिश्यक असते. प्रस्तुत वत्रयुत सूत्र िापरून ते साधले जाते. कसे ते आता पाहू. 

 
णत्रयुत सूत्र (Excess – Three Code).  

 
‘सूत्र’ शब्दाचा अथव येथे ‘विशषे रीती’ ‘विशषे योजना’ प्रकिा फॉम्युवला असा कराियाचा. या 

सूत्रान्द्िये, मूळ दशमान सखं्येतील केिळ अंकाचेंच पवरितवन केले जाते, पण ते अष्टैक सूत्रासारखे नसते; 
तर, कोित्याही दशमान अकंात ३ णमळिून येिाऱ्या अकंाचे नेहमीच्या पद्धतीने (म्पहिजेच अष्टैक 
सूत्रानुसार( जे णिमान रूप येते, ते या आधीच्या दशमान अकंाचे णिमान रूप धरले जाते. या णसद्धातंाचा 
उपणसद्धातंही उघड आहे : — कोित्याही चार णिमानाकंाचं्या गटातून ३ (अथात ००११( िजा करून 
येिाऱ्या िजािाकीने णनदेणशत होिारा दशमान अकं हा मूळच्या गटाने णनदेणशत होतो, असे समजायचे. 
उदा. वत्रयुत सूत्रान्द्िये २ चे वद्वमानरूप (म्हणजे २ + ३ = ५ चे वद्वमानरूप) ०१०१ हे होय; ०+३ चे म्हणजे 
३ चे वद्वमान रूप ००११ हे ० चे वद्वमानरूप समजायचे! ०१११ हा वद्वमानाकंाचंा गट (०१११ – ००११ = 
०१००=) ४ या दशाकंाचा वनदशवक समजायचा, आपण नेहमी समजतो तसा ७ चा वनदशवक समजायचा 
नाही. या नव्या सूत्रानुसार पवरितवन करून दशमान अंकाचंी जी वद्वमान रूपे वमळतात त्यानंा ‘वत्रयुत 
रूपे’(Excess–Three forms) म्हणणे रास्त ि सोयीचे ठरते. अशा रूपातील अंकाचं्या संख्यानंाही ‘वत्रयुत 
माडंणी’ च्या सखं्या म्हणणे योग्य ठरते. खाली काही प्रमुख संख्याचंी (अ) शुद्ध वद्वमान रूपे, (र्ब) 
वद्वमानावंकत (म्हणजे BCD) रूपे, ि (क) वत्रयुत रूपे वदली आहेत. त्याचंी तुलना उद् र्बोधक ठरेल. 

 
 



 अनुक्रमणिका 

दशमान संख्या शुद्ध वद्वमान रूप वद्वमानावंकत रूप (BCD) वत्रयुत रूप 
(Excess–Three) 

० ०००० ०००० ००११ 
१ ०००१ ०००१ ०१०० 
२ ००१० ००१० ०१०१ 
३ ००११ ००११ ०११० 
४ ०१०० ०१०० ०१११ 
५ ०१०१ ०१०१ १००० 
६ ०११० ०११० १००१ 
७ ०१११ ०१११ १०१० 
८ १००० १००० १०११ 
९ १००१ १००१ ११०० 

१० १०१० ०००१ ०००० ०१०० ००११ 
११ १०११ ०००१ ०००१ ०१०० ०१०० 
१२ ११०० ०००१ ००१० ०१०० ०१०१ 
१३ ११०१ ०००१ ००११ ०१०० ०११० 
१४ १११० ०००१ ०१०० ०१०० ०१११ 
१५ ११११ ०००१ ०१०१ ०१०० १००० 

२३४ १११०१०१० ००१०० ००११ ०१०० ०१०१ ०११० ०१११ 
९७१ ११११००१०११ १००१ ०१११ ०००१ ११०० १०१० ०१०० 

 
वत्रयुत सूत्रानुसार माडंलेल्या संख्याचें अंकगवणत कसे केले जाते हे आता पाहायचे आहे. पण 

तत्पूिी एक महत्त्िाची गोष्ट ध्यानी घ्यािी, की संगणकाच्या कायवपद्धतीत या सूत्राच्या अमलर्बजािणीची 
सुरुिात होते ती, सोडिायच्या गवणताचा (प्रकिा वहशरे्बाचा) मजकूर पचं होऊ लागताच होते! घडते ते असे 
: — गवणतातल्या संख्यातंील अंक जसजसे पंच होतात तसतशी आपोआप त्याचंी वत्रयुत रूपेच संगणकातं 
वनयोवजत जागी माडंली जातात. म्हणजे यािळेचे हे ३ वमळिण्याकरता, संगणकाला र्बेरजेचे इ. मुद्दाम 
िगेळे काम कराि ेलागत नाही. त्याचप्रमाणे, गवणत सुटून वनघालेल्या वत्रयुत रूपातंल्या उत्तराचे पवरितवन 
आपोआप होऊन संचालक व्यक्तीला उत्तर दशाकंात वमळते. थोडक्यात, या सूत्रानुसार काम करणाऱ्या 
संगणकातील सरण्याचंी रचना ि योजना तशी विशषे प्रकारची असते. 

 
या सूत्रािर अवधवष्ठत अंकगवणतापैकी र्बेरीज कशी कराियाची ते पढेु सावंगतले आहे : — र्बेरजेचे 

पुढील दोन प्रकार संभितात –(अ) गटाच्या र्बेरजेतून हातचा वनघत नाही अशी क्स्थती; ि (र्ब) हातचा 
वनघतो अशी क्स्थती. या दोन क्स्थतींकरता कृती करण्याचे दोन िगेिगेळे वनयम आहेत. (अ) प्रकारच्या 
र्बेरजेतून ३ िजा करायचे असतात, कारण वत्रयुत रूपातंील िरच्या ि खालच्या प्रत्येक गटार्बरोर्बर एकेक 
३, (म्हणजे एकदंर ६) र्बेरजेत आलेले असतात. सूत्राप्रमाणे फक्त ३ च अवधक असले पावहजेत. तेव्हा 
र्बेरजेतून ३ िजा करून ती शुद्ध केली जाते. (र्ब) प्रकारच्या र्बेरजेत ३ आणखी वमळिायचे असतात! पण 
(र्ब) विषयीचा खुलासा नंतर होईल. प्रथम (अ) ची उदाहरणे पाहू. 
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 ५  १००० —  ५ चे वत्रयुत रूप  
+ २  + ०१०१ —  २ ” ” ”   
 ७  ११०१ —  हे मात्र ७ ते वत्र + वत्रयुत रूप होय; म्हणून त्यातून  
   - ००११ —  ३ उणे केले; त्यामुळे  
   १०१० —  हे आता ७ चे वत्रयुत रूप झाले. 
एक-अंकी संख्येनंतर आता दोन-अंकी संख्येचे उदाहरण — 
 २४   ०१०१  १११  — २४ ची वत्रयुत माडंणी , 

+ ३५  + ०११०  १०००  — ३५ ची  ” ” ” 
 ५९   १०११  ११११  — र्बेरजेच्या प्रत्येक गटाची वत्र + वत्रयुत 

माडंणी, 
   – ००११ – ००११  — म्हणून प्रत्येक गटातून ३ िजा केले, 
    १०००  ११००  — ५९ ची वत्रयुत माडंणी. 
आता (र्ब) प्रकाराच्या र्बेरजेचे उदाहरण — 
 ३७   ०११०  १०१०  — ३७ ची वत्रयुत माडंणी 

+ ४५  + ०१११  १०००  — ४५ ची ” ” 
 ८२   १११० १ ००१०  — आली तशी माडंलेली र्बेरीज  
   

- ००११ + ००११ 

 

— { 
डािीकडच्या गटातून हातचा 
वनघत नसल्याने ३ िजा केले 
ि उजिीकडच्या गटातून 
हातचा वनघत असल्यान 
र्बेरजेत ३ वमळिले. 

    १०११  ०१०१  – ८२ ची वत्रयुत माडंणी. 
 
डािीकडच्या गटातून ३ िजा केले त्याचा खुलासा आलाच आहे. उजिीकडच्या गटाच्या र्बेरजेत ३ 

वमळविले त्याचा खुलासा असा : —या सूत्राचा अिलंर्ब करून केलेल्या कोणत्याही दोन वद्वमानाकंी गटाचं्या 
र्बेरजेत अवधक ६ येतात. ते या र्बेरजेतही आले; हातचा वनघाला याचा अथव १६ डािीकडच्या गटात गेले; 
हातच्यार्बरोर्बर १० डािीकडे जािते हे तर आपले अमीष्ट आहे; तेव्हा हे १० ि र्बेरजेत आलेले (वत्र + वत्र) ६ 
वनघून गेले असे समजता येते. म्हणजे र्बरोर्बर वफटंफाट झाली आहे. आलेली र्बेरीज (दशाकंातं याियाचे 
ते) अवंतम उत्तर आहे. पण गवणताच्या सिव वक्रया पूणव होईपयंत सिव अंक वत्रयुत रूपातंच रावहले पावहजेत 
असे र्बंधन असल्याने त्या र्बेरजेत ३ (००११) वमळिणे आिश्यक असते. 

 
हे सूत्र िापरून माडंायच्या वद्वमानावंकत संख्याचें ि त्याचंी र्बेरीज कशी करािी याचे ममव आपणासं 

समजले. आता येथिर नमुन्द्याच्या उदाहरणातं घेतलेल्या संख्याचंी र्बेरीज खाली वदली आहे : 
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 ९७१   ११००   १०१०  ०१०० 
+ २३४  + ०१०१   ०११०  ०१११ 
 १२०५  १ ↰ १ ↰     

   १ ००१०  १ ००००  १०११ 
  + ००११ + ००११  + ००११ - ००११ 
  ०१००  ०१०१   ००११  १००० 
  १  २   ०  ५ 
 
सिांत डािीकडे सहस्त्रस्थानच्या गटात आलेला हातचा १ हा अससं्कावरत होता. वत्रयुत सूत्राच्या 

वनयमानुसार ३ (००११) वमळिणे अिश्य ठरते, ते येथे केले आहे, अंवतम दशमान उत्तर वमळताना, ते 
प्रत्येक गटातून ३ िजा होऊनच वमळते; कडेच्या या विशषे गटातूनही ३ िजा होऊनच उत्तर वनघेल. 

 
णत्रयुत िजािाकी. िजार्बाकीचे काम पूरक रीतीने, म्हणजे र्बेरजेती कृती करून होऊ शकते हे 

आपणास माहीत झाले आहे, आवण वत्रयुत र्बेरजेच्या कृतीचा सिव खुलासा िर झाला आहे; तेव्हा वत्रयुत 
िजार्बाकी सहज करता येईल. दोन दशाकंाचं्या र्बेरजेतून ज्यािळेी ‘१० चा हातचा’ वनघतो, त्याच िळेी ती 
र्बेरीज वत्रयुत सूत्र िापरून केल्यास ‘१६ चा हातचा’ कसा वनघतो ि त्या दोहोतील तफाित आपोआप कशी 
दूर होते हे िर सावंगतले आहे. हे शक्य झाल्यामुळे मग िर उल्लेखलेल्या शजेारशजेारचा गटामंध्ये ‘हातच्या’ 
ची जी देिघेि होते, वतच्याकडे लक्ष देण्याची जरूर राहात नाही. संख्याचं्या संपूणव र्बेरजेतून सिात डाव्या 
टोकाला जर हातचा १ वनघाला तर तेिढाच १ उजिीकडच्या टोकास आणून वमळिायचा (end-around 
carry करायचा) असतो. गटागटाचं्या र्बार्बतीत end-around carry कराि ेलागत नाही. खाली मघाच्याच 
उदाहरणातील दोन संख्याचंी िजार्बाकी करून दाखिली आहे. 

 
९७१-२३४ = ७३७. येथे दशमान िजार्बाकीही पूरक रीतीने करून दाखविली आहे. त्यातील हेतू 

नंतर ध्यानी येईल. ९७१ मध्ये २३४ ची पूरक संख्या ७६५ (९९९ - २३४ =७६५)वमळविली आहे.इ.इ. 
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यथे २३४ च्या वत्रयुतरूपातील माडंणीची पूरक वद्वमानावंकत माडंणी करताना एक मजेदार गोष्ट 
ध्यानी आली. ती म्हणजे, ही माडंणी आवण ७६५ चा वत्रयुत माडंणी यात काडीचाही फरक नाही! आवण ही 
गोष्ट प्रस्तुतच्या २, ३, ४ या अंकाचं्या र्बार्बतीतच नव्हे तर सिव दशमान अंकाचं्या र्बार्बतीत खरी असल्याचे 
पाहणीिरून ध्यानी येईल. याचा अथव असा की कोित्याही दशाकंाच्या पूरक अकंाची णत्रयुत माडंिी आणि 
त्या दशाकंाच्या णत्रयुत रूपामंधील णिमानाकंाचं्या पूरकाचंी माडंिी या एकच असतात! हे सत्य 
दशविण्याकरताच ७६५ या २३४ च्या पूरक संख्येचा उल्लेख हेतुतः येथे आणला. ही सोय आवण विशषे 
गुणित्ता वत्रयुत सूत्रास लाभते तशी इतर सूत्रासं (उदा. अष्टैक सूत्रास) लाभत नाही. या गुणिते्तला 
इंग्रजीत Self-complementing असे म्हणतात. 

 
वत्रयुत सूत्र उपयोजून मोजक्या टप्प्यात सिव वद्वमान अंकगवणत कसे आिाक्यात येते ते आता 

उमगले असेल. दशमान सखं्या वद्वमानावंकत करण्याची याच तऱ्हेची आणखी काही सूते्र आहेत, पण 
त्यामंध्ये सोयीर्बरोर्बर काही उणीिा आहेत. वत्रयुत सूत्र हे तुलनेने फार उपयुक्त ठरते ि अनेक संगणकातं 
या सूत्रानुसार काम चालण्याची योजना असते. 

 
प्रकरण ३, ४ ि प्रस्तुत प्रकरण यात आपण वद्वमान अंकगवणताचा आिश्यक तेिढा अभ्यास केला. 

स्पंद-र्बंद याचं्याशी मेळ र्बसून गवणती वक्रया शक्य व्हाव्यात याकवरता वद्वमानपद्धती कशी अवनिायव आहे ते 
आधी पावहले. पण ती पद्धती जशीच्या तशी िापरण्यापेक्षा वतच्याच जी एक सुधारणा –मधली िाट–शक्य 
आहे ‘की सिव अकंगवणत वद्वमान व्हाियाचे, पण संख्या दशमानच ठेिायच्या’ त्या मधल्या िाटेचा अभ्यास 
प्रस्तुत प्रकरणात केला. वद्वमान पद्धती (Binary System), वद्वमान अंकगवणत (Binary Arithmetic) ि 
प्रस्तुतचे वद्वमानावंकत अकंगवणत (Binary–Coded–Decimals Arithmetic) या गोष्टी तशा अिघड 
मुळीच नाहीत. पण आपणास त्या अपवरवचत होत्या. त्यामुळे, काही वठकाणी हा अभ्यास कंटाळिाणा झाला 
असण्याची शक्यता आहे. त्यातही, या अभ्यासातील काही र्बार्बींचा संर्बधं पढेु संगणकातंील विजेच्या 
कामवगरीशी जोडून दाखिायचा असल्याने, त्या र्बार्बी तपवशलाने ि पनुरुल्लखेाने सागंणे क्रमप्राप्त झाले; 
आवण प्रामुख्याने ही वठकाणे कंटाळ्याची झाली असतील असा अंदाज आहे. पि, सुज्ञ िाचक, हे सियच 
ज्ञान आपिास निीन असल्याने ि संगिकाच्या काययपद्धतीचे स्थूल स्िरूपाचे का होईना पि ममय 
आपिास समजून घ्याियाचे असल्याने येथे िापरता इलाज नव्हता. 

 
आता, या गवणती कृतीमध्ये िीज आपल्यापरीने कसा भाग घेते याचा अभ्यास सुरू करायचा आहे. 

ते ज्ञानही सिव निीनच आहे, पण फार मनोरंजक आहे अशी ग्िाही येथे देतो. 
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प्रकरि : ६  
िीजप्रिाहाच्या णनयतं्रिाची साधने – भाग १ 

 
साधे दाडंीचे न्सस्िच 
 
व्हॅक्युअम टू्यब्ज ककिा व्हाल्व्ह 
 
िीजकषुयकीय न्सस्िच 

 
येथिरच्या वििचेनात, अंक, अंकाचं्या र्बनलेल्या संख्या ि त्यािरील गवणती प्रवक्रया याचें स्िरूप 

आपण समजािनू घेतले; “१” ि “०” या दोनच अंकानी सिव गवणती जगत् कसे आिाक्यात येऊ शकते हे 
पावहले; आवण, विजेचा ‘प्रिाह’ ि ‘प्रिाहर्बंद’ या दोन सकेंतानंी हे दोन अंक व्यक्तविता येतील ही िरील 
िस्तुक्स्थतीला पूरक अशी गोष्ट गृहीत धरली. आता हे गृहीत सत्य कृतीत कसे उतरते ते पाहायचे आहे. हा 
पुष्ट्कळच तपवशलाचा विषय आहे. गृहीत सत्य हे या र्बार्बतीतले अगदी प्राथवमक सत्य आहे. या ि पढुील 
प्रकरणात यासंर्बधंीचे वििचेन येणार आहे. प्रथम ‘क्स्िच’ या साधनाची मावहती करून घेऊ, 

 
साधे न्सस्िच.  

 
विजेचा प्रिाह सुरू करण्याकरता प्रकिा चालू असलेला र्बदं करण्याकरता ‘क्स्िच’ चा उपयोग केला 

जातो, हे आपणास माहीत आहे. क्स्िचचे विविध प्रकार ि त्यादं्वारा होणारी िगेिगेळी कामे याचंी मावहती 
खाली सावंगतली आहे. प्रथम, आकृतींच्या आधारे िगेिगेळ्या कामवगऱ्या पार पाडणारे साधे (दाडंीचे) 
क्स्िच िर्मणले आहेत. आकृती ६·१ पाहािी. 

 
साधा क्स्िच हा िीजसरणीच्या–प्रिाहमंडलाच्या–आराखाड्यात सकेंताने (अ) ि (ि) 

मधल्याप्रमाणे दाखवितात. तो (ि) मध्ये दशवविल्याप्रमाणे जुटलेला *[क्स्िचच्या र्बार्बतीत इंग्रजीतील closed आवण open 
या शब्दानंा ‘र्बंद’ आवण ‘उघडलेला’ असे मराठी शब्द िापरल्यास एक अकारण विरोधाभास वनमाण होतो. क्स्िच ि प्रिाह याचें ितवन परस्परविरोधी 
असल्याचा आभास वनमाण होतो, म्हणजे, क्स्िच ‘र्बंद’असताना प्रिाह ‘चालू’ ि क्स्िच ‘उघडलेला’ असताना प्रिाह ‘र्बंद’ होतो, असे म्हणािे लागते. 
तेव्हा िरील इगं्रजी शब्दानंा अनुक्रमे ‘जुटलेला’ आवण ‘सुटलेला’ हे योग्य प्रवतशब्द ठरतात. हे शब्द िरील इगं्रजी शब्दाचं्या कोशगत अथाशीही 
जुळते आहेत. एक गोष्ट सत्य की क्स्िचच्या फक्त दोनच क्स्थती असू शकतात ि त्यानुसार प्रिाहाच्याही दोनच क्स्थती सभंितात – ‘चालू’ प्रकिा 
‘र्बंद’] अथात् लागलेला (closed) असल्यास प्रिाहमंडल पूणव होऊन त्यातून प्रिाह िाहतो, आवण (अ) मध्ये 
दशवविल्याप्रमाणे ‘सुटलेला’ *[क्स्िचच्या र्बार्बतीत इंग्रजीतील closed आवण open या शब्दानंा ‘र्बंद’ आवण ‘उघडलेला’ असे मराठी शब्द 
िापरल्यास एक अकारण विरोधाभास वनमाण होतो. क्स्िच ि प्रिाह याचें ितवन परस्परविरोधी असल्याचा आभास वनमाण होतो, म्हणजे, क्स्िच 
‘र्बंद’असताना प्रिाह ‘चालू’ ि क्स्िच ‘उघडलेला’ असताना प्रिाह ‘र्बंद’ होतो, असे म्हणािे लागते. तेव्हा िरील इंग्रजी शब्दानंा अनुक्रमे ‘जुटलेला’ 
आवण ‘सुटलेला’ हे योग्य प्रवतशब्द ठरतात. हे शब्द िरील इंग्रजी शब्दाचं्या कोशगत अथाशीही जुळते आहेत. एक गोष्ट सत्य की क्स्िचच्या फक्त 
दोनच क्स्थती असू शकतात ि त्यानुसार प्रिाहाच्याही दोनच क्स्थती सभंितात – ‘चालू’ प्रकिा ‘र्बंद’] (open) असल्यास मंडल खंवडत 
रावहल्याने प्रिाह र्बंद असतो ही पवरवचत गोष्ट आहे. (क), (ड), (इ), (फ,) या र्बाकीच्या प्रकाराचंी 
मावहती, त्याचं्या आकृत्या ि त्याखंालील िणवने याचं्या साह्याने सहज होईल. 
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आकृती ६·१ साध्या न्सस्िचच्या प्रकाराचंी साकेंणतक णचते्र 
(अ) सुटलेला (off) क्स्िच्, (ि) जुटलेला (on) क्स्िच्  , (क) दुजुटी (double-throw) क्स्िच, 

(ड) र्बहुजुटी (multi-throw) क्स्िच्, (इ) दोन तारातूंन येणाऱ्या िीजप्रिाहाचें वनयतं्रण करणारा दुजुटी 
क्स्िच्, (फ) क्स्िच्. याच्याप्रमाणेच र्बहु-अग्र क्स्िच्   असू शकतो, (ग) वरले क्स्िच्   (टप्प्याचा क्स्िच्  ). 

  
णिजेने कायान्सन्ित होिारा ‘णरले’ ककिा टप्पप्पयाचा न्सस्िच : (ग) मधील वरले क्स्िच हा येथिर 

सावंगतलेल्या क्स्िचची एक सुधावरत आिृत्ती म्हणता येईल. यामध्ये एका स्ितंत्र िीजप्रिाहाच्या साह्याने 
क्स्िचमधील िीजकषुवक (electromagnet) कायवप्रिण केला जातो ि तो क्स्िचमधील लोखंडाच्या दाडंीची 
हालचाल घडवितो, की ज्यामुळे मुख्य िीजप्रिाहाचे वनयतं्रण होते. 

 
खटके ि क्स्प्रगं िापरून वसद्ध केलेले हे क्स्िच म्हणजे िीजप्रिाहाच्या वनयंत्रणाची यावंत्रकी 

(mechanical) साधने होत. आधी िर्मणलेल्या क्स्िच प्रकारानंा नुसते mechanical म्हणता येईल, तर 
‘वरले’ क्स्िचला electro-mechanical म्हणता येईल एिढेच. संगणकात व्हाियाच्या कामाच्या दृष्टीने ही 
साधने मुळीच सोयीची नाहीत. कारण, संचालक व्यक्तींचा वनणवय होऊन वतने (अमुक) क्स्िच दार्बायचा या 
गोष्टीला िळे लागेल तो सोडला, तरी, ‘खटका दार्बताच प्रिाहात पवरिवतन होते, म्हणजे पवरितवनाची वक्रया 
ही तत्काल–instantaneous–घडणारी आहे’ असे आपण जे समजतो तेही, विजेच्या केिळ घरगुती 
िापराच्या दृष्टीनेच खरे म्हणता येणारे आहे. क्स्िचची दाडंी एका क्स्थतीपासून दुसऱ्या क्स्थतीपयंत जाईपयंत 
जो िळे लागतो, तो घरगुती र्बार्बतीत नगण्य असतो, पण संगणकाच्या कायाच्या मानाने प्रदीघव ठरतो. काही 
दशलक्षाशं सेकंदात जे काम व्हायला हि,े (आवण संगणकात ते त्याप्रमाणे घडते!), त्याला काही सहस्त्राशं 
सेकंद लागणार असतील तर ते काम हजारपट विलंर्बाने केल्यासारखे होईल! संगणकाच्या कायात हा 
विलंर्ब परिडणार नाही. तेथे िीजप्रिाहाचे उपरोक्त विविध प्रकारे वनयतं्रण करणारे क्स्िच अिश्य लागतात, 
ते लाखाचं्या संख्येने लागतात, पण त्याचंी सूट-जूट मात्र विजेच्याच िगेाने व्हािी लागते. त्यामंध्ये अथातच 
कोणतेही यावंत्रकी भाग नसतात त्याचंी मावहती आता करून घेऊ. 
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थर्नमऑणनक व्हाल्व्ह 
 

िीजकीय (electronic) क्स्िचचा पवहला प्रकार म्हणजे ‘थर्ममऑवनक व्हाल्व्ह’ (यालाच व्हॅक्युअम 
टू्र्ब असेही म्हणतात). घरातील रेवडओच्या अंतभागात विजेच्या वदव्यासारख्या पण लहान आकाराच्या 
काचेच्या कुप्या र्बसविलेल्या आपण पावहल्या असतील. ते घटक म्हणजे ‘व्हाल्व्ह’ होत, अशा व्हाल्व्हचे 
‘क्स्िच’ म्हणून िापरण्यात येणारे जे प्राथवमक स्िरूप असते त्याचाच फक्त येथे विचार कराियाचा आहे. 
याच्या रचनेत आकृती ६·२ मध्ये दशवविल्याप्रमाणे काचेच्या वनिात कुपीत दोन िीज-अगे्र (electrodes) 
र्बसविलेली असतात. त्यातील एक, घरगुती विजेच्या वदव्यातील वफलॅमेंट्   तारेसारखे स्ितंत्र विदु्यत्   
प्रिाहाने तापविले जाते. ते तापताच त्यातून त्याच्या अणु-रेणूंमधील िीजक (electrons) म्हणजेच 
ऋणविदु्यतभावरत असे सूक्ष्मतम कण र्बाहेर पडतात. (याचंा र्बाहेर पडण्याचा िगे, संख्या इ. त्या अग्राच्या 
तपमानािर अिलंर्बनू असतात.) या अग्राला यथाथवतेने व्हाल्व्हचे ऋणाग्र (cathode) म्हणतात. दुसरे 
उरलेले थंड िीजाग्र हे अथातच व्हाल्व्हचे धनाग्र (anode) ठरते. याला प्लेट (plate) अशीही संज्ञा आहे. 

 

 
 

आकृती ६·२ थर्नमऑणनक व्हाल्व्ह (व्हॅक्युअम्   टू्यि( 
(अ) वद्व-अग्र व्हाल्व्ह (डायोड), (र्ब) वत्र-अग्र व्हाल्व्ह (रायोड). 

 
 ऋणाग्रातून र्बाहेर पडणाऱ्या िीजकाचंा एक ढग त्याच्याभोिती जमतो, ि तो जसजसा िाढत 

जातो तसतसा तप्त अग्रातून अवधकावधक िीजक र्बाहेर पडािते या गोष्टीला विरोध करतो. पवरणामी एक 
संतुवलत अिस्था प्राप्त होते, की जीमध्ये अग्रातून र्बाहेर पडणाऱ्या ि ढगातून अग्रािर परत येऊन पडणाऱ्या 
िीजकाची संख्या सारखी होते. (या सतुंवलत अिस्थेचाही अग्राच्या तपमानानुसार चढउतार होतो.) अशा 
पवरक्स्थतीत कुपीतील धनाग्रापयंत काही थोडे िीजक जाऊन पोचत राहतात ि ही धन, ऋण अगे्र र्बाहेरून 
तारेने जोडली तर तारेतून अवतक्षीण का होईना पण िीजप्रिाह िाहतो. 

 
पण अग्राचं्या जोडणीने होणाऱ्या या प्रिाहमंडलात–सरणीत –एक विजेरी (र्बॅटरी) र्बसविली ि 

वतचे धन अग्र व्हाव्ल्हच्या धनाग्राला (प्लेटला) आवण ऋण अग्र व्हाव्ल्हच्या ऋणाग्राला जोडले तर या 
सरणीतील प्रिाह तत्काल िाढतो! यािळेी घडते ते असे :– धनाग्राला धनिचवस प्राप्त झाल्यामुळे ढगातील 
िीजक (ते ऋणिीजधारी असल्याने) धनाग्राकडे आकर्मषत होतात, तप्त ऋणाग्राच्या पृष्ठािरील त्याचंा 
प्रवतकारक प्रभाि कमी होतो, ऋणाग्रातून अवधक िीजक र्बाहेर पडतात ि एकंदरीने ते व्हाव्ल्हच्या 
धनाग्राकडे अवधक सखं्येने घुसतात. वनिात कुपीत याप्रमाणे िीजकाचं्या प्रिाह प्रस्थावपत होतो, ि र्बाहेरच्या 
सरणीतूनही तो पूणव होतो. िीजप्रिाहाच्या िाितीत, त्याची णदशा ही प्रत्यक्ष िीजकाचं्या (electrons च्या) 



 अनुक्रमणिका 

प्रिाहाच्या णदशेच्या उलट असल्याचे संकेताने समजतात. त्यामुळे प्रस्तुत घटनेत िीजप्रिाह र्बाहेरच्या 
सरणीतून कुपीतील प्लेटकडे जातो असे म्हणाि ेलागते. त्याला ‘प्लेट प्रिाह’, ‘धनाग्र प्रिाह’ म्हणतात. 
व्हाल्व्हच्या धनाग्राचे धनिचवस िाढिाि े तसतसे प्लेटप्रिाहाचे मूल्य (एका विवशष्ट मयादेपयंत) िाढते, ि 
याप्रमाणे ते वनयवंत्रत होऊ शकते. 

 
आपल्या वििचेनाच्या दृष्टीने येथे महत्त्िाची गोष्ट घडते ती म्हणजे व्हाल्व्हच्या धनाग्राला पुरेसे 

धनिचवस देताच व्हाल्व्हरूपी क्स्िच जुटतो–अगदी विजेच्या िगेाने जुटतो –ि र्बाहेरच्या सरणीतून तत्काल 
िीजप्रिाह सुरू होतो! 

 
वद्व-अग्र व्हाल्व्हचे–डायोडचे–आणखी एक िैवशष्ट्ट् जाताजाता समजून घेणे आिश्यक आहे. — 

िरील प्रयोगात विजेरीची अगे्र उलटपलट करून जोडली (म्हणजेच विजेरीचे धनाग्र व्हाल्व्हच्या तप्त 
ऋणाग्राला ि वतचे ऋणाग्र व्हाल्व्हच्या धनाग्राला जोडले) तर काय घडते? अशी जोडणी केल्यास 
व्हाल्व्हमधून आवण अथात र्बाहेरच्या सरणीतून कसलाही प्रिाह िाहात नाही! म्हणजे विजेरीच्या प्रस्तुतच्या 
जोडणीने अवभपे्रत असलेल्या प्रिाहाच्या वदशलेा प्रवतरोध होतो. याचा अथव डायोडमधून फक्त एकाच वदशनेे 
प्रिाह शक्य असतो. यातायाती प्रकिा उलटसुलट वदशानंी िाहणाऱ्या (alternating) प्रिाहापंैकीं फक्त 
एकाच वदशते िाहणारे प्रिाहखंड डायोडमधून िाहतात. [रि, िायु पदाथांच्या िाहतुकीत ‘फक्त एकाच 
वदशनेे िाहतूक करू देणारी झडप’हा जो व्हाल्व्ह शब्दाचा अथव आहे तो येथे ही िीजप्रिाहाच्या दृष्टीने लाग ू
पडतो.] 

 
णत्र-अग्र व्हाल्व्ह (Vacuum Triode). वद्व-अग्र व्हाल्व्हमध्ये आणखी एका अग्राचा समािशे करून 

जो वत्र-अग्र व्हाल्व्ह–रायोड–वसद्ध होतो त्याची कामवगरी आणखीनच महत्त्िाची आहे. यामध्ये ऋणाग्र ि 
धनाग्र याचं्यामध्ये योग्य अंतरािर एक धातूची जाळी (grid) र्बसविलेली असते; ती व्हाल्व्हचे वतसरे अग्र 
होय. सामान्द्यतः या जाळीचे िचवस ऋणाग्राच्या िचवसापेक्षाही अवधक ऋण ठेिलेले असते. त्यामुळे, 
ऋणाग्रातून र्बाहेर पडणाऱ्या िीजकानंा परत ऋणाग्रािर ढकलून देण्याची वतची प्रिृती असते. पवरणामतः, 
एकंदर वकती िीजक र्बाहेर पडािते ि त्यातले वकती धनाग्रापयंत पोचािते, या गोष्टीचे वनयंत्रण, ही जाळी 
अवधक प्रभािीपणे करू शकते. वतची ऋणिचवसता िाढिािी तसतसा व्हाल्व्हमधून ऋणाग्र–ते–धनाग्र 
िाहणारा िीजकाचंा प्रिाह (म्हणजेच पयायाने धनाग्रप्रिाह, प्लेटप्रिाह) क्षीण होत जातो, ि जाळीला 
ऋणाग्राच्या िचसाच्या तुलनेने विवशष्ट ऋणतर िचवस प्राप्त होताच प्रिाह र्बंद होतो; (cut off होतो). 

 
पण ही सीमेिरची पवरक्स्थती सोडल्यास, जाळीच्या िचवसामध्ये जर अल्प चढउतार केले, तर 

त्याचं्या र्बरोर्बर प्रमाणात, ती धनाग्रप्रिाहात मोठे चढउतार तत्काल वनमाण करते! याचा आशय असा की 
प्रस्तुत वत्र-अग्र व्हाल्व्ह िैवजक क्स्िचचे काम करतोच पण त्िरेने कमी–जास्त मूल्ये होणाऱ्या िीज–
संदेशाचें (variable voltage signals चे) सवहसही प्रमाणर्बद्ध असलेल्या ि वििर्मधत स्िरूपातल्या 
िीजप्रिाहात रूपातंर करतो. या प्रिाहमंडलात इष्ट रोधक र्बसिनू परत वििर्मधत पण प्रमाणर्बद्ध िीजिचवसे 
तत्काल उपलब्ध होतात. या वििधवनाच्या कृतीला amplification म्हणतात. 

 
सुरुिाती-सुरुिातीच्या संगणकामध्ये असे व्हाल्व्ह िापरले जात. (ते एकेका संगणकामध्ये लाखानंी 

लागतात हे िर सावंगतलेच आहे.) पण हे व्हाल्व्ह तीन-चार दृष्टींनी फार गैरसोयीने होते. एकतर ते वकती 
लहान आकाराचे कराि ेयाला स्िाभाविकच मयादा असते; म्हणजे त्याचंा आकार, िजन काहीएक न्द्यूनतम 
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राहणारच. दुसरी गोष्ट, त्याचंी ऋणागे्र तापविण्याकरता र्बरीच िीज खचािी लागते, आवण यामुळे 
सभोितीचा पवरसरही अवनष्ट इतका तापतो. प्रत्यक्ष गवणती वक्रया पार पाडणारे असे विजेचे जे प्रिाह प्रकिा 
संदेश (signals) संगणकातून िाहाियाचे असतात त्या संदेशानंा िीज लागते ती िगेळीच. ती लागणारच. 
पण वतच्या कैकपटीने िीज लागते ती व्हाल्व्हची ऋणागे्र तापविण्याकरता! आणखी एक गैरसोय म्हणजे 
व्हाल्व्ह हे काचेचे ि त्यामुळे नाजूक असल्याने त्याचंी फूटतूट, ि त्यामुळे संगणकाचे अचानक वनकामी होणे 
ही भीती उरते. ही तर सिात मोठी गैरसोय म्हटली पावहजे. 

 
या गैरसोयींिर शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञानंा तोडगा हिा होता; तो पुढे वमळाला. व्हाल्व्हचे काम अवधक 

प्रभािीपणे करणारे िीजकीय घटक वसद्ध झाले. रॅक्न्द्झस्टर हा त्यापैकीच एक होय. रॅक्न्द्झस्टर म्हणजे िर 
उल्लेखलेल्या वत्र-अग्र व्हाल्व्हचे (triode चे) काम करणारे पण पुष्ट्कळच लहान आकाराचे ि अत्यल्प 
विजेिर चालणारे असे दुसऱ्या एक प्रकारचे िीजकीय घटकसाधन (electronic component)आहे. 

 
‘रॅक्न्द्झस्टर’ हे वत्र-अग्र घटक साधन प्रकिा त्याच प्रकारातले ‘सेवमकंडक्टर डायोड’ हे वद्व-अग्र 

घटकसाधन हे काय पदाथव आहेत, त्याचं्या रचना ि त्याचें कायव कोणत्या शास्त्रीय तत्त्िािर आधावरत आहे, 
याचीही कामापुरती मावहती आपणास करून घ्यायची आहे. पण ती पुढील प्रकरणात सावंगतली आहे. 
आधी, िीजकषुवक (electromagmetic) पदाथाचा उपयोग करून आणखी एका प्रकारचे ‘क्स्िच’ कसे वसद्ध 
करता येतात ते येथे सावंगतले आहे. 

 
िीजकषुयकीय (electromagnetic) न्सस्िच 
 

िीजप्रिाह ि िीजकषुवक (electromagnet) याचें परस्परसंर्बधं आपणास माहीत आहेत. 
पोलादासारख्या काही कषुवकशील पदाथांच्या सवन्नध असलेल्या एखाद्या तारेतून िीजप्रिाह िाहू लागताच 
त्या पदाथामध्ये कषुवकत्ि संचारते प्रकिा प्रिर्मतत होते, (induce होते). हे घडताना होते ते असे की –अशा 
पदाथाच्या अब्जािधी, असखं्य अणूंतील कें राभोिती फेऱ्या मारणाऱ्या िीजकाचं्या (electrons च्या) 
फेऱ्याचं्या वदशा, ज्या इतस्ततः असतात, त्यानंा एकदम जण ूवशस्त लागनू सिांच्या फेऱ्याचंी प्रतले समातंर 
होतात, ि फेऱ्याचंी वदशा एकच होते; आवण पुनः काही विपरीत घडेपयंत ती पवरक्स्थती तशीच कायम 
राहते. िीजप्रिाह र्बंद झाला तरी पवरक्स्थतीत फरक पडत नाही. [हे झाले वटकाऊ लोहकषुवकाचें (permanent magnets 
चे) िणवन. साध्या लोखंडाच्या (म्हणजे soft iron च्या) तुकड्यािर िीजप्रिाहाचा पवरणाम घडून जे कषुवकत्ि सचंारते ते तात्पुरते (temporary) 
असते; िीजप्रिाह चालू असेपयंतच ते वटकते. वरले क्स्िच, विजेची घंटा इ. मध्ये त्याचा उपयोग केलेला असतो. अशा तात्पुरत्या कषुवकत्िाचा विचार 
येथे कराियाचा नाही.] एिढेच नाही, तर पुनः त्याच वदशनेे प्रिाह िाहू लागला तरी, त्या वक्रयेने घडाियाचा 
र्बदल एकदा घडला असल्याने पवरक्स्थती तशीच राहते. 

 
पण या दुसऱ्या खेपेला िीजप्रिाहाची वदशा उलटी केली, तर मात्र कषुवक पदाथांच्या अणूंच्या 

िीजकाचं्या फेऱ्याचंी वदशाही उलटी होते. ि पदाथाचे कषुवकत्िही पवहल्याच्या उलट होते. म्हणजे पवहल्या 
प्रिाहाने त्या पदाथाच्या विवशष्ट टोकाला उत्तर-ध् रुिता प्राप्त झाली असेल, तर उलट प्रिाहाने त्याला 
दवक्षण-ध् रुिता प्राप्त होते. (दुसऱ्या टोकाच्या र्बार्बतीतही आधीच्या प्रिाहाने दवक्षण-ध् रुिता लोप पािनू 
त्यास उत्तर-ध् रुिता प्राप्त होते). 

 
आता, िरील प्रयोगात अशा कषुवक पदाथाशजेारी, समजा, दुसरी एक िाहक तार नुसतीच 

ठेिलेली असेल, तर हे र्बदल घडत असताना वतच्यातूनही प्रिर्मतत प्रिाह (induction currents) िाहतील, 
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आवण त्या प्रिाहाचं्या वदशा, त्या कषुवक पदाथाची कषुवकता कोणत्या क्स्थतीतून कोणत्या क्स्थतीत र्बदलते 
यािर, म्हणजेच पयायाने मूळच्या तारेतील प्रिाहाच्या वदशिेर अिलंर्बनू असतील. 

 
या वििचेनाचा वनष्ट्कषव असा वनघाला की हे साधन एक ‘क्स्िच्  ’ म्हणून िापरता येईल, ि त्यातून 

र्बाहेर वनघणाऱ्या तारेतून इच्छेनुसार िीज िाहिणे शक्य होईल. या साधनाचा उपयोग संगणकाच्या 
स्मृवतभाडंारामध्ये प्रामुख्याने होतो. त्याविषयीची मावहती पुढे येईल. आधी, या प्रकरणात समजून घेतलेल्या 
व्हॅक्युअम डायोड ि व्हॅक्युअम रायोड याचंीच कामे करणारे पण सूक्ष्म आकाराचे असलेले घटक— 
अधविाहक डायोड, आवण अधविाहक रायोड (अथिा रॅक्न्द्झस्टर)–याचंी मावहती करून घेऊ. 
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प्रकरि : ७  
िीजप्रिाहाच्या णनयतं्रिाची साधने–भाग २ 

 
अधयिाहक मूलरव्यापंासून िनणिलेले डायोड ि रॅन्सन्िस्टर 

 
णिणिध पदाथांची िीजिाहकता. 

 
डायोड ि रॅक्न्द्झस्टर हे िीजकीय घटक अधविाहक मलूरव्यापंासून र्बनविलेले असतात हे अनेकानंा 

माहीत असेल, पण ती मावहती पूणव ि उपयुक्त ठरण्याकरता अधविाहक मलूरव्ये कोणती, तसेच त्याचें 
गुणधमव काय आहेत, हे आधी समजून घेतले पावहजे. —तारं्ब,े चादंी इ. पदाथांतून िीज अवतशय सुलभतेने 
िाहते, म्हणजेच िीजप्रिाहाला त्याचंा रोध अत्यल्प असतो, ही गोष्ट र्बहुतेकानंा माहीत आहे. ताबं्याच्या 
र्बार्बतीत १ चौ. सें. मी. छेदाच्या ि १ सें. मी. लारं्ब तुकड्याचा िीजप्रिाहाला होणारा रोध केिळ १०⁻⁶ 
(म्हणजे एक दशलक्षाशं) ओम  –ohm– इतका अल्प आहे. याच्या उलट काच, लाकूड इ. पदाथातून िीज 
िाहात नाही, असे ढोर्बळ मानाने म्हणता येते, म्हणजे ते पदाथव दुिाहक–Insulators–आहेत. िरील 
आकाराच्या काचेच्या तुकड्याचा रोध हा १०¹² ओम्स–ohms इतका प्रचंड असतो! िीज-रोधकतेच्या 
(पयायाने िीज-िाहकतेच्या) र्बार्बतीत दोन टोकानंा असणाऱ्या या पदाथांच्या साधारणतः मध्ये जमेवनयम, 
वसवलकॉन्   या अधविाहक (semiconductor) मूलरव्याचें स्थान येते. त्याचंा िरील आकाराच्या तुकड्याचा 
रोध सुमारे १ ते १०० ओम्स असा असतो. (२७° सें. तपमानाला जमेवनयमच्या उपरोक्त तुकड्याचा रोध ४६ 
रोध ओम्स असतो). 

 
िीजिाहकता आणि अिुरचना याचें संिंध 
 

िगेिगेळ्या पदाथातील िीज-रोधकतेची, आवण अथात्   रोधकतेच्या उलट असलेल्या िीज-
िाहकतेची अशी विवभन्नता ही यदृच्छया नसते; तर, ते पदाथव ज्या अणूंचे र्बनलेले असतात त्याचं्या रचनेिर 
अिलंर्बून असते. अणुरचनेचे स्िरूप आपल्या पवरचयाचे आहे, पण त्याचा ि िीजिाहकतेचा संर्बधं आवण 
डायोड ि रॅक्न्द्झस्टर याचं्या वनर्ममतीची भवूमका समजून घेण्याकरता त्याचा येथे त्रोटक पुनरोल्लेख करू :— 

 
अणूच्या कें रात धनिीजोच्चय असलेले ‘प्रोटॉन्  ’ ि त्याचं्या जोडीला िीजोच्चय नसलेले पण प्रत्येकी 

प्रोटॉन्इतकेच िस्तुमान असलेले असे ‘न्द्यरूॉन्  ’ हे दोन प्रकारचे कण असतात; ि या प्रोटॉन्  -न्द्यरूॉन्   
समूहाभोिती त्याचं्या तुलनेने अत्यल्प िस्तुमानाचे, पण प्रत्येकी एका प्रोटॉनिरील इतका, (पण) ऋण 
िीजोच्चय असलेले असे ‘इलेक्रॉन्’ (िीजक) हे सूक्ष्मकण, सूयवकुलातील ग्रहापं्रमाणे िगेिगेळ्या कक्षातूंन 
वफरत असतात. कोणत्याही अणूत वजतके कें रक्स्थत प्रोटॉन्   असतात वततकेच कक्षातूंन वफरणारे िीजक 
(इलेक्रॉन) असतात. त्यामुळे धन-ऋण विजेची िजािट होऊन अणूिर िीजोच्चय असा वशल्ल्क नसतो. 
िगेिगेळ्या मलूरव्याचं्या अणूतील िीजकाचंी संख्या ि त्याचंी विविध कक्षातं झालेली विभागणी िगेिगेळी 
असते ि या गोष्टीिर त्या त्या मूलरव्याचे गुणधमव अिलंर्बून असतात; तसेच शजेार-शजेारच्या अणूंच्या 
कक्षातंील िीजकाचंी ये-जा झाल्याने भौवतक, रासायवनक वक्रया घडतात. 
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ग्रहाचं्या कक्षापं्रमाणे िीजकाचं्या कक्षा एकार्बाहेर एक अशा असतात; पण त्या एकाच पातळीत 
असतात असे नाही; एिढेच नव्हे, तर सिात आतली (पवहली) कक्षा सोडल्यास र्बाहेरच्या कक्षाचं्या काही 
उपकक्षाही असतात. कोणत्या कके्षत जास्तीत जास्त वकती िीजक असू शकतात हे ठरलेले आहे. प्रस्तुत 
चचेच्या दृष्टीने एिढे ध्यानी घेतल्यास पुरेसे आहे की – कोणत्याही मूलरव्याच्या र्बार्बतीत सिात र्बाहेरच्या 
कके्षत जास्तीत जास्त ८ ि वतच्या लगतच्या आतल्या (म्हणजे शिेटकडून दुसऱ्या) कके्षत जास्तीत जास्त 
१८ िीजक माितात. 

 
ज्या मूलरव्याचं्या अणूंच्या र्बार्बतीत र्बाहेरील कक्षा याप्रमाणे पूणव भरलेल्या असतात, त्याचं्या 

र्बार्बतीत शजेारच्या कोणच्याही अणूतील िीजक या कक्षामंध्ये येणे प्रकिा या कक्षातंील िीजक र्बाहेर पडणे हे 
सहसा घडत नाही; ि याचा पवरणाम असा होतो की ही मूलरव्ये रासायवनक दृष्ट्ट्ा उदासीन (inert) 
असतात. याचं्या र्बार्बतीत (आतून र्बाहेर या क्रमाने धरलेल्या)कक्षातंील िीजकाचं्या संख्या सागंायच्या तर 
हेवलयम २, वनऑन २–८, अगान २–८–८, वक्रप्टॉन्   २–८–१८–८ अशा असतात. याच्या उलट तारं्बे ि 
चादंी या अणूंच्या कक्षातं अनुक्रमे २–८–१८–१ ि २–८–१८–१८–१ या सखं्यानंी िीजक असतात. अशा 
पवरक्स्थतीत, त्या प्रत्येकाच्या शिेटच्या कके्षतला एकेकटा िीजक हालचालीस ि शजेारच्या अणूंच्या अंवतम 
कके्षत वशरण्यास मोकळा राहतो, ि पवरणामतः या धातंूच्या शजेार-शजेारच्या अणूतंील िीजकाचंी िाहतूक 
सुलभतेने होते. पण िीजकाचंी िाहतूक म्हणजेच पयायाने विजेची िाहतूक असल्याने हे धातू विजेचे 
सुलभिाहक (good conductors) ठरतात! 

 
काच, लाकूड हे पदाथव मूलरव्ये नव्हेत. त्याचं्या रचनेत ज्या संयुगाचंा अंतभाि असतो ती संयुगे 

अत्यंत अस्ताव्यस्तपणे शजेारी-शजेारी र्बसविली गेलेली असतात, ि त्यामंधून थोड्याशाही िीजकाचंा 
प्रिाह वशस्तशीर असा िाहू शकत नाही. अथातच हे पदाथव विजेचे दुिाहक (bad conductors) असतात. 

 
अधयिाहकाचें गुिधमय 
 

हे वििचेन पुढील तुलनेकरता ध्यानी ठेिनू आपल्या दृष्टीने महत्त्िाच्या अशा 
‘अधविाहकाचंा’(semiconductors चा) आता विचार करू. वसवलकॉन्   ि जमेवनयम या अधविाहक 
मूलरव्याचं्या अणूंत अनुक्रमे १४ ि ३२ िीजक असतात. वसवलकॉन् च्या अणूच्या कक्षातं २–८–४ असे तर 
जमेवनय् मच्या अणूच्या कक्षातं २–८–१८–४ असे िीजक असतात. थोडक्यात, या प्रत्येक अणूच्या 
र्बाहेरच्या कक्षातं नेमके ४।४ िीजक असतात! यामुळे घडते ते असे :— वसवलकॉनच्या (प्रकिा 
जमेवनय् मच्या) स्फवटकातंील प्रत्येक अणूची प्रिृत्ती ही त्याच्या शजेारच्या चार अणूंच्या र्बाहेरच्या कक्षातंील 
एकेका िीजकाला आपल्या स्ितःच्या र्बाहेरच्या कके्षत खेचून घेऊन ती ८ िीजकानंी युक्त-म्हणजे पवरपूणव 
करण्याची असते; यामुळे सिवच अणूंच्या र्बाहेरच्या कक्षातंील िीजक हे परस्पराशंी सामावयक (covalent) 
आकषवणाने र्बाधंल्यासारखे असतात, ि आपापल्या स्थानापासून भ्रष्ट होऊन िीजकाचं्या मोठ्या ि सुरवळत 
प्रिाहाला ते कारणीभतू व्हािते अशी पवरक्स्थती नसते. (प्रकर्बहुना शुद्ध जमेवनयमचा स्फवटक दुिाहकच 
असतो.) मात्र हे स्फवटक तापविल्यास उष्ट्णतेमुळे सामावयक आकषवणाचे र्बधं तुटून काही सुटे िीजक 
स्थलातंराला उपलब्ध होतात ि स्फवटकाचंी िाहकता िाढते. 
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पण हे झाले या पदाथांच्या नैसर्मगक गुणधमाचे िणवन. या स्फवटकाचंी िाहकता िाढविण्याचे 
आणखी जे दोन उपाय संशोवधले गेले आहेत, ते आपल्या दृष्टीने महत्त्िाचे आहेत; ते आता समजािनू घेऊ. 
वििचेनाचे उवद्दष्ट ते आहे. 

 
समजा, जमेवनयममध्ये (प्रकिा वसवलकॉनमध्ये) दुसऱ्या अशा मूलरव्याची भेसळ करायची, की 

ज्याच्या अणूच्या शिेटच्या कके्षत ५ िीजक असतात! फॉस्फरस, ॲक्न्द्टमनी, असेवनक ही अशी रव्ये आहेत. 
असेवनक हे मूलरव्याचं्या क्रम-तक्त्यातील जमेवनयम च्या पढुचेच मलूरव्य असून त्याच्या अणतूील 
िीजकाचं्या कक्षातं २–८–१८–५ असे िीजक असतात. अथात सिात र्बाहेरच्या कके्षत ५ िीजक असतात. 
आता अशा फॉस्फरसचा अणू जमेवनयम च्या (प्रकिा वसवलकॉनच्या) अणूंच्या चौकटीत (crystal lattice 
मध्ये) र्बसिला गेला म्हणजे त्याचेही र्बाहेरच्या कके्षतील ५ पैकी ४ िीजक शजेारच्या जमेवनयम-अणूंच्या 
र्बाह्य कके्षतील िीजकाशंी सामावयक र्बधंाने र्बाधंले जातात; पण एक िीजक अवनर्बधं असा स्थानातंराला 
मोकळा राहतो. आवण असे मोकळे िीजक ‘िीजिाहतूक करणारे कण’ (charge carriers)म्हणून उपलब्ध 
होतात! पण अशा तऱ्हेचे वमश्रण करण्यापिी ही अधविाहक मूलरव्ये आधी अवतशय शुद्ध करून घ्यािी 
लागतात, ि त्यात असेवनक आदींचे वमश्रण करायचे ते अत्यल्प प्रमाणात (सुमारे एका कोटीत एक इतक्या 
सूक्ष्म प्रमाणात) काळजीपूिवक कराियाचे असते, जेणेकरून वमश्रणाचा स्फवटक हाही सुसूत्रतेने र्बसविले 
गेलेल्या अणूचंा समूह [‘वमश्रण’, ‘भेसळ’ या शब्दानंी व्यिहारात दोन प्रकिा आवधक पदाथांच्या केल्या जाणाऱ्या सामान्द्य वमश्रणाची कल्पना 
होईल; पण प्रस्तुत अधविाहकाचं्या र्बार्बतीतील वमश्रण इतके साधे ि सुलभ नसते. येथे अत्यल्प प्रमाणात वमवश्रत कराियाच्या मूलरव्याचा एकेक 
अणू, मातृरव्याच्या (वसवलकॉन्   जमेवनयमच्या) स्फवटकात— म्हणजेच त्याच्या अणूंच्या सगं्रहाच्या विवशष्ट रचनेत—योग्य त्या जागीच खो 
वदल्यासारखा जाऊन र्बसतो—र्बसिला जातो. मातृरव्याचं्या स्फवटकाचे र्बाह्यस्िरूप र्बदलत नाही. हे वमवश्रत-स्फवटक तयार करण्याकरता उच्च. 
तपमानाचे साह्य घेतले जातेच, पण आणखी र्बरेच प्रगत तंत्रविज्ञान योजाि ेलागते. पुस्तकाच्या अखेरीस रॅक्न्द्झस्टर इ. च्या वनर्ममतीच्या एक तंत्राची 
मावहती आढळेल.] होतो. पण एिढ्या अल्प भेसळीने त्या वमश्रधातूची िीजिाहकता मात्र कैक पटींनीं िाढते! 

 
या कृतीत वमश्रणाच्या द्वारा जादा िीजक, म्हणजेच electrons, जे Negatively Charged 

असतात, ते आत घुसिनू त्यानंा िीजिहनाचे साधन केले गेले. म्हणून अशा जमेवनयम प्रकिा वसवलकॉन 
स्फवटकाला ‘N type चा’ प्रकिा ‘N प्रकारचा’ अधविाहक असे म्हणतात. (Negatively शब्दातील N हे अक्षर 
लक्षणिाचक म्हणून घेतले). 

 
अधयिाहकाचंी िाहकता िाढण्याची दुसरी कृती :—या कृतीत अधविाहक धातूत दुसऱ्या अशा धातूचे 

सूक्ष्म प्रमाणात वमश्रण घडिले जाते की ज्याच्या अणूतील सिात र्बाहेरच्या कके्षत केिळ ३ िीजक असतात. 
गवॅलयम  , इंवडयम, र्बोरॉन हे असे धातू होत. (उदा. गवॅलयमच्या अणूच्या िीजकाचं्या कक्षातं २–८–१८–३ 
असे िीजक असतात. क्रम-तक्त्यात हे मूलरव्य जमेवनयमला लगतच आधी आहे.) आता जमेवनयमच्या 
(प्रकिा वसवलकॉन् च्या) स्फवटकामध्ये इंवडयमचा प्रकिा र्बोरॉनचा अणू र्बसविला गेल्याने काय होते ते पाहा 
:— त्याच्या र्बाहेरच्या कके्षतले वतन्द्हींच्या वतन्द्ही िीजक तर सामावयक र्बधंनाने शजेारच्या जमेवनयमच्या 
अणूशी वनर्बद्ध होतातच, पण आणखी एक िीजक असता तर हिा होता अशा तऱ्हेची एक उणीि प्रकिा 
पोकळी वशल्लक राहाते. या पोकळीला इंग्रजीत ‘hole’ अशी संज्ञा आहे. ही पोकळी भरण्यास शजेारच्या 
जमेवनयमच्या एखाद्या अणूच्या र्बाहेरच्या कके्षतला एखादा िीजक, अल्प चेतना वमळताच, आपली जागा 
सोडून घुसण्यास प्रिृत्त होतो, पण असे करताना तो स्ितः आधी होता त्या जागी पोकळी वनमाण होते; ती 
भरण्यास मग पलीकडच्या अणूतला िीजक येऊन पोचतो ि पोकळी एक घर पढेु सरकते, ि टप्प्याच्या 
शयवतीतल्याप्रमाणे पोकळ्याचंा प्रिाह सुरू हातो. अथात पोकळ्याचं्या प्रिासाच्या विरुद्ध वदशनेे िीजक, जे 
प्रत्यक्ष ऋण–विदु्यत् भावरत–कण असतात, ते सरकत राहतात. म्हणजे स्थलातंर प्रत्यक्ष िीजक–
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electrons–हेच करतात; पण या र्बार्बतीत असे समजता येते की पोकळ्या या (जणु) धन विदु्यत् भावरत 
कणच आहेत, ि िीजकापं्रमाणेच त्या ‘िीजिहनाची साधने’ (Positive-charge-carriers) र्बनून ते काम 
पार पाडतात. या रीतीने िाहकता प्राप्त झालेल्या मूळच्या अधविाहकाला ओघानेच (Positive type चा, 
संके्षपाने P type चा प्रकिा) ‘P प्रकारचा’ असे संर्बोधतात. 

 
सेणमकंडक्टर डायोडची रचना ि कायय :—  

 
आता या दोन प्रकारचे वमवश्रत प्रदेश अधविाहक धातूच्या एकाच स्फवटकात परस्पराशंी वभडलेले 

आहेत असे एक युग्म (Semiconductor Diode) वसद्ध करून [येथे डायोड तसेच रॅक्न्द्झस्टर याच्या वनर्ममवततंत्राच्या 

मावहतीची आिश्यकता नसल्याने ती वदलेली नाही. पुस्तकाच्या अखेरीस काही मावहती आढळेल.] ते िीजसरणीत र्बसविल्यास काय 
काय घडते ते पाहणे मनोरंजक आहे. आकृती ७·१ पहािी. (अ) मध्ये युग्म स्फवटकातील प्रदेशाचंी रचना 
तत्त्ितः दाखविणारे वचत्र वदले आहे. येथे P आवण N प्रकारचे प्रदेश एकमेकानंा वभडले असल्याचे समजता 
येते. प्रत्येक प्रदेशातं विरुद्ध र्बाजूचे कणही अत्यंत क्षरु संख्येने उपक्स्थत असतात. पण ते विचारात न 
घेण्याइतके अल्प असतात. (र्ब) मध्ये र्बॅटरीचे धन-अग्र P प्रदेशाला ि ऋण-अग्र N प्रदेशाला जोंडलेले ि 
सरणीत एक िीजप्रिाहमापक (गलॅ्व्हनोमीटर) र्बसविलेले दाखविले आहे. या आकृतीतल्याप्रमाणे 
पवरक्स्थती वनमाण होताच घडते ते असे :—र्बॅटरीतून र्बाहेर पडणाऱ्या िीजकाचंा (ऋणकणाचंा, electrons 
चा) प्रिशे N प्रदेशात होऊन तेथे त्याचंी गदी होते; यामुळे सीमारेषेिरील िीजक शजेारच्या P प्रदेशातंील 
पोकळ्यात (holes मध्ये) घुसून, आवण अथातच P प्रदेशातील पोकळ्या N प्रदेशात घुसून एकमेकानंा 
नामशषे करू लागतात; ि जणू उते्तजन वमळाल्याप्रमाणे, ही घटना जसजशी अवधकावधक प्रभािीपणे घडते 
तसतसे र्बॅटरीपासून वनघणाऱ्या िीजकाचंी िाहतुक सीमाप्रदेशापयंत ि आरपार पढेु मोकळेपणाने होत 
राहते. पवरणामाच्या दृष्टीने असे म्हणता येते की िीजेच्या प्रिाहाला सीमाप्रदेशाची रोधकता जिळ जिळ 
नाहीशी होते, ि प्रस्तुत युग्म (diode) हे एक सुलभिाहक (good conductor) ठरते. प्रस्तुत चचेच्या 
दृष्टीने याचा अथव ‘डायोडरूपी क्स्िच जुटलेला (on) होतो,’ ि याचा पुरािा म्हणून सरणीतील 
प्रिाहमापकातून विपुल प्रिाह िाहत असल्याचे वदसते. या प्रकारची जोडणी करून डायोडला र्बॅटरीच्या 
िीजिचवसाचा जो पुरिठा येथे केला गेला त्याचे िणवन ‘forward biased’ या शब्दानंी करतात. आपण 
त्याला ‘प्रिाहानुकूल पुरिठा असे म्हणू-ं 

 

 
आकृती ७·१ सेणमकंडक्टर डायोडची रचना ि कायय 

(अ) रचना : P प्रकारच्या N प्रकारच्या अधविाहक स्फवटकाचें युग्म. (र्ब) प्रिाहानुकूल िीजपुरिठ्याचा 
पवरणाम ि साकेंवतक वचत्र. (क) प्रिाह-प्रवतकूल विजपरुिठ्याचा पवरणाम ि साकेंवतक वचत्र. 
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याच्याउलट (क) मध्ये दाखविल्याप्रमाणे र्बॅटरीचे धनाग्र युग्माच्या N प्रदेशाला ि ऋणाग्र P 
प्रदेशाला जोडल्यास असे घडते:— N प्रदेशातील ऋणकण (electrons) धनाग्राकडे ि P प्रदेशातील 
धनकण (पोकळ्या) ऋणाग्राकडे आकर्मषत होतात, त्याचंी जागा घेण्याला सीमाप्रदेशाकडून र्बॅटरीच्या 
अग्राकंडे त्या त्या कणाचंी आणखी थोडी िाहतूक होते ि सीमा प्रदेशात ऋण, धन दोन्द्ही प्रकारच्या कणाचंा 
तुटिडा पडतो. पवरणामी िीज िाहून नेणारे कणच दुर्ममळ झाल्याने सीमेच्या पार एकीकडून दुसरीकडे िीज 
िाहणे अशक्य होते. याचाच अथव सीमाप्रदेशात िीजप्रिाहाला मोठी रोधकता उत्पन्न होते ि प्रिाह शून्द्य 
प्रकिा नगण्य झाल्याचे प्रिाहमापकािर वदसते. थोडक्यात डायोडरूपी क्स्िच्   सुटलेला (off) होतो. याचे 
कारण अथातच यािळेचा, प्रिाह-प्रवतकूल िीजपुरिठा होय. इंग्रजीत याला reverse biased’ असे 
म्हणतात. (या पवरक्स्थतीला एक अपिाद असतो, तो म्हणजे प्रवतकूल जुळणीतही िीजपुरिठ्याचे िचवस   
(व्होल्टेज् ) फार मोठे असेल तर डायोड्चच्या दोन्द्ही प्रदेशातंील ऋण धन कणाचंी व्यिस्था पार उधळून 
लािनू-breakdown करून-प्रिाह प्रस्थावपत होतो. पण या अपिादात्मक पवरक्स्थतीचा विचार आपणासं 
कतवव्य नाही.) 

 
िीजसरण्याचं्या वचत्रात डायोड ज्या वचन्द्हाने दशववितात ते िापरून (र्ब) ि (क) मधील जुळण्या 

खालच्या ओळीत पुनः काढल्या आहेत. डायोडचे वचन्द्ह म्हणजे र्बाणाच्या टोकासारखा एक वत्रकोण ि 
टोकापाशी र्बाणाच्या अक्षाला काटकोनात काढलेली एक रेषा असते. वत्रकोणात्मक प्रदेश हा डायोडचा 
धनप्रदेश म्हणजेच धनाग्र प्रकिा Anode होय ि आडिी रेषा ही ऋणप्रदेश म्हणजेच ऋणाग्र प्रकिा Cathode 
होय. डायोडचा अंतभाि असलेल्या सरणीत फक्त या र्बाणाच्या वदशनेेच िीज िाहते असे समजायचे. याचा 
अथव लक्षात आला असेल की हा क्स्िच्   पक्षापाती आहे! केिळ विवशष्ट वदशनेे िाहणाऱ्या िीजप्रिाहाला तो 
त्यातून जाऊ देतो. उदा. यातायाती (alternating) प्रिाहातील प्रवतकूल वदशनेे िाहणारा प्रिाह तो आरपार 
जाऊ देत नाही, अनुकूल वदशतूेन िाहणारा वहस्सा तेिढा उपलब्ध करून देतो. (या कृतीला rectification 

म्हणतात.) गेल्या प्रकरणातील व्हॅक्युअम डायोडच्या कृतीशी याची तुलना करािी. 
 
आता येथे दोन पावरभावषक संज्ञा समजून घेणे इष्ट आहे. पुढील वििचेनाच्या दृष्टीने ते आिश्यक 

आहे.–(१) क्स्िचपयंत प्रकिा विवशष्ट सरणीपयंत जी विदु्यत् -चेतना प्रकिा िीजसदेंश (Signal) येऊन 
पोचलेला असतो ि क्रमाने आत वशरलेला (प्रकिा वशरिलेला) असतो त्याला ‘वनविष्ट संदेश’ प्रकिा 
‘वनिवेशत संदेश’ प्रकिा नुसते ‘वनविष्ट’ म्हणता येईल. इगं्रजीत त्याला ‘Input Signal’ प्रकिा नुसते ‘Input’ 
म्हणतात. (२) या वनिशेनाचा पवरणाम म्हणनू त्या क्स्िच प्रकिा सरणीमधून जो संदेश िाहेर पडतो त्याला 
ओघानेच ‘उद्गत संदेश’ प्रकिा नुसते ‘उद्गत’ म्हणता येईल. इंग्रजीत त्याला ‘Output Signal’ प्रकिा 
नुसते ‘Output’म्हणतात. िरील डायोडचे उदाहरण घेऊन सागंायचे तर त्यात यातायाती िीजप्रिाह 
‘वनविष्ट’ केल्यास त्यातूंन केिळ एकाच वदशनेे िाहणारा प्रिाह ‘उद्गत’ होतो. 

 
‘वनविष्ट’ ि ‘उद्गत’ या संज्ञाचंा उपयोग यापेक्षा व्यापकपणेही केला जातो– एखाद्या पवरक्स्थतीचे 

जे मूळस्िरूप असेल त्याला ‘वनविष्ट पवरक्स्थती,’ (Input) म्हणता येते ि त्या पवरक्स्थतीत काही र्बदल 
घडिनू वनमाण झालेल्या फलस्िरूप पवरक्स्थतीला ‘उद्गत पवरक्स्थती,’ (Output) असे संर्बोधले जाते. 
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सेणमकंडक्टर रायोड अथात   रॅन्सन्िस्टर; रचना ि कायय :  
 
डायोडनंतर आता त्याचे मोठे भािडं रकॅ्न्द्झस्टर या साधनाची मावहती करून घ्यायची आहे. 

रॅक्न्द्झस्टरमध्ये उपरोक्त रीतीने वमवश्रत झालेल्या प्रकाराचें एकाआड एक असे तीन थर एकमेकाशंी सलंग्न 
असािते अशी रचना असते. हे थर अथातच P, N, P प्रकिा N, P, N या क्रमाने असतात ि हीच 
रॅक्न्द्झस्टरच्या दोन प्रकाराचंी नाि ेठरतात. मधल्या थराची-मध्यास्तराची –जाडी र्बाजूच्याचं्यापेक्षा र्बरीच 
कमी असते; पण (वनर्ममतीच्या एका पद्धतीत) त्याच्याच आधारािर र्बाजूचे (विरुद्ध प्रकारचे) स्तर र्बसविले 
जातात म्हणून त्याला र्बेस   (Base) म्हणतात. आपण त्याला ‘मध्यस्तर’ प्रकिा ‘र्बेस’ म्हणू. र्बाजूच्या एका 
स्तराला Emitter (स्त्रािक)म्हणतात. त्याचे काम असे असते :— र्बेसमध्ये अनुकूलता वनमाण होताच, हा 
स्तर आपल्यापाशी आवधक्य असलेल्या कणाचंा (उदा. NPN प्रकारातं इलेक्रॉन्द्स चा ि PNP प्रकारात 
पोकळ्याचंा) र्बेसमध्ये स्त्राि करतो, थोडक्यात र्बसेमध्ये ते कण पाठितो. ‘स्त्रािक’ हा शब्द याकारणे येथे 
योग्य ठरतो. वतसऱ्या रावहलेल्या स्तराला Collector प्रकिा ‘ग्राहक’ म्हणतात. याचें काम म्हणजे, तो 
स्त्रािकातूंन वनघालेल्या ि र्बसेमधून आरपार आलेल्या कणाचंा स्िीकार करतो, ि पवरणामतः या वतन्द्ही 
स्तरातूंन–म्हणजेच रकॅ्न्द्झस्टरमधून–आरपार िाहणारा िीजप्रिाह प्रस्थावपत करतो. प्रत्येक स्तराला 
सरणीतील जोडणीकरता लागणारी तार (connection) जोडलेली असते. रकॅ्न्द्झस्टरमधून िाहणाऱ्या 
िीजप्रिाहाचे वनयंत्रण केले जाते ते र्बहुधा र्बसे ला इष्ट तो िीजपुरिठा करून केले जाते. 

 

 
 

आकृती ७·२ रॅन्सन्िस्टरच्या दोन प्रकाराचंी साकेंणतक णचते्र 
 
स्त्रािकाच्या र्बाणाचे टोक रकॅ्न्द्झस्टरमधून िाहणाऱ्या िीजप्रिाहाची वदशा दशवविते. 
 
येथे रकॅ्न्द्झस्टरची रचनादशवक वचत्रें वदलेली नीहीत. पण आकृती ७·२ तील साकेंवतक वचत्रािंरून 

खुलासा होईल. 
 
आता ंया साधनाची कायवपद्धती समजून घेऊ. आकृती ७·३ पहािी. 
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आकृती ७·३ रॅक्न्द्झस्टरची वनविष्टाचे स्िरूप उलटविण्याची कृती. 
 

येथे उदाहरणादाखल PNP रकॅ्न्द्झस्टरची कृती दशवविली आहे. 
 
समजा PNP प्रकारच्या रकॅ्न्द्झस्टरच्या र्बेसला पुरेसा ऋण विजेचा पुरिठा [िीजशास्त्राचे सिवसामान्द्य ज्ञान 

असलेल्यानंा या विधानाचा अथवर्बोध कदावचत होणार नाही. त्याचा खुलासा असा :— िीज पुरिणाऱ्या धन-अग्र ि ऋण-अग्र (ती अगे्र उदा. र्बटॅरीची 
असतील,) यामंध्ये विवशष्ट िचोभेद असतो. समजा, हा िचोभेद ६व्होल्टचा आहे; म्हणजे वनत्याच्या भाषेत र्बटॅरी ६ व्होल्टची आहे. आता ंवतचे ऋण-
अग्र भमूीला जोडले, (grounded केले) तर भमूीचे िचवस सदैि ० असल्याने त्या अग्राचे िीजिचवस   ० होईल. नंतर धन-अग्र वनयोवजत सरणीला 
जोडले तर या कृतीने सरणीस +६ व्होल्टचा परुिठा होतो. याच्या उलट, र्बॅटरीचे धन-अग्र भलूग्न करून ऋण-अग्र सरणीस जोडले तर सरणीस -
६ व्होल्ट पुरविले असे घडते. िीजप्रिाहमंडल पूणव होण्याकरता सरणीचे दुसरे टोक भमूीस जोडलेले असते. आकृत्या पाहाव्यात.] केला, 
म्हणजेच र्बेसमध्ये ऋण प्रिाह ‘वनविष्ट’ केला, तर तेथे वनमाण होणाऱ्या ऋणकणाचं्या आवधक्यामुळे 
स्त्रािकातूंन धनकणाचंी (पोकळ्याचंी) िाहतूक वतकडे सुरू होईल. हे घडत असताना स्त्रािकाचे िचवस   या 
पवरक्स्थतीला पोषक असेच म्हणजे ‘र्बेसपेक्षा अवधक धन’(more positive) ठेिलेले असते. येथे स्त्रािक 
भलूग्न (grounded) आहे; आवण शून्द्य व्होल्ट हे ऋण व्होल्टपेक्षा अवधक धन होय. 

 

 
 

आकृती ७·४ िीजसरिीस धन अथिा ऋि िीज पुरणिण्याची रीती 
(अ)सरणीस ६ व्होल्ट धन-िीज पुरिठा. (र्ब) सरणीस ६ व्होल्ट ऋणिीज पुरिठा. 
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स्त्रािकातून र्बेसमध्ये वशरलेल्या सिव धनकणाचंी विल्हेिाट लािण्याची क्षमता र्बेसमध्ये नसते. (हा 
स्तर अवत पातळ असल्यामुळे कोणतेही िीजकण धारण करण्याची त्याची क्षमताच अल्प असते.) केिळ 
सुमारे ५% धनकणाचंी विल्हेिाट तेथे लागते ि र्बाकीचे सुमारे ९५% धनकण तसेच पुढे ग्राहकप्रदेशात 
वशरतात. तेथेही (ग्राहक P प्रकारचा असल्याने) धनकणाचें आवधक्य असते; ि या दृष्टीने पाहता र्बेस-ग्राहक 
याचंा संयाग ‘प्रिाहप्रवतकूल’ असतो; पण ग्राहकाच्या दुसऱ्या टोकाला पुरिलेल्या पुरेशा मोठ्या (समजा -५ 
व्होल्ट) ऋणिीजिचवसामुळे हे सिव कण वतकडे आकर्मषले जातात. पवरणामतः स्त्रािक-ते-ग्राहक असा 
सुरवळत िीजप्रिाह प्रस्थावपत होतो! याला ओघानेच ‘ग्राहक प्रिाह’ (Collector Current) म्हणतात. 
आपल्या चचेपुरते म्हणायचे तर ही क्स्थती म्हणजे हा रॅक्न्द्झस्टररूपी क्स्िच ‘जुटला’ जातो! 

 
आता अशा पवरक्स्थतीत र्बेसला पुरविलेला ऋणप्रिाह क्षीण केला प्रकिा िाढिला तर त्या प्रमाणात 

ग्राहकप्रिाह क्षीण प्रकिा जोरदार होतो; आवण र्बेस-प्रिाह र्बंद केला (प्रकिा त्याची वदशा र्बदलली) तर 
ग्राहकप्रिाह तत्काल र्बंद होतो. म्हणजेच रकॅ्न्द्सस्टररूपी क्स्िच सुटतो – off होतो. मागे व्हॅक्युअम टू्र्ब 
रायोडमधील ‘वग्रड’ ची मावहती सावंगतली होती. वतच्यािरून ‘वग्रड’ रॅक्न्द्झस्टरचा ‘र्बेस’ याचं्या कायांचा 
सारखेपणा ध्यानी येईल. 

 
रॅक्न्द्झस्टरचे जुटणे– िाहक होणे – हे इक्च्छत िळेीच घडाि ेयाकरता (प्रस्तुत PNP प्रकारात) 

र्बेसला अल्प धनिीजपुरिठा वनत्याचा केलेला असतो, जेणेकरून वनविष्ट संदेशाचे ऋणिचवस   हे या 
वनत्यपुरिठ्यापेक्षा ंअवधक जोरदार असेल तेव्हाच िर िर्मणलेल्या घटना घडतात. 

 
हे िणवन रॅक्न्द्झस्टरमधून िाहणाऱ्या प्रिाहाचे झाले. त्यात वनविष्ट होणाऱ्या ि त्यातून उद्गत 

होणाऱ्या िीजिचयसाचा विचार केल्यास पवरणाम जणू उलटा घडतो. कसे ते पाहा :— 
 
(१)जेव्हा र्बेसमध्ये (ऋण) िचंस वनविष्ट होत नाही आवण रकॅ्न्द्झस्टरमधून म्हणजेच ग्राहकाच्या 

ऋणिीजपुरिठ्यापासून ग्राहकाचा रोधक– ते – रॅक्न्द्झस्टर –ते –भमूी असा िीजकाचंा प्रिाह िाहत 
नाही, थोडक्यात रोधकातूंन िचवस व्यय (voltagedrop) होत नाही, तोपयंत रोधकाच्या दोन्द्ही टोकापंाशी 
प्रायः एकच िचवस   असल्याचें समजता येते. [सिवसामान्द्य िाचकानंा हे विधानही खटकेल. रोधकातून प्रिाहच िाहत नाही तर 
रोधकाच्या दुसऱ्या टोकापाशी काही िीजिचवस   उपलब्ध होईलच कसे? असा र्बहुतेकाचंा अवभप्राय असेल. याविषयींचा खुलासा असा :— 
रोधकातूंन प्रिाह िाहत नाही याचे कारण उघड आहे की हे िीजमंडल पूणव झालेले नाही; रोधकाच्यापुढे ते तुटलेले (open) आहे. हे कारण दुसऱ्या 
रीतीने असें माडंता येते की प्रस्तुत रोधकाच्या पढेु अनंत ओम्सचा (infinite resistance चा) एक रोधक जोडलेला आहे, ि त्याच्यामुळे सरणीतील 
प्रिाह शून्द्य आहे. आवण अशा पवरक्स्थतीत आपणास सरणीतील रोधकाच्या दुसऱ्या टोकाचे म्हणजेच या दोन रोधकाचं्यामधील प्रर्बदूचे िचवस वकती 
आहे ते पाहाियाचे आहे. हे काम व्होल्टमीटरने (मापकाने) प्रत्यक्ष मोजूनच होऊ शकेल. मात्र मोजताना अनंत ओम्सचा, वनदान त्याच्याशी समतुल्य 
असा रोधक सरणीत र्बसिनू ती पूणव करािी लागेल. असा एक फार फार मोठ्या क्षमतेचा रोधक मापकात वनत्याचाच र्बसविलेला असतो. प्रस्तुत 
उदाहरणातील रोधक समजा १ वकलो ओम  (१००० ओम्सचा, वकलो = सहस्त्र) आहे. मापकातील (मीटरमधील) रोधक त्याच्या वनदान १०० पटीने 
मोठा म्हणजे १०० वक. ओम्सचा सहजतः असतो, आहे. अशा पवरक्स्थतीत मग मापकातून प्रिाह वकती िाहील हे काढता येते : 

 

मापकातून िाहणारा प्रिाह = ५ व्हो = ५ व्हो. 
(१+१००) वक. ओ १०१०००  

 = ·४९५ अँम्पीअर. ओम्स   १०००,००० 
हा सुमारे अधा मायक्रो-ॲम्पीअर प्रिाह झाला. (मायक्रो = दशलक्षाशं). आता हा सूक्ष्म प्रिाह िाहताना सरणीच्या रोधकातून वकती 

िचवसाचा व्यय (Voltage drop) होतो ते पाहू. 
 

िचोव्यय = ·४९५ ॲम्प.× १००० ओम्स = ·४९५ व्होल्ट. १०००,००० 
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हा व्यय मूळच्या ५ व्होल्टमधून िजा केल्यास उरतात ४·९५०५ व्होल्ट, म्हणजे जिळजिळ मूळच्या ५ व्होल्ट इतकेच! ते वनयोवजत उद्गत 
प्रर्बदूपाशी म्हणजे सरणीतील रोधकाच्या दुसऱ्या टोकापाशी उपलब्ध होतील. 
 

मापकामध्ये असा फार मोठ्या क्षमतेचा रोधक र्बसिनू केिळ अवतसूक्ष्म प्रिाह िाहू देण्याचा मुख्य हेतू हा असतो की, प्रत्यक्ष मोजण्याच्या 
कामी म्हणून प्रयोगातील अत्यल्प िीज खचव व्हािी. ‘नमुन्द्यािारी माल सपंला’ अशी पवरक्स्थती कदावप न घडािी. हे साधण्याकरता मग मापकाचा 
काटा अवत सिंेदनाशील ठेिािा लागतो इतकेच. ] याचा अथव आपणासं अवभपे्रत असलेल्या उद्गत प्रर्बदूपाशी मघा 
उल्लेवखलेले –५ व्होल्ट िचवस   र्बहुताशं उपलब्ध असते! 

 
(२)याच्या उलट, र्बेसमध्ये परेुसे ऋणिचवस वनविष्ट होताच, ि रॅक्न्द्झस्टरमधून प्रिाह िाहू लागताच 

ग्राहकाच्या रोधकातून िाहताना ग्राहकाला पुरिलेल्या उपरोक्त – ५ व्होल्टचा सिव व्यय होऊन उद्गत 
प्रर्बदूपाशी प्रायः ० व्होल्ट िचवस उरते! याचा अथव यािळेी उद्गत शून्द्य असते! थोडक्यात, असेल त्या णनणिष्ट 
पणरन्सस्थतीचे ‘नकरि’ (negation) ककिा ‘उलटीकरि’ (inversion) करिे हे काम रॅन्सन्िस्टर पार 
पाडतो. आकृतीत र्बेसमध्ये वनविष्ट होणाऱ्या िीजसंदेशाचे िचवस शून्द्य–उणे–पुनः शून्द्य असे र्बदलल्याने 
ग्राहकातून वमळणाऱ्या उद्गत संदेशाचे मूल्य उणे–शून्द्य–पुनः उणे याप्रमाणे र्बदलते हे दाखविले आहे. 

 
NPN रकॅ्न्द्झस्टरच्या कायाचे तत्त्ि िरीलप्रमाणेच आहे; फक्त िरील सिव वििचेनात ि आकृतीत 

‘ऋण’ ऐिजी ‘धन’ ि ‘धन’ ऐिजी ‘ऋण’ हे शब्द िाचल्याने ते स्पष्ट होईल. 
 
एिचं, यातायाती िीजप्रिाहाचे ‘एकवदशीकरण’ (rectification) करणारा ‘डायोड’ ि िीजसंदेशाचे 

‘उलटीकरण’ करणारा ‘रायोड’ रॅक्न्द्झस्टर या दोन िीजकीय (electronic) क्स्िचेस ची मावहती आपण या 
प्रकरणात करून घेतली. 

 
या क्स्िचेस चा वद्वमान अंकाचं्या गवणतात उपयोग कसा होत असेल याची थोडीर्बहुत कल्पना 

आपल्याला आहे.–ज्या क्स्िचमधून प्रकिा असा क्स्िच जोडलेल्या सरणीतून उद्गत म्हणून अपेवक्षत ते 
िीजिचवस   वमळेल, (मग ते योजनेप्रमाणे ऋणिचवस असो प्रकिा धन-िचवस असो) त्या सरणीने “१” हा अकं 
प्रदर्मशत केला, ि वजच्यातून कोणतेच िीजिचवस उद् गत होणार नाही वतने “०” हा अकं प्रदर्मशत केला असें 
समजता येते. असें िचवस उपलब्ध असेल तर (आवण तरच) पुढच्या सरणीकरता स्पंद (pulse) वनघतो हे 
उघड आहे. आवण या कारणेच स्पंद = “१” ि र्बंद (म्हणजे िीजप्रिाह र्बंद) = “०” हा संकेत गृहीत धरला 
गेला. 

 
प्रस्तुत प्रकरणातं चर्मचलेले अधविाहक डायोड, रॅक्न्द्झस्टर हे िीजकीय घटक (electronic 

components) गेल्या प्रकरणी िर्मणलेल्या थर्ममऑवनक व्हाल्व्हच्या तुलनेने वकती सूक्ष्म आकाराचे असतात 
हे आकृती ७·५ िरून लक्षात येईल. अनेक लोक ज्या िस्तूला (चुकीने) ‘रॅक्न्द्झस्टर’ म्हणतात, तो असतो 
रॅक्न्द्झस्टर िापरून वसद्ध केलेला रेवडओ सेट. त्यामध्ये व्हाल्व्ह  ज ची जागा या र्बारक्या रकॅ्न्द्झस्टसवनी 
घेतलेली असते, ि त्यामुळे तो सेट वखशात ठेिता येण्याइतका लहान र्बनिता आलेला असतो. 
सगंणकाच्या स्मृतीभाडंारात उपयोवजल्या जाणाऱ्या आणखी एका घटकाच्या सूक्ष्मतेची कल्पना आकृती 
७·५ च्या मागील र्बाजूच्या आकृतीिरून येईल. 
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सूक्ष्मीकरणाची ही लाट येथेच थारं्बलेली नाही. ती एव्हाना आणखी एक-दोन टप्पे पुढे गेलेली 
आहे. सध्या प्रचवलत असलेल्या ि होऊ घातलेल्या सूक्ष्मावतसूक्ष्म िीजकीय घटकाचंी मावहती िाचकानंा 
पुस्तकाचे अखेरीस वमळणार आहे. 

 

 
 

आकृती ७·५ संगिकातील िीजकीय घटकाचें सूक्ष्म आकार 
 

अ थर्ममऑवनक् व्हाल्व्ह; ि रोधक (वरवझस्टर); क धारक (कपवॅसटर); या घटकाविषयी अवधक मावहती पुढे 
प्रकरण १२ मध्ये वमळेल. ड अधविाहक रव्यापंासून तयार केलेला डायोड; इ, फ अधविाहक रव्यापंासून 
तयार केलेले रकॅ्न्द्झस्टर; इ हा धातूच्या पत्र्याच्या आिरणात र्बंद केलेला आहे, तर फ हा प्लॅक्स्टकच्या 

आिरणात र्बंद केलेला आहे; ग आकाराचं्या तुलनेकरता ठेिलेली काड्याच्या पेटीतील काडी. 
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प्रकरि : ८  
िीजप्रिाह, अकं आणि तकय  याचें परस्परसिंंध 

 
तकाणधणित िीजसरण्या (Logic Circuits). 
 
NOT, AND, OR, NAND, NOR ि Exclusive OR (समिजी OR) या तकाणधणित सरण्याचं्या 
कृतींचे आशय. 
 
िूलच्या िीजगणिताची प्रमेये. 
 

एखाद्या सरणीतून िीज िाहािी का न िाहािी याचे त्िरेने वनयंत्रण करणारे क्स्िच आपण 
अभ्यासले. पण त्याचं्या साह्याने गवणती वक्रया करिनू घेताना िीजप्रिाहाचे जे ‘स्पंद –र्बंद’ व्हायचे ते कोठे, 
केव्हा व्हायचे याचा वनणवय कोणी कराियाचा हा प्रश्न उरला. मानिी वनणवय फार फार सािकाशीने होणारे 
असल्याने तो येथे वनरुपयोगी ठरणार हे उघडच आहे; आवण असे कराि े लागले तर मग हा आपोआपी 
संगणक (Automatic Computer) कसला? 

 
आणखी एक प्रश्न उरला आहे— संगणकातं गवणती वक्रया पार पडत असताना स्पंद म्हणजे “१” ि 

र्बंद म्हणजे “०” असे समीकरण असाि ेहे आपण गृहीत धरले आहे; पण आधी, हे अंक तेथे माडंलेच कसे 
जातात? हा प्रश्न सहजच उद्भततो. वनजीि संगणकाला डोळे नाहीत, काही वदसत नाही; पण तरीही, 
त्याचे-त्याला प्रतीत होईल अशा काही रीतीने अंक गेले पावहजेत हे वनवित. िास्तविक ही अकंाचं्या 
माडंण्या –वलवहण्याविषयीची मावहती आधी सावंगतली पावहजे, पण वििचेनाच्या सोयाकरता ती आणखी 
दोन प्रकरणानंंतर सावंगतली आहे. पण, तूतव असे समजू या की, योग्य त्या तऱ्हेचे अकंलेखन झाले आहे ि 
एकीखाली एक माडंलेल्या दोन सखं्याचंी र्बेरीज (जी सिात साधी गवणती वक्रया समजली जाते, ती) 
व्हाियाची आहे. याकरीता मग वकती गोष्टी विचाराथव येतात त्या पहा :— जर एखाद्या स्तंभात दोन्द्ही 
संख्याचे अंक “०” ि “०” असे असतील तर त्याचंी र्बेरीज “०” येईल (ि अथात ती वलवहली जाण्याची 
योजना होईल); पण स्तंभात “१” ि “०” असेल तर, प्रकिा “०” ि “१” हे अंक असेल तरीही र्बेरीज “१” 
होईल. पण या दोन्द्ही प्रकारापेंक्षा िगेळी गोष्ट म्हणजे जर दोन्द्ही अंक “१”, “१” हे असतील तर र्बेरीज “०” 
येईल! पण हातचा “१” येईल ि तो डािीकडच्या स्तंभाच्या र्बेरजेत वमळिािा लागेल. तेथे यामुळे काय 
पवरक्स्थती वनमाण होईल ते िगेळेच. 

 
या तपवशलातून वनघणारा वनष्ट्कषव असा की, साध्यात साध्या गवणती वक्रया पार पडण्याकवरतासुद्धा 

वकत्येक ‘जर’, ‘तर’, ‘प्रकिा’ याचें ‘आशय ध्यानी घेऊन’ त्यािंर वनणवय व्हाि ेलागतील; म्हणजे त्याकरता 
काही एक तकव ज्ञान आिश्यक ठरेल! आपण मानि (अगदी शाळकरी पोरगासुद्धा) उपरोक्त कृती करताना 
‘हे’ का ‘ते’ हा वनणवय अगदी सहज वन तत्काल करतो. पण या र्बार्बतीतली खरी गोष्ट अशी आहे, की त्या 
अत्यल्प क्षणातं नकळत आपल्या ध्यानी िस्तुक्स्थती आलेली असते, ि मेंदूच्या सामर्थयाने–म्हणजेच 
तकव ज्ञानाने–वतचे विश्लेिषण करून आपण योग्य तो वनणवय केलेला असतो. आता मेंदुहीन जड संगणकात 
हे कसे शक्य व्हायचे? पण वनणवय झाले पावहजेत हे तर अटळ आहे. 
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तेथे याकवरता मग अशी योजना केलेली असते की, तकानुसार या ‘जर’, ‘तर’ मुळे जेिढे 
पयाय वनघतात ि त्याचं्या परस्परािलंर्बनातून (due to interdependence) जे जे वनष्ट्कषव 
वनघतात, त्यानुसार त्या त्या संर्बंवधत सरण्यातूंन िीज ‘िाहािी’ प्रकिा ‘िाहू नये’ अशी आपोआपी 
योजना, त्या त्या वठकाणी, गेल्या प्रकरणी िर्मणलेले ‘क्स्िच’ िापरून केलेली असते. थोडक्यात, 
तेथे तकय णधणित सरण्या (Logic Circuits, Logic Gates) र्बसविलेल्या असतात! संगणकातील 
िीजसरण्याचं्या जंजाळात र्बसिलेली योग्य िळेी उघडणारी प्रकिा वमटणारी ि िीजप्रिाहाचे 
वनयतं्रण करणारी ही ‘द्वारे’च होत. 
 
या सरण्याचं्या रचना ि िीजप्रिाहाच्या दृष्टीने असलेली िैवशष्ट्टे् या गोष्टी पुढील प्रकरणािर 

सोपविल्या आहेत. पण तकाने व्यक्त होणाऱ्या कोणत्या आशयाचें ‘अक्स्तत्ि’ प्रकिा ‘अभाि’ त्या व्यक्त 
करतात याविषयीची चचा येथे केली आहे. 

 
कोणत्याही कूट विधानाचे, कोड्याचे प्रकिा समस्येचे तकव संगत विश्लेषण करून ि त्यात प्रतीत 

होणाऱ्या आशयानंा प्रकिा पलंूैना र्बाधेंसूद गवणती रूप देऊन ि नंतर गवणती वनयम िापरून, ते गवणत, 
म्हणजेच ती समस्या, सोडविता आली पावहजे असे गवणती पंवडतानंा प्राचीन काळापासून िाटत असे. पण ते 
जमले मात्र नव्हते. अखेर गेल्या शतकाच्या मध्यास जॉजय िूल या तत्त्िज्ञ गवणतज्ञाला ते साध्य झाले. त्याने 
या कामी उपयुक्त ठरणारे एक निचे र्बीजगवणत रचले! र्बूलच्या र्बीजगवणताचे र्बहुतेक वनयम साध्या 
र्बीजगवणतातल्यासारखेच आहेत. पण दोहोत काही महत्त्िाचे फरक आहेत. त्यातील एक म्हणजे — 

 
नेहमीच्या र्बीजगवणतात अ, ि, क, ड, य, क्ष इत्यावद अक्षरानंी ज्या चल-राशी (variables) व्यक्त 

केल्या जातात त्याचंी मूल्ये काहीही असू शकतात. ती अवधक, उणे, पूणांक, अपूणांक काहीही असतील, 
पण र्बूलच्या र्बीजगवणतातील अशा वनदेशक अक्षरानंा केिळ दोनचे मूल्ये असतात — १ प्रकिा ०! आवण 
याचा तकव दृष्ट्ट्ा अथव असा समजायचा की, त्या अक्षराने अवभपे्रत असलेला विवशष्ट समस्येतल्या विवशष्ट 
पैलूचा आशय प्रकिा अथव ‘लाग’ू प्रकिा ‘गैरलाग’ू आहे; त्या पैलूने दशवविलेली क्स्थती अक्स्तत्िात ‘आहे’ 
प्रकिा ‘नाही’[िेगिगेळी ‘विधाने’ प्रकिा ‘िाक्ये’ यामंधील परस्परसरं्बंधाचें तकव दृष्ट्ट्ा विश्लेषण हे सगंणकाच्या अभ्यासात प्रत्यक्ष जरूरीचे नाही. 
येथे विवशष्ट ‘िगां’ मधील सरं्बधंाचें तार्मककी ि गवणती विश्लेषण कसे होऊ शकते हे समजून घेणे आिश्यक ठरते. पण गुंतागुंतीच्या विधानाचंा र्बरोर्बर 
आशय समजून घेण्याच्या कामीही तकव शास्त्र ि गवणत याचंा समन्द्िय कसा उपयोग ठरतो हे आनुषंगाने पाहणे इष्ट ठरते. ही चचा पुस्तकाचे शिेटी 
पवरवशष्टात केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात िगेिगेळे ‘िगव’ ‘गट’ प्रकिा ‘सट’ यामंध्ये असू शकणारे तार्मककी ि र्बूलच्या गवणताअन्द्िये असलेले गवणती 
सरं्बंध समजािनू सावंगतले आहेत, ि र्बूलच्या र्बीजगवणताची महत्त्िाची सूते्र सावंगतली आहेत.] 

 
पुढे १९३८ मध्ये क्लॉड   शनॅॉन   या तंत्रज्ञाने र्बलूच्या र्बीजगवणताच्या आधारे विजेच्या सरण्याचंी 

जुळणी कमीत कमी सावहत्यात आवण सुलभतेने कशी करता येते हे दाखिनू वदले; आवण संगणकाच्या 
वनर्ममतीकरता आिश्यक असणारा दुसरा महत्त्िाचा दुिा साधंला. र्बलू ि शनॅॉन्   याचं्या वसद्धातंाचंा उपयोग 
संगणकाच्या रचनेत अवनिायव ठरला आहे. अगदी साध्या िीजसरण्यामंध्ये या वसद्धातंाचंा अंतभाि कसा 
झाला आहे ते पढेु वििवेचलेल्या उदाहरणानंी लक्षात येईल. 

 
या प्रकरणात तकव , अंक आवण िीजप्रिाह या िरिर पाहता असंर्बद्ध िाटणाऱ्या तीन गोष्टींतील 

संर्बंध आपणास समजून घ्यायचे आहेत. प्रायः त्यातील जोड्याचंी चचा फायद्याची होईल. अकं आवण 
िीजप्रिाह (त्याचे स्पंद, र्बंद) याचं्या संर्बधंाचें स्पष्टीकरण येथिर अनेकदा झाले आहे. पण तकव  या नव्या 
विषयाची चचा येथे प्रथमच होणार असल्याने, ती थोडी विस्ताराने होणार आहे–होणे आिश्यक आहे. 
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सकव समधील खेळाडू प्ररगणात वफरणाऱ्या तीन घोड्यािंर आलटून-पालटून र्बसण्याचे प्रकिा दोन घोड्यािंर 
उभे राहण्याचे प्रयोग करून दाखितो, तेव्हा त्याचे अिधान वतन्द्ही घोड्यािंर असते; तसे काहीसे िाचकाला 
येथे कराि ेलागणार आहे. पण संगणकातंील सरण्याचं्या रचनाचंी ि कायवपद्धतींची मावहती होण्याकरता हे 
परस्पर-संर्बंधाचें ज्ञान अत्यािश्यक आहे, तेव्हा िाचकानंी तसे अिधान ठेिाि.े 

 
साधी एकसर सरणी (series circuit) ि समातंर सरणी (parallel circuit) या सरण्याचें उदाहरण 

उपरोक्त वतन्द्ही तत्त्िानंा स्पशव करणारे आहे; ते प्रथम घेतले आहे. पुढील पानािरील आकृती ८·१ पहािी. 
 

 
 

आकृती ८·१ 
प्राथणमक िीजसरण्या. (अ)एकसर सरणी. (र्ब)समातंर सरणी. 

 
येथे प्रत्येक सरणीत क, ख हे फक्त दोन क्स्िच र्बसिलेले आहेत. प्रत्येक क्स्िच जुटलेला अगर 

सुटलेला असेल त्यानुसार सरणीतून प्रिाह वनघेल का न वनघेल हें ठरते. या दृष्टीने पाहता सरणीत 
वशरणारा प्रिाह त्याच्या जोडीला त्या त्या क्स्िच्  ची अिस्था वमळून होणारी पवरक्स्थती ही या र्बार्बतीतील 
वनविष्ट पवरक्स्थती–input– ठरते. यापकैी वशरणारा प्रिाह सतत उपलब्ध असल्याचे गृहीत धरल्याने त्याचा 
येथे विचार न केला तरी चालेल. र्बाहेर वनघणारा (प्रकिा न वनघणारा) प्रिाह ही अथातच उद्गत क्स्थती–
outpur– होय. येथे दुसरा एक सकेंत समजून घ्यायचा, तो म्हणजे, क्स्िचच्या जुटलेल्या (on) अिस्थेला 
समजा क असे नाि वदले, तर त्याच्या सुटलेल्या (off) अिस्थेला  असें नािं देतात. (ख लाही अथात 
तोच वनयम लागू). क आवण (तसेच ख आवण ) यानंी व्यक्त होणाऱ्या अिस्था या एकमेकींच्या उलट 
म्हणजे प्रवतरूप अिस्था आहेत. कोणतीही एक अक्स्तत्िात असल्यास दुसरी नसणार. हा ‘उलटपिाचा’ 
ककिा ‘नकरिाचा’ – Negation चा –आशय व्यक्तणिण्याकरता संगिकाच्या पणरभाषेत NOT ही यथाथय 
संज्ञा िापरतात. ती िापरून मग असे म्हणता येते : 

 
क = NOT , [तकव शास्त्राच्या वििचेनात नकरण, दशवविण्याकवरता सामान्द्यतः वतरप्या स्रोकचा उपयोग करतात; जसे क’= 

NOT क, १'=०. पण काही पुस्तकातं िरीलप्रमाणे ऊध्िवरेषेचा उपयोग केलेला आहे. ही दुसरी पद्धती सोयीची असल्याने येथे स्िीकारली आहे.] 
तसेच  = NOT क; ख= NOT  ,  = NOT ख इ. अकंाचं्या र्बार्बतीतही या रीतीने उलटीकरण 
व्यक्त होते ते ध्यानी ठेिाि े— 

= ० ि =१. 
 
रॅन्सन्िस्टर NOT चीच कृती करतो हे ध्यानी आले असेलच. 
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आणखी दोन संज्ञाचंी मावहती या उदाहरणातून वमळणार आहे : एकसर सरणीच्या र्बार्बतीत दोन्द्ही 
क्स्िच जुटलेले असेल तरच वतच्यातून प्रिाह वनघेल हे उघड आहे. आता हे विधान फोडून वलहायचे ठरले 
तर ते असे वलहाि ेलागेल—‘क आवण ख हे (म्हणजे आहेत ते सिव, एकही न िगळता सिव) क्स्िच जुटलेले 
असले तरच सरणीतून प्रिाह वनघेल.’ येथे उदाहरणातं दोनच क्स्िच घेतले आहेत, पण अवधक असते तर 
क ‘आवण’ ख ‘आवण’ ग ‘आवण’ घ ‘आवण’....असे म्हणाि े लागले असते. या कारणे, उपरोक्त ‘आवण’ 
शब्दाने व्यक्त होणारा ‘सियसमािशेाचा आग्रह’ दशयििाऱ्या तार्नकक आशयाला ि त्यानुरूप, म्पहिजे 
‘संिंणधत सियच्या सिय णनणिष्टे अणरतपक्षी असतील तरच उद्गत अणरतपक्षी असेल’ या तऱ्हेची कृती 
करिाऱ्या िीजसरण्यानंा संगिकाच्या पणरभाषेत AND ही संज्ञा णदली जाते. [नेहमीच्या व्यिहारात 
िापरले जाताना ‘आवण’, ‘AND’ या शब्दानंा इतका सिवसमािशेकत्िाचा अथव असत नाही, पण संगणकाच्या 
पवरभाषेत संकेताने तो येतो.] 

 
यापढुची संज्ञा समातंर सरणीच्या कृतीिरून वमळते. िरीलप्रमाणे वतच्या कृतीची फोड करून असे 

िाक्य वलवहता येते ‘क ककिा ख ककिा दोन्द्ही (म्हणजे कोणताही एक प्रकिा अवधक) क्स्िच जुटलेले 
असल्यास सरणीतून प्रिाह वनघेल’ ओघानेच, या णिकल्पदशयक आशयाला ि त्यानुरूप, म्पहिजे ‘अमुक, 
ककिा अमुक, ककिा अमुक...णनदान कोिते तरी एक (ककिा अणधक( णनणिष्ट अणरतपक्षी असल्यास उद्गत 
अणरतपक्षी असते’ या तऱ्हेची कृती करिाऱ्या िीजसरिीला संगिकाच्या पणरभाषेत OR ही संज्ञा आहे. 

 
येणेप्रमाणे िीजप्रिाहाचे ि NOT, AND, OR या तीन विवशष्ट तार्मकक आशयाचें सरं्बंध प्रस्थावपत 

झाल्यानंतर, त्याचें अंकाशंी (अथात्   र्बूलच्या गवणतातील १ ि ० वद्वमान अंकाशंी) काय नाते लागते ते 
पाहण्याकरता, ि प्रस्तुत उदाहरणातील पवरक्स्थतीचे िगेिगेळे पैलू तक्त्यात माडंता यािते म्हणून, त्या 
गवणताच्या वनयमान्द्िये आणखी एक संकेत करायचा:— सरणीतून प्रिाह वनघत असेल-म्हणजे तो 
अक्स्तत्िात असेल-तर ती क्स्थती “१” या अंकाने दशविायची, ि वनघत नसेल-त्याचा अभाि असेल-तर ती 
क्स्थती “०” ने दशविायची. ओघनेच मग जुटलेला (on) क्स्िच, जो प्रिाहाला अनुकूल असतो तो, “१” ने ि 
सुटलेला (off) क्स्िच् “०” ने दशविायचा, हे रास्त ठरते. यानंतर पुढीलप्रमाणे तक्ते माडंणे सहज शक्य 
होते. िस्तुक्स्थतीचे पैलू दशवविणाऱ्या अशा तक्त्त्यानंा ‘िस्तुक्स्थवतदशवक पट’ प्रकिा संके्षपाने ‘क्स्थवतपट’ 
म्हणता येईल. इगं्रजीत त्यानंा Truth Tables म्हणतात. (नुसत्या क्स्िच/प्रिाह येिढ्याच र्बार्बतीत नव्हे तर 
कोणत्याही समस्येच्या र्बार्बतीत असे क्स्थवतपट माडंणे शक्य ि इष्ट असते). 

 
एकसर सरणी  समातंर सरणी 

क्स्िच क क्स्िच ख िीजप्रिाह  क्स्िच क क्स्िच ख िीजप्रिाह 
० ० ०  ० ० ० 
० १ ०  ० १ १ 
१ ० ०  १ ० १ 
१ १ १  १ १ १ 

 
आता या क्स्थवतपटातील वनविष्ट पवरस्थती (input) दशवविणारे (म्हणजे येथे क्स्िच सरं्बंधीचे) अकं 

ि त्याचं्याशी संर्बवंधत असलेले उद्गत पवरक्स्थती (output) दशवविणारे–िीजप्रिाहदशवक–अंक यामंध्ये 
काही गवणती सरं्बंध आढळतो का हे पाहू या. येथे असे आढळते की — 
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१. एकसर सरिीच्या िाितीत पवहल्या दोन स्तंभातंील णनणिष्टदशयक अकंाचंा गुिाकार 
केल्याने वतसऱ्या स्तंभातील उद्गतदशयक अकं णमळतात; तर 

 
२.समातंर सरिीच्या िाितीत णनणिष्टदशयक अकंाचंी िेरीज करून उद्गतदशयक अकं 

णमळतात! 
 
दुसऱ्या तक्त्यातील तळच्या ओळीतील अकंाचं्या र्बेरजेच्या र्बार्बतीत थोडे खटकते. १ +१= १ हे 

समीकरण साध्या अंकगवणतात र्बसत नाही. पण मघाच्या संकेताचा विचार करता, सरणीतील दोन्द्ही क्स्िच 
जुटलेले म्हणजे “१”, “१” असे असताना सरणीतून प्रिाह दुप्पट िाहतो असे काही नाही; प्रिाह िाहतो 
म्हणजे “१” असतो येिढेच खरे. प्रकर्बहुना र्बूलच्या गवणतान्द्िये १ +१= १ हेच समीकरण र्बरोर्बर आहे. 

 
या उदाहरणातील सरण्यात दोन-दोनच क्स्िच घातले आहेत, पण त्याचंी संख्या वकतीही मोठी 

असली तरी िर आढळलेली दोन आियवकारक सत्ये अर्बावधत राहतात. एिढेच नव्हे,तर एकसर समातंर 
सरण्या एकमेकीत वमसळून गंुतागंुतीच्या सरण्या वसद्ध झाल्या असल्या, तरी हे वनयम त्याचं्या कृतींना लाग ू
पडतात. 

 
पण या संर्बधंाचंा व्यापकपणा यापेक्षा अवधक आहे. तो म्हणजे –वनविष्ट पवरक्स्थती ही फक्त 

क्स्िचमुळे ठरते असे नाही. एक प्रकिा अवधक िीजप्रिाह, स्पंद (pulses) हे input signals– वनविष्ट संदेश 
–असू शकतात, ि त्याचें फवलत म्हणून अशा AND, OR इ. सरण्यातूंन पवरक्स्थवतनुसार उद्गत स्पंद 
वनघतो, प्रकिा वनघत नाही. NOT सरणीच्या र्बार्बतीत मात्र एकच वनविष्ट असते. 

 
येथिरच्या वििचेनाचा साराशं खालीलप्रमाणे वनघतो:— 
 
(१)NOT सरणी वनविष्टाचे उलटीकरण करते; 
 
(२)एकसर सरणीशी साम्य असलेल्या AND सरणीचे ितवन असे असते, की, वतच्या वनविष्टाऐंिजी 

वद्वमान अंक प्रकिा र्बीजगवणतातील अक्षरे योवजली तर त्या अंकाचं्या ि अक्षराचं्या गुणाकाराने सरणीच्या 
उद्गताचे स्िरूप वमळते; ि 

 
(३)समातंर सरणीशी साम्य असलेल्या OR सरणीच्या र्बार्बतीत, वनविष्टदशवक अंकाचं्या िा 

अक्षराचं्या र्बेरजेने सरणीचे उद्गत वमळते. 
 
आता या तीन सरण्यािंर आधावरत अशा आणखी दोन सरण्या वसद्ध होतात त्या समजून घेऊ :—

AND सरणीच्या पुढे NOT सरणी जोडून जी सयुंक्त सरणी तयार होते ती त्या AND सरणीच्या उग्दताचे 
उलटिते. वतला यथाथवतेने NAND असे नाि संगणकाच्या पवरभाषेत वदले आहे. याच चालीिर OR 
सरणीच्या उद्गताचे स्िरूप उलटिण्याचे काम करणाऱ्या सरणीला NOR असे नाि वदले आहे. ती सरणी 
संर्बंवधत OR सरणीच्या पुढे एक NOT सरणी जोडून तयार होते. 
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पाच िगेिगेळे तार्मकक आशय (logical aspects)आपण समजून घेतले. तसेच, त्या आशयानुसार 
काम करणाऱ्या–त्या आशयाचंी अवभव्यक्ती घडविणाऱ्या –िीजसरण्या असतात अशी मावहती येथिरच्या 
वििचेनाने वमळाली. त्यातंील दोन साध्या सरण्याचंी वनविष्ट-उद्गत मूल्ये (input-output) यामंधील 
गवणती संर्बधंही ध्यानी आले. पण िरील तार्मकक आशयाचं्या कल्पना अवधक स्पष्ट होणे उपकारक ठरेल. 
तकावधवष्ठत सरण्याचंा हेतू ि रीती समजण्यास ते आिश्यक आहे. 

 
एखादा आशय दुसऱ्या एखाद्या आशयाला कसा व्यापतो प्रकिा िगळतो (includes or excludes), 

िगेिगेळ्या आशयाचं्या अक्स्तत्िाचा प्रकिा अभािाचा लपडंाि कसा होतो हे जाणनू घेणे मनोरंजकही आहे. 
काही कोडी सोडविताना आपल्याला अशा तऱ्हेने विचार करािा लागतो. खाली एक उदाहरण वदले आहे; 
त्याचा तोंडािळा तसल्या कोड्यासारखाच आहे. पण िर चर्मचलेले सिव तार्मकक आशय प्रकिा भािाथव 
त्याच्या साह्याने स्पष्ट होणार आहेत. 

 
उदाहरण असे आहे :— एका चाळीची पाहणी केली असता असे आढळले की, चाळीतील काही 

मुले अभ्यासू, अध्ययनशील आहेत ि काही मुले शरीरप्रकृतीने र्बळकट, र्बलिान, आहेत. तर प्रश्न असा, 
की चाळीतल्या मुलाचें एकंदर प्रकिा िगव प्रकिा गट वकती? िाचकापंैकी एखादा म्हणेल –दोन प्रकारची 
मुले असल्याचे इतक्या स्पष्टपणे सावंगतल्यािर लगोलग हा प्रश्न विचारण्यात अथवच काय? इथे काही 
शब्दाचंा खेळ तर नाहीं? पण कोणी घाईने असे विधान करू नये. वनदान ही गोष्ट लक्षात घ्यािी की, 
उपरोक्त दोन्द्ही गुणाचंा अभाि असलेली मुलेही चाळीत असतील; त्याचंाही मग एक वतसरा िगव ठरतो! पण 
एिढ्याने संपत नाही. आणखीही एक िगव संभितो-दोन्द्ही गुणानंी युक्त असलेल्या मुलाचंा! पण विशषे 
म्हणजे, या िगेिगेळ्या िगांच्या अक्स्तत्िाने अथिा अभािाने चाळीच्या ज्या िगेिगेळ्या क्स्थती असू 
शकतात, त्या क्स्थतींच्या तुलना मनोरंजक आवण प्रस्तुत वििचेनाच्या दृष्टीने र्बोधक आहेत. अशा 
र्बार्बतीतील िगेिगेळ्या क्स्थती दशवविणाऱ्या समपवक आकृत्या काढता येतात. त्यानंा िेन आकृत्या (Venn 
Diagrams) म्हणात. कें ब्रीजचे तकव शास्त्रज्ञ जॉन   िेन   यानंी अशा आकृत्याचंी कल्पना प्रथम सुचविली. िने 
आकृत्याचं्या साहाय्याने तुलनेचा अभ्यास सुलभ होतो. 
आकृती ८·२ पाहा. 

 
आकृती ८·२ AND, OR इ. आशय व्यक्त करणाऱ्या ‘िने आकृत्या’ (Venn Diagrams) 



 अनुक्रमणिका 

येथे आता असें समजायचे की, र्बाहेरच्या चौकटीने संपूणव चाळ दशवविली जाते; अभ्यासू अथात अ 
गटाच्या मुलाचें अक्स्तत्ि/अभाि दशवविण्याकरता डािीकडील ितुवळ राखून ठेिले आहे; र्बलिान अथात र्ब 
गटाच्या मुलाचें अक्स्तत्ि/अभाि दशवविण्याकरता उजिीकडील ितुवळ राखून ठेिले आहे; तर कोणतेही गुण 
नसलेल्या (वनगुवण) मुलाकंवरता चौकटीतील र्बाकीची जागा राखून ठेिलेली आहे. त्या त्या प्रदेशात प्रटर्ब े
वदलेली असल्यास तेथील सूवचत प्रकारची मुले चाळीत असल्याचे ि जागा कोरी सोडलेली असल्यास त्या 
प्रकारची मुले चाळीत नसल्याचें समजायचें.आता ही वचते्र क्रमाने िाचूया. चाळीच्या क्स्थती वकती 
िगेिगेळ्या असू शकतात. म्हणजे कल्पनेने संभितात ते त्यािरून कळेल. (प्रत्यक्ष िस्तुक्स्थतीचा विचार या 
िळेी कराियाचा नाही). वचत्राचें अथव पुढीलप्रमाने वनघतात :— 

 
वचत्र १ — फक्त अभ्यासू मुले आहेत. र्बलिान मुले नाहीत, तसेच वनगुवणही नाहीत. 
वचत्र २ — फक्त र्बलिान मुले आहेत. अभ्यासू मुले नाहीत, तसेच वनगुवणही नाहीत. 
वचत्र ३ — र्बलिान तसेच वनगुवण मुले आहेत. फक्त अभ्यासू मुले तेिढी नेमकी नाहीत.चाळीची ही 

पवरक्स्थती वचत्र.१ ने दशवविलेल्या पवरक्स्थतीच्या र्बरोर्बर उलट म्हणजे NOT अ आहे. 
वतला यथाथवतेने असे नािं वदले आहे. फक्त र्बलिान मुलाचंा आभाि दशवविणारे ( ) 
वचत्र याप्रमाणेच काढता आले असते; ते काढलेले नाहीं. 

वचत्र ४ — वनगुवण मुले तर नाहीतच; पण फक्त अभ्यासूपणा तसेच फक्त र्बळकटपणा असा 
एकेकटा सद्गुण असलेली मुलेही नाहीत. ज्याचं्या वठकाणी दोन्द्ही गुण आहेत तेिढीच 
मुले चाळीत आहेत. ही पवरक्स्थवत आपण अभ्यासलेला AND हा आशय दशवविते. म्हणनू 
वचत्राचे नाि अ AND ि. 

वचत्र ५ — कोणत्याही एका प्रकिा दोन्द्ही गुणानंी युक्त असलेली मुले चाळीत आहेत. (वनगुवण मुले 
नाहीत हे येथे महत्त्िाचे नाहीं). ही पवरक्स्थती नेमका OR चा आशय दशवविते. अथातच 
वचत्राचे नाि अ OR ि 

वचत्र ६ — वनगुवण मुले आहेत, ि एकेकट्ा गुणाने युक्त मुलेही आहेत. पण दोन्द्ही गुणानंी युक्त 
असलेल्या मुलाचें नािही काढू नका. तसे एकही मलू चाळीत नाहीं. क्र. ४ च्या AND 
वचत्राने दशवविलेल्या भािाथाच्या र्बरोर्बर उलट भािाथव येथे दशवविला जातो. या वचत्राला 
मग यथाथवतेने अ NAND ि नाि वदले आहे. (NAND=NOT AND). 

वचत्र ७ — चाळीत न अ गुणाची न ि गुणाची अशी साधी वनगुवण मुले आहेत. ही पवरक्स्थती अथातच 
िरील OR पवरक्स्थतीच्या नेमकी उलट, NOT OR अथात NOR पवरक्स्थती आहे. 
वचत्राचे नाि अथातच अ NOR ि. 

वचत्र ८ — ही मोठी मजेदार पण महत्त्िाची पवरक्स्थती आहे, येथे नुसत्या अ प्रकिा नुसत्या ि 
प्रकारचे अक्स्तत्ि आहे. पण त्याचं्या समुच्चयाचे मात्र अक्स्तत्ि नाहीं.(िरिर पाहता ही 
पवरक्स्थती AND पवरक्स्थतीच्या उलट–प्रवतरूप–असल्याचे िाटेल. पण वनगुवण मुलाचंा 
अभाि दोन्द्हीकडे आहे ि या साम्यामुळे प्रवतरूपता पूणव होत नाही) ही पवरक्स्थती OR 
पवरक्स्थतीचेच एक विशषे (समुच्चय-िजी असे) स्िरूप आहे. वहला ‘Exclusive OR’ 
म्हणतात. इंग्रजीत वहचे िणवन ‘either, but not both’ असे ठीक रीतीने करतात. 
‘Exclusive OR’ दशवविणारे वचन्द्ह वचत्राखाली वदले आहे. अंकाचंी र्बेरीज करणाऱ्या ज्या 
िीजसरण्या आपल्याला पुढे अभ्यासायच्या आहेत त्याचं्या कायाचे ममव या शिेटच्या 
विशषे आशयाच्या अवभव्यक्तीत आपणास आढळणार आहे. एिढेच तूतव ध्यानी घ्याि.े 
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या उदाहरणात मुलाचं्या केिळ दोन िगांचा उल्लखे केला, तर त्यातून इतके विकल्प वनघाले! 
आपणास अवभपे्रत असलेल्या तार्मकक आशयाचें स्िरूप हे असे आहे. 

 
आता पुनः िीजप्रिाहाकडे िळूया. 
 
िर उल्लेखलेल्या ५ सरण्यानंा संगणकातील प्राथवमक सरण्या म्हणता येईल. यातंील इष्ट त्या 

सरण्याचं्या योग्य जुळण्या करून अवधक गंुतागंुतीच्या सरण्या र्बाधंाव्या लागतात, तेव्हा कोठे त्यातूंन 
होणारी विदु्यत् स्पंदाचंी आिक-जािक ही वद्वमान अंकाचंी साधी र्बेरीज, िजार्बाकी इ. वक्रया करण्यास 
उपयुक्त ठरते! पढुील प्रकरणातूंन या सरण्याचं्या रचना ि काये (circuitry & functions) सावंगतली 
आहेत. 

 
िाचकहो, ‘विजेिर चालणारा कॉम्प्युटर गवणत कसे सोडितो’ या प्रश्नाचे उत्तर वमळिताना 

आपल्याला अनेक निनिीन गोष्टी ि त्याचें परस्परसंर्बधं समजून घ्याि ेलागणार आहेत. त्यात अनाकलनीय 
असे काही नाही हे वनवित. पण इतक्या दीघव चचेनंतरच जर हा हेतू साध्य होणार असेल, तर एखाद्याला 
त्याविषयी वनरुत्साह िाटणे साहवजक आहे. निनव्या शास्त्रीय संज्ञा, सत्ये ि वसद्धातं या कोरड्या गोष्टींच्या 
िाचनाने कंटाळलेल्या िाचकाकंवरता ंखाली वनत्याच्या व्यिहारातले एक उदाहरण देत आहे. त्यािरून या 
प्रकारच्या ज्ञानाची उपयुक्तता ि आिश्यकता समजून येईल, वन आपल्या हेतु-वसद्धीचीही ग्िाही वमळेल. 

 
अंक, तकव विज्ञान आवण िीजप्रिाह यामंधील परस्परसरं्बंधाची आपणास केिळ तोंडओळख झाली 

आहे. पण एिढ्या अल्प ज्ञानाच्या आधारािरही आपण एक पवरवचत, पण उत्तर ठाऊक नसलेला प्रश्न 
सोडि ूशकू :– 

 
वजन्द्यात िरच्या टोकाला एक विजेचा वदिा र्बसितात ि वजन्द्याच्या दोन्द्ही टोकानंा दोन क्स्िच 

र्बसिलेले असतात, ते असे, की त्यापकैी कोणत्याही क्स्िचचे र्बटण हलविताच वदव्याची असलेली क्स्थती 
र्बदलते, हे आपल्या मावहतीचे आहे. आता प्रश्न असा की, या वदव्याचे ि दोन क्स्िचचे िायप्ररग कसे 
करायचे? ही सरणी कशी जोडायची? स्िैर कल्पना करून प्रश्नाचे उत्तर सहसा वमळणार नाही. तकाला 
पटतील अशा पायरी पायरीने विचार करून प्रश्न सुटेल, ि तकाचे या र्बार्बतीतील महत्त्ि प्रतीत होईल. 

 
पवहली गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे हे दोन्द्ही क्स्िच दुजुटी असले पावहजेत, म्हणजे क्स्िचचे र्बटण िर 

केल्यािर िीजप्रिाहाचा एक मागव तुटत असला तरी दुसरा कोणता तरी मागव जोडला गेलाच पावहजे, मग 
तो जोडला जाण्याने वदिा लागो अथिा न लागो. थोडक्यात, क्स्िचच्या दोन्द्ही अिस्था सारख्याच 
वक्रयाशील असल्या पावहजेत. (घरातील साध्या क्स्िचचे र्बटण िर केल्यानंतरची अिस्था वनक्ष्ट्क्रय असते.) 

 
या वनणवयानंतर क्स्िचेस च्या एका अिस्थेला क, ख ि दुसऱ्या अिस्थेला क, ख अशी नाि े देऊन 

त्याचं्या ि वदव्याच्या अिस्थाचंा क्स्थवतपट माडंता येतो. लागलेला वदिा १ ने ि विजलेला ० ने वनदेशणे 
योग्यच ठरते. 

 
आता प्रश्न असा पडतो की, क्स्थवतपट माडंायला सुरुिात कोठून करायची? म्हणजे, सुरुिातीस 

वदिा लागलेला असल्याचे समजायचे? का विझलेला असल्याचे समजायचे? तसेच त्यािळेी कोणच्या 
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क्स्िचची कोणती अिस्था असल्याचे समजायचे? पण तकव दृष्ट्ट्ा सिव क्स्थती सारख्याच ठरतात; कुठूनही 
कशीही सुरुिात करण्यास हरकत वदसत नाही. तेव्हा, आपण असे समजू की – 

 
सुरुिातीस वदिा लागलेला = १ आहे; ि त्यािळेी क्स्िचेस च्या अिस्था क ि ख या आहेत. आता 

क्स्थवतपट माडंणे खालीलप्रमाणे सुलभ होते: 
 

 क्स्िचेस च्या अिस्था वदिा 
सुरुिातीस  क  ख १ (वदिा लागलेला)   
नंतर क र्बदलला, तर     ० (वदिा विझला)   
नंतर ख र्बदलला, तर      १ (वदिा पनुः लागला)   

नंतर क र्बदलून पुनः }तर क  ० (वदिा पनुः विझला) सुरुिातीसारखा केला,   
 

 पुनः र्बदलला तर क्र. १ ची, सुरुिातीची अिस्था दशवविणारी ओळ वमळेल; तेव्हा त्या कृतीची 
जरूरी नाही. 

 
आता क्स्थवतपटाच्या वनष्ट्कषाची पाहणी केल्यास असे आढळते की–पवहल्या प्रकिा वतसऱ्या 

ओळीतल्याप्रमाणे क्स्थती असताना वदिा लागलेला असतो; याचा अथव, यापकैी कोणचीही एक उपलब्ध 
असली तरी वदिा लागण्याचे काम होते. तेव्हा या ओळींनी दशवविलेल्या रचना समातंर असल्या पावहजेत, हे 
तकाला सहज पटते. 

 
पुढे, दुसरा वनष्ट्कषव असा वनघतो की, या प्रत्येक समातंर रचनेतील प्रत्येक क्स्िचची क्स्थती 

क्स्थवतपटात दशवविल्याप्रमाणेच पावहजे! कुणाही एकाची क्स्थती र्बदलली की तो क्स्िच वदिा विझिणारा–
जणू एकसर रचनेत र्बसिलेला पण off केलेला–असा ठरेल. थोडक्यात, (क्स्थवतपटाच्या) प्रत्येक 
ओळीतील क्स्थती एकसर रचनेची असल्याचे ठरते. 

 
या वनष्ट्कषािरून मग इष्ट सरणीचा प्राथवमक आराखडा काढता यतो, आकृती ८·३ (अ) पहा. 
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आकृती ८·३ णजन्यातील णदव्याचे िायकरग 

(अ) प्राथवमक आराखडा; (र्ब) प्रत्यक्ष सरणी 
 
नंतर या आराखड्यािरून प्रत्यक्ष सरणीचे वचत्रही काढता येते. दोन िीज प्रिाहाचें वनयंत्रण 

करणारे दुजुटी (double throw) क्स्िच या कामी आिश्यक आहेत हे आधीच ठरले आहे. आकृती ८·३ (र्ब) 
पहािी, ि ती क्स्थवतपटातील, म्हणजेच आपल्या प्रस्तुतच्या प्रॉब्लेममधील सिव घटना यथाथवतेने दशविीत 
असल्याचे तपासून पहाि.े 

 
िरील उदाहरण एका प्रायोवगक घटनेचे होते. खाली आणखी एक काल्पवनक पण मनोरंजक 

उदाहरण वदले आहे. त्यामध्ये तकव , अंक आवण िीज (विशषेतः तकव  आवण अंक) याचें संर्बधं अवधक 
खुलाशाने सावंगतले आहेत. र्बूलच्या र्बीजगवणताचा आिश्यक तो अभ्यासही त्या उदाहरणाच्या िाचनाने 
होणार आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील मावहतीचा ते उदाहरण म्हणजे एक उत्तम अभ्यास (exercise)ठरेल. 

 
उदाहरण असे आहे :- समजा अनेक वजज्ञासू व्यक्तींना प्रस्तुत ‘कॉम्प्युटर’ या विषयार्बद्दलच 

मावहती करून घ्यायची आहे. तज्ञ विद्वानानंी याकवरता दोन पुस्तके िाचण्याची वशफारस केलेली आहे. पण 
हे वजज्ञासू िाचक ि ही पुस्तके याचं्या र्बार्बतीत घोटाळा असा आहे की, काहींना त्या पुस्तकापंैकी एक प्रकिा 
दोन्द्ही पुस्तके र्बाजारात वमळतच नाहीत!(ती वमळती तर त्यातील मजकूर समजण्याची त्या िाचनेच्छंूची 
क्षमता असेलही कदावचत, पण उपयोग काय?) आवण काहींना एक प्रकिा दोन्द्ही पुस्तके र्बाजारात वमळाली, 
तरी त्यातले काही कळतच नाही! म्हणजे या विषयाच्या ज्ञानप्राप्तीच्या मागात वजज्ञासू िाचकापढेु एकंदर ४ 
अडचणी आहेत :– 
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(१) पवहले पुस्तक न वमळणे, (२)त्यातील मजकूर न कळणे, (३) दुसरे पुस्तक न वमळणे, (४) 
त्यातील मजकूर न कळणे. अथात कुणाच्या काही तर कुणाच्या काही अडचणी दूर झाल्या असतील, पण 
प्रत्येक िाचकाची क्स्थती दुसऱ्याच्या पेक्षा िगेळी आहे! तेव्हा या विविधतेच्या दृष्टीने िाचकाचें एकंदर प्रकार 
वकती होतात ते प्रथम काढायचे ि नंतर तुलनेतून काय वनष्ट्कषव वनघतात ते पाहायचे, असे या उदाहरणाचे 
स्िरूप आहे. 

 
िाचकाचें एकंदर प्रकार वकती होतात ते काढण्याचा वहशरे्ब सोपा आहे – एकंदर अडचणी आहेत ४ 

आवण त्या प्रत्येक अडचणीच्या र्बार्बतीत एकंदर शक्यता असू शकतात २, ‘अडचण आहे’ प्रकिा ‘अडचण 
नाही’; म्हणून २ ला ४ चा घाताकं लािनू या प्रश्नाचे उत्तर वमळते – २⁴ = १६. एकंदर १६ प्रकारचे िाचक 
या र्बार्बतीत वनघतात. (आपल्याला प्रत्येक प्रकारचा एकच िाचक विचारात घ्यायचा आहे) 

 
आता या १६ (प्रकारच्या) िाचकाच्या अडचणींचा क्स्थवतपट माडंला की त्याचंी तुलना सोपी होते. 

क्स्थवतपट माडंताना अंकाचंा उपयोग कसा करायचा हे आता आपल्या पवरचयाचे आहे. पुस्तक वमळत 
असल्यास “१” ि वमळत नसल्यास “०” या अंकानंी आपण ती पवरक्स्थती दशविू; तसेच ते कळत असल्यास 
“१” ने ि कळत नसल्यास “०” ने दशवविणे रास्त ठरते. पढुील क्स्थवतपट पहा : 

 
 अभ्यंकर र्बखले                 
 िाचक क्र. (अ) (र्ब) ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 
पुस्तक १ { वमळते ० ० ० १ ० १ ० १ ० १ ० १ ० १ ० १ ० १ 

कळते ० १ ० ० १ १ ० ० १ १ ० ० १ १ ० ० १ १ 
पुस्तक १ { वमळते १ ० ० ० ० ० १ १ १ १ ० ० ० ० १ १ १ १ 
 कळते १ १ ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ १ १ १ १ १ १ 

 
िाचकापंैकी कोणते तरी दोन िाचक, अभ्यंकर ि र्बखले (म्हणजेच अ ि ि) याचं्या पवरक्स्थतींची 

नोंद तक्त्याचे सुरुिातीस पनुः केली आहे; कारण त्याचं्या पवरक्स्थतींशी इतराचं्या पवरक्स्थतींची तुलना 
करायची आहे ि त्यातून िर वििवेचलेले AND िगैरे संर्बंध कसे आढळतात ते पाहायचे आहे. (क्र. १२ ि क्र. 
१० हे िाचक म्हणजेच अ ि ि असल्याचे सहज ध्यानी येईल). 

 
गुणाकार आवण AND ने व्यक्त होणारा तार्मकक आशय, तसेच र्बेरीज आवण OR ने व्यक्त होणारा 

आशय (आवण अथात् त्या त्या आशयानुसार काम करणाऱ्या िीजसरण्या) याचें समानशीलत्ि आपणासं 
समजले आहे.उलटीकरण करणाऱ्या NOT चीही मावहती आहे. आता या १६ िाचकाचं्या प्रत्येकी ४/४ 
अडचणींच्या १६ संचामंधून (सेटस मधून) हे संर्बंध हुडकून काढायचे आहेत. प्रत्यक्ष करायचे ते असे : एका 
िाचकाच्या अडचणी व्यक्तविणारे ४ अंक ि दुसऱ्या िाचकाच्या अडचणी त्याच क्रमाने व्यक्तविणारे दुसरे ४ 
अंक यातंील अकं–जोड्याचं्या तुलना करायच्या, गुणाकार करायचे, र्बेरजा करायच्या, त्यातून वमळणाऱ्या 
अंकाचं्या अन्द्य िाचकाचं्या अकंाशंी पुनः तुलना करायच्या इ. 

 
प्रथम NOT चे सोपे उदाहरण घ्या :– अ च्या अडचणी दशवविणारे अंक 
 ०  १  
िरून खाली ० असे आहेत. याचं्या र्बरोर्बर उलट १ हे अंक क्र. ३ च्या िाचकाचे आहेत 
 १  ०  
 १  ०  



 अनुक्रमणिका 

म्हणून अ = (NOT क्र. ३), अथात NOT अ = क्र. ३ असा वनष्ट्कषव वनघतो. 
  संके्षपाने,  = क्र. ३ ...........(१) 
  मग त्याच चालीिर  = क्र. ५ ...........(२) 
पुढे, अ AND ि अथात अ × ि यातूंन जे अकं वमळतात ते अंक क्र. ८ चे असल्याचे आढळते. 
  म्हणून संके्षपाने अ AND र्ब = अ . र्ब = क्र. ८ ............(३) 
[गवणतात गुणाकाराच्या (×) वचन्द्हाऐिजी सोयीप्रमाणे (.) हे वचन्द्हही िापरतात.] 
 िरच्याच चालीिर अ OR ि = अ + ि = क्र. १४ ......... (४) 

 
कथा-कथनाच्या दृष्टीने असे म्हणता येईल की, क्र. ८चा िाचक हा अ आवण ि या प्रत्येकाकडे 

विवशष्ट पसु्तक असले तरच ते मागेल ि त्या प्रत्येकाला विवशष्ट ज्ञान असले तरच त्याचं्याकडून ते समजािनू 
घेईल. एका दृष्टीने तो अडेल प्रिृत्तींचा िाचक आहे. याच्या उलट क्र. १४ चा िाचक अवधक ज्ञानवपपासू 
वदसतो तो अ प्रकिा ि यापकैी एकाकडे जरी पसु्तक असले तरी मागणार, ि दोघापंैकी कुणा एकालाही 
इक्च्छत मावहती असली तरी ती त्याच्याकडून समजून घेणार; पहा, या िाचकाचें अकं हेच सागंतात. खरे 
तर िाचकाचं्या स्िभाि-गुणाशंी आपणाला काही कतवव्य नाही, पण त्याचं्या प्रिृत्ती आवण एकसर ि समातंर 
सरण्या याचं्या कायवप्रिृत्ती यामंधील साम्य ध्यानी आणाि,े म्हणून हा उल्लेख केला. 

 
आता (३) ि (४) या समीकरणाचें उलटीकरण केल्यास, 

 अ NAND ि =  = = क्र. ७ 
  

.........(५) 

तसेच अ NOR ि =  = = क्र. १ .........(६) 
 
असे वनकाल वमळतात. सामुदावयक ऊध्िवरेषेने अथातच सामुदावयक उलटीकरण होते. 
 
आता सुरुिातीच्या (१) ि (२) या समीकरणातूंन वमळणाऱ्या, िाचक क्र. ३ ि ५ याचं्या अंकाचं्या 

संचािंर AND, OR वक्रया केल्यास काय वमळते ते पहा : 
 
िाचक क्र. ३ आवण क्र. ५ याचं्या अकंाचं्या गुणाकाराने म्हणजेच  ·  या सयुंक्त पदाने क्र. १ या 

िाचकाचे अंक वमळतात; म्हणून संके्षपाने  
  AND =  ·  = क्र.१ …………..(७) 

तसेच त्याचं्या र्बेरजेने म्हणजे  +  या संयुक्त 
 पदाने 
क्र. ७ या िाचकाचे अकं वमळतात म्हणनू सकें्षपाने 

  OR=  =  +  = क्र. ७ …………..(८) 
 
आता ं समीकरणे (५), (६), (७), (८) याचें वनरीक्षण करा आवण पहा – दोन आियवजनक 

समीकरणे वनघतात! ती अशीः 
  ·  =  +  = क्र. ७ …………..(९) 

आवण  +  =  ·  = क्र. १ …………..(१०) 
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िरिर पाहता विवचत्र वदसणाऱ्या या समीकरणानंा डी मॉगवन् ची प्रमेये म्हणतात. र्बलूच्या 
र्बीजगवणतातली ही महत्त्िाची प्रमेये आहेत. डी मॉगयन  (de Morgan) हा एक थोर तत्त्िज्ञ, गवणतज्ञ िूलचा 
वमत्र होता. त्याने ही प्रमेये प्रथम माडंली. ही प्रमेये वसद्ध करणे कवठण नाही. पण त्याकरता, र्बूलच्या 
र्बीजगवणताचे काही प्राथवमक वसद्धातं प्रकिा वनत्यसमा (Identities), ज्या साध्या र्बीजगवणतातल्यापेक्षा 
िगेळ्या आहेत, त्या आधी समजून घेतल्या पावहजेत. त्यापैकी एक वनत्यसमा आपल्या पूणव पवरचयाची 
झाली आहे. ती म्हणजे १ + १ = १. [पण गंमत म्हणून, याच वनत्यसमेची/समीकरणाची आपणास माहीत 
असलेली आणखी दोन उत्तरे येथे सागंतो : 

 
१ + १ = २ हे समीकरण तर आपण र्बालपणापासून 

वशकलो } अथात र्बलूच्या गवणताला ही 
समीकरणे लागू नाहीत]. 

१ + १ = १० येथे वद्वमान पद्धतीने २ हीच संख्या माडंली 
आहे 

आणखी काही वनत्यसमा पुढीलप्रमाणे आहेत :   
 १ = ,  = ०;   
 अ + ० = अ, अ · ० = ०;   
 अ · १ = अ यात विशषे काही नाही, पण    
 अ + १ = १ हे फक्त र्बूलच्या गवणतातच लागू आहे.  

पुढे,  पुढे अ + अ = अ (२ अ नव्हे); } या वनत्यसमा महत्त्िाच्या आहेत. 
 अ (अ² नव्हे); 
 अ +  = १;   
 आवण अ ·  = ० 

 
या वनत्यसमाचें (तसेच त्याचं्यािर आधावरत असलेल्या गंुतागंुतीच्या समीकरणाचें) सत्यत्ि 

सुलभतेने पडताळून पाहता येते. त्याची एक सोपी रीत म्हणजे, वनत्यसमेतील अक्षरानंा ० ि १ ही मूल्ये 
आलटून–पालटून देऊन ती सोडिायची. ही झाली शुद्ध गवणती रीत. िीजसरणीच्या ज्ञानाच्या आधारेही 
ताळा काढता येतो. त्याकरता असे करायचे: ती अक्षरे हे जणू योग्य त्या (म्हणजे (+) वचन्द्ह असल्यास 
समातंर ि (·) वचन्द्ह असल्यास एकसर) सरणीतील क्स्िच असल्याचे समजून ि त्यानंा आलटून–पालटून 
on, off समजून (म्हणजेच १, ० ही मूल्ये देऊन) सरणीतून वनघणाऱ्या प्रिाहाचे मूल्य त्याच रीतीने 
काढायचे. 

 
या मावहतीच्या आधारािर आता डी मॉगंन ची प्रमेये सहज सोडिता येतात. (९) मधील पवहले 

प्रमेय घेऊ (अवधकृत रीत्या याला दुसरे प्रमेय म्हणतात). 
 

 +  =  हे वसद्ध करायचे आहे. त्याकरता – 
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जर अ = ०, र्ब = ०, तर डािी र्बाजू उजिी र्बाजू 
      
  +   =  +  = १ + १= १   =  =  = १ 

जर अ = १, र्ब = ०, तर     
  +  =  +  = ० + १= १   =  =  = १ 
जर अ = ०, र्ब = १, , तर     
  +  =  +  = १ + ० = १   = =  = १ 
शिेटी, जर अ = १, र्ब = १, तर     
  +  =  +  = ० + ० = ०   =  =  = ० 

 
अ, ि यानंा मूल्ये देण्याच्या एकंदर ४ संभाव्य पयायापंकैी प्रत्येक पयायाचे िळेी समीकरणाच्या 

डाव्या र्बाजूचे उत्तर उजव्या र्बाजूच्या उत्तराइतकेच आले. अथात डी. मॉगवन् चे एक प्रमेय वसद्ध झाले. दुसरे 
(अवधकृत रीत्या पवहले) प्रमेयही याचप्रमाणे सोडविता येते.िाचकानंी ते अिश्य सोडिनू पहाि.े 

 
िरील सिव वििरण केिळ आकडेमोडीचे वन अक्षरमोडीचे भासले तरी िीजसरण्याचंी रचना 

करताना तसेच त्या समजून घेताना फार उपयोगाचे आहे. या कारणेच त्याला Switching Algebra 
(िीजसरण्याचें र्बीजगवणत) असेही अन्द्य नाि आहे. या उपयुक्ततेचा प्रत्यय पढुील प्रकरणातच येईल. 

 
जाता जाता तक्त्यातील आणखी एका िाचकाच्या – क्र. ६ च्या िाचकाचं्या पवरक्स्थतीकडे लक्ष 

देऊ. त्याच्या अंकाचंा अ, ि याचं्या अंकाशंी काही सरं्बंध आढळतो का? त्याचं्या अंकाचंा AND द्वारा 
वनघणारा संर्बधं तर क्र. ६ शी मुळीच जमत नाही. OR ने योग्य तो संर्बधं क्र. १४ शी जमत असल्याचे 
तक्त्यात आढळते, पण क्र. ६ शी सुद्धा OR ने अंशतः संर्बधं जमतो; पहा: 

 
अ   र्ब िाचक क्र. १४ िाचक क्र. ६ 
० + ० = ० ० 
० + १ = १ १ 
१ + ० = १ १ 
१ + १ = १ ०? 

 
फक्त शिेटच्या ओळीत गोष्ट जमत नाही, कारण क्र. ६ चा अकं ० आहे. पण आपल्याला 

िीजसरण्याचं्या साह्याने गवणत सोडिायचे आहे त्या दृष्टीने हा सरं्बंध फार महत्त्िाचा आहे एिढेच याविषयी 
आता सागंता येईल. पुढे अवधक कळणार आहे. आधी कुणाचा तकव  चालतो का पहा. 

 
प्रस्तुत पुस्तकाचे िाचक हो, शास्त्र चचेतल्या या सिव शब्दजंजाळाचा तुम्हाला कंटाळा आला 

असणार. पण िरील उदाहरणाच्या भाषेत म्हणायचे तर तुम्ही सिजंण क्र. १०, ११, १४, १५ या प्रकारातं 
र्बसणारे िाचक असल्याचे मी समजतो. उत्साह मािळू न देता या पुस्तकाचे िाचन चालू ठेिल्यास 
संगणकाविषयी मावहती तुम्हाला वमळेलच वमळेल! 
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प्रकरि : ९  
तकाणधणित सरण्याचं्या रचना ि काये 

 
तकय सरण्याचं्या सोप्पया जुळण्या 

 
या सरण्याचंी नाि ेआवण तार्मकक प्रिृत्ती समजून घेतल्याने आता त्याचं्या रचना ि कायाची रीती 

समजणे सोपे होणार आहे. 
 

 
आकृती ९·१. तीन णनणिष्ट असलेल्या AND सरण्या. 

(१( डायोडयुक्त, (२( रॅन्सन्िस्टरयुक्त. 
 
NOT सरिी.–रकॅ्न्द्झस्टर हा िीजकीय घटक (electronic component), मग तो PNP प्रकिा 

NPN कोणत्याही प्रकारचा असो, NOT सरणीचे काम करतो हे प्रकरण ७ मध्ये आपण पावहले. त्याला योग्य 
ते वनविष्ट िचवस पुरविले जाताच त्याचे उद् गत शून्द्य होते, ि वनविष्ट र्बंद होताच वनयोवजत उद् गत िचवस 
वमळते. आकृती ७·३ हे या सरणीचेच वचत्र होय. येथे ते पनुः काढले नाही. 

 
AND सरिी.– आकृती ९·१ मधील वचते्र पाहािीत. (१) मधील वचत्र डायोडयुक्त सरणीचे आहे. 

सरणीला मूळचे म्हणजे अंगभतू धनिचवस (समजा ६ व्होल्ट) डायोडाचं्या मागील र्बाजूस पुरविलेले आहे, ि 
वतला अ, ि, क हे ३ वनिशेन-मागव (input channels) आहेत. डायोडमधून िाहणाऱ्या प्रिाहाचे वनयंत्रण 
करणारे िचवस या ३ मागांनी पुरिता, प्रकिा पुरिण्याचे टाळता येते. क्ष हे अपेवक्षत उद् गत िचवस आहे. अ, ि, 
क यापकैी एका जरी प्रर्बदूतून कराियाचा तो धन पुरिठा टाळला, म्हणजे तेथे ० व्होल्ट पुरविले, म्हणजेच 
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तो प्रर्बदू जणू भमूीला जोडला, तर त्या मागातून प्रिाह भमूीत िाहून सरणीला पुरविलेले धनिचवस खचव 
होईल, ि क्षचे मूल्य ० व्होल्ट होईल. वतन्द्हीच्या वतन्द्ही मागांनी जर प्रत्येकी ६ व्होल्ट पुरविले तरच प्रिाह 
िाहणार नाही ि उद् गत मागाने वमळणाऱ्या क्ष चे मूल्य प्रायः ६ व्हो. असेल. 

 
(२) मधील AND सरणी तीन रॅक्न्द्झस्टर र्बसिनू र्बाधंलेली आहे. हे PNP रॅक्न्द्झस्टर असल्याने 

त्याचं्या र्बेसला पुरेसे ऋण–िचवस पुरविल्याने ते िाहक र्बनतील हे उघडच आहे. पण काहीच िचवस न 
पुरविल्याने, म्हणजे ० व्होल्ट पुरविल्याने, दुसऱ्या शब्दात, र्बेस भलूग्न केल्यास, स्त्रािक–र्बेस या युग्मातून 
प्रकवचत िाहकता उरेल. हे टाळण्याकरता येथे प्रत्येक रॅक्न्द्झस्टरच्या र्बसेला पुरेसे धन-िचवस पुरिाि े
लागते. मगच ती युग्मे दुिाहक होतात ि सरणीला पुरविलेल्या मूळ धन िचवसाचा रोधकातून अत्यल्प व्यय 
होऊन प्रायः ते सिव िचवस क्ष येथून उद् गत म्हणनू वमळते. 

 
OR सरिी. – आकृती ९·२ मध्ये या सरणीच्याही डायोडयुक्त ि रकॅ्न्द्झस्टरयुक्त अशा दोन्द्ही रचना 

दाखविल्या आहेत. (१) मधील डायोडाचं्या वदशा िरील AND सरणीतील डायोडाचं्या वदशचे्या उलट 
आहेत. त्यामुळे िीजप्रिाहाचे वनयंत्रण कसे होत असेल ते ध्यानी येईल. येथे अ, ि, क पैकी एका जरी 
मागाने धन-िचवस वनविष्ट केले तरी ते क्ष येथे उद् गत म्हणून उपलब्ध होईल. 

 
(२) मधील रॅक्न्द्झस्टरयुक्त सरणीचे कायवही सहज लक्षात येते. हे NPN रॅक्न्द्झस्टर असल्याने 

त्यापंैकी एकाच्या प्रकिा अवधकाचं्या र्बसेला पुरेसे धन-िचवस पुरविताच तो/ते िाहक र्बनून सरणीला 
ग्राहकािाटे पुरविलेले धन-िचवस क्ष प्रर्बदूतून प्राप्त होते. 

 
[चाणाक्ष िाचकानंा िरील दोन्द्ही सरण्यातं र्बसविलेल्या रकॅ्न्द्झस्टराचं्या कायार्बार्बत एक गोष्ट 

खटकली असेल; कारण ते रॅक्न्द्झस्टर ‘न–करणाचे’ काम करीत नाहीत, तर ‘हो–करणाचे’ काम करतात! 
दोन्द्ही सरण्यातं रॅक्न्द्झस्टराचं्या र्बसेमध्ये योग्य िचवस वनविष्ट केल्याने, म्हणजे वनविष्ट अक्स्तपक्षी केल्याने 
उद् गत अक्स्तपक्षी लाभते! या विसंगतीचे कारण असे की दोन्द्ही वठकाणी उद् गत हे स्त्रािकाला (emitter 
ला) जोडलेल्या तारेतून वमळिले आहे; मागे िर्मणल्याप्रमाणे, आवण र्बहुतेक िळेा असते तसे, ग्राहकाच्या 
(collector च्या) तारेतून नव्हे. रॅक्न्द्झस्टरच्या अशी जुळणीला emitter follower अशी संज्ञा आहे. हे साम्य 
सोडल्यास त्या सरण्यातं परस्परातं सिव फरकच आहे. AND सरणीत PNP रकॅ्न्द्झस्टर र्बसविलेले असून 
त्यातील एकही िाहक न होऊ देण्याने उद् गत लाभणारे आहे, तर OR सरणीतील NPN रॅक्न्द्झस्टर 
(त्यातील वनदान एक तरी) िाहक होईल असे केल्याने उद् गत वमळणार.] 
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आकृती ९·२ तीन णनणिष्टे असलेल्या OR सरण्या. 

(१) डायोडयुक्त, (२) रॅक्न्द्झस्टरयुक्त. 
 
NAND, NOR या सरण्याचंी प्रत्यक्ष रचना दशवविणारी वचते्र काढण्याची आिश्यकता नाही. AND, 

OR या सरण्यापंुढे प्रत्येकी एक एक NOT सरणी जोडून त्या र्बाधंतात हे आपणास ज्ञात आहे. या पाच 
सरण्या, अवधक मोठ्या संयुक्त सरण्यामध्ये गंुफलेल्या दाखविताना त्याचं्या साकेंवतक वचन्द्हानंी 
दाखवितात. आकृती ९·३ मध्ये ती वचन्द्हे दशवविली आहेत. 

 

 
आकृती ९·३ तकाणधणित सरण्याचंी साकेंणतक णचन्हे, त्याचंी 

णनणिष्ट,े उद गते (inputs and outputs). 
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NOT सरणीला एकच वनविष्ट असते; र्बाकीच्या प्रत्येकीला दोन प्रकिा अवधक वनविष्टे असू शकतात. 
(येथे प्रत्येकी तीन तीन वनविष्टे दाखविली आहेत.) NOT सरणीच्या टोकाजिळील लहान पोकळ ितुवळ न-
करणाचा आशय दशवविते. NAND, NOR याचं्या वचत्रामंध्ये हेच ितुवळ उपयोवजले आहे. AND सरणीच्या 
वचत्रातील भरीि काळे प्रटर्ब गुणाकाराची, तर OR, NOR मधील + वचन्द्ह र्बेरजेची कृती सुचविते. 

 
या सरण्याचं्या अ, ि, क या तीन वनविष्टामंधून ‘होणाऱ्या’ प्रकिा ‘न होणाऱ्या’ िीजपरुिठ्यानुसार 

त्यामंधून अपेवक्षत िीजिचवस क्ष हे उद् गत ‘होते’ का ‘होत नाही’ हे दशवविणारे क्स्थवतपट पुढे पृष्ठ ८९ िर 
वदले आहेत. ‘होकार’ “१” ने ि ‘नकार’ “०” ने दशवविला जातो हा संकेत आता पवरवचत आहे. अशा 
सरण्यानंा दोन प्रकिा अवधक वनविष्टे असतात. येथे प्रत्येकी ३ वनविष्टे असल्याने प्रयोगाचे िगेिगेळे प्रकार २³ 
= ८ होतात. 

 

 
आकृती ९·३ अ. तकय सरण्याचंी आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेली णचन्हे 

 
टीप : - आकृती ९·३ मध्ये तकव -सरण्याचंी वनदशवक अशी जी वचन्द्हे (प्रकिा वचते्र) दाखविली आहेत, 

ती, अनेक लेखकानंी आपापल्या पुस्तकात िापरली आहेत. प्रस्तुत पुस्तकात सिवत्र तीच िापरली आहेत. 
प्रस्तुत पसु्तकाचे लेखन प्रायः पूणव झाल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय मान्द्यता र्बहुताशंाने वमळालेल्या वचन्द्हाचंा 
तक्ता हाती आला. ती वचन्द्हे आकृती ९·३ अ मध्ये दशवविली आहेत. नव्या संकेतान्द्िये या सरण्याकंरता, 
इष्टतर चौकोनी आकृतींची वचन्द्हे सुद्धा योजता येतात, हे वदसून येईल. 

 
या फरकामुळे विषयाच्या वििचेनात कोणताही उणेपणा येण्याचे कारण नाही, हे उघड आहे. 
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   AND NAND     OR NOR  NOT 
अ र्ब क क्ष क्ष  अ र्ब क क्ष क्ष  अ क्ष 
० ० ० ० १  ० ० ० ० १  ० १ 
१ ० ० ० १  १ ० ० १ ०  १ ० 
० १ ० ० १  ० १ ० १ ०    
० ० १ ० १  ० ० १ १ ०    
१ १ ० ० १  १ १ ० १ ०    
१ ० १ ० १  १ ० १ १ ०    
० १ १ ० १  ० १ १ १ ०    
१ १ १ १ ०  १ १ १ १ ०    

तकव –सरण्याचं्या कृती दशवविणारे क्स्थवतपट. 
 
प्रत्यक्ष गवणत सोडविणारी–आकडेमोड करणारी–िीजसरणी कशी असू शकेल हे जाणण्याची 

उत्सुकता आपणास लागलेली आहे. पण ती सरणी समजण्याकरता, िरील प्राथवमक तकव -सरण्याचं्या 
परस्पर-जुळण्याचंी वसद्ध होणाऱ्या काही सयुंक्त सरण्या आधी अभ्यासाव्या लागतील.अशा संयुक्त 
सरणीची साकेंवतक आकृती, तसेच वतची कृती दशवविणारे र्बीजगवणती विधान, ि अशा विधानातील 
समीकरण सोडविणे इ. मावहतीचा अवधक पवरचय होणे क्रमप्राप्त आहे. याकवरता, र्बूलच्या र्बीजगवणतात 
लागू असणाऱ्या ि वनत्याच्या गवणतातल्यापेक्षा िगेळ्या, अशा ज्या वनत्यसमा (identities) गेल्या प्रकरणी 
सावंगतल्या होत्या त्या पनुः पहाव्या. येथे त्याचंा पनुरोल्लेख कला आहे :– 

 
१ = ; = ०;  १ + १ = १;   
अ + १ = १; तसेच अ + अ = अ (२ अ नव्हे), अ · अ = अ (अ² नव्हे) 
अ +  = १ आवण अ ·  = ०   

 
(साध्या र्बीजगवणतातल्याप्रमाणे गुवणले-वचन्द्ह-दशवक प्रटर्बाचा लोप करून अ · अ याऐिजी नुसते 

अअ वलवहता येते. पुढे अशी पदे आढळतील.) 
 
आता या मावहतीच्या आधारािर आधी दोन सोप्या जुळण्या पाहू. 
 
सरणी िाचताना वनविष्टाकडून उद् गताकडे िाचत जाऊन त्या क्रमाने वतचे विधान वलहायचे असते. 

नंतर हे विधान र्बलूच्या वनयमान्द्िये सोडविल्यास सरणीच्या उद् गताचा र्बोध होतो. 
 

 
क्ष = (अ + ि( ि 
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क्ष = (अि( + ि 

आकृती ९·४. सोप्पया संयुक्त सरण्या 
 

 
िरचे वचत्र 

 खालचे वचत्र 

क्ष =  (अ + ि( ि  क्ष = (अि( + ि 
= अि + िि  = ि (अ + १( 
= अि +ि  = ि (१( 
= ि (अ + १(  = ि 
= ि (१(    
= ि    

 
यातून वनष्ट्कषव हा वनघाला की, या दोन्द्ही सरण्याचें उद् गतमूल्य सारखेच आहे, ि ते ि आहे. हाच 

वनष्ट्कषव अ, ि यानंा आलटून पालटून ०, १ ही मूल्ये देऊन ही काढता येतो : 
 

 िरचे वचत्र खालचे वचत्र 
जर अ = ०, ि = ० तर क्ष = (० + ०) = ० = ०  क्ष = (०·०) + ० = ०  
जर अ = १, ि = ० तर क्ष = (१ + ०) = ० = ० क्ष = (१·०) + ० = ० 
जर अ = ०, ि = १ तर क्ष = (० + १) = १ = १ क्ष = (०·१) + १ = १ 
शिेटी, जर अ = १, ि = १  तर क्ष = (१ + १) १ = १ क्ष = (१·१) + १ = १ 

 
र्बारकाईने पावहल्यास, दोन्द्ही सचंाचं्या सिव चारी पयायातं ि चेच मूल्य क्ष ला असल्याचे आढळते. 

अ चे मूल्य क्षच्या मूल्याशी जमतेच असे नाही. 
 
आता ही पढुची सरणी पहा :– 
 

 
आकृती ९·५ न-करि ि सामुदाणयक न-करि दशयणििारी सरिी 
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सरणीकडे लक्ष टाकताच ि वचत्राखालील वतचे विधान िाचताच ध्यानात येईल की येथे 
नकारात्मक (एिढेच नव्हे तर नकारािर नकार असलेले) पद र्बसविलेले आहे .यामुळे वतचा अभ्यास 
महत्त्िाचा आहे. नेहमीप्रमाणे वतच्या वनविष्टानंा ०, १, ही मलू्ये देऊन विधान सोडि:ू– 

 
जर अ = ०, र्ब = ०, तर क्ष =  = =  = १ 
जर अ = १, र्ब = ०, तर क्ष = = =  = १ 
जर अ = ०, र्ब = १, तर क्ष = = =  = ० 

आवण शिेटी, जर अ = १, ि = १, तर क्ष = =  =  =१ 
 
येथे शिेटी समीकरण सोडविले असे म्हणता येत नाही. िगेिगेळ्या पवरक्स्थतीतली  क्ष ची मूल्ये 

काढली एिढेच. पण  हे क्षचेमूल्य दशवविणारे विधान यापेक्षा साध्या रूपात माडंता येईल का? हो, 
अिश्य माडंता येते! पण ते कसे शक्य होईल हे समजण्याकरता र्बलूच्या गवणतातील आणखी दोन 
वनत्यसमा कळल्या पावहजेत. पुढील सरण्याचं्या अभ्यासािरून त्या कळतील. 

 

 
आकृती ९·६ डी मॉगयन च्या पणहल्या प्रमेयाच्या आकृत्या. 

 
आकृती ९·६ मधील सरण्याचंा आधी विचार करू. त्या डी मॉगयन च्या पवहल्या प्रमेयाविषयीच्या 

सरण्या आहेत. या थोर गवणतज्ञाच्या नािाचा उल्लखे मागील प्रकरणात आला आहे. डािीकडील NOR 
सरणी केिळ दोन घटक सरण्याचंी र्बनलेली आहे. 

 

 
आकृती ९·७ डी मॉगयन च्या दुसऱ्या प्रमेयाच्या आकृत्या 

 
जरूर तर ती एकाच साकेंवतक वचत्राने दाखविता येईल. याच्या उलट, उजिीकडील 

सरणी तीन घटक-सरण्याचंी र्बाधंलेली आहे. म्हणजे येथे रचनेत सारखेपणा नाही. पण आियाची 
गोष्ट, उजिीकडील सरणीचेच कायव डािीकडील साधी सरणी सही सही पार पाडते. नेहमीच्या 
रीतीने हे सहज वसद्ध करता येते. पहा – 
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 डािी र्बाजू उजिी र्बाजू 
जर अ = ०, ि = ०, तर   = =  = १ ·  = ·  = १·१ = १ 
जर अ = १, ि = ०, तर   =  =  = ० ·  = ·  = ०·१ = ० 
जर अ = ०, ि = १, तर   =  =  = ० ·  = ·  = १·० = ० 
शिेटी    
जर अ = १, र्ब = १, तर   =  =  = ० ·  = ·  = ०·० = ० 

 
चारीच्या चारी पयायातं डािीकडच्या सरणीचे विधान ि उजिीकडच्या सरणीचे विधान याचें 

सममूल्यत्ि वसद्ध झाले. हीच डी मॉगवन् च्या पवहल्या प्रमेयाची – पवहल्या वनत्यसमेची – वसद्धी. नीट लक्षात 
राहािी म्हणून ही वनत्यसमा खाली माडंली आहे – 

 
 = ·  
 

याच रीतीने, आकृती ९·७ मधील डी मॉगवनच्या दुसऱ्या प्रमेयाच्या सरण्याचंी विधानेही सममूल्य 
असल्याचे वसद्ध करता येते. (िाचकानंी हे करािे; वशिाय गेल्या प्रकरणाच्या शिेटी ही वसद्धी वदलेली 
आहे.) डी. मॉगवन् ची दुसरी वनत्यसमा मग खालीलप्रमाणे माडंता येते : 

 
· =  

 
या आियवकारक वनत्यसमामुंळे संगणकातील सरण्याचं्या रचनेत मोठीच सुलभता प्राप्त होते ि 

घटकसरण्याचंी काटकसर साधते. 
 
िरील दोन र्बीजगवणती समीकरणाकंडे नीट लक्ष वदल्यास असे आढळते की, त्या प्रत्येकीत 

सामुदावयक नकरण दशवविणाऱ्या रेषेचे वद्वभाजन ि त्यार्बरोर्बरच गुवणले आवण अवधक वचन्द्ह याचंी 
अदलार्बदल या गोष्टी घडल्या आहेत! प्रकर्बहुना हा या र्बार्बतीतला वनयमच आहे. त्याच्या आधारािर, 
िूलच्या गवणतातली सामुदावयक ऊध्िवरेषेखालची पदे सोडविण्याकरता एक क्लृप्ती सुचविलेली आहे; ती 
अशी – र्बीजगवणतातील ज्या अक्षरािंर अशी सामुदावयक नकरण दशवविणारी ऊध्िवरेषा असेल, त्या 
शजेारशजेारच्या अक्षराचं्या र्बरोर्बर मधून मधून जणू सुरीने कापून त्या पदाचे िरील रेषेसह विभाजन 
करायचे, ि असे करताना प्रत्येक दोन शजेाऱ्यामंधील मूळ वचन्द्ह र्बदलून (म्हणजे मूळचे अवधक वचन्द्ह 
असल्यास त्याजागी गुवणले वचन्द्ह, ि गुवणले वचन्द्ह असल्यास अवधक वचन्द्ह) त्या विभक्त खंडाचं्यामध्ये 
वलहायचे. पद वकतीही मोठे असले ि त्याची सुटी अक्षरे वकतीही झाली तरी चालतील. मूळच्या सयुंक्त 
पदाचे मूल्य ि या यावंत्रकी वक्रयेने पाडलेल्या अियिाचें एकवत्रत मूल्य यात फरक पडत नाही! एखाद्या 
अक्षरािर फक्त स्ितःची एक ि सामुदावयक एक अशा दोन ऊध्िवरेषा असल्या तर विभाजनानंतर त्याच्या 
डोक्यािर दोन रेषा उरतात. ि दोन नकारदशवक रेषाचंा पवरणामी अथव होकारदशवक असल्याने त्याचंा लोप 
होतो. 

 
आता या मावहतीच्या आधारािर आकृती ९·५ मधील सरणीकडे पुनः िळू. वतचे विधान सोडिनू 

खालीलप्रमाणे माडंता येईल : 
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क्ष =  =  +  = अ +  

िाचकानंी हे उत्तर तपासून पाहाि.े 
 
िीजसरण्याचं्या रचना, काये ि त्याविषयीचे र्बीजगवणत याचंी पुरेशी मावहती आपणासं झाली. 

पुढील प्रकरणात सावंगतलेल्या प्रत्यक्ष आकडेमोड करणाऱ्या – र्बेरीज, िजार्बाकी करणाऱ्या – सरण्या 
आता सुलभतेने समजतील. 
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प्रकरि : १० 
प्रत्यक्ष आकडेमोड करिाऱ्या िीजसरण्या 

 
िेरीज करिाऱ्या संकलक सरण्या (Half-adder, Full-adder). 

 
िजािाकी करिाऱ्या व्यिकलक सरण्या (Half-subtracter, Full-subtracter). 

 
णत्रयुत सूत्रानुसार िेरीज करिारी सरिी (Excess – 3 Adder). 

 
िूलच्या गवणताशी सरं्बंध ठेिणाऱ्या वन िाढत्या गंुतागंुतीच्या िीजसरण्या अभ्यासल्यानंतर, आता या 

प्रकरणातं, प्रत्यक्ष आकडेमोड करणाऱ्या सरण्या समजून घ्यायच्या आहेत. संगणकाच्या कायाविषयीच्या 
चचेत ‘आकडेमोड’ या शब्दाला पढुीलप्रमाणे मयावदत अथव आहे : 

 
(१) सगळी आकडेमोड प्रकिा अंकगवणत हे फक्त वद्वमान अंकाचें (० ि १ याचें) असते. 
 
(२) गवणती प्रवक्रया अनेक असल्या तरी त्या र्बेरीज, िजार्बाकी, गुणाकार ि भागाकार या प्राथवमक 

वक्रयापंयंत सोडविता येतात, ि गुणाकार ही र्बेरजेची पनुः पुनः कृती आवण भागाकर ही िजार्बाकीची पुनः 
पुनः कृती असल्याने र्बेरीज ि िजार्बाकी या दोनच आिश्यक कृती उरतात. त्यातही, िजार्बाकीचे गवणत 
‘पूरक–अंक’ रीतीने र्बेरजेच्याच कृतीने सोडविता येत असल्याने ‘र्बेरीज करता येणे’ एिढीच संगणकाची 
कामवगरी उरते. 

 
(३) अनेक संख्याचंी र्बेरीज करू लागल्यास, ‘हातच्याचंी’ (carry digits ची) संख्या िाढेल; ि 

अशा साध्या हातच्याचं्या र्बेरजेतून ‘मोठे हातचे’, त्याचं्या र्बेरजेतून ‘अवधक मोठे हातचे’ वनघत राहतील. 
सगळेच काम उगाच अिघड होईल. 

 
हे टाळणे सहज शक्य आहे–एका िळेेला दोन संख्याचंी र्बरेीज करायची, त्या र्बेरजेत वतसरी संख्या 

वमळिायची, त्यातून येणाऱ्या र्बेरजेत चौथी संख्या वमळिायची,... असे जरूर वततक्या िळेा करायचे, हे तंत्र 
अिलंवर्बले जाते. सर्बंध र्बेरीज अशी टप्प्याटप्प्याने करण्यात िळे वकती मोडेल याचा विचार करण्याचे 
कारण नाही; कारण सिव गोष्टी विजेच्या त्िरेने घडाियाच्या असतात. 

 
या पाश्ववभमूीिर, संगणकाकडे आकडेमोडीचे म्हणून काम उरते ते फक्त र्बेरीज करण्याचे, असे 

ठरले. आता खालील आकृतीिरून त्या कामाचा तपशील पाहू. ज्या दोन संख्याचंी र्बेरीज करायची आहे 
त्यापंैकी िरच्या संख्येच्या शिेटी वद्व [दशमान पद्धतीत सखं्येतील अंकाचं्या स्थानानंा उजिीकडून क्रमाने एकं, दहं, शतं, सहस्त्र... 
अशी नािे आपण देतो. त्याच चालीिर वद्वमान पद्धतीत एक, वद्व, चतुर, अष्टन् अशी नािे देता येतील.] ि एकं या स्थानी अनुक्रमे अ₂ ि 
अ₁ हे अंक आहेत तर खालच्या संख्येत त्या स्थानी अनुक्रमे र्ब₂ ि र्ब₁ हे अंक आहेत : 

 
 … X X X X X X अ₂ अ₁ 

+ ... X X X X X X X र्ब₂ र्ब₁ 
   X X 
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   ह₁ 
आता कामाचा पणहला भाग म्हणजे, िीजसरण्याचं्या साह्याने एकं स्थानच्या अ₁ ि र्ब₁, या अंकाचंी 

र्बेरीज करणे ि हातच्या (ह₁) येईल तो काढणे. (हा ‘हातचा’ कदावचत ० ही असेल; येिढेच नव्हे, 
रेघेखाली माडंायची, ती र्बेरजही ० असू शकेल) मुख्य गोष्ट ध्यानी घ्याियाची ती म्हणजे येथे कृतीकरता 
एकंदर दोनच अकं विचारात घ्याियाचे आहेत; अथात ही कृती करणाऱ्या सरणीला दोन वनविष्टे (inputs) 
असणार, ि वतच्यातून दोन उद् गते (outputs) वनघणार, एक र्बेरजेचा आलेला अंक दशविणारे दुसरे 
‘हातचा’ दशवविणारे. 

 
कामाचा दुसरा भाग म्हणजे, वद्व स्थानचे अकं अ₂, र्ब₂ आवण आधीचा आलेला हातचा ह₁ याचंी 

म्हणजे एकंदर तीन अंकाचंी र्बेरीज करून त्या स्थानाखाली माडंाियाचा र्बेरजेचा अंक काढणे ि 
चतुःस्थानच्या अंकाचं्या र्बेरजेत वमळिायचा तो हातचा (ह₂) काढणे. पुढे मग याच कृतीची पुनरािृत्ती चतुः, 
अष्ट,...या स्थानी असलेल्या अंकािंर क्रमाने करून संर्बधं र्बेरजेचे गवणत सोडविता येते. हे काम करणाऱ्या 
सरणीला तीन वनविष्टे (inputs) ि दोन उद् गते (outputs) असणार हे उघड आहे. या कामाचा व्याप 
पवहल्या भागातल्याच्या पेक्षा अथातच अवधक आहे. प्रथम पवहल्या भागातील कामाचा तपशील पाहू, पढेु 
वदलेल्या क्स्थवतपटािरून या विषयीच्या र्बऱ्याच गोष्टी ध्यानी येतात. 

 
उपरोक्त पवहल्या भागाचे काम पार पाडणाऱ्या सरणीकडून अपेवक्षत गोष्टी क्स्थवतपटात आढळतात. 

पवहली अपेक्षा म्हणजे क्स्थवतपटाच्या पवहल्या दोन स्तंभातंील अंकाचं्या अनुसार असणारी िीज िचवसें 
वनविष्ट केली असता, त्या त्या िळेी, वतसऱ्या स्तंभातील अंकानंी दशवविलेली र्बेरजेची वनदशवक उद् गते 
वमळािीत; ि दुसरी अपेक्षा म्हणजे, त्याच िळेी चिर्थया स्तंभातील अकंानंी दशवविलेली ‘हातच्या’ अंकाची 
वनदशवक अशी आणखी चार उद् गते वमळािीत. या दुसऱ्या अपेके्षची पूती सोपी आहे. AND सरणीच्या 
उपयोगाने ते काम होईल. पहा–क्स्थवतपटातंील चारी पयायातं अ₁, AND ि₁, (म्हणजेच अ₁× ि₁) = 
हातचा ह₁ हे समीकरण जमते. 

 
अ ₁ र्ब ₁ र्बेरीज हातचा ह ₁ 
० ० ० ० 
१ ० १ ० 
० १ १ ० 
१ १ ० १ 

 
अधव-संकलक सरणीच्या कामाचा क्स्थवतपट 

 
र्बेरजेचे अंक उद् गते म्हणनू देणारी सरणी मात्र इतक्या सुलभतेने जमणारी नाही. र्बेरीज 

दशवविणाऱ्या स्तंभातले िरचे तीन अंक OR सरणीच्या उपयोगाने वमळतात. पण चिर्थया ओळीत घोटाळा 
वनघतो. आपणास तेथे उद् गत हि े०, पण साध्या OR सरणीने वमळेल १ (कारण १ + १ = १). तेव्हा या 
कामाकवरतात OR सरणीचा काही विशषे प्रकार येथे योजािा लागेल. क्स्थवतपटातील अंकानुंसार काम 
करणाऱ्या या विशषे सरणीचे िैवशष्ट्ट् त्या अंकािंरूनच ध्यानात येते. ते म्हणजे, अ₁ आवण ि₁ यानंी 
दशवविले जाणारे अकं जर अ-समान असतील, (जसे ते क्स्थवतपटाच्या मधल्या दोन ओळीत आहेत,) तरच 
उद् गत-दशवक अंक १ असेल, पण जर ते समान असतील (जसे पवहल्या ओळीत दोन्द्ही ०, ० प्रकिा चिर्थया 
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ओळीत दोन्द्ही १, १ आहेत,) तर त्यापासून वमळणारे उद् गत ० च असणार! या महत्त्िाच्या िैवशष्ट्ट्ाची 
दखल घेऊनच या ‘विवशष्ट OR’ सरणीची (Exclusive OR ची) रचना केलेली असते. आकृती १०·१ मध्ये 
दाखविलेल्या दोन नमुन्द्याच्या रचना पाहाव्यात. (रचनेचे आणखीही प्रकार असू शकतात. येथे दोनच घेतले 
आहेत.) 

 
आकृतीतील (१) मधील रचनेच्या वदलेल्या उद् गताचे समीकरण आता सहज सोडविता याि.े ते 

असे : 
 

क्ष = (अ + र्ब)  
 = (अ + र्ब) (अ + र्ब) येथे डी मॉगवन् च्या दुसऱ्या वसद्धातंान्द्िये सामुदावयक ऊध्िवरेषेचे पद 

सोडविले. 
 = अ  + अ  + र्ब + र्ब  = ० + अ  + र्ब + ० 
 = अ  + र्ब 
  (नेमके हेच उत्तर नमुन्द्याच्या दुसऱ्या सरणीच्या आकृतीतून वमळत आहे.) 

 

 

आकृती १०·१ समिजी OR सरिी (Exclusive OR) 
(१), (२) नमुन्द्याच्या रचना. (३) साकेंवतक वचन्द्ह 

 
िाचकानंा आता वनविष्टानंा आलटून पालटून ०, १ ही मूल्ये देऊन समीकरणे सोडविण्याची सिय 

झाली आहे. येथे प्रस्तुत सरणीच्या उद् गताचे वमळणारे अंक हे नेमके क्स्थवतपटाच्या वतसऱ्या ‘र्बेरीज’ 
स्तंभातील अंक वमळतील. या विवशष्ट OR सरणीचे लक्षण प्रकिा लक्षण-सूत्र असे सागंता येते : ‘दोन्द्हींपकैी 
एक पण दोन्द्ही नाही’ (any one out of two, but not both). याचा अथव असा की, या सरणीची दोन्द्ही 
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वनविष्टे समधमी प्रकिा समतूल्य असतील तर वतचे उद् गत अक्स्तपक्षी असणार नाही; ती विषम असतील 
तरच उद् गत (अक्स्तपक्षी) वनघेल! प्रकिा दुसऱ्या शब्दातं, ज्याचंी र्बेरीज कराियाची ते दोन वद्वमान अकं 
“१”, “०” असे वभन्न, विषम असतील तरच त्याचंा योग म्हणजे र्बेरीज होईल – र्बेरीज १ येईल! एरिी ती ० 
येईल! तेव्हा अशी कृती करणाऱ्या या विशषे प्रकारच्या OR सरणीला ‘विषमयोगी OR’, प्रकिा ‘सम-योग-
िजी OR’ प्रकिा आणखी संके्षप करून ‘समिजी OR’ असे अन्द्िथवक नाि देता येते. वतचे इंग्रजी नाि 
‘Exclusive OR’ हे सुद्धा इतके अन्द्िथवक नाही. आकृतीत शिेटच्या ओळीत वदलेले या सरणीचे साकेंवतक 
वचत्रही पहाि.े [मागे प्रकरण ८ मध्ये कॉम्यूटरचा अभ्यास करणाऱ्या १६ िाचकाचें उदाहरण वदले होते ि 
त्यातील िाचकाचं्या पवरक्स्थतींची िीजसरण्याचं्या कृतींशी तुलना केली होती. वििचेनाच्या शिेटी, िाचक 
क्र. ६ च्या पवरक्स्थतीचा उल्लेख केला होता. िाचक अ ि ि याचं्याशी तुलना करता, िाचक क्र. ६ ची 
पवरक्स्थती प्रस्तुत ‘समिजी OR’ सरणीच्या कायाशी नेमकी समतुल्य असल्याचे आढळेल. तसेच, मुलाचं्या 
िगाच्या िगेिगेळ्या क्स्थती दशवविणाऱ्या आकृती ८·२ मधील शिेटच्या वचत्राने हाच तार्मकक आशय व्यक्त 
झालेला आढळेल.] 

 
आता या ‘समिजी OR’ सरणीला मघा उल्लवेखलेली ‘हातचा’ काढणारी AND सरणी जोडली 

म्हणजे र्बेरीज कृतीचे उपरोक्त पवहल्या भागाचे काम झाले. ही जोडसरणी आकृती १०·२ मध्ये दाखविली 
आहे. 

 
र्बेरीज प्रकिा र्बेरजेची कृती यानंा शास्त्रीय पवरभाषेत सकंलन अशी संज्ञा आहे. (सम + कल् = 

र्बेरीज करणे, to add). उपरोक्त सरणी हे काम करते, पण पूणांशाने नव्हे. वििचेनाच्या सुरुिातीस आपण 
उल्लेखलेले केिळ पवहल्या भागाचे, म्हणजे र्बेरजेच्या एकंदर कृतीपकैी अधे काम करते. वतला यथाथवतेने 
अधय-संकलक सरिी म्हणता येते. जरूर तेव्हा संके्षपाने अ.सं. सरणी असे म्हणू. इंग्रजीत वतला Half-
adder म्हणतात. 

 
यापढुचे काम म्हणजे, ह₁ + र्ब₂ + अ ₂ ही र्बेरीज करून वद्व स्थानाखाली माडंाियाचा अंक ि 

हातचा अंक (ह₂) काढणे हे आहे. हे काम एकीपुढे एक जोडलेल्या दोन अधव-संकलक सरण्याचं्या साह्याने 
(याचा अथव, कोणत्याही एका िळेी केिळ दोनच अंकािंरती कृती करून) शक्य होईल हे सहज पटणारे 
आहे. मघासारखाच क्स्थवतपट माडूंन, या संयुक्त सरणीकडून र्बरोर्बर का अपेवक्षत आहे ते आधी पाहू :– 

 
पूिय-संकलक सरिीच्या कामाचा न्सस्थणतपट 

एकं स्थानातून 
आलेला हातचा 

वद्व स्थानचा एका 
संख्येचा अंक 

वद्व स्थानचा दुसऱ्या 
संख्येचा अंक 

वद्व स्थानी येणारी 
र्बेरीज 

वद्व स्थानच्या 
र्बेरजेतून वनघणारा 

हातचा 
ह₁ र्ब₂ अ₂  ह₂ 
० ० ० ० ० 
० ० १ १ ० 
० १ ० १ ० 
० १ १ ० १ 
१ ० ० १ ० 
१ ० १ ० १ 



 अनुक्रमणिका 

१ १ ० ० १ 
१ १ १ १ १ 
 
 

 
आकृती १०·२ अधय-संकलक सरिी (Half-adder) 

 

 

आकृती १०·३ पूिय-संकलक सरिी (Full-adder) 
 
आता क्स्थवतपटातं दशवविलेली सिव उवद्दष्टे पार पाडणाऱ्या सरणीचे अथात् पूिय-संकलक सरिीचे 

वचत्र आकृती १०·३ मध्ये पाहाि.े वचत्रात वदलेली पदे सरणीच्या माडंणीच्या वनयमानुसार आहेत का नाहीत 
हे आधी तपासाि,े ि मग ती सोडिनू, त्याचंी उत्तरे क्स्थवतपटातल्या अंकारं्बरहुकुम येत असल्याचे पाहाि.े 
तकव -सरण्याचं्या कायाचा ि र्बूलच्या र्बीजगवणताचा तो एक मनोरंजक अभ्यास होईल! 

 
या वचत्रात अधव-संकलक सरणीचा सिव तपशील वदलेला नाही. केिळ एका चौकटीने ती दशवविली 

आहे. अवधकावधक गंुतागंुतीच्या सरण्या माडंताना हे क्रमप्राप्तच आहे. (नाही तर AND इ. सरण्याचंी 
साकेंवतक वचन्द्हे िापरताना त्या सरण्यातंील रकॅ्न्द्झस्टर इ. चा केव्हाच लोप झाल्याचे आपण पावहले.) 
प्रस्तुत पूणव-संकलक (पू. सं.) सरणीही क्रमाने एका चौकटीने दशविािी लागणे आिश्यक ठरेल. 
आकृतीतील तुटक रेषेच्या चौकटीने तेच सूवचत केले आहे. 

 
या सरणीने उद् गत केलेला हातचा ह₂ ि वदलेल्या संख्यातंील चतुर् स्थानचे अंक याचंी ि त्याच 

क्रमाने, संख्यातं असतील वततक्या अंक-जोड्याचंी र्बेरीज, आणखी लागतील वततक्या पू.सं. सरण्या 
उपयोजून त्याचं्या साह्याने करता येईल हे उघड आहे. 

 
र्बेरजेनंतर, आता संगणक िजार्बकी कशी करतो ते पाहू. 
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िजािाकी करिाऱ्या सरण्या :  

 
पूरक अंकाचंा उपयोग करून िजार्बाकीचे कामही र्बेरजेच्या कृतीने पार पाडता येते, पण त्या 

कृतीत सिात शिेटी हातचा आलेला १ काढून टाकून तो एकंस्थानी वमळिण्याचा राविडी प्राणायाम करािा 
लागतो; पण िर िर्मणलेल्या संकलक सरण्याचं्या धतीिर प्रत्यक्ष िजार्बाकी करणाऱ्या व्यिकलक सरण्या 
रचता येतात. व्यिकलन शब्दाची फोड अशी : वि +अि + कल िजा करणे, to subtract. 

 
या सरण्याचं्या र्बार्बतीतही ‘एकं स्थानच्या अकंाचंी िजार्बाकी करणारी’ एक ‘अधव-व्यिकलक’ 

सरणी (Half-subtractor) असते, की वजला, िजार्बाकीकरता जरी उसना १ घ्यािा लागला तरी त्याची 
परतफेड इ. कृती करािी लागत नाही; ि पुढे, वद्व आवण डािीकडच्या स्थानाकंरता, परतफेडीचा आलेला 
अंक ि त्या त्या स्थानचे दोन अंक अशा एकंदर तीन अंकािंर कृती करणारी ‘पूणव-व्यिकलक’ (Full-
subtractor) सरणी असते. 

 
दोन वद्वमान अंकाची िजार्बाकी करताना खालील चार पयाय संभितात. ते क्स्थवतपटात माडंले 

आहेत; अ ₁ मधून र्ब ₁ िजा कराियाचा आहे. 
 

अ ₁ र्ब₁ खाली वलहायचा 
िजार्बाकीचा अंक 

डािीकडून घ्यािा 
लागणारा ‘उसना’ उ₁ 

० ० ० ० 
० १ १ १ 
१ ० १ ० 
१ १ ० ० 

 
अधव-व्यिकलक सरणीच्या कामाचा क्स्थवतपट 

 
क्स्थवतपटाच्या वतसऱ्या स्तंभातं वदलेले, रेघेखाली वलहायचे ते ‘िजार्बाकीचे’ अंक, अ, ि यानंा 

(म्हणजे त्या स्तंभातील अकंानंा) ‘समिजी OR’ सरणीत वनविष्ट केल्यानें वमळतील हे चटकन लक्षात येते. 
चिर्थया स्तंभातले अंक कसे वमळिायचे हा प्रश्न उरला. AND सरणी िापरून पवहल्या ि वतसऱ्या ओळीतील 
अंकावंिषयीची अपेक्षा पूणव होते; पण र्बाकीच्या दोन ओळींना ही कृती चालत नाही. थोड्या चाणाक्षपणे या 
प्रश्नाकडे पावहले की उत्तर सुचते. AND सरणीला वनविष्टे तशीच्या तशी पुरविण्यापूिी अ ₁ हे वनविष्ट – 
म्हणजे िजार्बाकीतील िरच्या अंकाचे प्रवतवनवधत्ि करणारे वनविष्ट उलटिले तर? म्हणजे त्या स्तंभातील 
अंकाचें आधी प्रवतरूप करून घेतले, म्हणजेच “१” च्या ऐिजी “०” ि “०” च्या ऐिजी “१” अशी पवरक्स्थती 
करून घेतली तर? र्बीजगवणताच्या भाषेत, अ₁ चे ₁ करून घेतले तर? तर प्रश्न समाधानकारकपणे 
सुटतो! हे उलटीकरण अ₁ ते AND सरणी या मागात एक NAND सरणी र्बसिनू सहज साध्य होते. 

 
एिचं िजार्बाकीचा अंक काढून देणारी ‘समिजी OR’ सरणी ि प्रस्तुत सुचविलेली ‘ ₁, AND र्ब₁’ 

ही सरणी या जोडून आपणास हिी असलेली अधव-व्यिकलक सरणी वमळते. आकृती १०·४ मध्ये या 
सरणीचे वचत्र वदले आहे. 
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पुढे अशा दोन अधव-व्यिकलक सरण्या ि त्याचंा समन्द्िय करणारी एक OR सरणी याचंी जोडणी 

करून एक पूिय-व्यिकलक सरिी वसद्ध करता येते की जी, उजिीकडच्या अंकजोडीच्या िजार्बाकीच्या 
िळेेला उसना वदलेला (ि आता परत आलेला) १, तसेच चालू िजार्बाकीत जरूर तर उसना घ्यािा 
लागणारा १ यानंा विचारात घेऊन कृती करते. पूणव-व्यिकलक सरणीची रचना आकृती १०·५ मध्ये 
दशवविली आहे. वद्व (ि त्याच्या डािीकडच्या) स्थानी होणाऱ्या िजार्बाकीच्या कृतीचा, म्हणजेच पूणव-
व्यिकलक सरणीच्या कृतीचा क्स्थवतपट पुढे वदला आहे, तो तपासािा; नंतर आकृतीतील वनविष्टानंा 
त्यातील मूल्ये देऊन वतची उद् गते नेमकी क्स्थवतपटात दशवविल्याप्रमाणे येतात का नाही ते ताडून पाहाि.े 
तो एक मनोरंजक अभ्यास होईल. 

 

 
आकृती १०·४ अधय-व्यिकलक सरिी (Half-subtractor) 

 

 
आकृती १०·५ पूिय-व्यिकलक सरिी (Full-subtractor) 

 
 

वद्व स्थानचे अंक एकंस्थानाकडून 
परत आलेला 
उसना उ ₁ 

खाली वलहायचा 
िजार्बाकीचा अंक 

चतुः स्थानास परत 
करायचा उसना 

उ ₂ 
अ ₂ र्ब ₂ 

० ० ० ० ० 
० ० १ १ १ 
० १ ० १ १ 
१ ० ० १ ० 
० १ १ ० १ 
१ ० १ ० ० 
१ १ ० ० ० 
१ १ १ १ १ 
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पूणव-व्यिकलक सरणीच्या कामाचा क्स्थवतपट 
एक अधव-व्यिकलक सरणी ि वतला (डािीकडे)जोडलेल्या जरूर वततक्या पूणव-व्यिकलक 

सरण्या याचं्या मावलकेच्या साह्याने प्रत्येकी वकतीही वद्वमान अंकाचं्या असलेल्या दोन संख्याची िजार्बाकी 
करता येते हे आता न सागंताही लक्षात येईल. 

 
णत्रयुत सूत्रान्िये होिारी िेरीज :  

 
वद्वमान संख्याचंी (Binary numbersची) र्बेरीज (आवण िजार्बाकीही) अशी करता येते ते आपण 

वशकलो. पण शुद्ध वद्वमान संख्याचें अकंगवणत करणारे संगणक आता क्ववचतच आढळतील. संगणकाचं्या 
पवहल्या वपढीत ते तयार झाले असे म्हणता येते. आता त्याहून सुधावरत असे वद्वमानावंकत संख्याचें (Binary 
Coded Decimals चे) अकंगवणत करणारे संगणकच प्रामुख्याने तयार होतात. BCD अंकगवणतामध्ये 
संख्याचंा सागंाडा प्रकिा र्बाह्य रचना दशमानच ठेिनू वतच्यातील फक्त अंकाचें वद्वमान रूपात पवरितवन 
केलेले असते हे मागेच स्पष्ट केले आहे. या संकवरत पद्धतीने गवणते, वहशरे्ब सोडविण्याचे काम करणाऱ्या 
संगणकानंा ‘दशमान संगणक’ (Decimal Computers) असे थोडे अवतव्याप्त ि भ्रमकारक नाि वदलेले 
प्रचारात आहे. वद्वमानावंकत अंकगवणत तुलनेने सोपे ि सोयीचे असून, त्याचा उपयोग करताना णत्रयुत सूत्र 
उपयुक्त ठरते, हे प्रकरण ५ मध्ये खुलाशाने सावंगतले आहे. तेव्हा या सूत्रान्द्िये र्बेरीज करणाऱ्या सरणीची 
मावहती करून घेणे आिश्यक ठरते. आकृती १०·६ मध्ये या सरणीचा आराखडा वदला आहे. आतापयंत 
अभ्यासलेल्या िीजसरण्याचं्यापेक्षा यात थोडी जास्त गंुतागंुत वदसते, पण क्रमाने िाढत्या व्यापाच्या ि 
अवधकावधक गंुतागंुतीच्या सरण्या अभ्यासण्याची आता आपणास सिय झाली आहे; तेव्हा या दशवनी 
गंुतागंुतीला र्बजुिण्याचे कारण नाही. थोडक्याच िळेात वतचा उलगडा होणार आहे. 

 

 
आकृती १०·६ णत्रयुत सूत्रानुसार िेरीज करिारी सरिी 

 
 गोष्ट साधी आहे. क आवण ख या दोन दशमान अंकाचंी र्बेंरीज व्हाियाची आहे. (र्बरेीज क्ष होणार 

आहे आवण हातचा ह वनघणार आहे, हे आधीच ध्यानी घेण्यास हरकत नाही). क आवण ख च्या, वत्रयुत 
सूत्रान्द्िये वनघणाऱ्या वद्वमानाकंाचं्या जोड्या क₁ ख₁, क₂ ख₂, क₃ ख३, आवण क४ ख४ या, आकृतीतील 
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िरच्या ओळीतील चार पूणव-संकलक सरण्यानंा पुरविल्या आहेत. आता पूणव-संकलक सरणीच्या 
अंतरवचनेचा िगैरे विचारही येथे कराियाचा नाहीं. एिढेच ध्यानी घ्यायचे की त्या चार सरण्यातूंन चार 
कच्च्या र्बेरजा (र्ब₁े ते र्बे₄), ि चार हातचे वनघतात, ज्यापैकी पवहले तीन हातचे एकीचा दुसरीस असे ठीक 
पोचविलेले आहेत, ि चौथा हातचा हा कच्ची पाचिी र्बेरीज र्ब₅े म्हणून दशवविला आहे. 

 
आता या कच्च्या र्बेरजांत वनयमाप्रमाणे ३ वमळिनू प्रकिा ३ िजा करून अवंतम र्बरेजा येतात, हे 

प्रकरण ५ मध्ये िाचलेले आठित असेल. (ती सिव मावहती पनुः िाचािी.) यासंर्बधंी वनयम असा आहे – 
(अ), सिात डािीकडच्या (अष्टस्थानच्या) र्बेरजेतून हातचा वनघत असेल, म्हणजेच र्बे ₅ चे मूल्य १ असेल, 
तर ३ (००११) वमळिायचे ि (र्ब), हातचा वनघत नसेल तर ३ (००११) िजा करायचे असतात. 

 
कच्च्या र्बेरजात या दुरुस्त्या करता याव्यात म्हणनू, आकृतीत खालच्या र्बाजूस दशवविलेली चार 

पूणव-संकलक सरण्याचंी आणखी एक मावलका र्बसविली आहे. िरील िाक्यातील (अ) ने दशवविलेली 
क्स्थती असेल, म्हणजेच र्ब₅े = १ असेल तर ते दशवविणारा िीजस्पंद खालच्या ओळीतील वद्व आवण एकं 
स्थानच्या पू. सं. सरण्यानंा पोचविला जातो ि तेथे १, १ वमळिल्याचे काम होते. अष्ट, चतुः स्थानच्या 
सरण्यानंा काहीच न पोचविल्याने तेथे ०, ० वमळविले असे होते. थोडक्यात, र्बे₅ = १ अशी क्स्थती असल्यास 
००११ ही संख्या कच्च्या र्बेरजातं वमळविली जाते. 

 
पण खरी गम्मत यापुढचे आहे. उदाहरणातील (र्ब) ने दशवविलेली पवरक्स्थती असेल, म्हणजेच र्ब₅े 

= ० असेल, तर वचत्रात दशवविलेल्या NAND सरणीने त्या ० चे उलटीकरण होऊन वनघणारा १ हा अष्ट ि 
चतुः स्थानच्या पूणव-संकलक सरण्यानंा प्रत्येकी पोचविला जातो. वद्व, एकंस्थानच्या सरण्यानंा यािळेी 
काहीच पोचविले जात नाही. थोडक्यात यािळेी ११०० ही संख्या कच्च्या र्बेरजातं वमळविली जाते. पण 
११०० ही संख्या ००११ ची म्हणजेच ३ ची पूरक असल्याचे सहज लक्षात येईल. ती वमळविल्याने पवरणाम 
होतो, तो ३ िजा केल्याचा! पुढे ही पूरक संख्या वमळिल्याने ‘डाव्या टोकाला जादा येणारा १ उजव्या 
टोकास आणनू वमळिण्याची’, end-around carry ची योजना येथे आहेत. 

 
एिचं, कोणत्याही दोन दशमान अंकाचंी र्बेरीज या सरणीच्या साह्याने व्यिक्स्थत होऊ शकते, मग 

यािळेी आधीचा हातचा असो प्रकिा नसो. तसेच र्बेरजेतून हातचा वनघत असो प्रकिा नसो. िाचकानंी क, ख 
यानंा िगेिगेळी मूल्ये देऊन ि त्याचें वत्रयुत वद्वमानाकं या आकृतीतील सरणीच योजून या विधानाचा 
पडताळा अिश्य पाहािा. 

 
संर्बंवधत दशमान संख्यातं वजतके अंक असतील वततक्या वत्रयुत-र्बेरीज सरण्याचंी मावलका एकंदर 

र्बेरजेकरता योजािी लागेल हे उघड आहे. 
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प्रकरि : ११ 
कंपक सरण्या (Multivibrators) भाग १ 

 
णि-न्सस्थणत कंपक सरिी ‘न्सलल्-ललॉ्’ (Bistable Multivibrator ‘Filip-flop’). 

 
न्सलल्-ललॉ् माणलकेिर-रणजस्टरिर-णिमान संख्येची माडंिी. 

 
स्पंदाचंी संख्या मोजिारी ि ती संख्या णिमान पद्धतीत माडंिारी सरिी अथात णिमान गिक सरिी 

(Binary Counter). 
 

मोजलेल्या स्पंदाचंी संख्या णिमानाणंकत (Binary Coded Decimals) पद्धतीत माडंिारी सरिी-दशक 
गिक सरिी (Decade Counter). 

 
संर्बंवधत दशमान संख्यािंर, त्याचें इष्ट तेिढे पवरितवन घडविल्यानंतर, गवणती वक्रया करणे कसे 

शक्य होते हे आपण वशकलो, याचा अथव विजेच्या साह्याने इष्ट ती कसलीही आकडेमोड कशी करता येते ते 
माहीत करून घेतले. यामुळे, कॉम्प्युटरच्या कायवपद्धतीची मावहती करून घेण्याचे सिव काम झाले, असे 
अनिधानाने कुणाला िाटण्याचा संभि आहे. पण िस्तुक्स्थती अशी आहे की, येथिरच्या वििचेनातून प्रस्तुत 
विषयातील काही महत्त्िाची मावहती वमळाली आहे एिढेच. आणखी र्बरीच मावहती वमळिायची आहे. थोड्या 
र्बारकाईने विचार केल्यास, पुढील काही गोष्टी अद्याप समजायच्या रावहल्या आहेत हे ध्यानी येईल : 

 
(१)  पवहला प्रश्न असा की, ज्याचंी र्बेरीज-िजार्बाकी िीजसरणींच्या साह्याने होऊ शकते हे 

आपण पावहले, ते णिमान अकं मुळात माडंलेच कसे जातात? म्हणजे असे म्हणता येईल की, 
आकडेमोडीची रीत समजली, पण आकडेमाडं अजून समजायची आहे; सगंणकातील ज्या पाटीिर गवणती 
कृती होतात त्या पाटीिर अंक, संख्या माडंल्या प्रकिा नोंदल्या कशा जातात म्हणजेच Register कशा 
होतात, हे अजून कळलेले नाही. आिश्यक ते आकडेमोडीचे काम झाल्यािर पाटी पुसली कशी जात 
असेल, हे समजून घेण्याचा भाग त्यात आलाच. 

 
(२)  सोडिायच्या गवणताची प्रकिा वहशरे्बाचंी ‘सुरुिातीला वदलेली संपूणव मावहती’ (data) 

संगणकाच्या सुपुदव केल्यानंतर, ती सिव कुठे कशी वलहून, साठिनू ठेिली जाते, याविषयी, म्हणजे 
संगणकाच्या स्मृवतभाडंाराविषयी, अजून कळाियाचे आहेच; पण ती मावहती स्ितंत्र प्रकरणात सावंगतली 
जाणार आहे. 

 
(३)  आणखी एक महत्त्िाची गोष्ट – मोजण्याचे म्पहिजे गिनेचे (counting चे) काम संगिक 

कसे करतो? वक्रकेटच्या खेळात विवशष्ट गोलंदाजाची षट् कें  प्रकिा षट् कात टाकलेले चेंडू, तसेच विवशष्ट 
फलंदाजाचे चौकार इ. घटना मोजल्या जात असतात, त्याच तऱ्हेची मोजदाद ठेिण्याची काही योजना 
संगणकापाशी असणे आिश्यक आहे. उदाहरणाने या विधानाचा खुलासा होईल :- एखाद्या मोठ्या 
कंपनीतल्या कमवचाऱ्याचें पगार, भते्त इ. चे वहशरे्ब संगणक करतो असे उदाहरण मागे घेतले आहे; एकंदर 
कमवचारी काही हजार आहेत, ि खात्यानुसार, हुद्यानुसार त्याचें काही िगव आहेत, असे समजता येते. 
आता, त्याचं्या एकेकाच्या वहशरे्बाचे काम चालू असता, कोणत्याही क्षणापयंत कोणत्या खात्याच्या प्रकिा 
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कोणत्या हुद्याच्या वकती कमवचाऱ्याचें वहशरे्ब झाले, तसेच एकंदर वकती कमवचाऱ्याचें वहशरे्ब झाले, याचे 
आकडे संगणकात सतत तयार असले पावहजेत हे उघड आहे. हे काम गणनेनेच शक्य आहे; ती कशी होत 
असेल? 

 
(४)  र्बेरीज, िजार्बाकी या कृती दोन संख्यातंील एकाखाली एक वलवहलेल्या अंकािंर केल्या 

जातात; पण विशषेतः गुणाकारातं, क्रमाने पुढचे पढुचे आंणशक गुिाकार डािीकडे सरकिून कसे माडंले 
जातात, थोडक्यात, संख्याचंी सरक कशी घडते, हे समजणेही अगत्याचे आहे. 

 
(५)  साध्या दोन दशाकंाचं्या र्बेरजेकरता सरण्याचंा केिढा मोठा व्याप लागतो ि त्यामंधून िीज 

िाहताना घडणाऱ्या र्बारीकसारीक घटनाचंी संख्या केिढी मोठी असते हे आपल्या ध्यानी आले. पण या सिव 
घटनाचंा क्रम कसा संभाळला जातो? ही गोष्ट अचंर्बा िाटािा अशी आहे. वतचा खुलासा व्हायचा आहे. 

 
िरील (२) मधील स्मवृतविभागाचे काम सोडून र्बाकीची कामे संगणकातील एका विशषे प्रकारच्या 

िीजसरण्याचं्या द्वारा पार पडतात. त्याचंा अभ्यास या ि पुढच्या प्रकरणात कराियाचा आहे. 
 
या सरण्यानंा कंपक सरण्या (Multivibrators) अशी संज्ञा आहे. ‘कंपक’ या शब्दािरून 

‘उलटपलट वदशनेे आवण पनुः पुनः होणाऱ्या’ कृतीचा र्बोध होतो. या सरण्यामंध्येही, त्यामधून िाहणाऱ्या 
िीजप्रिाहाच्या र्बार्बतीत असे घडते. कंपक सरण्याचें तीन प्रकार आहेत ि त्याचं्या साह्याने िर उल्लेखलेली 
उवद्दष्टे साध्य होतात. प्रथम त्यातंील तुलनेने सुलभ असलेल्या प्रकाराची मावहती वमळिू : 

 
Flip-flop सरिी अथात णिन्सस्थणत कंपक सरिी (Bistable Multivibrator).  

 
आकृती ११·१ पाहािी. सकृत् दशवनीच आकृतीचा डािा अधा भाग ि उजिा अधा भाग हे एकसारखे 

वदसतात. यािरून या सरणीच्या कायवपद्धतीत काही कंपनशीलता असािी, िीजप्रिाहाच्या उलटसुलट 
िाहतुकीची प्रिृत्ती असािी, असा अंदाज होतो. सरणीतील घटक–दोन NPN रॅक्न्द्झस्टर ि सहा रोधक–हे 
पवरवचत घटक आहेत. सहापकी दोन रोधक ग्राहक प्रिाहाचे वनयंत्रण करणारे असून ते प्रत्येकी ५ वकलो 
ओम्स रोधकतेचे आहेत. र्बाकीचे चार रोधक तुलनेने र्बऱ्याच जास्त रोधकतेचे–प्रत्येकी १०० वक. ओम्सचे–
असून ते सरणीच्या मुख्य शाखातं र्बसविलेले आहेत. सरणीला ग्राहकाचं्या र्बाजूने ध या प्रर्बदूपाशी + १० 
व्होल्टचा ि र्बेसच्या र्बजूने ऋ प्रर्बदू पाशी -५ व्होल्टचा िीजपुरिठा केलेला आहे. 
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आकृती ११·१ णिन्सस्थणत कंपक अथिा न्सलल्-ललॉ् सरिी (Bistable Multivibrator). 
 
हे आकडे केिळ उदाहरणादाखल घेतले आहेत. यापेक्षा िगेळे आकडे असू शकतात. सरणीच्या 

प्रत्यक्ष कायवपद्धतीची चचा सुरू करण्यापूिी वतच्या कायाचे स्िरूप उवचत तऱ्हेने दशवविणारे नेहमीच्या 
व्यिहारातले एक उदाहरण सागंतो :– 

 
मुलाचं्या खेळाची ‘वससॉ’ (Seesaw) फळी आपण पावहली आहे. सारख्या िजनाची दोन मुले 

फळीच्या टोकानंा र्बसलेली असली, तर त्यातील जो खाली असेल त्याने जवमनीला अल्प रेटा देताच फळी 
दुसऱ्या र्बाजूला कलंडते; नंतर दुसऱ्या मुलाच्या अल्प रेट्ाने ती पुनः पवहल्या र्बाजूस कलंडते. कोणती 
तरी एक र्बाजू िर ि दुसरी खाली अशा अिस्थेत येऊन फळी क्स्थरािते. वशिाय, वतरप्या फळीिर दोन्द्ही 
मुले स्िाभाविकपणेच प्रकवचत खालच्या र्बाजूस कलंडून र्बसतात, की ज्यामुळे, त्याचं्या िजनानंी होणाऱ्या 
पवरणामातं प्रकवचत असमानता वनमाण होते, ि फळी असेल तर क्स्थतीत राहण्यास मदत होते. थोडक्यात, 
(१) फळी र्बरोर्बर समतोल होऊन ती कोणत्याही र्बाजूला न टेकलेली राहील हे जिळजिळ अशक्य असते; 
(२) ती दोनपैकी कोणत्यातरी एका र्बाजूस टेकलेली अशा क्स्थर अिस्थेत असणे हे नैसर्मगक असते ि (३) 
त्या क्स्थतीतून दुसऱ्या क्स्थर क्स्थतीत जाण्यास वतला अल्प चेतना पुरते. 

 
प्रस्तुत सरणीत याच चालीिर कृती घडते. केव्हाही वतच्या दोन रकॅ्न्द्झस्टसवपैकी कोणता तरी एकच 

चालू म्हणजे िाहक क्स्थतीत (conducting) असतो! अथात दुसरा त्यािळेी र्बंद असतो. याकारणे वतला 
क्ललप्-ललॉप्’ (Flip-flop) असे अन्द्िथवक नाि वदलेले आहे. वतच्या आकृतीच्या विश्लेषणािरूनही 
िरीलप्रमाणेच परक्स्थती शक्य असल्याचा वनष्ट्कषव वनघतो. विश्लेषण असे :– 

 
समजा उजिीकडचा रॅक्न्द्झस्टर (रॅ. १) हा िाहक क्स्थतीत आहे. मग त्यामुळे, 
 
(१)  ग्राहकाच्या र्बाजूकडून केलेला १० व्होल्टचा िीजपुरिठा त्या रकॅ्न्द्झस्टरमधून जवमनीत 

जाईल ि अ येथील िीजिचवस ० होईल. 
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(२)  अशा पवरक्स्थतीत आता ऋ पासून वनघून रो⁴, रो₁ या रोधकातूंन अ प्रर्बदूपयंत जाणारा मागव 
पाहािा; हे रोधक प्रत्येकी १०० वकलो ओम्स या समान क्षमतेचे असल्याने, ि ड हा प्रर्बदू त्या दोहोंच्या मध्ये 
असल्याने, ड चे िचवस - २·५ व्होल्ट असणार; आवण हे पुरेसे ऋण िचवस डािीकडच्या रकॅ्न्द्झस्टर २ च्या 
र्बेसला वमळत असल्याने तो प्रिाह-प्रवतकूल (reverse baised) होतो; त्यातून िीज िहात नाही. 

 
(३)  यामुळे त्या रॅक्न्द्झस्टरच्या ग्राहकािरील ि या स्थानापाशी, त्या र्बाजूने पुरविलेले प्रायः सिव 

१० व्होल्ट उपलब्ध असतात. 
 
(४)  आता ि ते ऋ, हा रो₂ ि रो₃ मधून जाणारा मागव पाहािा; हे रोधकही समान क्षमतेचे 

असल्याने त्याचं्या मध्ये असणाऱ्या क या प्रर्बदूचे िचवस, त्याचं्या दुसऱ्या टोकाशंी असणाऱ्या िचवसाचं्या मध्यम 
मूल्याचे, म्हणजे सुमारे + २·५ व्होल्ट असते. हे पुरेसे धनिचवस रॅ १ च्या र्बेसला वमळत रावहल्याने तो 
(आपण सुरुिातीस गृहीत धरलेल्या) िाहक क्स्थतीतच राहतो! 

 
येणेप्रमाणे येथे एका रकॅ्न्द्झस्टरचे उद् गत ते दुसऱ्याचे वनविष्ट ि दुसऱ्याचे उद् गत ते पवहल्याचे 

वनविष्ट अशी व्यिस्था असते. यामुळे या सरणीत अंगभतूपणेच पुनरुत्थापनाची क्षमता असते. तसेच, 
सरणीच्या दोन्द्ही र्बाजू तंतोतंत सारख्या असल्याने िरील सिव िणवन दोन्द्ही र्बाजंूना सारखेच लागू पडते. 

 
उपमेच्या भाषेत र्बोलायचे, तर येथिरचे िणवन हे सीसॉची फळी कोणत्या तरी एकाच र्बाजूस टेकून 

क्स्थर राहते, या वतच्या प्रिृत्तीशी साम्य दशवविणारे झाले. वतला अल्प जोर लािताच ती दुसरीकड कलंडून 
क्स्थरािते, ि पुनः दुसऱ्या र्बाजूने अल्प जोर लािला जाताच पूिव क्स्थतीिर येऊन वतचे मूळचे टोक 
जवमनीिर क्स्थरािते, या दोन क्स्थत्यंतराशंी साम्य दशवविणाऱ्या सरणीच्या कृतीचे िणवन िर आले नाही. ते 
िणवन असे : 

 
समजा, िाहक क्स्थतीत असलेल्या उजिीकडच्या रॅक्न्द्झस्टर १ च्या र्बेसला क या प्रर्बदूपाशी - ५ 

व्होल्ट म्हणजे पुरेसे ऋण िचवस पुरविले तर त्या रॅक्न्द्झस्टरच्या र्बेसमध्ये प्रिाहप्रवतकूलता वनमाण होईल, तो 
रॅक्न्द्झस्टर र्बंद (off) होईल, आवण, िर आकडेिारीने दशवविलेल्या कारण-परंपरेमुळे त्याच क्षणी 
डािीकडच्या रॅक्न्द्झस्टर २ मधून प्रिाह सुरू होईल! फळी जणू दुसऱ्या र्बाजूस कलंडली अशी पवरक्स्थती 
प्राप्त होईल. 

 
येथे हेही ध्यानी घ्याि े की हेच काम, र्बंद असलेल्या रॅक्न्द्झस्टर २ च्या र्बेसला परेुसे धनिचवस 

पुरिनूही साधता येईल. 
 
आता, फळी पुनः म्हणजे दुसऱ्यादंा कलंडिनू वतच्या पूिवक्स्थतीप्रत आणण्याच्या सदृश अशी कृती 

प्रस्तुत क्ललप्-ललॉप् सरणीच्या र्बार्बतीत कशी करायची याचा फारसा खुलासा सागंण्याची जरूरी नाही. 
रॅक्न्द्झस्टर १ च्या र्बसेला क प्रर्बदूतून पुरेसा धन पुरिठा (समजा + ५ व्होल्टचा) प्रकिा रकॅ्न्द्झस्टर २ च्या 
र्बेसला ड प्रर्बदूतून पुरेसा ऋणविजेचा पुरिठा (समजा -५ व्हो.) करताच सरणी पूिवक्स्थतीिर येईल. 

 
सरणीतील योग्य त्या रकॅ्न्द्झस्टरच्या र्बेसला क्षवणक ि अल्प चेतना पुरिनू वतची क्स्थती सारखी 

सारखी र्बदलिणे हे वतचे एक तऱ्हेचे कंपनच होय. पण अशा तऱ्हेने कंपनसुलभ असूनही, ही सरणी 
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सीसॉच्या फळीसारखी दोनपैकी एका अिस्थेत क्स्थर राहण्यास प्रिृत्त असते. याकारणे वतला ‘वद्वक्स्थवत 
कंपक’ म्हणणे योग्य ठरते. इगं्रजीत वतला Bistable Multivibrrtor म्हणतात. 

 
क्ललप्-ललॉप् सरणीची क्स्थती र्बदलिण्याकरता पाठविण्यात येणाऱ्या िीजिचवसाच्या या स्पंदानंा 

Triggering pulses प्रकिा नुसते Triggers म्हणतात. र्बदुंकीच्या चापाला Trigger म्हणतात, हे िाचकानंा 
माहीत असेल. चाप ओढताच घोडा काडतुसािर आपटून ि काडतुसात स्फोट होऊन गोळी पुढे वनघते ि 
र्बंदुकीच्या नळीतून र्बाहेर पडते...इ.वक्रया घडतात. म्हणजे ‘चाप ओढणे’ हे, नंतरच्या, क्रमाने घडणाऱ्या 
घटनाचं्या सुरुिातीचे वनवमत्त’ असते. इथेही त्या शब्दाला तो अथव अवभपे्रत आहे. एका Trigger स्पंदाने, 
वनयोवजत अशा वकतीतरी घटना क्रमाने घडतात! या घटनाक्रमाविषयीची मावहती लिकरच वमळणार आहे. 

 
या र्बार्बतीतील आणखी काही तावंत्रक संज्ञा महत्त्िाच्या आहेत त्या अशा:–क्ललप्-ललॉप् ची ‘मूळची 

क्स्थती र्बदलिणे’ या कृतीला ‘Set’ म्हणतात. तर क्स्थती पनुः र्बदलिनू ती ‘पूिवित करणे’ या कृतीला 
‘Reset’ म्हणतात. तसेच, सरणीतील ज्या र्बाजूचा रॅक्न्द्झस्टर िाहक क्स्थतीत असल्याने त्याच्या ग्राहकाचे 
िचवस ० व्होल्ट असते त्या र्बाजूला ‘० र्बाजू’ म्हणतात, ि यािळेी दुसऱ्या रकॅ्न्द्झस्टरच्या ग्राहकाचे िचवस 
वनयोवजत तेिढे उपलब्ध असल्याने, म्हणजे ते “१” असल्याने त्या र्बाजूला ‘१ र्बाजू’ म्हणतात. या दोन 
र्बाजंूकडून (त्याचं्या ग्राहकातूंन) वमळणारी िचवसे ही अथातच या सरणीची उद् गते प्रकिा उत्पवतते 
(outputs) होत, ि ती अनुक्रमे “०” ि “१” असतात. दोनपकैी सोयीच्या रॅक्न्द्झस्टरच्या र्बेसला 
धनऋणतेच्या दृष्टीने सोयीचा िीजस्पंद पाठविणे ही अथात वनिशेन-कृती होय ि असा प्रकिा असे स्पंद ही 
सरणीची वनविष्टे (inputs)होत. 

 
अकं, संख्या माडंण्याकरता न्सलल्-ललॉ्  सरिीचा उपयोग. या मावहतीिरून असे ध्यानी येईल 

की, येणेकरून, कोणताही वद्वमानाकं माडंण्याची, ि माडंल्यानंतर ‘पुढच्या आकडेमोडीकरता तो उपलब्ध 
होण्याची व्यिस्था झाली आहे! क्ललप्-ललॉप्  सरणीच्या दोन अिस्था या “०” ि “१” च्या वनदशवक 
मानायच्या म्हणजे झाले. [िीजकीय दृष्ट्ट्ा दोनच क्स्थर क्स्थवत असलेले, अथात् Bistable घटक, उदा. रॅक्न्द्झस्टर, क्ललप्-ललॉप्  इ. 
वनर्ममणे ि उपयोजणे सुलभ असल्याने, अशा एका घटकाच्या ‘या प्रकिा त्या’ क्स्थतीचा अथव ‘० प्रकिा १’ असल्याचे सकेंताने समजून ि वद्वमान प्रकिा 
वद्वमानावंकत (BCD) पद्धतीचा उपयोग करून सगंणकाकडून सिव गवणती कामे करून घेता येतात, हा प्रस्थावपत समज आहे. पण या समजाला 
आनंददायक धक्का देणारी एक िाता SOVIET UNIONS या मावसकाच्या १९७१ च्या ४ (२५३) या अंकात आढळली. िातेचा साराशं असा :– 
रवशयन शास्त्रज्ञ ि तंत्रज्ञानंी ‘दहा क्स्थर क्स्थती’ असलेले अथात् ‘दशक्स्थती’ ‘Decastable’ िीजकीय घटक वसद्ध करण्यात यश वमळविले आहे! 
अशा केिळ एका घटकाची एकेक क्स्थर क्स्थती एकेका दशमान अंकाची वनदशवक असल्याचे योग्य सकेंताने समजता येते ि पवरणामी सगंणकाच्या 
कायवपद्धतीत दशमान पद्धती योजूनच सिव काम होऊ शकते! 

 
सध्याच्या सकेंतानुसार ि तंत्रानुसार १ दशमान अंक व्यक्तविण्याकरता ४ वद्वमानाकं, ते व्यक्तविण्याकरता ४ क्ललप्-ललॉप् ची मावलका, 

ि त्या मावलकेकरता एकंदर ८ रॅक्न्द्झस्टर लागतात. म्हणजे या ८ घटकाचें काम १ रवशयन निसशंोवधत घटक पार पाडतो 
 
िीजकीय घटकाचं्या सखं्येत एिढी मोठी कपात शक्य झाल्याने सगंणकाचा आकार पुष्ट्कळच लहान होऊ शकतो, ि मुख्य म्हणजे, 

सद्यःक्स्थतीत सगंणकाला गवणत घालताना लागणारी दशमान-ते-वद्वमान पवरितवन करणारी यंत्रणा, ि सगंणकाने गवणताचे उत्तर परत करताना 
लागणारी वद्वमान-ते-दशमान पवरितवन यंत्रणा, या यतं्रणाचंी (Translators ची) या नव्या शोधामुळे जरूरी उरत नाही, असा रवशयन शास्त्रज्ञाचंा 
दािा आहे. त्यानंी आपल्या या शोधाची पेटंटस विविध देशातूंन घेतली असल्याचे ि रवशयातील कीव्ह येथील कारखान्द्यात िरील घटक ि त्याचंा 
उपयोग करून र्बाधंलेले छोटे सगंणक तयार होऊ लागल्याचे वनिेवदले आहे. 

 
पण या महत्त्िपूणव घटकारं्बद्दलची तावंत्रक मावहती उपलब्ध नाही, ि शुद्ध दशमान पद्धती उपयोजून काम करणारे हे सगंणकही अद्याप 

कुठे िापरात आले असल्याचे माहीत नाही.] सरणीची मूळची (म्हणजेच Reset होऊन पूिवित् होते ती) अिस्था “०” ची 
वनदशवक, तर Set अिस्था “१” ची वनदशवक असे स्िाभाविकपणेच ठरते. कोणत्याही क्षणी क्ललप्-ललॉप्  
सरणीची दोन उद् गते परस्पर-विरुद्ध असतात. मग त्यातले कोणते उद् गत त्या सरणीच्या साह्याने माडंला 
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जाणारा अकं दशविते? असा प्रश्न उद् भितो. हा असंवदग्धपणा टाळण्यासाठी सरणीतील एकाच र्बाजूच्या 
(आकृतीतील उजव्या र्बाजूच्या) रकॅ्न्द्झस्टरचे उद् गत हे सरणीतील अंकाचे प्रावतवनवधक असल्याचे सकेंताने 
समजतात. 

 
अशा अनेक क्ललप्-ललॉप्  सरण्या एका ओळीत वसद्ध ठेिनू त्याचं्या द्वारा वततक्या वद्वमान-अंकाचंी 

ओळ-अथात् संख्या-माडंता येते. संख्या माडंण्यापूिी सिव सरण्या अथातच Reset असतात, म्हणजे त्याचं्या 
स्थानी सिवत्र “०” हा अंक माडंलेला असतो. दुसऱ्या शब्दात, संगणकातील ही ‘पाटी’ ‘कोरी’ प्रकिा 
‘पुसलेली’ असते. येथे एक मजेदार गोष्ट लक्षात येईल की, अशा कोऱ्या पाटीिर कोणतीही सखं्या 
माडंताना, त्या संख्येत ज्या ज्या स्थानी “१” हा अंक असेल त्या त्या स्थानाच्या वनदशवक सरण्यानंाच तेिढे 
Set करणारे स्पंद पाठिाि े लागतात, “०” माडंण्याकरता विशषे काही कराि े लागत नाही, त्या त्या 
स्थानाची सरणी मूळचीच तेथे “०” माडंले असल्याचे दशविीत असते. क्ललप्-ललॉप्  सरणीच्या अशा 
मावलकेला संगणक-विज्ञानात ‘Register’ असे म्हणतात. 

 
संख्या माडूंन त्याचंी र्बेरीज-िजार्बाकी करता यािी याकरता संगणकामध्ये रवजस्टर मावलका ि 

र्बेरजेची कृती करणाऱ्या (Adder, संकलक) सरण्याचं्या मावलका शजेारी शजेारी वसद्ध ठेिलेल्या असतात. 
आकृती ११·२ मध्ये या िणवनाने सुचविले जाणारे वचत्र वदले आहे. 

 

 
आकृती ११·२ संिंणधत दोन संख्या (operands), त्यािंर इष्ट गणिती कृती करिाऱ्या सरण्या, ि 

कृतीच्या णनकालाची संख्या याचें साहचयय. 
 
गेल्या प्रकरणाच्या शिेटी वदलेल्या ‘वत्रयुत सूत्रान्द्िये र्बेरीज करणाऱ्या’ सरणीच्या वचत्रात, ज्याचंी 

र्बेरीज कराियाची त्या संख्यांची माडंणी अध्याहृत होती, ती येथे स्पष्ट झाली आहे. एकेका दशाकंाच्या चार 
चार वद्वमानाकंाचंी माडंणी दशवविणारे गट िगेिगेळे दाखविले आहेत हे ध्यानी घ्याि.े 

 
णिमान गिना करिारी सरिी (Binary Counter) 

 
क्ललप्-ललॉप्  सरण्याचंी मावलका विशषे रीतीने जोडून वद्वमान पद्धतीने गणना करणारी सरणी 

सुलभतेने वसद्ध करता येते. वद्वक्स्थवत कंपक सरणीचा हा आणखी एक उपयोग आता अभ्यासायचा आहे. 
आकृती ११·३ मध्ये या गणक सरणीचे वचत्र वदले आहे. गणक सरणी समजण्याकरता क्ललप्-ललॉप्  
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सरणीचे एक िैवशष्ट्ट् नीट लक्षात घेतले पावहजे :– क्ललप्-ललॉप्  च्या दोन रकॅ्न्द्झस्टरपकैी जो िाहक 
क्स्थतीत नसेल त्याच्या र्बसेला धन विजेचा स्पंद पोचिताच तो िाहक र्बनतो, अथात् दुसरा रॅक्न्द्झस्टर 
तत्क्षणी र्बंद होतो, ि पयायाने सरणीची क्स्थती र्बदलते – Set होते – हे खरे. (आपण NPN रॅक्न्द्झस्टर 
िापरले असल्याने र्बंद रॅ. चालू करण्यास धन िीज लागते.) पण, याप्रमाणे िाहक झालेल्या त्याच 
रॅक्न्द्झस्टरच्या र्बसेला पुनः दुसरा, प्रकिा लागोपाठ वकतीही धन-िीज स्पंद पोचविले तरी त्याच्या प्रकिा 
सरणीच्या क्स्थतीत काहीही फरक पडणार नाही! मात्र त्याला ऋण विजेचा स्पंद पोचविला तर तो र्बदं 
होईल ि सरणी पूिवित् Reset होईल. प्रकिा असे करण्याऐिजी, धन विजेचाच स्पंद, पण तो दुसऱ्या 
रॅक्न्द्झस्टरच्या र्बेसला पोचविला, तरीही सरणीची क्स्थती पूिवित् होईल. याचा इत्यथव हा की, क्ललप्-ललॉप्  
सरणीची क्स्थती एकसारखी र्बदलत राहािी अशी इच्छा असेल, तर 

 
(१)  सरणीतील एकाच रकॅ्न्द्झस्टरला आलटून पालटून धन, ऋण, धन, ऋण असे 

परस्परविरुद्ध वदग्र्बद्धतेचे (polarityचे) स्पंद पोचविले पावहजेत, प्रकिा 
 
(२)  एकाच वदग्र्बद्धतेचे स्पंद पाठिणे शक्य असेल, तर ते आलटून पालटून एका ि दुसऱ्या 

रॅक्न्द्झस्टरला पोचविले पावहजेत. 
 
सोयीच्या दृष्टीने िरीलपैकी दुसरा पयाय ग्राह्य आहे. स्पंदाचें पोचण्याचे वठकाण (destination) 

एकसारखे र्बदलले जाते, ि पवरणामी साधले काय जाते, तर एकापाठोपाठ येणाऱ्या अनेक स्पंदाचंी मोजणी 
ि त्याचं्या संख्येची नोंदणी! हे काम कसे साध्य होते याची कल्पना आकृती ११·३ िरून येईल. आकृतीत 
दोन क्ललप्-ललॉप्  सरण्या (ठळक चौकटी) जोडलेल्या दाखविल्या आहेत. क्र. २ च्या सरणीच्या पलीकडे 
डाव्या र्बाजूस क्र. ३, क्र. ४……अशा आणखी अनेक क्ललप्-ललॉप्  सरण्या याच क्रमाने जोडलेल्या असल्याचे 
समजाि.े प्रत्येक सरणीचे धनिीजयुक्त उद् गत त्याच र्बाजूच्या रकॅ्न्द्झस्टरच्या र्बेसला र्बाहेरून जोडले आहे, 
पण या जोडणीत मध्ये एकेक AND द्वार (AND सरणी, AND Gate) घातलेले आहे. पुढे, मोजाियाचे स्पदं 
ज्या तारेतून येतात वतचे दोन फाटे करून एकेक फाटा, पवहल्या क्ललप्-ललॉप्  सरणीशी वनगवडत 
असलेल्या दोन AND सरणींचे एकेक वनविष्ट म्हणून जोडला आहे. प्रत्येक क्ललप्-ललॉप्  ि वतला 
जोडलेल्या दोन AND सरण्या वमळून या गणकसरणीचा एक घटक प्रकिा एक टप्पा (unit)होतो. 

 

 
आकृती ११·३ णिमान गिक सरिी (Binary Counter) 

 
गणनेचे काम कसे चालते ते आता पाहू. सुरुिातीस सिव क्ललप्-ललॉप्  मूळच्या क्स्थतीत आहेत, 

म्हणजे प्रत्येकीचे उजव्या र्बाजूचे रकॅ्न्द्झस्टर िाहक क्स्थतीत असून त्याचं्या ग्राहकाचें िचवस ० व्होल्ट आहे. 
अथात त्याचें उद् गत “०” आहे असे समजायचे. प्रत्येकीचे डाव्या र्बाजूचे उद् गत अथात “१” आहे. अशा 
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पवरक्स्थतीत मोजाियाचा पवहला स्पंद पवहल्या घटकाप्रत येऊन पोचतो ि त्या घटकाच्या फ₁ ि ई₁ या 
दोन्द्ही AND द्वारापंाशी एकाचिळेी पोचतो. इ₁ या द्वाराचे दुसरे वनविष्ट “०” असल्याने या द्वारातून 
फलस्िरूप काहीच र्बाहेर पडत नाही. पण फ₁ च्या र्बार्बतीत, त्याचे दुसरेही वनविष्ट अक्स्तपक्षी म्हणजे “१” 
असल्याने, त्या द्वारातून धनविजेचा एक स्पंद र्बाहेर पडतो (उद् गत होतो). हा स्पंद डािीकडच्या र्बंद 
असलेल्या रॅक्न्द्झस्टरच्या र्बसेला पोचताच तो रॅक्न्द्झस्टर िाहक होतो, ि₁ प्रर्बदूतून वनघणारे त्याचे ग्राहक 
िचवस ० व्होल्ट होते, आवण तत्क्षणी उजव्या रकॅ्न्द्झस्टरच्या ग्राहकाचे िचवस वनयोवजत तेिढ्या धन मूल्याचे 
म्हणजे “१” होते ि पवरणामतः सरणी Set होते, वतची मूळची क्स्थती पालटते. पुढे याच कारणपरंपरेमुळे 
दुसरा स्पंद केिळ उजव्या र्बाजूच्या रकॅ्न्द्झस्टरच्या र्बेसला पोचतो ि क्ललप्-ललॉप् ची क्स्थती उलटवितो 
म्हणजे Reset करतो, मूळची होती तशी करतो. 

 
पण हा दुसरा र्बदल घडत असताना आणखी काही घडाि े अशी योजना असते. इ₁ या AND 

द्वारातून र्बाहेर पडणारा सदर स्पंद उजिीकडच्या रकॅ्न्द्झस्टरला पोचविणाऱ्या तारेला एक फाटा काढून ती 
तार गणक सरणीतील क्र. २ च्या घटकाला जोडलेली असते, त्या रीतीने मोजायचे स्पंद आणणारी मूळची 
तार घटक क्र. १ ला जोडलेली असते त्याच रीतीने. यामुळे, 

 
प्रस्तुत क्र. २ चा स्पंद एकंदर दोन कामे करतो. तो पवहली क्ललप्-ललॉप्  Reset करतो. पण 

त्याचर्बरोर्बर, स्पंदाचे ते लोण गणक सरणीच्या दुसऱ्या घटकाप्रत पोचिनू 
त्त्याची क्ललप्-ललॉप्  Set करतो. पुढे, 

क्र. ३ चा स्पंद पवहल्या घटकाची क्ललप्-ललॉप्  पुनः Set करतो; पण या िळेी क्र. २ च्या क्ललप्-
ललॉप्  ला या र्बदलाची काहीच िाता पोचत नाही. 

क्र. ४ चा स्पंद मात्र क्र. १ ची क्ललप्-ललॉप्  Reset करतो ि त्याचर्बरोर्बर क्र. २ च्या घटकात पोचून 
त्याचीही क्ललप्-ललॉप्  Reset करतो, ि क्र. ३ च्या (आकृतीत न दाखविलेल्या) 
घटकापयंत स्पंदाचे लोण पोचिनू त्याची क्ललप्-ललॉप्  Set करतो. 

 
िाचकहो, प्रत्येक निा स्पदं गणक सरणीत वशरल्यािर वतच्या पवहल्या, दुसऱ्या, वतसऱ्या, 

चौर्थया....... घटकाचं्या क्स्थतीत कोणते र्बदल घडवितो हे आता तुमचे तुम्हीच सागंू शकाल. तेच तेच शब्द 
असलेली, िाढत्या लारं्बीची िाक्ये आणखी िाचनू कंटाळा मात्र येईल. याला तोड म्हणून आकृती ११·४ 
मध्ये, लागोपाठच्या स्पंदामुंळे गणक सरणीच्या क्ललप्-ललॉप्  घटकाचंी क्स्थती कशी होते ते दाखविले 
आहे. क्ललप्-ललॉप् च्या चौकटींचा आकार आणखी र्बारीक झाला आहे हे क्रमप्राप्तच होय. 
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आकृती ११·४ णिमान गिना ि नोंदिी 

 
आता या चौकटींच्या मावलकातील नुसते अंकच ध्यानी घ्यािते (म्हणजे ते र्बाकी ठेिनू चौकटी जण ू

पुसून टाकाव्यात) म्हणजे लक्षात येईल की सरिीत पोचलेल्या िीजस्पंदाचंी संख्या णिमान पद्धतीने 
माडंली गेली आहे! थोडक्यात, स्पंद मोजण्याचे ि माडंण्याचे अशी दोन्द्ही कामी झाली आहेत! 

 
असे क्रमाने येणारे िीजस्पदं मोजण्याची संगणकात अनेक प्रयोजने असतात. एका वनत्याच्या 

प्रयोजनाचा उल्लखे मागे केला आहे – कमवचाऱ्याचें पगार, भते्त इत्यादींचे वहशरे्ब चालू असताना झालेल्या 
वहशरे्बाचंी मोजदाद ठेिली जाणे आिश्यक असते. कारण, विवशष्ट हुद्याच्या कमवचाऱ्याचं्या वहशरे्बानंतर 
कराियाच्या दुसऱ्या विवशष्ट हुद्याच्या कमवचाऱ्याचं्या वहशरे्बात, भत्त्याचें, पगाराशी असलेले फंडाचे इ. प्रमाणें 
र्बहुधा िगेळीं असल्याने त्याचें गवणत िगेळे असते; ि प्राज्ञापकाने (Programmer ने) तर ‘अमुक इतक्या 
वहशरे्बानंतर’ पुढचे वहशरे्ब अमुक रीतीने करािते, एिढीच सूचना संगणकास वदलेली असते. तेव्हा ‘अमुक 
इतक्या वहशरे्बानंतर’ या गोष्टीचे अिधान ठेिण्याकरता, संगणकाने, पूणव होणाऱ्या वहशरे्बाचंी मोजणी ि नोंद 
(counting and noting) ठेिणे आिश्यक असते. 
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दशमान गिना करिारी सरिी 
 
वद्वमान गणना करणाऱ्या सरणीच्या जोडणीत थोडा र्बदल करून वतचे दशमान गणना करणाऱ्या 

सरणीत म्हणजेच ‘दशकगणकात’ – Decade Counter मध्ये – रूपातंर करता येते. तो र्बदल आकृती 
११·५ मध्ये दशवविला आहे. आकृती ११·३ च्या साह्याने गणक सरणीच्या घटकातंील कृतीचा तपशील 
सागंाियाचा होता; तेथे केिळ दोन घटक दशवविलेले परेुसे होते. येथे वनदान चार घटकाचंी आिश्यकता 
आहे, ि त्यानंा अ, ि, क, ड अशी नाि ेदेणे सोयीचे आहे. 

 

 
आकृती ११·५ दशक गिक सरिी (Decade Counter) 

 
अथात् वनविष्ट स्पंदाचंी मोजणी दशमान पद्धतीने ि माडंणी ‘वद्वमानावंकत दशमान’ (BCD) पद्धतीने 

करणारी सरणी. 
 
सरणीतील डािीकडच्या पढुच्या पुढच्या घटकानंा स्पदंाचें लोण पोचणे आवण ‘हातचा’ डािीकडे 

नेणे ही एकाच गोष्टीची दोन स्िरूपे असल्याचे, आवण सरणीत सम क्रमाकंाचे स्पंद प्रिशेतात तेव्हा ही वक्रया 
घडत असल्याचे ध्यानी आले असेल-वद्वमान गणनेच्या दृष्टीने ते यथायोग्यच आहे. या रीतीने प्रस्तुतचे अ ि 
क ड हे घटक एकंदर १५ स्पंद मोजू शकतील ि १६ व्या स्पंदाच्या प्रिशेाने ते सिव Reset म्हणजे पूिवित् – 
शून्द्यदशवक – होतील आवण (आकृतीत न दाखविलेला) डािीकडचा, समजा ई हा घटक Set होईल. पण 
आपणास अशी योजना हिी आहे, की १६ व्या स्पंदाने घडते ती वक्रया १० व्या स्पंदाने घडािी, ि उपरोक्त 
चार घटकाचं्या गटात जास्तीत जास्त ९ स्पंदाचंीच नोंद व्हािी. यामुळे साधेल काय, हे सहज स्पष्ट आहे – 
मोजलेल्या स्पंदाचंी संख्या चौ-घटकी गटाचं्या मावलकेत वद्वमानावंकत स्िरूपात (म्हणजे संख्येचे अकं 
वद्वमान पद्धतीचे, पण स्ितः संख्या दशमान पद्धतीची, अशा स्िरूपात) माडंली जाईल! 

 
हे साधण्याकरता गणक सरणीच्या जोडणीत करािा लागणारा र्बदल अल्प आहे – ड या चौर्थया 

घटकाचे उद् गत क ि ि या वतसऱ्या ि दुसऱ्या घटकाचं्या वनिशेनस्थानी पुनः जोडले आहे. या तऱ्हेच्या 
जोडणीला Feedback म्हणतात. िीजप्रिाहातून फाटा (प्रकिा पाट) काढून नेण्याची योजना आपण 
नुकतीच पावहली; Feedback मध्ये काढलेला फाटा (पाट) मूळ प्रिाहालाच िरच्या र्बाजूस इष्ट तेथे 
जोडलेला असतो, Feedback ला मराठीत ‘प्रवतभरण’ प्रकिा ‘प्रवतपे्रषण’ शब्द यथाथव ठरतात. 

 
या रचनेमुळे येथे घडते ते असे :- ७ स्पंद सरणीत वशरेपयंत ड या घटकातं काहीही क्स्थत्यंतर होत 

नाही, पण ८ िा स्पंद वशरताच तो घटक Set होतो (म्हणजेच त्याचा डािा रकॅ्न्द्झस्टर सुरू ि उजिा र्बंद 
होतो, आवण उजव्या र्बाजूचे ग्राहक िचवस उपलब्ध होते) अथात तो घटक “१” चा वनदशवक होतो. पण 
यािळेी उजिीकडचे क, ि, अ हे वतन्द्ही घटक Reset झालेले, अथात् “०” चे वनदशवक झालेले असतात. 
अशा क्स्थतीत ड मधून वनघालेले प्रवतपे्रषणाचे संदेश हे क आवण ि याचं्या र्बार्बतीत तोतये स्पंदच ठरतात, ि 



 अनुक्रमणिका 

नििा खराखुरा स्पंद सरणीत प्रिशे करण्याच्या र्बरेच आधी ते या दोन्द्ही घटकांना Set करून ठेितात. या 
घटनाचें िणवन पढुीलप्रमाणे करता येते :– 

 
८ व्या स्पंदाने घटकाचंी क्स्थती िास्तविक  १००० अशी व्हायची, पण 
प्रवतपे्रषणामुळे  ती १११० अशी होते. 
अथातच ९ व्या स्पंदाने  ती ११११ अशी होईल, ि 

१० व्या स्पंदाने ती अथातच ०००० अशी होईल, आवण  
ड लगतच्या डािीकडच्या (आकृतीत न दाखविलेल्या) समजा ई ची क्स्थती १ होईल. 

 
८ िा ते १५ िा स्पंद मोजताना या चौ-घटक गटाच्या एरिी ज्या क्स्थती झाल्या असत्या त्या िगळून 

आपण इष्ट ते साधले आहे. [वद्वमानाकंाचं्या चौ-घटक गटातून डािीकडच्या गटाकरता हातचा वनघाियाचा, तो त्या गटाचे मूल्य १६ 
होईपयंत खोळंर्बलेला न राहता, ते १० होताच वनघािा हे साध्य मागे वत्रयुत सूत्राच्या र्बार्बतीतही, पण िगेळे तंत्र िापरून साधले होते. त्याच्याशी 
प्रस्तुत तंत्राची तुलना करािी.] या गटाप्रमाणेच त्याच्या डािीकडच्या सिव गटातं प्रवतपे्रषणाची योजना करािी 
लागेल हे उघड आहे. 

 
वद्वक्स्थवत कंपक सरणी ि वतच्या उपयोगाने साध्य होणारी संगणकाची दोन प्रमुख कामे-अंकाचंी 

माडंणी ि मोजणी – आपण या प्रकरणातं अभ्यासली. पढुील प्रकरणातं कंपक सरणीचे आणखी दोन प्रकार 
ि त्याचं्या द्वारा साधाियाची कामे समजून घ्याियाची आहेत. 
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प्रकरि : १२ 
कंपक सरण्या (Multivibrators) भाग २ 

 
णचरकंपक सरिी (Free-running or Astable Multivibrator)- 

संगिकातील घटनाचं्या क्रमाचे णनयतं्रि करिारे घड्याळ. 
 

एकन्सस्थणत-कंपक सरिी (Monostable or Single-shot Multidyvibrator – णिलंिकारी सरिी (Delay 
Multivibrator). 

 
संख्या डािी-उजीकडे सरकिण्याची योजना (Shift Register). 

 
णचरकंपक सरिी (Free-running or Astable Multivibrator). 

 
वद्वक्स्थवत-कंपक सरणीच्या म्हणजेच क्ललप्-ललॉप्  सरणीच्या रचनेत थोडा र्बदल करून 

वचरकंपक सरणी वसद्ध केलेली असते. आकृती १२·१ मध्ये या सरणीची आिश्यक िैवशष्ट्टे् दशवविली 
आहेत. आकृती ११·१ मधील क्ललप्-ललॉप्  सरणीच्या रो₂ ि रो₁ या दोन रोधकाचं्या (Resistors च्या) 
ऐिजी येथे धा₁ िा धा₂ हे दोन धारक (Capacitors) घातले आहेत, ि दुसरा महत्त्िाचा र्बदल म्हणजे येथे 
दोन्द्ही रकॅ्न्द्झस्टराचें मध्यस्तर (र्बेसेस) धन-िीज पुरिठ्याच्या तारेला जोडलेले आहेत. (क्ललप्-ललॉप्  च्या 
र्बार्बतीत ते ऋण-िीज पुरिठ्याला जोडलेले आहेत.) मात्र येथेही या जोडणीत रो₂ ि रो₁ हे फार मोठ्या 
रोधकतेचे–काही लक्ष ओम्स रोधकतेचे – रोधक र्बसिलले आहेतच. दोन्द्ही सरण्यातंील ग्राहक-रोधक 
(ग्रा. रो₂ ि ग्रा रो₁) प्रत्येकी ५ हजार ओम्स सारख्या, तुलनेने नगण्य रोधकतेचे आहेत. धन ि ऋण िीज 
पुरिठा पूिीसारखाच ध ि ऋ या प्रर्बदूतून केलेला आहे. 

 
नािािरूनच या सरणीच्या कायाचा र्बोध होतो. वतच्यातून उपलब्ध होणारे िीजिचवस सतत कमी 

जास्त होत राहते–त्याच्या मलू्यात जणू कंपन होत राहते – ि विशषे म्हणजे, या सतत घडणाऱ्या र्बदलानंा 
र्बाहेरून िीजस्पंदाचं्या रूपाने चेतना पुरिािी लागत नाही. या चमत्कारास मुख्यत्ि ेकारणीभतू असणारा 
घटक म्हणजे ‘धारक’ हा होय. त्याची मावहती आता करून घेऊ. 

 
धारक : (Capacitor). या सरणीत र्बसविलेला विशषे घटक म्हणजे धारक. याची रचना ि 

कायवपद्धती याचें ज्ञान आपणासं कदावचत नसेल; त्याची त्रोटक मावहती अशी :– एकमेकाजंिळ आवण 
समातंर र्बसविलेल्या धातूच्या दोन पत्र्यामंध्ये एखादा दुिाहक (insulating) पदाथव र्बसिनू धारकाची रचना 
केलेली असते. या पत्र्यानंा जे अथातच सुिाहक (good conductors) असतात, त्यानंा – धारकाची 
‘िीजप्रस्थे’ (electrodes or plates) म्हणतात. मधला दुिाहक पदाथव हा हिा, अभ्रक, मेण लािलेला 
कागद इ. पैकी असू शकतो. आता, समजा या प्रस्थानंा र्बाहेरच्या र्बाजूने विजेरीची अगे्र जोडली तर 
धारकास िीज-पुरिठा होउ लागतो. ‘होऊ लागतो’ असे म्हणण्याचे कारण, पुरिठा पूणव होणे, म्हणजे हे 
साधन विजेने पूणवतया भावरत होणे, म्हणजेच दोन प्रस्थामंध्ये विजेरीच्या दोन अग्रामंधील इतका िचोभेद 
(potential difference)प्रस्थावपत होणे, ही गोष्ट तत्काल घडत नाही! दुसऱ्या शब्दात, ‘ऋण-विदु्यत-
अग्राला जोडलेल्या प्रस्थािरील इलेक्रॉन्द्स ची गदी विजेरीच्या ऋणाग्रािरील इतकी होणे, िा धन-
प्रस्थािरील त्याचंी गदी विजेरीच्या धन-अग्रािरील इतकी कमी होणे’ या गोष्टींना प्रकवचत विलंर्ब लागतो. 
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प्रस्थाचं्या-पत्र्याचं्या-विस्तारामुळे, त्याचंी ि पयायाने या साधनाची ‘िीजधारणक्षमता’ (capacitance) 
िाढते ि त्यामुळे असे घडते. विलंर्बाला आणखी एक कारण संभिते; ते म्हणजे, विजेरी-ते-धारक या 
मागात िीजप्रिाहाला काही अडथळा-रोधक-असला तर प्रिाह क्षीण राहतो ि धारकामध्ये विजेचा साठा 
(elec. charge) लिकर होत नाही. एिचं, कोणताही िीजधारक पूणवपणे भावरत होण्यास लागणारा काल 
हा त्याच्या धारणक्षमतेिर ि प्रिाहातील रोधािर अिलंर्बनू असतो. 

सूत्ररूपाने :–भारिकाल = धारकक्षमता × रोधन. 
 
भावरत झालेल्या धारकापासून विजेरी अलग केली तर त्याच्या प्रस्थािंरील िीजभार-िीजसाठा-

तसाच वटकून राहतो ि ती प्रस्थे पुनः दुसऱ्या मागाने जोडली, तर त्या मागात कमीअवधक रोधन असेल त्या 
मानाने त्िरेने प्रकिा सािकाश िीजसाठ्याचे उत्सजवन होते. या र्बार्बतीतही, 

 
उत्सजयनकाल = धारिक्षमता × रोधन हेच सूत्र लागू असते. धारकामंध्ये िीज ‘भरणे’ (to 

charge) या वक्रयेला ‘भारण’ ि वतचा वनचरा घडणे प्रकिा घडविणे (to discharge) या वक्रयेला ‘उत्सजवन’ 
हे शब्द यथाथव आहेत. 

 
धारकाचीं प्रस्थे एकमेकाचं्या अवत वनकट असल्याने या साधनाच्या र्बार्बतीत आणखी एक गोष्ट शक्य 

होते – धारक ज्या प्रिाहमंडलात जोडलेला असेल, त्यातील िीजिचयसात एकदम काही िदल िाला, तर 
तो िदल या साधनाला उलं्लघून दुसऱ्या िाजूस पोचणिला जातो. मात्र या धक्क्याचा पवरणाम ओसरताच 
भारण िा उत्सजवन या सािकाशीच्या वक्रया सुरू होतात. 

 
या मावहतीिरून असा एक वनष्ट्कषव काढता येतो की धारकाच्या भारण मागातील (charging path 

मधील) रोधक हा उत्सजवन मागातल्या (discharging path मधल्या) रोधकापेंक्षा कमी क्षमतेचा असेल तर 
भारणवक्रया लिकर पार पडेल, पण उत्सजवन मात्र सािकाश होत राहील. आवण अशा पवरक्स्थतीत, 
समजा, अमुक इतक्या प्रमाणापयंत घडताच योग्य ते क्स्िच जुटले-सुटले जािते ि भारणवक्रया पुनि सुरू 
व्हािी अशी योजना असेल, तर भारण ि उत्सजवन याचंी आितवने सतत होत राहतील. सही सही याच गोष्टी 
वचरकंपक सरणीत घडतात. 

 
तेव्हा प्रस्तुत वचरकंपक सरणीत प्रत्यक्ष घडते काय ि ते कोणत्या तत्त्िानुसार घडते हे आपणास 

समजले; आता यातील घटनाचंा तपशील सरणीच्या आकृतीच्या साह्याने समजून घ्याियाचा येिढेच. प्रथम 
हे ध्यानी घ्याि ेकी, क्ललप्-ललॉप्  सरणीप्रमाणे या सरणीतही एका रॅक्न्द्झस्टरचे उद् गत दुसऱ्याच्या र्बेसला 
ि त्या दुसऱ्याचे उद् गत पावहल्याच्या र्बसेला पोचविलेले आहे; (आकृती १२·१). या दोन्द्ही मागांत िर 
उल्लेखलेला एक एक धारक र्बसविलेला आहे; पण त्याने काही वर्बघडत नाही. (सलग जोडणी 
असल्याप्रमाणे) एक रकॅ्न्द्झस्टर जुटताच प्रकिा सुटताच दुसरा सुटणे िा जुटणे या घटना प्रस्तुत सरणीतही 
घडतात. वद्वक्स्थवत-कंपक सरणीत या क्स्थत्यंतराकंरता र्बाहेरून वरगर स्पंदाची आिश्यकता असते. येथे ते 
काम र्बाहेरील स्पंदावशिाय घडते. कसे घडते ते आता पाहू. 
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आकृती १२·१ णचरकंपक सरिी (Astable or Free-running Multivibrator) 

 
आकृती १२·१ च्या आधारे वचरकंपक सरणीच्या कायवपद्धतीचे विश्लेषण पढुीलप्रमाणे होते. सरणी 

चालू असतानाच्या मधल्याच एखाद्या कालखंडातील घटनाचें िणवन असे :– समजा, 
 

एका क्षणी (१) रॅक्न्द्झस्टर₁ अगदी नुकताच सुटला आहे, म्हणजेच off झाला आहे; त्यामुळे, 
 (२) त्याच्या ग्राहकाचे (अ या स्थानचे) िचवस पयाप्त धन झाले आहे; त्यामुळे, 
 (३) रॅक्न्द्झस्टर ₂ च्या र्बेसला ते पोचून तो लगोलग जुटला आहे; ि 
 (४) त्याच्या ग्राहकािरील ि या स्थानचे िचवस ऋण झाले आहे, कारण ि हे स्थान ि - 

रॅ₂ - ि या मागाने ऋण िीजपुरिठ्यास जोडलेले आहे. या चारी घटना प्रायः एकाच 
क्षणी घडल्या आहेत. 
 अशा 

पवरक्स्थतीत 
(१) धारक₂ चे भारण (charging) सुरू होते. 

(२) धारक₂ चे डाव्या र्बाजूचे प्रस्थ धा₂-र₂ॅ - र्ब या, आता उपलब्ध झालेल्या रोधकहीन 
मागाने ऋणिीज पुरिठ्यास जोडलेले आहे, तर उजव्या र्बाजूचे प्रस्थ ग्रा. रो₁ या 
अल्प क्षमतेच्या रोधकािरून धन िीज पुरिठ्यास जोडलेले आहे, त्यामुळे त्याचे 
भारण लिकर सपंते. 

 (३) रॅक्न्द्झस्टर₂ तसाच िाहक क्स्थतीत (जुटलेला) राहतो. पण 
 याच कालात (१) धारक१ चे उत्सजवन सुरू होते; आवण 

 (२) उत्सजवनाचा मागव प्रकिा प्रिाहमंडल धा₁-ि-ग्रा.रो₂-ध-रो₁-धा₁ असे असल्याने, ि 
या मंडलात प्रामुख्याने रो₁ हा मोठ्या क्षमतेचा रोधक असल्याने, उत्सजवनाला 
(भारणाच्या तुलनेने) र्बराच िळे लागतो. मात्र या कालात, 

 (३) धारक१ च्या उजव्या ऋण-भावरत प्रस्थाची ि त्याला जोडलेल्या रॅ₁ च्या मध्यस्तराची 
(र्बेसची) ऋणता हळूहळू कमी होत जाते, म्हणजेच धनता िाढत जाते; याचा अथव 
र₁ॅ मधील पवरक्स्थती प्रिाहानुकूल र्बनत जाते, ि अखेर, त्याच्या र्बेसची धनता 
पयाप्त होताच 

येणाऱ्या क्षणी (१) र₁ॅ मधून प्रिाह सुरू होतो, अथात् 
 (२) अ या स्थानचे िचवस तत्काल ऋण होते, ि 
 (३) ती ऋणता धा₂ ला उल्लंघनू रॅ₂ च्या र्बसेला पोचून तो सुटतो (off होतो.)! 
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िरील चार पवरच्छेदापैकी पवहल्या पवरच्छेदात उल्लखेलेल्या क्षणी क्र. (१) या घटनेत रॅ₁ ऑफ् 
झाला होता; आता चिर्थया पवरच्छेदात उल्लखेलेल्या क्षणी क्र. (३) च्या घटनेत रॅ₂ ऑफ् झाला आहे. या 
दोन क्षणामंधील कालखंडायेिढ्याच पुढच्या लगतच्या कालखंडात त्याच घटना त्याच क्रमाने उलट वदशनेे 
घडतात. अथातच या नंतरच्या घटना िाचताना धारक, रोधक, रॅक्न्द्झस्टर याचें क्रमाकं र्बदलून िाचाि े
लागतील. अ ि अ' ऐिजी ि ि ि' िाचाि ेलागेल इतकेच. (याचे कारण सरणींच्या डाव्या-उजव्या र्बाजूत 
तंतोतंत सारखेपणा आहे.) आवण हे दोन कालखंड संपल्यानंतर प्रस्तुत वचरकंपक सरणीच्या कायाचे एक 
आितवन पुरे होते! 

 
घड्याळाच्या लंर्बकाशी तुलना करता, एका कालखंडात तो जसा त्याच्या प्रिासमागातील एका 

टोकापासून दुसऱ्या टोकापयंत जाऊन पोचतो ि दुसऱ्या तेिढ्याच कालखंडात प्रिासाची वदशा पालटून 
पूिवस्थानी येऊन पोचतो तसे या सरणीच्या र्बार्बतीत घडते. वतच्यामधील िीजप्रिाह समान कालातंरानंी 
उलटसुलट िाहत राहतात. या आितवनानंा कंपने म्हणजे यथाथव ठरते. ही सरणी आलटून-पालटून दोन्द्ही 
क्स्थतीत जाते, पण कोणत्याच क्स्थतीत क्स्थर राहात नाही, याकारणे वतला अन्सस्थर-कंपक प्रकिा 
णचरकंपक (Astable or Free-running Multivibrator) म्हणजे यथाथव होय. 

 
वतची कंपने चालू असताना वतच्या उद् गत प्रर्बदंूचे (आकृती १२·१ मधील अ, ि याचें) िचवस र्बदलते 

ते चटकन र्बदलते, पण एकदा र्बदलल्यानंतर काही काळ (िरील एका कालखंडभर) ते तसेच वटकते. 
पवरणामी, त्या प्रर्बदूसंर्बधंीचा कालप्रिाह आवण िीजिचवस याचें सरं्बंध दशवविणारा आलेख काटकोनी 
नागमोडीसारखा वनघतो. आकृतीत अ या उद् गतप्रर्बदूतून वनघणाऱ्या कंपनाचा आलेख दाखविला आहे. 
आलेखातील चढणारी उभी रेघ ही िाढत्या िीजिचवसाची वनदशवक, तर उतरती उभी रेघ ही घटत्या 
िचवसाची वनदशवक होय. आडव्या रेघा त्या त्या िचोमूल्याचे कालखंड दशववितात. 

 
सरणातील रोधक, धारक ि िीजपुरिठ्याचे व्होल्टेज याचंी मूल्य योग्य ती योजून वतची कंप्रता 

(frequency) म्हणजे प्रवतसेकंदाला होणाऱ्या कंपनाचंी संख्या इष्ट ती साधता येते. साधारणतः अशा 
सरण्याची कंप्रता एक दशलक्ष प्रकिा अवधक असते. याचा अथव, एका कंपनाला लागणारा कालखंड एक 
दशलक्षाशं सेकंद (मायक्रोसेकंद) प्रकिा कमी असतो. 

 
वचरकंपक म्हणजे संगणकाच्या अंतभागातील एक सािवजवनक घड्याळच होय. व्यिहारातले 

सािवजवनक घड्याळ सिांना केिळ वदसते प्रकिा ऐकू येते. पण वचरकंपकातून वनघणारे चढत्या ि घटत्या 
(positive-going, negative-going) िीज िचवसाचे स्पंद संगणकाच्या वनयोवजत त्या सरण्यानंा (उदा. 
र्बेरीज, गणना करणाऱ्या सरण्यानंा) प्रत्याक्ष पोचविलेले असतात. हे स्पंद त्या सरण्यामंध्ये वशरून घोटाळा 
तर माजिीत नाहीतच, पण त्याचं्या कामाच्या क्रमाचे णनयतं्रि करतात! 

 
हे वनयतं्रण कसे साध्य होत असेल याची काही कल्पना करता येते. अगदी साधी योजना म्हणजे – 

अशा प्रत्येक सरणीच्या तोंडाशी AND द्वार र्बसविलेले असते ि त्याचे एक वनविष्ट (input) म्हणजे प्रस्तुत 
घड्याळाचे हे स्पंद असतात. (ते जण ूएकेकटे द्वारािर सतत धडका मारीत राहतात. पण द्वार उघडण्यास 
दुसऱ्या-प्रकिा आिश्यक वततक्या सिव–सहकाऱ्याचंी जरूरी असते. ि दोघाचं्या–सिांच्या-धडका एकदम 
र्बसल्या तरच द्वार उघडणे शक्य असते. आता दुसरा सहकारी म्हणजे) दुसऱ्या कोणा सरणीतून वनघणारा 
स्पंद हा प्रस्तुत AND द्वाराचे दुसरे वनविष्ट असते. या दुसऱ्या सरणीने कराियाचे ते काम क्रमाने आधी 
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घडाि ेअशी अपेक्षा असते ि वतच्याकडून आलेला स्पंद हा वतच्या कायवसमाप्तीचा संदेश असतो. रास्तपणेच 
मग येथे विचाराधीन असलेल्या सरणीस ‘काम सुरू करा’ असा संदेश AND द्वारातून वमळतो. विचाराधीन 
सरणी याचप्रमाणे पुढच्या योग्य त्या सरणीला ‘माझे काम संपले, तुमचे सुरू करा’ असा संदेश धाडतो ि तो, 
घड्याळाच्या पुढच्या योग्य त्या स्पंदार्बरोर्बर तेथे पोचला तरच पुढे काम चालू होते. विविध सरण्यांच्या 
कामाच्या क्रमाचे वनयतं्रण याप्रमाणे होते. 

 
जाताजाता, र्बेरीज िजार्बाकी इ. गवणती कृती करणाऱ्या सरणीस त्या कृतीस िळे तरी वकती 

लागतो हे पाहणे उद् र्बोधक ठरेल. र्बेरजेच्या संख्या ३०-४० वद्वमानाकंाचं्या अशा असल्या तरी त्याचं्या सिव 
आकडमोडीस, ‘हातचे’ वमळिणे इ. कामास िळे असा जिळजिळ लागत नाहीच! जास्तीत जास्त एक 
दोन मीटर लारं्बीच्या सरणीच्या ताराचं्या इ. जंजाळातून विजेला िाहण्यास लागतो तेिढा िळे लागतो. 
आता, तारेसारख्या सुिाहक पदाथातून विजेचा िाहण्याचा िगे हा प्रकाशाच्या िगेाच्या सुमारे दोन तृतीयाशं 
इतका अल्प असतो; सुमारे दोन मीटर लारं्बीच्या तारेतून िाहण्यास विजेला केिळ एक दशकोट्ाशं सेकंद 
(१०-८ सेकंद) लागते! याच्याउलट, संगणकातील घड्याळाचा कंपनकाल (period) हा सुमारे एक 
दशलक्षाशं सेकंद (मायक्रोसेकंड) म्हणजे िरील कालाच्या सुमारे शभंरपटीने मोठा असतो. यामुळे, 
लागोपाठच्या दोन कंपनारं्बरोर्बर वनघणाऱ्या दोन स्पंदाच्या मधील काळात वनयोवजत सरण्यातूंन इष्ट तशी 
िीजिहाळ घडून इष्ट त्या गवणती कृती घडते हे सहज शक्य होते. 

 
एकन्सस्थणत-कंपक सरिी (Monostable Multivibrator) –  

 
दोन क्स्थतीपैकी कोणत्या ना कोणत्या क्स्थतीत क्स्थर राहणारी पण योग्य चेतना वमळाली तर, 

आवण वमळताच, क्स्थत्यतंर करणारी ‘वद्वक्स्थवत-कंपक’ सरणी आपण गेल्या प्रकरणाच अभ्यासली. नंतर या 
प्रकरणात, दोन्द्ही क्स्थतीत प्रिशे करणारी पण कोणत्याही क्स्थतीत क्स्थर न राहणारी ‘अक्स्थर-कंपक 
सरणी’ अभ्यासली. त्याचं्या रचना ि कायवपद्धती पावहल्यािर, त्याचं्या तुलनेने मध्यम मागव अनुसरणारी 
‘एकक्स्थवत-कंपक’ सरणी र्बाधंता येण्याची शक्यता सहजच प्रतीत होते. वद्वक्स्थवत-कंपकात एकही धारक 
र्बसिलेला नसतो, तर अक्स्थर कंपकात (रकॅ्न्द्झस्टराचं्या मध्ययस्तरानंा पोचणाऱ्या िीजप्रिाहमागात 
प्रत्येकी एक एक असे) दोन धारक र्बसिलेले असतात. यािरून रास्त वनष्ट्कषव असा वनघतो की, 
एकक्स्थवत-कंपकात एकच धारक र्बसिािा लागेल, ि तो, दोन मध्यस्तरानंा (र्बेसेस ना) पोचणाऱ्या 
प्रिाहमागांपैकी कोणत्याही एका मागात र्बसिलेला चालेल. 

 
िस्तुक्स्थती या तार्मकक वनष्ट्कषाप्रमाणेच आहे. एकक्स्थवत-कंपक सरणी ही एक प्रस्थावपत सरणी 

असून संगणकात ती महत्त्िाची कामे र्बजािते. वतच्या रचनेचे िरील िणवन पुरेसे असल्याने, ि र्बाकीच्या दोन 
सरण्याचं्या आकृत्या आपण तपवशलाने अभ्यासल्या असल्याने वतची आकृती वन कायवपद्धतीचेच तपवशलिार 
िणवन आता आिश्यक नाही. पण, मागे सावंगतलेल्या सीसॉ फळीच्या उदाहरणात थोडा फरक करून या 
सरणीच्या कामाची रीत उवचतपणे सागंता येते. मागे वद्वक्स्थवत (Bistable) कंपकाच्या कायाची रीत समजून 
घेताना, उदाहरणातील फळीच्या दोन टोकािंर दोन सारख्या िजनाची मुले र्बसल्याचे आपण गृहीत धरले 
होते. आता त्यात असा फरक करूया :–फळीच्या एका टोकािर एक िजन व्यिक्स्थतपणे र्बाधूंन ठेिले 
आहे, ि दुसरे टोक मोकळे आहे; अथात िजन र्बाधंलेले टोक जवमनीस क्स्थरपणे टेकले आहे, ि काही 
विपरीत घडले नाही तर ते तसेच कायम राहणार आहे. फळीची ही क्स्थर अिस्था होय. अशा परक्स्थतीत, 
फळीच्या दुसऱ्या टोकािर आपटाि ेअशा र्बतेाने, दुसरे थोडे अवधक मोठे िजन पुरेशा उंचीिरून सोडले, 
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तर फळीची खाली टेकलेली र्बाजू उसळी मारेल, ि (आपटिलेले िजन लागलीच दूर जाऊन पडणार 
असल्याने) ती पनुः जवमनीिर येऊन टेकेल! आता उदाहरणातं आणखी थोडा फरक करायचा, तो म्हणजे, 
येथे असे गृहीत धरायचे की, फळीचे िर उसळणे ि परत खाली येऊन टेकणे या वक्रयानंा अत्यल्प का 
होईना पण िळे लागतो. िास्तविकपणे या क्स्थत्यरंाला, दोन मुले र्बसलेल्या समतोल फळीच्या 
क्स्थत्यंतराला लागतो वततका प्रकिा कदावचत त्याहून कमी िळे लागत असेल; पण प्रस्तुत उदाहरण या 
कंपकानंा सिांशाने लागू पडत नाही, हे ध्यानी घ्याि.े वद्वक्स्थवतकंपकाच्या क्स्थत्यतंराला नगण्य िळे लागतो 
तर असमतोल फळीच्या कृतीशी तुलना केलेल्या प्रस्तुतच्या एकक्स्थवत-कंपकाच्या (monostable 
multivibrator च्या) क्स्थत्यतंराला अल्प पण लक्षणीय िळे लागतो. सरणीत र्बसिलेल्या धारकामुळेच हा 
िळे लागतो हे उघड आहे. प्रकर्बहुना याकरता तो धारक र्बसिलेला आहे. या विलंर्बाचा अथव असा करायचा 
की कंपकाच्या क्स्थर क्स्थतीत विके्षप घडविणारा विद्यत् संदेश त्याला पोचल्यानंतर त्याचे फवलत म्हणनू 
र्बाहेर पडणारा संदेश कंपकातून तत्काल र्बाहेर पडत नाही, त्याला अल्प पण वनयोवजत विलंर्ब लागतो. या 
गुणविशषेामुळे या कंपक सरणीस णिलंिकारी कंपक (Delay multivibrator) असेही नाि आहे. तसेच, 
एकाच प्रकारच्या चेतनेने एकाच प्रकारचा विके्षप घडून ही सरणी मूळपदािर येते म्हणून वतला ‘Single 
Shot’ असेही क्ववचत् संर्बोधतात. संगणकात या सरणीचाउपयोग प्रामुख्याने विलंर्बक म्हणून येतो. या 
विलंर्बकाचा एक मनोरंजक वन महत्त्िाचा उपयोग पढेु सावंगतला आहे. 

 
णिलंिक सरिीचा एक महत्त्िाचा उपयोग – अंकमाणलकेची सरक (Shift Register). 

 
गुणाकाराचे उदाहरण सोडिताना, गुणक संख्येतील उजिीकडून दुसऱ्या स्थानच्या अंकाने गुणून 

येणारा दुसरा आवंशक गुणाकार माडंतानाच आपण तो पवहल्या आवंशक गुणाकाराच्या डािीकडे एक घर 
सरकिनू माडंतो. संगणकाच सोयीकरता हे काम िगेळ्या क्रमाने होते. दोन्द्ही आवंशक गुणाकार आधी जण ू
एका खाली एक माडंले जातात, ि नंतर त्यातला एक सरकिला जातो. आता, खालची, दुसऱ्या आंवशक 
गुणाकाराची संख्या एक घर डािीकडे सरकिण्याऐिजी िरची पवहल्या आंवशक गुणाकाराची संख्या एक 
घर उजिीकडे सरकिली तरी इष्ट तोच पवरणाम घडेल, हे सहज पटणारे आहे. र्बहुधा हा दुसरा पयाय 
अिलंवर्बला जातो, ि याप्रमाणे ‘संख्या सरकिण्याची’ इष्ट ती कृती पार पडल्यािर पुढची र्बेरजेची कृती 
घडते. हे संख्या सरकिण्याचे काम विलंर्बक सरणीच्या उपयोगाने साधले जाते. 

 
अंकमावलकेची (अथात संख्येची) ‘सरक’ समजून घेण्याकरता अंकमावलका ‘माडंली’ कशी जाते 

याचे पुनः स्मरण करणे आिश्यक आहे – अंकमावलकेतील एकेका अंकाचे मूल्य हे, ओळीने जोडलेल्या 
क्ललप्-ललॉप्  मावलकेतील एकेका क्ललप्-ललॉप्  घटकाच्या उजव्या र्बाजूच्या रकॅ्न्द्झस्टरच्या क्स्थतीिरून 
दशवविले जाते. तो रकॅ्न्द्झस्टर जुटलेला (conducting) असेल, तर त्याचे उद् गत िचवस (output voltage) 
० प्रकिा योजनेप्रमाणे न्द्यनूतम धन असेल, ि अशा पवरक्स्थतीत त्या घटकाच्या जागी “०” माडंलेले समजले 
जाते. याच्या उलट, तो सुटलेला (off) असेल ि अथात् त्याचे उद् गत िचवस, सरणीस केलेल्या धन-िीज-
पुरिठ्याइतके असेल तर त्या घटकाच्या जागी “१” माडंल्याचे समजले जाते. (आपण सिवत्र NPN 
रॅक्न्द्झस्टर र्बसिले असल्याचे गृहीत धरले आहे. त्यामुळे धन-ऋणतेची िाटणी अशी होते.) 

 
सरक साधण्याकरता योजना कशी केली आहे ते आकृती १२·२ िरून समजेल. 
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आकृती १२·२ संख्या सरकिण्याचे काम करिारी सरिी (Shift Register) 

 
प्रत्येक क्ललप्-ललॉप्  घटकाच्या उजव्या र्बाजूचे उद् गत (output) हे प्रथम एका विलंर्बक सरणीला 

(म्हणजेच एकक्स्थवत कंपक सरणीला) ि वतच्या द्वारा (म्हणजे त्या विलंर्बक करणीचे उद् गत) शजेारच्या 
उजिीकडच्या क्ललप्-ललॉप्  घटकाच्या डाव्या र्बाजूला वनविष्ट (input) केले आहे. दुसरी गोष्ट, सिव 
घटकातंील उजव्या र्बाजूच्या रॅक्न्द्झस्टराचं्या मध्यस्तरानंा (र्बेसेसना) एकच संदेश एकाच िळेी पोचािा, 
अशा र्बेताने ते एका सािवजवनक तारेला जोडलेले आहेत. हा संदेश (अथात स्पंद) मावलकेतील सिव अकं 
पुसून टाकण्याकरता असल्याचे आकृतीत वलवहले आहे ते ध्यानी घ्याि.े या संयुक्त मावलकेला ‘सरक 
सरणी’ (Shift Register) असे म्हणतात. येथे उदाहरणादाखल केिळ सहा क्ललप्-ललॉप्  घटक ि दर दोन 
घटकामंध्ये एक असे पाच वर्बलंर्बक याचंी मावलका दशवविली आहे. अथात् जरुरीप्रमाणे ही मावलका खूप 
मोठी असू शकेल. डािीकडून पवहल्या पाट घटकानंी, समजा, अनुक्रमे १, ०, ०, १, १ हे पाच अंक धारण 
केले आहेत. (या वद्वमान संख्येचे मूल्य) १६ + ० + ० + २ + १ = १९ हे असल्याचे सहज लक्षात येईल.) 

 
िरीलप्रमाणे रचना ि पवरक्स्थवत असताना सािवजवनक तारेतून एक धन-िीज स्पदं पाठविला 

जातो. त्याच्यामुळे पुढीलप्रमाणे घडते :– 
 
(१) ज्या घटकाचं्या जागी “०” वलवहलेले असते, म्हणजेच जेथे संर्बवंधत रकॅ्न्द्झस्टर आधीच 

जुटलेले असतात, त्याचं्या र्बार्बतीत काहीच र्बदल घडत नाही. पण 
(२) “१” दशवक घटकातील उजव्या र्बाजूचे आधी off असलेले रॅक्न्द्झस्टर लगेच जुटतात, 

याचा अथव त्याचं्या वठकाणचा “१” पुसला जातो; तेथे “०” वलवहले जाते. त्याचर्बरोर्बर, 
त्या रॅक्न्द्झस्टरानंा जोडलेल्या 

(३) विलंर्बक सरणीतील डाव्या र्बाजूचे रकॅ्न्द्झस्टरही जुटतात, ि “०” दशवक होतात, की 
ज्यामुळे विलंर्बकातील उजव्या र्बाजूचे रॅक्न्द्झस्टर “१” दशवक व्हािते, पण हे चटकन घडत 
नाही; तर 

(४) अशा क्स्थतीत वनयोवजत तेिढा अल्प काल जातो ि मग मात्र 
(५) पुढच्याच क्षणी रॅक्न्द्झस्टर जुटण्या-सुटण्याचे हे लोण विलंर्बक सरण्यातंील उजव्या र्बाजूचे 

रकॅ्न्द्झस्टर-ते-पुढच्या क्ललप्-ललॉप्  घटकातील क्रमाने डाव्या ि उजव्या र्बाजूच्या 
रकॅ्न्द्झस्टरापंयंत येऊन पोचते. 

(६) पवरणामतः घडते ते असे की, “१” हा अंक शजेारच्या विलंर्बक सरणीत काही काळ 
खोळंर्बिनू धरला जातो ि नंतर त्याचे स्थलातंर उजिीकडील लागनू असलेल्या घटकात 
होते – तो एक घर उजिीकडे सरकिला जातो. 

(७) “०” च्या स्थलातंराचा प्रश्नच उद् भित नाही. कारण, ‘अंक पुसणाऱ्या’ स्पंदामुळे सिवच 
घटक शनू्द्यदशवक होतात, ि ज्या कोठे आधीचा “१” असेल ि डािीकडचे “०” 
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स्थलातंवरत होऊन याियाचे असेल तेथे स्थलातंराची वक्रया न घडली तरी “०” वलवहले 
गेलेले असतेच. 

 
यामुळे साधले काय लक्षात आलेच असेल. आपली पाच-अंकी संख्या सुरुिातीस क्ललप्-ललॉप्  क्र. 

१ ते ५ यात समािलेली होती. ि क्र. १, ४, ५ हे क्ललप्-ललॉप्  “१” चे वनदशवक होते. सरक (Shift) 
प्रस्थावपत झाल्यानंतर आपली संख्या क्र.२ ते ६ मध्ये सामािलेली आहे, क्र. २, ५, ६ हे “१” चे वनदशवक तर 
क्र. ३, ४ हे “०” चे वनदशवक झाले आहेत ि क्र. १ चा क्ललप्-ललॉप्  मोकळा झाला आहे. उपरोक्त 
स्पंदासारखे आणखी स्पंद लागोपाठ पुरिले तर प्रस्तुत (प्रकिा कोणचीही) संख्या अशा सरक सरणीतून 
(shift register मधून) पूणवतया र्बाहेर ढकलता येते. 

 
अंकगवणतात कराव्या लागणाऱ्या प्रायः सिव गवणती कृती विजेच्या साह्याने (अथात् वनयोवजत 

िीजिचवसे ि त्यामुळे िाहणारे प्रकिा न िाहणारे िीजप्रिाह याचं्या साह्याने) कशा पार पडतात हे आपण 
येथिर पावहले. स्थूलमानाने म्हणाियाचे झाल्यास हे सिव कायव संगणकाच्या ‘अंकगवणत विभागात’ 
(Arithmetic Unit मध्ये) होते. संगणकाच्या िगेिगेळ्या विभागाचंा प्रकिा उपागंांचा विचार करता या 
विभागाचे कायव सिावधक कुतूहलाचा विषय ठरते. साहवजकच त्याच्या वििचेनास र्बरीच प्रकरणे लागली. 
आता या विभागाशी वनकट संर्बंध असणाऱ्या वततक्याच महत्त्िाच्या अशा ‘स्मृवत’ विभागाची मावहती पढुील 
प्रकरणात वदली आहे. 
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प्रकरि : १३ 
सगंिकाचा स्मृणतसगं्रह 

 

कषुयकशील फेराइट्चच्या कड्याचंा णत्रणमत संग्रह; संख्याचं्या ि सूचनाचं्या माडंिीची संग्रहातील व्यिस्था. 
 

कषुयकशील टेपिर, ड्रमिर, तिकडीिर नोंदले जािारे माणहती-संग्रह 
 

अल्पकाणलक संग्रह (Volatile Memory). 
 

प्रकरण २ मध्ये संगणकाच्या रचनेचा ि कायवपद्धतीचा आराखडा सागंताना, घातलेले गवणत ि ते 
सोडविण्याची रीती याविषयीची संचालक व्यक्तीने पुरविलेली मावहती, संगणक ‘वलहून कशी घेतो?’ प्रकिा 
‘लक्षात कशी ठेितो?’ याचा त्रोटक खुलासा करताना या स्मृवतसंग्रह विभागाचा उल्लखे केलेला िाचकानंा 
आठित असेल. हा विभाग म्हणजे संगणकाचे एक महत्त्िाचे उपागं आहे. त्याला ‘स्मरण विभाग’, 
‘स्मृवतभाडंार’ अथात् उपयुक्त ‘मावहतीचा संग्रह’ असे म्हणता येईल. इंग्रजीत त्याला Memory, Store असे 
संर्बोधतात. या प्रकरणात या उपागंाची मावहती विस्ताराने वमळि.ू 
 

क्ललप्-ललॉप् मावलकाचं्या र्बनलेल्या रवजस्टसव मध्ये संख्या (अथात् अंकात्मक उपयुक्त मावहती) 
‘माडंता’ येते ि ‘पुसून टाकीपयंत’ ती असेल तशी रहाते हे आपण पावहले. पण ही माडंणी अगदी मयावदत 
स्िरूपाची, म्हणजे आकडेमोडीचे काम भागविण्यापुरती असते. ज्या संख्यािंर कोणती ना कोणती गवणती 
कृती लगेच व्हाियाची असते, तेिढ्याच सखं्या उपरोक्त रवजस्टरािंर अवधवष्ठत होऊन अंकगवणत विभागात 
उतरतात असे म्हणता येते. याच्या उलट, मूळच्या गवणतातल्या अनेकानेक सखं्या ि त्या संख्यािंर 
कोणत्या गवणती कृती कोणत्या क्रमाने कराियाच्या यासंर्बधंीच्या सविस्तर सूचना या, ते गवणत 
संगणकाच्या सुपुदव होताना वजथे ‘माडंल्या’ प्रकिा ‘वलवहल्या’ जातात ते स्मवृतभाडंार रवजस्टर-
मावलकाचं्यापेक्षा फार मोठ्या व्याप्तीचे असते. तात्कावलक स्िरूपाच्या एका उदाहरणाच्या संख्या ि सूचना 
वलवहलेल्या ठेिणे एिढेच या भाडंाराचे काम असते असेही नाही; तर अनेक िगेिगेळ्या विषयाचं्या ज्या 
समस्या, अशा संगणकाच्या साह्याने सोडविल्या गेलेल्या असतात, (प्रकिा सोडविल्या जाियाच्या 
असतात,) त्याचं्यार्बद्दलची सिव आिश्यक मावहती-वतला अंकात्मक रूप देऊन-ि ती जरूर लागताच पुन्द्हा 
उपलब्ध व्हािी अशी योजना करून, या भाडंारात संग्रवहत केलेली असते! 

 
कोणत्याही मावहतीला अंकात्मक रूप देणे कसे शक्य आहे याची कल्पना िाचकानंा एव्हाना आली 

असणार. संर्बंवधत मावहतीचे, ज्ञानाचे जरूर तेिढे विश्लषेण करून वमळणारा सरं्बंवधत ज्ञानकण विचारात 
घेतल्यास त्याचे जे लक्षण अवभपे्रत असेल ते लक्षण त्या ज्ञानकणात ‘आहे’ का ‘नाही’ हे दोनच पयाय 
संभितात. मग जो पयाय लागू असेल त्याचा दशवक अंक (“०” प्रकिा “१”) उपयोजून त्या ज्ञानकणाची त्या 
लक्षणापुरती अंशात्मकता पूणव होते. मूळ मावहतीच्या िगेिगेळ्या विश्लेवषत स्िरूपानंा ि त्याचं्या विविध 
लक्षणानंा विवशष्ट अंकानंी सरं्बोधणे याविषयीचे संकेत तर केव्हाही र्बसिता येतात. अतंी, हे असंख्य वद्वमान 
अंक योग्य क्रमाने ि रीतीने भाडंारामध्ये संग्रवहत करणे येिढेच काम या र्बार्बतीत मग उरते. आता याकरता, 
कोणत्यातरी वद्वक्स्थवत पदाथाची— ज्या पदाथाला एकंदर दोनच क्स्थर क्स्थती असून तो त्यापकैी एकीत 
असतो ि अल्प चेतनेने दुसरीत जातो. अशा पदाथाची—योजना स्मवृतभाडंारात करािी लागािी हे उघड 
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आहे. असा सोयीचा एक पदाथव विदु्यत्-कषुवक (Electro-magnet) हा आहे. भाडंारात अंकाचं्या 
संग्रहाकरता याचा उपयोग विविध प्रकारे केला जातो. 
िीजप्रिाह ि कषुयकता यांचे संिंध. 

 
िीजप्रिाह ि कषुवकता (लोह-कषुवकता, magnetism) अथात् कषुवकतेचे के्षत्र याचें परस्परसंर्बधं 

आज सुमारे वदडश े िष े ज्ञात आहेत. या गोष्टी परस्परानंा वनमाण करणाऱ्या आहेत, तसेच त्याचं्या वदशा 
परस्परािलंर्बी असतात, िीजप्रिाहाची वदशा ि कषुवक के्षत्राचे प्रतल ही एकमेकासं काटकोनात असतात, ही 
पवरवचत सत्ये आहेत. आकृती १३·१ पाहािी. आकृतीतील कागदामधून जाणाऱ्या तारेतून िीजप्रिाह खालून 
िर गेला, तर तारेभोिती, येथे दशवविल्याप्रमाणे कषुवकके्षत्र वनमाण होते. कागदािर लोखंडाचे सूक्ष्म कण 
पसरून िीज िाहू लागताच कागदािर वटचकी मारली तर आकृवततल्याप्रमाणे त्या कणांच्या रागंोळीची 
ितुवळे वनघतात. ही ितुवळे के्षत्राचे अक्स्तत्ि ि त्याच्या र्बलरेषा दशववितात. त्या के्षत्रात एखादी लहान कषुवक-
सुई (magnetic needle) ठेिनू के्षत्राची वदशाही काढता येईल. एरिी जिळजिळ पृर्थिीच्या दवक्षण-उत्तर 
वदशाकंडे अगे्र रोखणारी सुई, उपरोक्त तारेतून िीज िाहू लागताच र्बलरेषाशंी समातंर होइल ि वतचे उत्तर 
अग्र (north pole) अपसव्य वदशते म्हणजे घड्याळाच्या काट्ाचं्या गतीच्या उलट वदशते पुढे राहील. 
(आकृती १३·१ अ). आता या प्रयोगात लोखंडाच्या कणाऐंिजी पोलादाचे प्रकिा तत्सम पदाथाचे एखादे 
अखंड कडेच िीजिाहक तारेभोिती आकृती १३·१ (र्ब) मध्ये दशवविल्याप्रमाणे ठेिले ि तारेतून पुरेसा 
जोरदार प्रिाह सोडला, तर त्या कड्यामध्ये कषुवकता वनमाण होईल! ि कडे साध्या लोखंडाचे (soft iron 
चे) नसून पोलादाचे असल्यामुळे, प्रिाह र्बंद झाल्यािरही ती वटकून राहील! [िरील प्रयोगात, तारेतून िीज 
उलट वदशनेे िाहािी अशी योजना केली तरीही लोहकणामंध्ये, तसेच कड्यामंध्ये कषुवकता वनमाण होईल, 
पण वतची वदशा उलट म्हणजे सव्य—घड्याळाच्या काट्ाच्या गतीच्या वदशसेमान—असेल.] 

 

 
आकृती १३·१ िीजप्रिाह ि कषुयकता याचें परस्पर-संिंध. 

 
 (अ) िीजप्रिाहामुळे वनमाण होणारे कषुवकके्षत्र ि त्याची वदशा;(र्ब) पोलादाच्या कड्यामध्ये 

कषुवकत्िाचा संचार; (क) कषुवक-के्षत्रात प्रिर्मतत होणारा िीजप्रिाह. 
 
या प्रयोगाचा आणखी एक टप्पा आता पूणव करायचा, तो म्हणजे, िीजिाहक तारेशजेारी दुसरी एक 

तार नुसतीच ठेिली तर वतच्यािर काय पवरणाम होतो ते पहायचे. िीजप्रिाह ि कषुवकता हे परस्पराचंी 
वनर्ममती करणारे आहेत हे िरती सावंगतलेच आहे. त्या वसद्धातंान्द्िये मूळच्या तारेतील प्रिाहामुळे 
वतच्याभोिती कषुवकके्षत्र वनमाण होईल आवण त्या के्षत्राचे धारण/रक्षण करणारे कडे भोिती असल्याने, 
(म्हणजेच थोडक्यात, त्या कड्याच्या कषुवक के्षत्रामुळे) या दुसऱ्या तारेत िीजप्रिाह वनमाण होईल, प्रिर्मतत 
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होईल! (आकृती १३·१ (क)). ही शजेारची तार म्हणजे मग एक संिदेी तार (Sense Wire) ठरते, कारण 
वतच्याशजेारी घडणाऱ्या क्स्थत्यंतराची संिदेना वतला घडते ि ती संिदेना वतच्यातून योग्य तेथे कळविली 
जाऊ शकते. 

 
प्रस्तुत विषयासंर्बधंीचा मूळ वसद्धातं ि त्यािर आधावरत अशा िरील प्राथवमक प्रयोगाचा तपशील 

िाचल्यािर, या योजनेचा उपयोग स्मृवतसंग्रहाकवरता कसा केला जात असेल याची काही कल्पना चाणाक्ष 
िाचकानंा आली असेल. पुढील पवरच्छेदातं ती कल्पना आधी स्पष्ट केली आहे ि योजनेचा तपशील नंतर 
सावंगतला आहे. 

 
िीजिाहक तारा ि सव्य प्रकिा अपसव्य वदशतेील कषुवकत्ि प्राप्त होऊ शकणारी कडी याचंा एक 

विस्तृत वत्रवमती प्रपजरा प्रकिा सागंाडा वसद्ध केला, तर त्याच्या साह्याने खालील गोष्टी साधता येतील :–
(आकृत्या १३·२,१३·३,१३·४ पाहाव्यात.) 

 
(अ) संगणकाला घातलेल्या गवणतातील अनेकानेक संख्या ि त्यािंर कराियाच्या गवणती 

कृतीसंर्बधंीच्या सूचना (या सूचनाही ०, १ या अंकानंीच व्यक्त झालेल्या असणार, त्या) वटपून घेण्याकरता, 
उपरोक्त प्रपजऱ्यातील वनयोवजत तारातं ओिलेली कडीं, त्या संख्यामंधील ०, १ या अंकाचं्या क्रमानुसार 
अपसव्य, सव्य वदशानंी कषुववकत करता येतील. याकवरता प्रपजऱ्यातील योग्य तारातूंन योग्य वदशानंी 
िीजस्पंद सोडाि ेलागतील. या कृतीने संख्याचें लेखन पार पडेल. 

 
(र्ब) ज्या तारेतून िीजस्पंद सोडल्याने विवशष्ट कड्यात विवशष्ट वदशतेले कषुवकत्ि वनमाण झाले 

असेल, त्याच तारेतून त्याच वदशनेे तसाच स्पंद पनुः सोडल्यास तारेभोितीच्या कषुवकके्षत्राच्या दृष्टीने 
काहीच निीन घडणार नाही, कड्याची क्स्थवत र्बदलणार नाही ि मुख्य म्हणजे, शेजारच्या संिेदी तारेतून 
िीजस्पंद िाहेल. पण, उलट वदशनेे कषुववकत झालेल्या कड्यातून िरीलसारखा िीजप्रिाह सोडल्यास 
कड्याच्या कषुवकत्िाची वदशा तर र्बदलेलच पण संिेदी तारेतून हमखास स्पंद िाहेल ि हे दोन 
परस्परविरुद्ध पवरणाम कड्यािंर (जणु) वलवहल्या गेलेल्या “०” ि “१” या अंकाचें वनदशवक समजता 
येतील. अशा तऱ्हेने सगं्रहातील कड्यािंर ‘वलवहलेल्या’ अंकाचे, पयायाने संख्याचें, िाचन पार पडेल. 

 
(क) संिदेी तारा अंकगवणत विभागातील योग्य त्या क्ललप्-ललॉप् मावलकानंा जोडून, संग्रहात 

वलवहलेल्या संख्या त्या क्ललप्-ललॉप् मावलकािंर उतरिनू–माडूंन–घेता येतील. प्रकर्बहुना संख्या ‘िाचली 
जाणे’ याचा अथव ती अंकगवणत विभागात िा इतरत्र याप्रमाणे ‘हलविली जाणे’ हाच होय. आता या 
योजनेच्या तपवशलातील महत्त्िाच्या र्बार्बी खाली सावंगतल्या आहेत. [पुढे पवरच्छेद (अ) ते पवरच्छेद (ऐ) अखेर चौकटी 
कंसात वदलेला स्मृवतसगं्रहाच्या रचनेचा तपशील, िाचकानंी पुस्तकाच्या पवहल्या िाचनाचे िेळी जरूर तर सोडािा. दुसऱ्या िाचनाचे िेळी मात्र तो 
अभ्यासणे आिश्यक आहे.] 

 
[कषुयकशील फेराइट् कड्याचं्या उपयोगािर आधाणरत स्मृणतसंग्रह 
(Ferrite Core Memory) 

 
(अ) या रचनेत िर उल्लेवखलेल्या पोलादाच्या कड्याऐंिजी, ‘फेराइट्’ नािाचा लोहभस्माचा 

एक कषुवकशील प्रकार असतो त्याची र्बनविलेली अत्यंत लहान आकाराची कडीं (िलये, rings) िापरतात.  
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आकृती १३·२ कषुयकशील फेराइट् िलये (कडीं( णिजेच्या तारातं ओिून रचलेल्या स्मृणत-संग्रहाचे 

संचालन. 
 

 (आ) िीजिाहक तारािंर कडी आपापल्या जागेिर रहािीत याकरता ती एका तारेऐिजी 
आडव्या-उभ्या अशा दोन ताराचं्या फुलीत ओितात; जणू सूक्ष्म तारेच्या विणलेल्या जाळीच्या प्रत्येक 
साधं्यािर प्रकिा फुलीिर एक एक कडे अडकिलेले असते, (आकृती १३·३). जाळीतील उभ्या तसेच 
आडव्या ताराचंी संख्या प्रत्येकी ६४, १२८, इ. २ चा आिश्यक घात असते, अथात् त्या संख्येच्या िगाइतकी 
कडी िापरािी लागतात. उदा. उभ्या ि आडव्या तारा प्रत्येकी ६४ असल्यास त्याचं्या ६४२ =४०९६ 
फुल्यािंर वततकी कडी र्बसिािी लागतील. अशा जाळीच्या पडद्याला Matrix हे इंग्रजी नाि आहे. एकेका 
कड्याच्या कषुवकत्िाचे संचालन ि वतचा उपयोग कसा होतो हे आकृती १३·२ िरून कळेल. 

 
आकृतीच्या अनुषंगाने खुलासा पुढील पानािर– 
क्ष, य या तारातूंन योग्य वदशानंी अधव-पवरणामी िीजप्रिाह (½ प्र.) सोडून कड्यािंर इष्ट अंकाचें 

‘लेखन’, तसेच उलट वदशानंी तसलेच प्रिाह सोडून वलवखत अकंाचें ‘िाचन’ घडविले जाते. िाचन हे 
वतरप्या ओिलेल्या सं अथात संिदेी तारेतून घडते. दुसऱ्या आडव्या तारेतून इष्ट तेव्हा पाठविलेला उलट 
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वदशतेील प्रिाह लेखनास ‘प्रवतर्बधं’ करून लेखन घडू देत नाही. या तारेला Inhibit Wire म्हणतात. येथे या 
प्रवतर्बधंक तारेला प्रवत-प्रिाह (प्रणत. प्र) तार असे संर्बोवधले आहे. डाव्या िरच्या कोपऱ्यातील वचत्रात ही 
नाि ेपाहािीत. 

 
आकृतीतील पवहली ओळ-कड्याचंी सुरुिातीची क्स्थती : डािीकडचे कडे अपसव्य वदशनेे 

कषुववकत ि संकेततः “०” धारण करणारे आहे; उजिीकडचे सव्य वदशनेे कषुववकत असलेले कडे ओघानेच 
“१” धारण करणारे आहे. 

 
दुसरी ओळ- धावरत अंकाचे िाचन : क्ष य या तारातूंन र्बाणानंी दशवविलेले िीजप्रिाह सोडल्याने 

डािीकडच्या कड्याच्या कषुवकतेच्या क्स्थतीत र्बदल घडत नाही; यामुळे कड्यातून जाणाऱ्या संिदेी तारेतून 
िीजप्रिाह जात नाही-शून्द्यप्रिाह िाहतो; याचा अथव तेथे “०” असल्याचे िाचले जाते. याच्या उलट, या 
प्रिाहानंी उजिीकडची कड्याची क्स्थती र्बदलते, ती “०” दशवक होते, ि कड्यातून ओिलेल्या संिदेी 
तारेतून त्याच िळेी र्बाणाच्या वदशते िीज-स्पंद िाहतो; याचा अथव, त्या कड्यामध्ये “१” संग्रहीत होता, तो 
िाचला जातो, ज्या ज्या कड्यामंध्ये “१” संग्रवहत असेल त्यामंधून तो पसूुन तीं कडीं, आवण पयायाने सिव 
कडीं, “०” धारी (reset) कराियाची असतील, तर या ओळीत दशवविल्याप्रमाणे िीजप्रिाह सोडाि े
लागतात. 

 
वतसरी ओळ-अंकाचें लेखन : र्बाणानंी दशवविल्याप्रमाणे िीजप्रिाह सोडताच डाव्या र्बाजूच्या 

कड्यातील कषुवकतेची वदशा र्बदलते ि तेथे “१” वलवहला जातो. (या िळेी संिदेी तारेतून डािीकडे खाली 
िीज-स्पंद िाहतो, पण हा स्पंद ‘अंक िाचणारा’ स्पंद समजला जात नाही.) उजव्या र्बाजूच्या “०” धारी 
कड्यातूंन, िरील लेखनकारी प्रिाहाचं्या भरीला, ‘प्रवतर्बधं’ कारी तारेतूनही िीजप्रिाह सोडतात. आडव्या 
तारातंील प्रिाह परस्पर-विरुद्ध वदशाचें असल्याने त्याचंा पवरणाम शून्द्य होतो; एकट्ा उभ्या तारेतील 
प्रिाह पवरणामकारक नसतो; अथात कड्याची क्स्थवत आधी होती तशीच “०” दशवक रहाते. 

 
चौथी ओळ-पवरणामी क्स्थतीतील अंकाचंा संग्रह : वतसऱ्या ओळीतील ‘लेखन’ घडल्यानंतरची 

कड्याचंी क्स्थवत असेल तशी कायम राहते. 
 
(इ)कोणत्याही कड्यामध्ये कषुवकत्ि वनमाण करण्याकरता, प्रकिा असलेल्या कषुवकत्िाची वदशा 

र्बदलण्याकता लागणारा िीजप्रिाह, कड्यातून जाणाऱ्या उभ्या प्रकिा आडव्या एकट्ा तारेतून न पाठविता 
प्रत्येकीतून अधा अधा म्हणजे अधा पवरणाम घडविणारा असा पाठविला जातो, की ज्यामुळे पूणव प्रिाहाचा 
पवरणाम त्या एकाच कड्यािर होतो. त्याच्या ओळीतल्या प्रकिा स्तंभातल्या इतर कड्यािंर अध्या प्रिाहाचा 
फारसा पवरणाम होत नाही. 
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‘लेखना’ करता लागणाऱ्या अध्या िीजप्रिाहाची वदशा 

 
‘िाचना’ करता लागणाऱ्या अध्या िीजप्रिाहाची वदशा 

आकृती १३·३ णिमान अकंाचं्या संग्रहाकणरता िीजिाहक ताराचं्या जाळीत फेराइट्चची कडीं 
अडकिून केलेला जाळीचा पडदा (matrix). 

 
(ई) झालेल्या पवरणामाची दखल घेणारी, म्हणजेच सरं्बंवधत कड्याची “०” प्रकिा “१” यापंैकी 

असेल ती क्स्थती ‘िाचणारी’ अशी संिदेी तार सिव कड्यामंधून वतरपी नागमोडी करीत ओिलेली 
असते.(आकृवत १३·३ पहािी). 

 
(उ) ‘िाचना’ र्बरोर्बर ‘लेखनाचा’ म्हणजे विवशष्ट कडे “०” दशवक असाि ेका “१” दशवक असाि े

याची कृती करण्याचा प्रश्न उद् भितो. आकृती १३·२ ि १३·३ मध्ये दशवविल्याप्रमाणे िीजप्रिाह सोडून हे 
साध्य होते. ‘िाचना’ करता सोडाियाचे प्रिाह ि ‘लेखना’ करता सोडाियाचे प्रिाह याचं्या वदशा 
परस्परविरुद्ध असतात; असणारच. िाचन घडविणाऱ्या अधवप्रिाहानंा संकेतानुसार ऋण वचन्द्ह () वदले 
आहे. कड्यािर संग्रवहत (stored) असलेला अंक र्बदलून दुसरा वलवहण्याकरता कोणत्या कृती कराव्या 
लागतात ते आकृती १३·२ मधील वचते्र ि त्याखंालील मावहती यािरून स्पष्ट होते. एखाद्या कड्यािरील 
“१” पुसून तेथे “०” वलहाययाचे असल्यास त्या “१” चे िाचन घडविणे ही कृती आिश्यक ठरते! पण याचा 
अथव असा होतो की ‘िाचन’ हे पुरािा नष्ट करणारे आहे! कारण एखादी संख्या नुसती िाचतानाच 
वतच्यातील सगळे “१” अंक याप्रमाणे पसुले जाऊन फक्त शून्द्यमावलका उरते! पण त्या संख्येची र्बहुधा पनुः 
जरुरी लागणार असतेच. तेव्हा, ही अवनष्ट गोष्ट टाळण्याकरता अशी योजना केलेली असते, की िाचलेल्या 
(अथात् पुसल्या गेलेल्या) सखं्येचे तार्बडतोर्ब पनुलेखन व्हाि.े 

 
(ऊ) कोणतीही संख्या एकाच उभ्या (प्रकिा आडव्या) तारेिरच्या कड्यािंर वलवहलेली नसते. 

कारण, मग ती िाचण्याकरता, ती तार ि वतला काटकोनात असलेल्या सिव तारातूंन दर अंकागवणक 
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एकदा असे िीजप्रिाह क्रमशः पाठिािे लागले असते, ि यात फार िळे फुकट गेला असता. या अडचणीचे 
वनिारण पुढीलप्रमाणे केले जाते : वजतक्या अंकाचंी संख्या संग्रवहत करायची असेल वततक्या जाळ्या, 
त्याचंी प्रतले ठीक एकापढेु एक समातंर येतील अशा र्बतेाने शजेारी शजेारी र्बसिनू एक वत्रवमत प्रपजरा 
(stack) वसद्ध केलेला असतो. प्रपजऱ्यातील जाळ्या इतक्या रेखीिपणे र्बसविलेल्या असतात, की सिव 
जाळ्यातंील त्या त्या विवशष्ट आडव्या-उभ्या ताराचें संगम ठीक एका रेषेत असतात ि या रेषा जाळ्यानंा 
काटकोनात असतात. अशा एकेका रेषेत येणाऱ्या फेराइट् कड्यािंर संग्राह्य सखं्येचे अंक वलवहले जातात. 
शजेार-शजेारच्या जाळ्यात वनयोवजत अंतर ठेिलेले असते. जाळ्याचं्या आडव्या तारानंा समजा य₀, य₁, 
य₂....य₆₃ (प्रकिा य१₂₇ िगैरे) ि उभ्या तारानंा क्ष₀, क्ष₁, क्ष₂....क्ष₆₃....याप्रमाणे क्रमाकं वदले, तर ताराचं्या 
संगमाचें ि त्या संगमातूंन (फुल्यातूंन) जाणाऱ्या िरील रेषाचें क्रमाकं उदा. क्ष₅₂ य₂₇ असे ठरतात. रेषेचा हा 
क्रमाकं म्हणजे वतचे, अथात वतच्यािरील संख्येचे उपरोक्त वत्रवमत रचनेतील वठकाण (location) सागंणारा 
पत्ता (Address) ठरतो; आकृती १३·४ पाहािी. तेथे आणखी असे आढळेल की, (उदाहरणाकवरता 
घेतलेली) क्ष५२ ही उभी तार एकच सलग तार असून शजेार-शजेारच्या जाळ्यातून, ती खालून िर, िरून 
खाली अशी ओिलेली आहे. य२७ या आडव्या तारेचेही तसेच आहे. तीही एक सलग तार असून शजेार-
शजेारच्या जाळ्यातून पुढून मागे, मागून पुढे अशी ओिलेली आहे. िस्तुतः सिवच आडव्या-उभ्या य क्ष तारा 
याचप्रमाणे सलग ि सिव जाळ्यातून ओिलेल्या असतात! (आकृतीत गदी होऊ नये म्हणून या तारा, तसेच 
जाळीच्या विणकामातील इतर तारा, कडीं दाखविलेलीं नाहीत.) जाळीतील सिंदेी तार—जी वतरपी 
ओिलेली असते असे िर सावंगतले आहे—ती मात्र प्रत्येक जाळीची िगेिगेळी असते. आकृती १३·४ मध्ये 
प्रत्येक जाळीतील संिदेी तारेचे फक्त टोक र्बाहेर वनघालेले दाखविले आहे. 

 

 
आकृती १३·४ फेराइट् स्मृणतसंग्रहातील जाळ्या; त्यातूंन सलग ओिलेल्या आडव्या-उभ्या (य,क्ष( 

तारा ि प्रत्येक जाळीची िेगळी संिेदी तारा सं₀, सं₁, सं₂ इ. 
 
या िणवनािरून वनष्ट्कषव असा वनघतो की, या वत्रवमत रचनेच्या र्बाहेरून वतच्यातील विवशष्ट उभी ि 

विवशष्ट आडिी या एकेकट्ा तारातूंन योग्य िीजप्रिाह सोडताच, सिव जाळ्यातंील (सिव matrixes मधील) 
त्या दोन ताराचं्या संगमािंर र्बसविलेलीं ि एका रेषेत येणारी सिव फेराइट् कडीं प्रभावित होतील! आता, हे 
प्रिाह ‘िाचन’ घडविणारे असले तर त्या त्या जाळीतील संिदेी तारेद्वारा ं ते ते कडे िाचले जाईल. 
पवरणामतः असे घडेल की स्मृवतभाडंारातील त्या विवशष्ट ‘पत्त्यािर’ असलेली संख्या िाचली जाईल.’ पण 
याचाही अथव असा की ती संख्या तेथून र्बाहेर काढून अंकगवणत विभागातील योग्य त्या क्ललप्-ललॉप् 
रवजस्टरिर उतरविली जाईल ि वतच्यािर व्हाियाची ती गवणती कृती सुरू होऊ शकेल. संिदेी ताराचंी 
टोके योग्य त्या क्ललप्-ललॉप् मावलकेला जोडलेली असतात. 
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हे झाले संख्यािाचनाचे. सखं्यालेखन कसे घडविले जात असेल याचा काही र्बोध आकृती १३·२ 
सोर्बत वदलेल्या मावहतीिरून होईल. लेखन घडविणारे अधे अधे िीजप्रिाह संर्बवंधत य, क्ष तारातूंन सोडले, 
तर त्याचं्या प्रत्येक संगमािरील कड्यािर “१” वलवहला जाईल; ि पवरणामतः सरं्बंवधत पत्त्यािर १, १, १, 
१... ही संख्या वलवहली जाईल. पण संख्येतले सिव अंक १, १, १, १.... असे क्ववचत् च) असतात. 
कोणत्याही सखं्येत र्बहुधा शून्द्ये असणारच. मग ती शून्द्ये या वत्रवमत रचनेतील योग्य वठकाणच्या कड्यािंर 
कशी वलहायची असा प्रश्न उद् भितो. या प्रश्नाची सोडिणूक पुढीलप्रमाणे केली जाते :– ज्या कड्यािंर 
“०” वलहायचे असते, अशी कडीं ज्या ज्या जळ्यातं र्बसविलेली असतील, त्या त्या जाळ्यातूंन, य, क्ष 
तारातूंन पाठविल्या जाणाऱ्या प्रिाहारं्बरोर्बरच दुसरा एक ‘प्रवतर्बधंक’ (Inhibit) प्रिाह पाठविला जातो. हा 
प्रिाह त्याच्या नािाप्रमाणे लेखनाला प्रवतर्बधं करणारा असतो. (आवण लेखनाला याचा अथव “१” या 
अंकाच्या लेखनाला असाच होतो, कारण, एरिी शून्द्ये सिवत्र वलवहलेली असतातच.) प्रवतर्बंधक प्रिाह 
नेणारी तार प्रत्येक जाळीची िगेिगेळी असते, जाळीच्या प्रत्येक कड्यातून ओिलेली असते, ि ती आडव्या 
य तारेला समातंर असते, आवण फक्त “०” वलहाियाच्या िळेी वतच्यातून िीजप्रिाह सोडतात, की ज्याची 
वदशा य तारेतून िाहणाऱ्या प्रिाहाच्या उलट असते. यामुळे अथातच या दोन िीजप्रिाहाचंी िजािट होते 
आवण उभ्या तारेतून त्याच क्षणी प्रिाह-अथात अधवपवरणामी प्रिाह-िाहत असला तरी “१” वलवहला जाऊ 
शकत नाही ि आधी “०” वलवहलेले असते तेच कायम होते, प्रकिा दुसऱ्या शब्दात, “०” वनवितपणे वलवहले 
जाते. 

 
संिदेी तारेप्रमाणे प्रवतर्बधंकारी तारसुद्धा एकेका जाळीपरुती एकेक असते ि जाळीतील कड्याचं्या 

ओळींतून, एका ओळीत डािीकडून उजिीकडे तर वतच्या शजेारच्या ओळीत उजिीकडून डािीकडे अशी 
नागमोडी ओिलेली असते. आकृती १३·४ मध्ये ती दाखविलेली नाही. 

 
(ए( णत्रणमत संग्रहातील जाळ्याचंी (matrixes ची( ि त्यािरील पत्त्याचंी संख्या. प्रत्येक 

जाळीत आडव्या-उभ्या तारा वकती असतात याचा उल्लेख िर (आ)मध्ये आला आहे. पण त्या अमुक 
इतक्याच का असतात प्रकिा असाव्यात हे समजले नाही. त्याचा विचार पढेु कराियाचा आहे. त्याआधी, 
प्रस्तुत वत्रवमत संग्रहाच्या रचनेत एकंदर जाळ्या वकती असतात ते पाहू. जाळ्याचंी संख्या तसे पाहता 
ऐक्च्छक असते. संग्रहात वजतक्या जाळ्या असतील वततक्या अंकाचंी (अथात वद्वमान अंकाचंी) संख्या त्या 
संग्रहात मािले हे सहज लक्षात येणारे आहे. तेव्हा, मोठ्यात मोठ्या वकती-अंकी संख्येचे गवणत संगणकाला 
सोडविता याि,े याविषयीची संगणक-वनमात्याचंी जी योजना असते, तीनुसार जाळ्याचंी संख्या ठरते. 
उदाहरणादाखल असे समजू की, दहा-दशमान-अंकी मोठ्यात मोठी संख्या ही आपल्या संगणकाच्या 
क्षमतेची मयादा आहे. अथात् ९ अब्ज, ९९ कोटी, ९९लक्ष, ९९हजार ९९९ ही ती संख्या ठरते ि ती 
उदाहरणाच्या दृष्टीने पुरेशी मोठी आहे. 

 
आता, दशमान संख्याचें शुद्ध वद्वमान रूपात पवरितवन कराि े न लागता, त्या केिळ वद्वमानावंकत 

करून (म्हणजे BCD स्िरूपात) माडंलेल्या चालतात, ि यामुळे त्यािरील अकंगवणती वक्रयाही सुलभतेने 
होऊ शकतात हे आपण प्रकरण ५ मध्ये पावहले. तसेच, हे करताना दर दशमान अंकाला चार वद्वमान अकं 
असा अंकविस्तार होतो, हेही अनेकदा िाचल्याचे आठित असेल. तेव्हा येथे उपरोक्त मोठ्या संख्येकरता 
१०×४=४० वद्वमानाकं लागतील ि ते माडंण्याकरता ४० स्थाने लागतील, हे ओघानेच येते, ही चाळीस 
स्थाने वनव्िळ सखं्येचे मूल्य माडंण्याकरता लागतात. आणखी दोन स्थानाचंी या कामी आिश्यकता असते. 
म्हणजे एकंदर ४२ स्थाने या कामी लागतात. संख्येच्या लगतचे डािीकडचे स्थान संख्येचे वचन्द्ह (+प्रकिा -
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जे असेल ते) दशवविण्याकरता लागते. या वचन्द्हार्बद्दलही ० प्रकिा १ हे अकं ठरलेल्या संकेतनुरूप माडंले 
जातात. सिात डािीकडचे (प्रस्तुत उदाहरणातील एकंदर ४२ स्थानापंैकी पवहले) स्थान हे, संख्येतील 
अंकाचं्या माडंणीत काही चकूभलू झाल्यास ती वनदशवनास आणणारे असते. त्या स्थानीही “०” प्रकिा “१” 
यापकैी योग्य तो अंकच माडंायचा असतो. त्याला ‘समानीकरणाचा अंक’ (Parity Digit) असे म्हणतात. 
त्याविषयी थोडक्यात मावहती अशी :विवशष्ट संख्या व्यक्त करणाऱ्या, िरील ४०-४१ वद्वमानाकंाचं्या 
मावलकेसारख्या लारं्ब मावलकेला संगणक-विज्ञानात ‘शब्द’ असे म्हणतात. (हे मागे प्रकरण ३ च्या शिेटी 
सावंगतले आहे.) हे शब्द संग्रहात वनयोवजत पत्त्यािर वलवहले जातात, ि अंकगवणत विभागात गवणत 
सुटण्याची वक्रया चालू असताना, त्या त्या शब्दाची जरूर लागताच तो त्या विभागात हलविला जातो. 
सुरुिातीस हे शब्द संग्रहात वलवहले जात असताना, प्रकिा त्याचंी अशी हलिाहलि होत असताना, 
कोणत्याही शब्दाच्या कोणत्याही अंकार्बार्बत घोटाळा होऊन चालणार नाही, म्हणजे “०” च्या जागी “१” 
अथिा “१” च्या जागी “०” वलवहले जाऊन चालणार नाही, हे उघड आहे. आता, प्रत्येक शब्दाच्या र्बार्बतीत 
याकवरताची तपासणी पुनः पनुः घडविणे अशक्य आहे. पण वनदान एक गोष्ट शक्य होते, ती म्हणजे, संर्बंवधत 
संख्येमध्ये “१” हा अंक सम िळेा येतो की विषम िळेा येतो याची दखल घेतली जाऊ शकते. याचा अथव, ती 
संख्या व्यक्त करताना जे एकंदर िीजस्पंद लागतात ते सम लागतात का विषम लागतात याची मोजणी, 
स्पंदाचें पे्रषण चालू असतानाच होते. पुढे, स्पंदाचंा आकडा सम असल्यास सकेंतानुसार त्यात आणखी एका 
स्पंदाची भर टाकून तो विषम केला जातो. या स्पंदाने व्यक्त होणारा “१” चा अंक उपरोक्त मावलकेच्या 
डाव्या टोकाला माडंला जातो असे समजता येते. मात्र या “१” चा त्या संख्यादशवक ४० अंकाशी प्रत्यक्ष 
काहीही संर्बधं नसतो. स्पंदाचंा आकडा मुळातच विषम असला, तर जादा स्पंद पाठविला जात नाही; 
त्याऐिजी ‘र्बंद’ पाठविला जातो असे िाटल्यास म्हणाि.े अंकमावलकेच्या माडंणीच्या दृष्टीने यामुळे 
मावलकेच्या डाव्या टोकाला “०” माडंले गेल्याचे समजता येते. 

 
या विशषे कृतीने साधले जाते ते असे की, गवणतातील कोणत्याही सखं्या व्यक्त करण्याकरता “१” 

हा अंक, म्हणजेच िीजस्पंद, हे विषम िळेा िापरले जातात ि अशा रीतीने सिव सखं्याचं्या र्बार्बतीत एक 
तऱ्हेचा सारखेपणा आणला जातो, ‘समानीकरण’ साधले जाते. कोणत्याही संख्येतील कोणत्याही अंकाच्या 
र्बार्बतीत काही घोटाळा झाल्यास या सारखेपणात भगं होतो ि चूक वनदशवनास येते. समानीकरणास Parity 
ि ते साधणाऱ्या डाव्या टोकाच्या अंकास Parity Digit म्हणतात. पुढील उदाहरणाने या कृतीचा ि वतच्या 
साद्ध्याचा खुलासा होईल– ९७१ (म्हणजे +९७१) ि -२३४ या संख्याचंी वद्वमानावंकत माडंणी 
खालीलप्रमाणे होईल : (+ वचन्द्हाकरता “१” ि -वचन्द्हाकरता “०” असा वचन्द्हदशवक संकेत असल्याचे येथे 
समजू.) 

 
संख्या समानीकरण अकं + ९ ७ १ 
९७१ ० १ १००१ ०१११ ०००१ 

  - २ ३ ४ 
-२३४ १ ० ००१० ००११ ०१०० 

 
दोनपकैी िरच्या संख्येत १ हा अंक, वचन्द्हाकरता एकदा आल्याचे धरून, एकंदर ७ िळेा म्हणजे 

विषम िळेा आला असल्याने समानीकरण अंकाच्या (parity digit च्या) जागी ० माडंले जाते, त्या 
स्थानाकरता जादा स्पंद पाठविला जात नाही; तर खालच्या संख्येच्या र्बार्बतीत संख्या ि वतचे वचन्द्ह 
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याकरता एकंदर ४ स्पंद लागत असल्याने आणखी एक स्पंद पाठिनू स्पंदांचा आकडा विषम केला जातो ि 
या जादा स्पंदाचंा वनदशवक “१” समानीकरणाच्या स्थानी माडंला जातो. 

 
िरील मावहतीचा इत्यथव हा, की (उदाहरणादाखल घेतलेल्या) प्रस्तुतच्या स्मवृतसंग्रहात, 
* एकंदर ४२ जाळ्या (matrices) असतील, त्यामुळे यात 
* ४२-वद्वमान-अंकी शब्द माितील, 
* एका शब्दामध्ये दहा-दशमान-अंकी संख्येचा अंतभाि होऊ शकेल, 
* अशा ६४ × ६४ = ४०९६ शब्दाचंी धारणा येथे होऊ शकेल, ि 
* सुट्ा वद्वमानाकंाचंा (Bits चा ० प्रकिा १ या अंकाचंा) विचार केल्यास, संग्रहातील ४२ × 

४०९६ = १,७२,०३२ कड्यािंर वततके वद्वमानाकं अवधवष्ठत होऊ शकतील. सगं्रहाच्या धारणक्षमतेचे हे 
अगदी रेखीि मोजमाप झाले! 

 
(ऐ( गणित सोडणिण्यासंिंधीच्या सूचना स्मृणतसंग्रहात कशा णटपून घेतल्या जातात. संग्रहामध्ये 

संख्या धारण करणारे शब्द कोणत्या स्िरूपात उतरून घेतले जातात ि जरूरीप्रमाणे िाचले, हलविले 
जातात हे येथिर पावहले. या अनेक संख्यािंर त्याचं्या परस्परसंर्बधंानुसार कोणत्या गवणती कृती 
घडिायच्या असतात, यासरं्बधंीच्या, प्राज्ञापकाने (Programmer ने) वदलेल्या सूचनाही संग्रहातच उतरून 
घेतल्या जातात ि त्याचंी यथाक्रम अंमलर्बजािणी केली जाते. या सूचनाही, आपण उदाहरणाथव घेतलेल्या 
४२-अंकी शब्दातंच सामािलेल्या असतात. या दोन प्रकारच्या शब्दानंा सोयीकरता आपण ‘संख्या-शब्द’ 
(Number containing word) ि ‘सूचना-शब्द’ (Instruction containing word) म्हणूं. सूचना शब्दात, 
वनदेवशत गवणती इ. कृतीच्या (operation code च्या) उल्लेखार्बरोर्बरच, पुढील कृतीची मावहती संग्रहातील 
कोणत्या पत्त्यािरील शब्दात वमळेल तो पत्ता प्रकिा अवधक पते्त वदलेले असतात. सूचना-शब्दाचा नमुना 
खाली वदला आहे : 

 
समानीकरण अकं वनदेवशत गवणती कृती संग्रहातील पुढचे संर्बवंधत पते्त 
  पवहला पत्ता दुसरा पत्ता वतसरा पत्ता 

× ××××× ×××××××××××× ×……... …………….. 
 }

 

} 

१ अंक ५ अंक १२ × ३ = ३६ अंक 
 
वनदेवशत गवणती कृती विवशष्ट अक्षराच्या रूपाने सुचविली जाते. उदा. A = Add, र्बरेीज करा; S 

= Subtract, िजा करा, इ. आवण ही अक्षरे ५ वद्वमान अकंाच्या विवशष्ट जुळण्यानंी वसद्ध होतात. सगं्रहातील 
विवशष्ट पत्त्याचा क्रमाकं हा सरं्बंवधत उभ्या ि आडव्या (क्ष, य) ताराचं्या क्रमाकंाचंी वद्वमान रूपे (वद्वमानावंकत 
पद्धतीने माडंलेली नव्हेत) एकापुढे एक माडूंन तयार होतो; उदा. क्ष५२ य२७ हा पत्ता ११०१००,०११०११ या 
१२ वद्वमानाकंानंी व्यक्त होतो. एका पत्त्याला याप्रमाणे १२ वद्वमानाकं (Bits) लागत असल्याने येथे 
संग्रहातील एका सूचना-शब्दात एकंदर ३ पते्त माितात. िरील आराखड्यात याचा वहशरे्ब वदला आहे. या ३ 
पत्त्यािंर पुढचे पढुचे क्रमाने लागणारे संख्या-शब्द, प्रकिा सूचना-शब्द संग्रवहत केलेले असतात. 

 
संग्रहामध्ये संख्या ि सूचना एकच सरवमसळ वलवहल्या जात नाहीत. त्याचं्याकरता िगेिगेळे प्रदेश 

राखून ठेिलेले असतात, उदा. प्रस्तुत उपलब्ध असलेल्या ४०९६ स्थानापंैकी ० ते ९९ या १०० स्थानािंर 
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संगणक पाळतो त्या काही वनत्याच्या सूचना वलवहलेल्या असतील; त्या कधीच पुसल्या जात नाहीत; १०० 
ते १९९ या १०० स्थानािंर त्या त्या गवणतातील प्रकिा समस्येतील प्रासंवगक सूचना वलवहल्या जातील; तर 
२०० ते ४०९५ या र्बाकीच्या ३८९६ स्थानािंर प्रासवंगक गवणतातल्या संख्या वलवहता येतील. 

 
अशा रीतीने, इतक्या सिव र्बारकाव्याचं्या आधारािर प्रस्तुत फेराइट-कड्याचं्या संग्रहाचे मावहती 

धारण करण्याचे काम पार पडते.] 
 
गवणत सुटत असताना त्या त्या प्रसंगी लागणारा मावहतीचा अंश (इष्ट संख्या, सूचना इ.), तो, 

संग्रहातील ज्या स्थानािर प्रकिा पत्त्यािर वलवहलेला असेल, त्याच नेमक्या योग्य पत्त्याशी संपकव  साधून, 
कसा िाचला ि र्बाहेर आणला जातो याविषयीची मावहती पुढे प्रकरण १५ मध्ये वमळणार आहे. 

 
संग्रहव्यिस्थेचे आिखी काही प्रकार 

 
िीजिाहक तारा ि फेराइटची कषुवकशील कडीं याचं्या उपयोगाने रचलेल्या िर िर्मणलेल्या 

संग्रहयोजनेत सुमारे ४ हजार शब्द मावहती मािते. ही मावहती संगणकाच्या एकंदर आिश्यकतेच्या दृष्टीने 
अत्यल्प आहे. पण वनत्याच्या स्िरूपाची ि कमी गंुतागंुतीची गवणते सोडविण्यास ती पुरेशी असते. याच 
तऱ्हेचे, याच्या काहीपट अवधक क्षमतेचे संग्रह रचले जातात; पण त्यामध्येही आिश्यक त्या सिव मावहतीची 
धारणा होऊ शकत नाही. वशिाय, या तऱ्हेची रचना अत्यंत वजवकरीची ि खचाची असते. वतच्या व्याप्तीला 
यामुळे स्िाभाविकपणेच मयादा पडते. या रचनेची मुख्य गुणित्ता म्हणजे येथून इष्ट ती मावहती तत्काल 
उपलब्ध होते! योग्य त्या तारातूंन योग्य िीजप्रिाह िाहू देण्याचाच काय तो अिकाश असतो! याकारणे या 
स्मृवतसंग्रहाला यथाथवपणेच Random Access Memory म्हणतात. हा संगणकाचा प्रधान स्मृवतसंग्रह होय. 

 
पण मावहतीचा विचार करता, आणखी अगवणत प्रकारची अपार मावहती संगणकाला र्बहुधा सदैि 

लागते. उदा. काही मवहन्द्या-िषांपूिी सोडविलेल्या एखाद्या क्क्लष्ट गवणताच्या विस्तृत उत्तरापैकी काही 
मावहती पनुः संदभाकरता लागते. ती उत्तरे त्या िळेी कागदािर टाइप होऊन संगणकातूंन र्बाहेर पडलेली 
असतात, पण त्यातील इष्ट तो मजकूर िाचून तो पुनः पंच करून संगणकाला परुविणे, हे विचारात न 
घेण्याइतके गैरसोयीचे असते. अशा पवरक्स्थतीत एक सोय उपलब्ध असते. (ि वतचा फायदा घेतला 
जातो). अशी मावहती कागदािर टंवकत होऊन र्बाहेर पडत असताना वशिाय ‘टेपिर रेकॉडव’ करून ठेिली 
जाते. प्रकर्बहुना कोणचेही नि े काम (गवणती समस्या, वहशरे्ब) संगणकाच्या सुपदुव केले जाते ते या 
कषुवकशील टेपच्याच माध्यमाने. खाली या ‘टेप-संग्रह’ योजनेचे त्रोटक िणवन वदले आहे. 

 
मगँ्नेणटक् टे् मेमरी. गाणी, भाषणे इत्यादीच्या आिाजाचंा संग्रह करणारा ि त्यातील इक्च्छत 

गाण्याचे आिाज श्रोत्यानंा पनुः ऐकिणारा ‘टेप रेकॉडवर’ अनेकानंी पावहला, ऐकला असेल. या साधनातही 
ध्िवनसंग्रहाकरता फेराइट्टचाच उपयोग केलेला असतो. या कषुवकशील फेराइट्टचा-लोहभस्माचा-सूक्ष्म 
जाडीचा थर प्रकिा लेप प्लाक्स्टकच्या लारं्ब पातळ पट्टीच्या एका र्बाजूिर वदलेला असतो, ि ती पट्टी, दोन 
वरळाचं्या साह्याने उलगडली/गुंडाळली जाते. हे घडत असताना, वरळाचं्या मधल्या जागेत, ि पट्टीिरील 
फेराइट थराच्या अगदी जिळ राहािा असा एक िीजकषुवक र्बसविलेला असतो. आता, जो ध्िनी नोंदिायचा 
असतो त्याच्या अनुसार िीजकषुवकाच्या कषुवक के्षत्राची तीव्रता र्बदलािी अशी व्यिस्था असते, ि त्या 
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र्बदलत्या तीव्रतेनुसार, हलत्या पट्टीिरील फेराइटच्या, त्या क्षणी कषुवकसन्द्मुख असलेल्या भागात कषुवकीय 
र्बदल घडतात. या कृतीने ध्िनी ‘टेप करण्याचे’ प्रकिा ‘रेकॉडव करण्याचे’ प्रकिा, आपण िर िापरलेल्या 
भाषेत सागंायचे तर, ध्िनी ‘लेखनाचे’ काम पूणव होते. नोंदलेला ध्िनी पुनः वनमाण करण्याचे, म्हणजेच 
‘िाचनाचें’ काम त्याच िीजकषुवकाच्या साह्याने उलट वक्रयेने घडविले जाते असे समजता येईल. 

 
अशा फेराइट्ट -वलप्त टेपिर ध्िनीच्या ऐिजी “०” ि “१” या अंकानंी र्बनलेल्या सखं्याचें अथिा 

कसल्याही अंकगत मावहतीचे लेखन करणे ि वतचे पुनः जरूर तेव्हा िाचन घडविणे ही तर अवधक सुलभ 
गोष्ट ठरते. या साधनाची मजकूर सामािण्याची क्षमता आियव िाटाि े अशी मोठी असते. सुमारे एक इचं 
रंुदीच्या या प्लाक्स्टक पट्टीिर लेखनाची ओळ (channel) एकच असते असे नाही, तर पट्टीच्या लारं्बीला 
समातंर अशा ८/१० पयंत ओळी असू शकतात, ि पट्टीच्या केिळ एक इंच लारं्बीत, दोनश ेते सहाशपेयंत 
अंक वलवहलेले माि ूशकतात! पट्टीची सलग लारं्बीही ५–६ श ेमीटरपयंत (सुमारे १/३ मलै इतकी!) असू 
शकते. यािरून येथे वकती लक्ष शब्दाचा संग्रह होऊ शकत असेल याची कल्पना करािी. 

 
पण या संग्रह योजनेचा एक अंगभतू दोष िरील िणवनािरूनच ध्यानी येतो.— अमुक एका 

मावहतीची जरूरी लागली, आवण ती मावहती वलवहलेली टेपिरची जागा समजा पार दूर गंुडाळली गेली 
असली, तर तेथपयंतची गंुडाळी उलगडायला लागणारा िळे या योजनेत अटळ ठरतो. येथे हे लक्षात घ्याि े
की, आपल्या पवरचयाच्या टेप-रेकॉडवर मधील टेप सेकंदाला सुमारे ५ इंच उलगडला प्रकिा गंुडाळला 
जातो; संगणकाच्या टेपचा िगे सेकंदाला ६० ते १०० इंच असतो; पण तरीही, संग्रवहत मावहती त्ियव 
उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ही योजना गैरसोयीची ठरते, या योजनेला ‘मगॅ्नेवटक् टेप् मेमरी’ असे साथव नाि 
आहे. 

 
मॅग्नेणटक ड्रम मेमरी. िरील टेप-संग्रह योजनेतील विलंर्बाचे दोष र्बऱ्याच प्रमाणात दूर करणारी, 

कषुवकत्त्िािर अिलंर्बनू असणारी ही आणखी एक योजना प्रचारात आहे. या योजनेत टेपच्या ऐिजी, 
सोयीच्या आकाराच्या नळकाडं्याचा (ड्रमचा) र्बाहेरींल िक्रपृष्ठभाग उपयोवजला जातो. या पृष्ठभागािर 
फेराइट्टचा सूक्ष्म जाडीचा लेप लािलेला असतो, ि ते नळकाडें, त्याच्या अक्षाच्या भोिती, वमवनटाला काही 
सहस्त्र फेरे होतील अशा गतीने वफरत ठेिलेले असते. वफरणाऱ्या पृष्ठभागािरील अनेक समातंर ितुवळािंरून 
उपयुक्त मावहतीचे शब्द वलवहलेले असतात. ते वलवहण्याचे ि िाचण्याचे तंत्र टेप-योजनेतल्या प्रमाणेच 
असते, मात्र येथे इष्ट ती संख्या (अथिा तत्सम मावहती) वमळविण्याकरता लागणारा िळे, जास्तीत जास्त, 
नळकाडं्याच्या एका पवरिलनाच्या िळेाइतका म्हणजे सुमारे १/१०० सेकंद असतो. 

 
मॅग्नेणटक णडस्क मेमरी. ड्रम मेमरीप्रमाणेच हाही संग्रहाचा एक प्रकार उपयुक्त ठरला आहे. येथे 

नळकाडं्याऐिजी, ग्रामोफोनच्या तर्बकड्यासारखा पण कषुवकशील पृष्ठभाग असणाऱ्या तर्बकड्या 
(Magnetic Disks) एका उभ्या अक्षािर र्बसिनू वफरत ठेिलेल्या असतात. ग्रामोफोन तर्बकडीिर समकें री 
चऱ्यातून ध्िनीचे लेखन होते, त्याच तऱ्हेने येथे समकें री ितुवळािंर संग्राह्य मावहतीचे शब्द वलवहले जातात. 
शजेारशजेारच्या दर दोन तर्बकड्यामंध्ये पुरेसे अंतर सोडलेले असते, जेणेंकरून, त्याचं्या खालच्या/िरच्या 
पृष्ठभागािंर ‘लेखन’, ‘िाचन’ करणारा िीजकषुवक ज्या दाडं्याच्या (arm च्या) टोकािंर र्बसविलेला असतो 
तो दाडंा त्या मोकळ्या जागेत प्रिशे करू शकतो. दाडं्याचे दुसरे टोक तर्बकड्याचं्या शजेारी दुसऱ्या उभ्या 
अक्षाभोिती र्बसविलेले असते. प्रत्येक पृष्ठभागाकरता एक िीजकषुवक ि दाडंा र्बसविलेला असतो. या संग्रह 
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योजनेत ड्रम योजनेपेक्षा एकंदर मावहतीही अवधक मािते, ि इक्च्छत विवशष्ट मावहतीची प्राप्तीही अवधक 
लिकर होते. 

 
संग्रह-योजनाचंी िैणशष्ट्टे्य. या प्रकरणात सुरुिातीस िर्मणलेला फेराइट् कड्याचंा स्मृवतसंग्रह 

क्स्थरस्िरूप असतो, ि संग्रवहत मावहतीपैकी आिश्यक ती मावहती तत्काल पुरवितो, तर नंतर िर्मणलेले 
तीन प्रकार गवतमान स्िरूपाचे असून त्यामंधील मावहती कमी अवधक विलंर्बाने वमळते. पवहला प्रकार हा 
संगणकाचा मुख्य प्रकिा प्रधान संग्रह (main store) होय, तर र्बाकीचे तीन प्रकार हे उपसंग्रह प्रकिा पूरक 
संग्रह (backing stores) असतात. संगणकाच्या अंतर्मिभागाशी त्याचंा प्रत्यक्ष संर्बधं नसतो. त्यामंधील 
जरूर ती मावहती प्रथम प्रधान संग्रहात पोचविली जाते ि तेथून वतचा विवनयोग होतो. दुसरी गोष्ट, गवतमान 
संग्रहातील मावहती िाचली जाताना पुसली जात नाही; वलवहलेली तशीच शार्बूत राहते. याच्या उलट, 
कड्याचं्या संग्रह-योजनेत वलवखत मावहती (अथात् वतच्यातील योग्य स्थानी माडंलेल्या “१” या अंकाची 
मावलका) िाचली जात असताना पुसली जाते. पण विशषे आपोआपी योजनेने वतचे तत्काल पुनः लेखनही 
होते. थोडक्यात, या चारी प्रकारातं संग्रवहत झालेली मावहती कायम वटकणारी–िीजपुरिठा र्बंद झाला 
तरी कायम वटकणारी–असते. पण, अल्पकालपयंत वटकणाऱ्या मावहतीच्या सगं्रहाचीही एक योजना 
पूिीच्या काही संगणकात र्बसविलेली असे. त्या अवभनि योजनेचे त्रोटक िणवन खाली वदले आहे. 

 
अल्पकाणलक संग्रह (volatile memory). 

 
विजेच्या स्पंदाचं्या मावलकेतील स्पंदाचा (pulse चा) अथव “१” ि स्पंदाच्या मधून मधून 

पाठविलेल्या स्तब्धतेचा, अथात् चकुविलेल्या स्पंदाचा (missing pulse चा) अथव “०” असा संकेताने धरता 
येतो हे अनेकदा सावंगतले गेले आहे. अशा ‘स्पंद-र्बंद’ मावलकेने व्यक्त होणाऱ्या सखं्या प्रकिा शब्द काही 
अल्प काळ विलंवर्बत राहािते (जणू दुसऱ्य पाटीिर वलहून र्बाजूस ठेिले जािते), आवण गवणत सुटण्याच्या 
चालू असलेल्या प्रवक्रयेत त्याचंी जरूर लागताच पनुः उपलब्ध व्हािते अशी व्यिस्था या संग्रह-प्रकारात 
असते. हे कायव, पाऱ्यातून जाणाऱ्या ध्िवनलहरीच्या साह्याने साधतात. या साधनाची रचना ि कायव 
पुढीलप्रमाणे असते. आकृती १३·५ पाहािी. येथे एका काचेच्या नळीत पारा सपूंणवतया भरलेला असून 
नळीच्या दोन्द्ही टोकानंा गारगोटीचे (क्वाट्व झ् चे) स्फवटक र्बुचासारखे र्बसविलेले असतात. या स्फवटकाचा 
आवण तत्सम टुमववलन नामक खवनज स्फवटकाचा गुणधमव असा असतो की, त्याच्या पृष्ठािर, कसलाही 
आघात झाला, (आवण त्यामुळे त्या अत्यल्प कालापुरते ते पृष्ठ स्फवटकाच्या विरुद्ध र्बाजूच्या पृष्ठािर दार्बले 
गेले), की त्या र्बाजूच्या पृष्ठािर, आघाताच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात िीजिचवस वनमाण होते, ि या िचवसामुळे 
मग त्या पृष्ठाला लागून असलेल्या माध्यमात िीजप्रिाह वनमाण होऊ शकतो! आवण त्याच्या उलटही घडू 
शकते, म्हणजे, स्फवटकाच्या एका पृष्ठाला िीजिचवस पुरविल्यास, उलट र्बाजूच्या पृष्ठाचा, त्याला वचकटून 
असलेल्या माध्यमािर धक्का र्बसतो. थोडक्यात, हे स्फवटक िीजिचवस (electrical potential) ि यावंत्रक 
आघात (mechanical impact) याचें एकमेकात पवरितवन घडविण्याचे काम करतात. आवण या वक्रया जेव्हा 
लागोपाठ आवण त्िरेने घडतात, तेव्हा िीजस्पंदमावलकेचे (train of electrical, pulses चे) यावंत्रक 
कंपनामंध्ये (vibrations मध्ये) ि कंपनाचें स्पंदमावलकेमध्ये पवरितवन घडते. ही कंपने म्हणजे त्या त्या 
माध्यमातून जाणारी ध्िनीची कंपने होत. 
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आकृती १३·५ अल्प-काणलक संग्रह (Volatile Memory) 

 
या योजनेतींल आणखी एका शास्त्रीय सत्याचा उलगडा आता करायचा आहे–िीजस्पंदाचंी त्िरा 

(frequency) फार मोठीसेकंदाला काही लक्ष इतकी असते. पण त्या स्पंदामुळे वनमाण होणाऱ्या कंपाचंा 
प्रस्तुत योजनेतील पाऱ्यातून प्रिासम्हणजेच ध्िनीचा पाऱ्यातील िगे हा मात्र सािकाशीचा असतो. यामुळे, 
जेव्हा नळीच्या एका टोकाच्या स्फवटकाच्या र्बाहेरच्या र्बाजूस िीजस्पंद पुरविले जातात, तेव्हा स्फवटकाच्या 
दुसऱ्या र्बाजूस वचकटलेल्या पाऱ्यामध्ये वनमाण झालेली कंपने सािकाश गतीने पुढे सरकत रहातात, 
म्हणजे त्याचंी तेथे एक प्रकारची साठिि होते. या लाटा नळीच्या दुसऱ्या टोकापाशी पोचेपयंत, स्पंदाच्या 
त्िरेच्या मानाने पुष्ट्कळच िळेा जातो, फार मोठ्या सखं्येने स्पंद नळीत वशरलेले असतात, इतके की, १५-
१६ इंच लारं्बीच्या नळीमध्ये, प्रत्यकी सुमारे ४० वद्वमानाकंाचं्या र्बनलेल्या २०-२५ संख्या ओळीने संग्रवहत 
होतात! कंपने नळीच्या दुसऱ्या टोकाला पोचल्यानंतर, तेथील स्फवटकामुळे त्याचें पनुः स्पंदमावलकेत 
पवरितवन घडून ती मावलका (मूळच्या प्रमाणेच स्पंद-र्बंदचा क्रम असलेली) तेथून र्बाहेर पडते. मात्र या 
प्रिासात स्पंदाचंी तीव्रता कमी होत असल्याने, ॲक्म्प्लफायरच्या साह्याने त्याचें पनुः शक्क्तिधवन कराि े
लागते. यापुढची गोष्ट, प्रकवचत् काल नळीत धरून ठेिलेल्या या संख्याचं्या प्रत्यक्ष उपयोगाची िळे, 
नळीतील त्याचं्या एका प्रिासानंतर आलेली नसली तर ती स्पंदमावलका नळीतून पनुः पुनः पाठविली जाते 
ि योग्य िळेी उपयोवजली जाते. 

 
या कारणामुळे ही योजना म्हणजे एक विलंर्ब-योजना ठरते ि उपरोक्त नळीला विलंर्बकारी नळी 

(Delay Tube) असे म्हणतात. पण एका दृष्टीने सखं्याचंा प्रकिा उपयुक्त मावहतीच्या शब्दाचंा हा 
अल्पकावलक संग्रहही असतो. संग्रहाच्या या प्रकाराला मग यथाथवतेने ‘क्षणजीिी संग्रह’ (Volatile 
Memory) म्हणतात. 

 
येणेप्रमाणे, संगणकाला लागणाऱ्या मावहतीचा संग्रह कसा केला जातो याविषयीच्या विविध योजना 

आपण पावहल्या. 
 
सोडिायच्या गवणताविषयीची प्रत्यक्ष ि आनुषंवगक मावहती कॉम्प्युटर कोठे, कशी वटपून घेतो, 

तसेच त्याला लागणारी पूरक मावहती कशी प्राप्त होते, याविषयीचे वििचेन या प्रकरणात झाले. पढुील 
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प्रकरणात, संचालक व्यक्ती हा सिव मजकूर कॉम्प्युटरला कसा पोचविते ि झालेल्या कामाचा अहिाल 
कॉम्प्युटर परत कोणत्या रीतीने करतो या र्बार्बींची चचा होणार आहे. 
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प्रकरि : १४  
णनिेशन ि उत्पतन यतं्रिा (Input & Output System) 

 
पंकचग मशीन (णिरि यतं्र(. पंच टेप, पंचकाडय ि त्याचें िाचणनक (Readers). 

 
त्िरा-संतुलक सरण्या (Buffer Memories). दुभाषी पुनलेखणनक (Converters). 

 
रुत-मुरि योजना (High-speed Printing) आकृतींचे णनिेशन, उत्पतन. 

 
कॅथोड रे टू्यि (Cathode Ray Tube, C. R. T.). 

 
प्रकरण २ मध्ये संगणकाच्या ज्या पंचेंवरयाचंा प्रकिा पाचं प्रमुख उपागंांचा उल्लखे केला आहे, 

त्यातील अकंगणित णिभाग ि स्मृणतसंग्रह या दोन विभागाचें वििचेन येथिर झाले. आता या प्रकरणात, 
संगणकाकडून जे गवणती काम करून घ्याियाचे असते, ते त्याच्या सुपुदव कसे केले जाते, ि संगणकाने ते 
काम केल्यानंतर त्यातूंन वनघणारे वनष्ट्कषव, अथात् गवणताचे उत्तर, संगणक संचालक व्यक्तीला परत कसे 
करतो, या दोन विषयाचंी चचा कराियाची आहे. ही दोन कामे करणाऱ्या विभागानंा इगं्रजीत अनुक्रमे Input 
System आवण Output System प्रकिा सकें्षपाने, नुसतेच Input आवण Output म्हणतात. आपण याकंवरता 
‘वनिशेन यंत्रणा’ आवण ‘उत्पतन यंत्रणा’ अशी अन्द्ियाथवक नाि ेयोवजली आहेत. 

 
गवणततज्ञ व्यक्तीने संगणकाकडून सोडिनू घेण्याकवरता माडंलेले गवणत हे, संख्या (अथात् 

दशमान सखं्या, Decimal Numbers), अक्षरे (Alphabet) ि आनुषवंगक वचन्द्हे (Mathematical etc. 
Signs) यानंी युक्त असते. या सिांकवरता िणव (Character) हा शब्द योग्य होय. एिचं, व्यक्तीची 
एतवद्वषयक भाषा ही िणांची र्बनलेली असते. पण संगणकाच्या अतंगवत व्यिहारात प्रत्यक्ष या िणांना काही 
अथव नसतो. संगणकाची त्याच्या व्यिहाराची एकच भाषा असते, ती म्हणजे िीजस्पंदाचंी! या स्पंदभाषेतील 
‘स्पंद’ ि ‘स्पंदाचा अभाि’ अथात् ‘र्बंद’ या दोन खुणा १ ि ० या अंकाचें प्रवतवनवधत्ि करतात. हा सकेंत 
म्हणजे गवणतज्ञाची भाषा ि संगणकाची भाषा याचं्या संर्बधंातील एक महत्त्िाचा दुिा होय. यातून वनष्ट्कषव 
असा वनघतो की, सोडिायचे ते गवणत अवंतमतः या स्पंदाचं्या भाषेत भाषातंरीत करून संगणकाच्या स्िाधीन 
केले पावहजे. गवणताचे उत्तर गवणतज्ञ व्यक्तीला प्राप्त व्हायचे ते परत िणांनी युक्त असे म्हणजे 
गवणतज्ञाच्या पवरवचत भाषेत असले पावहजे हे ओघानेच आले. पण उपरोक्त िणव-ते-स्पंद भाषातंर ही गोष्ट 
एकदा शक्य झाल्यािर प्रवतभाषातंर ही फारशी अडचणीची र्बार्ब उरत नाही. 

 
मानि आवण संगणक याचं्या भाषामंध्ये संर्बधं प्रस्थावपत करण्याकरता ‘अमुक िणव हा अमुक इतक्या 

स्पंदाचं्या विवशष्ट क्रमाने व्यक्त व्हाियाचा’ असे संकेत अथातच आिश्यक ठरतात. तसे संकेत प्रस्थावपत 
झालेले आहेतही. पण यािरून असा समज होऊ देऊ नये, की सचंालक व्यक्तीने, समजा 
टेवलटाइपरायटरसारख्या साधनातूंन, घालाियाच्या गवणतातील िणांनुसार विवशष्ट तऱ्हेने िीज स्पदं 
पोचविले की वनिशेनाचे काम झाले! वनिशेन इतक्या सरळ रीतीने ि थेटपणे शक्य नसते. याचे कारण, 
टेवलटाइपरायटरने गवणताचा मजकूर संगणकाला पोचता करण्चाची त्िरा, ि ते गवणत माडूंन घेण्याची 
आवण सोडविण्याची संगणकाची त्िरा यामंध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे! कसलेला टाइवपस्ट 
सेकंदाला फार तर १८-२० िणांचे टंकन (अथात् टेवलटाइपरायटरच्या द्वारा पे्रषण) करू शकेल, तर 



 अनुक्रमणिका 

संगणक एका सेकंदात अशा काही लाख िणांिर इष्ट गवणती वक्रया करू शकतो! तेव्हा या र्बार्बतीत मग असे 
करणे क्रमप्राप्त ठरते, की (संगणकाचे आधीचे दुसरे काही काम चालू असताना) वनयोवजत गवणताच्या 
मजकुराचे व्यिक्स्थत क्रमिारीने ‘साठिण’ करून ठेिायचे, ि (आधीच्या कामातून संगणक मोकळा 
होताच) तो साठीि (stored) मजकूर शक्य त्या त्िरेने त्याच्या सुपुदव कराियाचा. 

 
येथिरच्या प्रकरणात सावंगतल्याप्रमाणे, संगणकाची अंतरवचना अत्यंत क्क्लष्ट ि कष्टसाध्य असते. 

संगणकाची प्रकमतही त्यामुळे फार मोठी असते. तेव्हा अशा मूल्यिान साधनाला फार िळे र्बेकार ठेिणे 
परिडणारे नसते. मग, त्याला शक्य वततक्या अवधक िळे कायवरत ठेिण्याकरता, काम पुरिण्याची िरील 
तऱ्हेची योजना आिश्यक ठरते. 

 
गवणताच्या मजकुराचे पे्रषण ि संगणकाकडून त्याचा स्िीकार याचं्या त्िरामंधील तफाित कसकशी 

दूर होते ते आता पाहू. मजकुराची सुरुिातीची साठिण केली जाते ती, त्या मजकुरानुसार, कागदाच्या 
अखंड वफतीिर (पेरप टेपिर) प्रकिा विवशष्ट आकाराच्या अनेक काडांिर (पचं काडांिर) काही प्रस्थावपत 
संकेतान्द्िये वछरे [मूळ मजकुर मुवरत असतो, तो आता वछवरत स्िरूपात रूपातंवरत होतो; या दृष्टीने ‘मुरण’ (printing, typing) या 
शब्दासारखाच ‘वछरण’ (punching) हा शब्द येथे योजता येईल.] पाडून केली जाते. पुढे, कागदािर अशा तऱ्हेने पाडलेल्या 
वछराचंी स्थाने ि संख्या यानुसार विवशष्ट क्रमाने िीजस्पंद वनमाण व्हािते अशी यापढुची योजना असते, की 
जेणेकरून मजकुरातील िणांचे यथातर्थय वनदशवक असे ते स्पंद संगणकाला पोचविणे शक्य होते. पण या 
(साठिलेल्या) वछवरत मजकुराचेही पे्रषण तसेच्या तसे व्हाियाचे नसते. ते िर उल्लेवखलेल्या पे्रषणापेक्षा 
फार जलद होते खरे, पण तरीही त्याची त्िरा संगणकाला पुरेशी नसते. 

 
मग याकरता, मजकूर ‘साठिनू पाठविण्याच्या’ योजनेत साठिणाचा आणखी एक टप्पा 

स्िीकारािा लागतो, पंचटेप ि पंचकाडे यािंरील वछवरत मजकूर कषुवकशील टेपिर (magnetic tape िर) 
उतरिनू घेणे आिश्यक ठरते. हे घडत असताना, वछर-िीजस्पंद-कषुवकीकरण ही मावलका कशी पूणव होत 
असेल हे, विशषेतः गेल्या प्रकरणातील मावहतीिरून ध्यानी येईल. कषुवकशील टेपिरील मजकुराचा संग्रह 
हा ‘थोड्या जागेत विपलु मजकूर’ असा गदीचा पण तरीही सुलभसाध्य असतो. तेव्हा, या टेपच्या माध्यमाने 
होणाऱ्या पे्रषणाची त्िरा, संगणकाच्या मजकूरस्िीकारण्याच्या त्िरेशी काहीशी जुळती होते. या टेपच्या 
कायवपद्धतीची मावहती गेल्या प्रकरणात वदली आहे. वछरणयंत्र, पेपर टेप ि काडे या साधनाचं्या 
उपयोगाची मावहती खाली वदली आहे :– 

 
णिरि यंत्र (Punching Machine). 

 
याचा दशवनी भाग टाइपरायटरच्या (Keyboard) सारखा असतो. टाइपरायटरचे विवशष्ट िणव 

टंवकत करणारे र्बटण (Key) दार्बताच मशीनमध्ये घातलेल्या कागदािर तो िणव टंवकत होतो, कागद एक 
घर डािीकडे सरकतो आवण त्यामुळे पुढचा िणव पवहल्याच्या शजेारी टंवकता येतो; ि या रीतीने िणाची एक 
ओळ (Row) टंवकत करता येते. या ओळीतील प्रत्येक िणाचा स्तंभ (Column) िगेळा असतो हे ध्यानी 
घ्याि.े वछरण यंत्रात र्बसविलेल्या कागदी टेपिर प्रकिा काडािर, एका िणाकरता (म्हणजे त्या िणाचे 
र्बटण दार्बताच), एका स्तंभात, विवशष्ट संकेतानुसार, एक प्रकिा अवधक वछरे प़डािीत अशी योजना असते. 
ही वछरे अथातच िगेिगेळ्या ओळीत असतात. याप्रमाणे एका िणाचे वछरण झाल्यािर पुढच्या स्तंभात 
पुढच्या िणाचे वछरण होते. वछरण यंत्राचे वचत्र प्रकरण १७ मध्ये आढळेल. 
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पंचकाडय (Punch Card). आकृती १४·१ पाहािी. या काडाचा आकार ि जाडी आंतरराष्ट्रीय 
मान्द्यतेने ठरिलेली आहे. काडािर एकंदर १२ ओळींत ि ८० स्तंभात वछरे पडू शकतात. ओळींना िरून 
खाली १२, ११, ०, १, २, ३...,९ असे क्रमाकं वदलेले आहेत, तर स्तंभानंा डािीकडून उजिीकडे १, २, ३, 
....८० हे क्रमाकं वदलेले आहेत. क्र. ० ते ९ या अकं ओळीपैकी त्या त्या ओळीतील वछर हे त्या त्या 
(दशमान) अंकाचे वनदशवक असते. A ते Z िणवमालेतील एकेका अक्षराकवरता िरील दोन पैकी विवशष्ट 
ओळीतील एक वछर ि ० ते ९ या अंक-ओळीतील एक वछर अशी दोन दोन वछराची विवशष्ट जुळणी 
(combination) संकेताने ठरली आहे. विविध वचन्द्हाकंरता याचप्रमाणे दोन प्रकिा तीन वछराचं्या जुळण्या 
ठरलेल्या आहेत. सलग ि र्बराच मजकूर वछवरत करायचा असेल, तर एकानंतर दुसऱ्या, वतसऱ्या.... 
काडािर त्याचे वछरण चालू ठेिता येते. पण काडाचा विशषे उपयोग म्हणजे, एका प्रकरणाकरता एक काडव 
िापरून, िगेिगेळ्या प्रकरणाचंी मावहती स्ितंत्रपणे सगं्रवहत करून ठेिता येते. उदाहरणाथव—एखाद्या 
मोठ्या कंपनीतील प्रत्येक कमवचाऱ्याचा पगार, भते्त इ. संर्बंधीच्या सिव वहशरे्बाकरता एक काडव, याप्रमाणे 
कमवचारी-वततकी-काडे िापरून सिव आिश्यक मावहतीचा व्यिक्स्थत संग्रह करता येतो. 

 

 
आकृती १४·१ पंचकाडय (Punch Card) 

 
पंचटेप अथात पेपर टेप. आकृती १४·२ पाहािी. ही वचिट कागदाची अरंुद पण अखंड फीत प्रकिा 

पट्टी असते. वतची रंुदी जरुरीप्रमाणे कमीअवधक असते, ि त्यानुसार वछरे पडाियाच्या ओळी (channels, 
rows) कमीअवधक असतात; पण ५ ओळी कमीत कमी लागतातच. या पाच ओळींच्या टेपिर अथातच 
एका स्तंभात जास्तीत जास्त पाच वछरे पडू शकतात, ि टेपची रंुदी सुमारे दोन सें. मी. असते. 

 

 
आकृती १४·२ पंचटेप (Punch Tape) 

 
आता, स्तंभातील वछराचंी स्थाने ि संख्या यािंरून िगेिगेळे िणव व्यक्तविले जायचे असल्याने, 

नुसत्या ० ते ९ या दहा अंकाकंरताच चार वछरे आिश्यक ठरतात. (िाचकानंी आठ-चार-दोन-एक सूत्र 
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आठिाि)े. येथे एका स्तंभात ५ पयंत वछरे उपलब्ध असल्याने त्याचं्या िगेिगेळ्या जुळण्यानंी 
(combinations नी) २५=३२ िणव व्यक्त करता ंयेतील. पण स्तंभात एकही वछर नसणे-टेप कोरा असणे-
ही जुळणी विचारातून िगळािी लागते. ती कोणत्याही िणांची वनदशवक समजता येत नाहीं; नाहीतर, 
टेपच्या लारं्बीच्या मध्ये प्रकिा कडेला कुठेही कोरा टेप रावहला प्रकिा सोडला की, त्या कोऱ्या लारं्बीत जेिढे 
स्तंभ भरतील तेिढ्या प्रत्येक स्तंभात तो विवशष्ट िणव व्यक्त झाल्याचे समजाि े लागेल! साराशं, एकंदर 
उपयुक्त जुळण्या वमळतात ३१, ि त्यापंैकी १० जुळण्या दहा दशमान अंकाकंवरता जातात, आवण र्बाकीच्या 
२१ जुळण्यामंध्ये अत्यािश्यक अक्षरे, वचन्द्हे र्बसविता येतात. (र्बहुतेक संगणकाकंवरता ८ ओळींचा प्रशस्त 
टेप िापरला जातो, ि तेथे सिव िणांची अवभव्यक्तीही सुलभपणे होऊ शकते. येथे विषयाचे स्िरूप समजून 
घेण्याकरता केिळ पाच ओळींचा टेप घेतला आहे.) 

 
काडव प्रकिा टेपिर साध्या भाषेतील मजकुराचे वछरण होत असतानाच दशमान–ते–वद्वमान 

पवरितवन सुरू होते. अमुक िणाकरता (विशषेतः अकंिणांकरता) अमुक ओळीत वछरे असाियाची या 
संकेताचा पाया दशमान-वद्वमान संर्बधं हाच आहे. खालील तक्त्यािरून हे स्पष्ट होईल. दुसरी गोष्ट, 
संगणकाला सागंण्यात येणाऱ्या गवणतातील विविध संख्यािंर कोणत्या गवणती कृती कराियाच्या 
याविषयीच्या सूचनाचंाही मजकुरात अंतभाि असतो. (संख्याधारक शब्द ि सूचनाधारक शब्द याचंी मावहती 
गेल्या प्रकरणातच वदली आहे.) त्या सूचना, सोयीकरता त्याचं्या आद्याक्षरानंी व्यक्त झालेल्या, कशा 
वछवरत होऊ शकतात तेही समोरील तक्त्यािरून ध्यानी येईल. 

 
पेपरटेपिरील णिराचंा अन्ियाथय 

 
वछरणयंत्राच्या 
र्बटनािरील िणव 

त्याची टेपिरील 
अवभव्यक्क्त 

वछराच्या माडंणीचा 
वद्वमान अन्द्िय दशमान मूल्य संकेताने अथव 

० ०.... ० ० ० 
१ ०...० १ १ १ 
२ ०..०. १० २ २ 
३ ०..०० ११ ३ ३ 
४ ०.०.. १०० ४ ४ 
५ ०.०.० १०१ ५ ५ 
६ ०.००. ११० ६ ६ 
७ ०.००० १११ ७ ७ 
८ ००... १००० ८ ८ 
९ ००..० १००१ ९ ९ 
A ००.०. १०१० १० Add, र्बेरीज करा. 
S ००.०० १०११ ११ Subtract, िजा करा 
M ०००.. ११०० १२ Multiply, गुणाकार करा 
RS ०००.० ११०१ १३ Read from Store, 

स्मृवतभाडंारातून िाचा. 
WS ००००. १११० १४ Write in Store, 

स्मृवतभाडंारात वलहा. 
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टीप: िरीलपैकी प्रत्येक जुळणीत टेपिर सिात डािीकडच्या स्थानी वछर असल्याचे आढळते. 
पण जुळणीच्या अन्द्ियात, तसेच वतच्या दशमान मूल्यात त्या वछराचे अक्स्तत्ि विचारात घेतलेले नाही. 
(नाहीतर प्रत्येक जुळणीचे मूल्य १६ ने िाढले असते.) हा संकेत सोयीकरता केलेला आहे. दुसरी गोष्ट, 
आपणासं केिळ ‘वछराचं्या वलपीचे’ स्िरूप समजून घ्याियाचे असल्याने र्बाकीच्या जुळण्याचंा उल्लखे 
केलेला नाही. 

 
णिणरत मजकुराच्या अनुसार णिदु्यत्स्पंदाचंी णनर्नमती. साध्या वलपीतील मजकुराचे वछरसमूहामध्ये 

रूपातंर हा इष्ट भाषातंरातील केिळ पवहला टप्पा होतो; कारण संगणकाला साध्या वलपीतला मजकूर 
कळत नाही, तसाच वछवरत मजकूरही कळत नाही. त्याला समजणाऱ्या स्पंदाचं्या भाषेत हा मजकूर िाचनू 
दाखविणारे काहीतरी साधन मध्ये हि.े अशा साधनाला ‘िाचवनक’ म्हणणे इष्ट ठरते. [लेखक ि लेखवनक 
यातील फरकाप्रमाणेच िाचक ि िाचवनक यातंील फरक समजािा, इंग्रजीत याला Reader म्हणतात]. 
िाचवनक यंत्राच्या कायवपद्धतीचे स्िरूप आकृती १४·३ िरून ध्यानी येइल. 
 

 

आकृती १४·३ पेपरटेप सरकििारे ि िाचिारे साधन 
 

वछवरत कागद (काडव प्रकिा टेप) या यंत्रातून पुढे सरकत असताना, कागदाचा मागील पृष्ठभाग 
धातूच्या एका पत्र्यािरून सरकत जातो की जो पत्रा िीजप्रिाहाशी सरं्बंवधत असतो. कागदाच्या पुढच्या 
र्बाजूिर, एका स्तंभात वजतकी वछरे असू शकतात वततके, (उदा. काडाकरता १२) ताराचंी लिवचक अगे्र 
असलेले लहान लहान कंुचले (ब्रश) अपेवक्षत वछराचं्या जागी माफक जोराने सतत दार्बत असतात, ि 
स्तंभातील ज्या ज्या स्थानी वछर पडलेले असेल त्या त्या स्थानािरील ब्रशाचा पत्र्याला स्पशव होऊन त्या 
ब्रशातून िीज िाहते. या प्रिाहामुळे मग कागदािरील त्या विवशष्ट िणाची वनदशवक अशी ‘स्पंद-र्बंद’ 
मावलका वनयोवजत सरणीतून िाहािी अशी योजना असते. थोडक्यात, या स्पशवसिंदेी ब्रशाचं्या साह्याने 
कागदािरील वछवरत िणव सगंणकाला त्याच्या भाषेत पोचविला जाण्याची सोय होते. 

 
आणखी एका सोयीच्या तंत्राने हे काम साधतात. पचंकाडव, पंचटेप याचंी सरक चालू असतानाच्या 

मागािर विवशष्ट वठकाणी, त्याचं्या एका र्बाजूला एक प्रकाशमान वदिा ि दुसऱ्या र्बाजूस, काडव प्रकिा टेप 
याचं्या एका स्तंभात वजतकी वछरे असू शकतील त्या प्रत्येक वछराच्या जागेच्या सम्मुख (against a hole) 
एक एक ‘प्रकाश-विदु्यत्-घट’ (Photocell) र्बसविलेला असतो. या घटािर प्रकाश पडताच त्यातून 
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िीजप्रिाह वनघतो. अथात् ज्या ज्या घटाचं्या समोर वछरे येतात तेिढ्याच घटातूंन िीजप्रिाहाची वनर्ममती 
होते, ि वछर-ते-स्पंद या भाषातंराचे काम साधते. 

 
त्िरा-संतुलक सरण्या (Buffer Memories). िाचवनक यंत्रणेद्वारे कागदािरील वछवरत मजकूर 

कषुवकशील टेपिर स्थलातंवरत होतो, पण तेथूनही तो संगणकाच्या प्रधान स्मृवतभाडंारात परस्पर पोचविला 
जात नाही. कषुवकटेपिरून वनिवेशत होतानाही त्याची त्िरा भाडंाराच्या स्िीकार-त्िरेइतकी नसते. कारण, 
काही झाले तरी टेपद्वारा वनिशेन ही एक यावंत्रकी हालचाल असते ि भाडंाराचे कायव विजेच्या त्िरेने पार 
पडणारे असते. या दोन त्िराचें संतुलन होणे (अद्यापही) आिश्यक असते. याकरता, टेपिरील मजकूर, 
संगणकाच्या अंतभागात तवन्नवमत्त र्बसविलेल्या अनेक क्ललप्-ललॉप् सरण्यािंर प्रथम उतरिनू घेतला 
जातो. या सरण्या म्हणजे मागे प्रकरण १२ मध्ये िर्मणलेल्या ‘सरक-सारण्या’ (Shift Registers) असतात. 
मजकुरातील िगेिगेळे शब्द िगेिगेळ्या सरण्यािंर उतरले जातात. येथे पूणव प्रकिा पुरेसा मजकूर येऊन 
पोचला की तेथून तो भाडंारात सरकविण्याचे काम सुरू होते. 

 
दुभाषी पुनलेखणनक (Converters). 

 
कागदी टेप, काडे, मगॅ्नेवटक टेप यािंर त्याचं्या त्याचं्या पद्धतीने ि संकेताप्रमाणे गवणताचा मजकूर 

‘वलवहला’ जातो. पण अनेक िळेा एका प्रकारच्या लेखनपटािरून दुसऱ्या प्रकारच्या लेखनपटािर त्याचे 
पुनलेखन आिश्यक असते. हे घडविणारे साधन अथातच वसद्ध झाले आहे. अशा साधनामध्ये योग्य तऱ्हेने 
िाचवनकाचे काम करणारी यंत्रणा ि िाचलेल्या मजकुराचे इष्ट भाषेत (इष्ट प्रकारात) पुनलेखन करणारी 
दुसरी यंत्रणा या जोडलेल्या असतील हे कल्पनेने जाणता येते. अशी साधने सुट्टी प्रकिा मोठ्या संगणकांची 
र्बाह्यागें (Peripherals) म्हणून उपलब्ध असतात. 

 
या साधनाच्या आणखी िगेळ्या प्रकाराचंा उल्लखे येथे इष्ट िाटतो. अखंवडतपणे (continuously) 

वमळत असलेल्या मावहतीची, लागोपाठच्या सूक्ष्म कालखंडातंील मूल्ये वटपून (sample करून), ती अंकीय 
संगणकाला (Digital Computer ला) पोचविण्यायोग्य करणाऱ्या कन्द्व्हटवरची मावहती प्रकरण १ मध्ये 
िाचलेली आठित असेल. या साधनाला Analogue-to-Digital Converter (संके्षपाने A/D Converter) 
म्हणतात. याच्या उलट काम करणारा D/A Converter ही असतो. दुभाषी-पुनलेखवनक यंत्रणेचे हे 
आणखी दोन प्रकार होत. 

 
याप्रमाणे, गवणताचा/समस्येचा मजकूर संगणकाच्या स्िाधीन करतानाचे टप्पे आपण पावहले, आता 

घातलेल्या गवणताचे/समस्येचे उत्तर संगणकाकडून आपल्याला प्राप्त होतानाचे टप्पे पाहू. 
 

उत्पतन यतं्रिा 
 

या यंत्रणेला अवधक अथवपूणव नाि द्यायचे तर उत्तर-वितरण यंत्रणा असे नाि देता येईल. संगणकाने 
सोडविलेल्या गवणती समस्येचे उत्तर (आवण अथात् गवणती काम अनेक वहशरे्बाचें असेल तर त्याचंी उत्तरे) 
या यंत्रणेद्वारा संचालक व्यक्तीला पोचतात. ही उत्तरे साध्या भाषेत व्यक्त झालेली आवण र्बहुधा कागदािर 
टंवकत प्रकिा मुवरत झालेली असतात. या वक्रया यावंत्रकी गतीने व्हाियाच्या असल्याने, संगणकाच्या 
आतील भागात होणाऱ्या कामाच्या विदु्यत-त्िरेशी तुलना करता फार सािकाशीने होतात. याकारणे, येथे 
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पुनः त्िरा-संतुलक सरण्याचंी योजना केलेली असते. गवणताची अवंतम उत्तरे वनघत जातात तसतशी ती 
प्रधान संग्रहात माडंली जातात. नंतर ती या संतुलक सारण्यािंर येऊन क्स्थराितात ि यथाक्रम 
टंवकत/मुवरत होत राहतात. 

 
एकंदरीने पाहता, उत्पतन यंत्रणेतील सिव टप्पे हे वनिशेन व्यिस्थेतील टप्पेच असतात, पण 

उलट्ा क्रमाने असतात; मात्र येथे शिेटचा टप्पा सहसा वछवरत काडे प्रकिा टेप प्रसिणारा नसतो. (काही 
िळेा संगणकाने काढलेली उत्तरे पुनरुपयोगाकरता जपून ठेिायची असल्यास उत्तराच्या मजकुराची वछवरत 
काडेही मुवरत उत्तरारं्बरोर्बर संगणकातून र्बाहेर पडािीत अशी दुहेरी स्िरूपाची योजना असते.) 

 
उत्तर प्राप्त होण्याचा सिात साधा प्रकार म्हणजे, ते इलेक्क्रक टाइपरायटरमधून टंवकत होऊन 

वमळणे हा होय. या यंत्रात, कागदािर िणव टंकणाऱ्या दाडंीचे संचालन विदु्यत् संदेशाने होते एिढेच. पण 
येथेही मजकुरातील एक एक िणव छापला जात असल्याने ही व्यिस्था कमालीच्या मंद गतीची असते. या 
गैरसोयीिर तोड म्हणून रुतमुरणाच्या (High-Speed Printing च्या) अनेक व्यिस्था वसद्ध झाल्या आहेत. 
त्यापंैकी एकीची खाली वदलेली रूपरेषा मनोरंजक िाटेल:– 

 
रुत मुरि योजना–कोणताही मजकूर छापण्यास आिश्यक वततक्या सिव िणाचे ठसे (अथात् 

उलटे ठसे) ज्याचं्या धािािंर (Rim िर) ठराविक क्रमाने र्बसविलेले आहेत अशा, सारख्या आकाराच्या 
अनेक चकत्या प्रकिा चाके एका दाडं्यािर शजेारीशजेारी घट्ट र्बसविलेली असतात. ती अशी र्बसविलेली 
असतात की, कोणत्याही एखाद्या िणाचे सिव चाकािंरील ठसे, दाडं्याशी समातंर असणाऱ्या एका ओळीत 
येतात. मजकुराच्या एका ओळीत वजतके िणव छापले जाियाचे असतात, (छपाईच्या भाषेत, छपाईचे 
वजतके वखळे माितात,) वततकी चाके दाडं्यािर र्बसविलेली असतात. ही सखं्या १२०-१६० पयंत असते. 
एिढ्या योजनेने मजकुराची पूणव ओळ एकदम छापणारा एक रुळ वसद्ध होतो. हा रुळ त्याच्या अक्षाभोिती 
ठराविक रुत गतीने वफरत ठेिलेला असतो. 

 
रुळालगत, पण इष्ट तेिढे अल्प अंतर सोडून कार्बवन वरर्बन (टाइपरायटरमध्ये असते तशी काजळ 

लािलेली फीत) र्बसविलेली असते. मात्र येथे ओळीतील सिव िणव प्रायः एकदम छापले जाियाचे असल्याने 
वफतीची रंुदी ही ओळीच्या लारं्बीइतकी असते. वफतीच्या पलीकडे छापायचा कागद र्बसविलेला असतो. 
कागदाच्या पवलकडे, प्रत्येक चाकापुढे एक असे हातोडे र्बसविलेले असतात. आकृती १४·४ िरून या 
व्यिस्थेच्या रचनेची कल्पना येईल. 
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आकृती १४·४ संगिकातून िाहेर पडिाऱ्या मजकुराच्या रुत-मुरिाच्या एका रचनेचा आराखडा 
 

या योजनेतील मुख्य तत्ि पुढीलप्रमाणे असते : हे हातोडे संगणकाच्या उत्पतन विभागातून 
वनघणाऱ्या िीजस्पंदानंी कायाक्न्द्ित होतात ि कागदािर ठोके मारतात. त्या त्या हातोड्याला स्पंद पोचनू 
तो कागदािर आपटण्याची िळे अशी साधली जाते की, मजकुरातील त्या जागेिर छापायचा इष्ट तो िणव 
(अथात वफरत्या रुळािरील त्या िणाचा ठसा) कागदाच्या ि हातोड्याच्या संमुख येताच हातोडा कागदािर 
आपटािा. एखाद्या िणाचा ठसा नुकताच कागदाजिळून पुढे गेला, असला, तर तो पनुः कागदासन्द्मुख 
येण्यास, रुळाच्या सुमारे एका फेरीच्या िळेाइतका िळे लागतो. पण हा िळे अत्यल्प असतो, ि पवरणामतः 
ओळीतील सिय ििय प्रायः एकाच क्षिी िापले जातात! 

 
एका ओळीचे मुरण होताच कागद (ि कार्बवन वरर्बन) इष्ट तेिढे अंतर पुढे सरकतात. ही सरक चालू 

असताना हातोडे अथातच स्िस्थ असतात. एका वमवनटात अशा १२०० पयंत ओळी छापल्या जातात! 
 

णनिेशन-उत्पतन यतं्रिाचें निनिीन प्रकार. 
 
सामान्द्य प्रतीच्या संगणकामध्ये जी व्यिस्था असते, ि वजला अत्यािश्यक व्यिस्था म्हणता येईल, 

वतची मावहती िर सावंगतली. पण या र्बार्बतीत अवधक त्िरा ि सोय साधािी म्हणनू अनेकविध प्रयोग सतत 
चालू असतात. खाली अशा एका प्रयोगाची-व्यिस्थेची-त्रोटक मावहती सावंगतली आहे. ही व्यिस्थाही आता 
१९७० नंतरच्या दशकात निीन रावहली नाही. पण या र्बार्बतीतल्या संशोधन के्षत्राच्या व्याप्तीची कल्पना 
तीिरून करता येईल. 

 
ििाऐिजी आकृतींचे णनिेशन ि उत्पतन. अनेक शास्त्रीय प्रयोगाचें वनष्ट्कषव हे त्या त्या प्रयोगाकरता 

योजलेल्या उपकरणातूंन आपोआपी उठणाऱ्या आलेखाच्या रूपाने वमळतात, ि वनष्ट्कषांचे िाचन साकल्याने 
करण्याच्या दृष्टीने ते सोयीचे असतात. (त्या आपोआपी यंत्रणेला ‘ऑटोमवॅटक रेकॉवडंग’ म्हणतात.) या 
आलेखाचं्या माध्यमाने प्रयोगातील ज्या दोन गुणविशषेाचें (variable properties चे) परस्परसंर्बंध व्यक्त 
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झालेले असतात, त्या गुणविशषेासंंर्बधंीचे आणखी काही गवणत संगणकाकडून सोडिनू घ्याियाचे 
असल्यास, प्रयोगकत्याला आलेखािरील सिव महत्त्िाच्या प्रर्बदंूची वनर्बधंने (Co-ordinates, म्हणजेच त्या 
गुणविशषेाचंी त्या त्या स्थानाचंी मूल्ये) मोजून, त्याचंा तक्ता िगैरे करून, ती मूल्ये संगणकाला पुरिािी 
लागतात. याऐिजी, असा आलेखच संगणकाच्या सुपदुव करता आला ि संगणकाने स्ितःच त्यािरील 
वनर्बधंनमूल्ये मोजून इष्ट ते गवणत केले तर फार सोयीचे होईल, हे शास्त्रज्ञानंा सुचले असेल तर ते रास्तच 
होय. कल्पक तंत्रज्ञाचं्या ि विज्ञानितंाचं्या डोक्यातून मग खालील योजना वनघाली : 

 
मायलर नािंाच्या एका वचिट प्लॅक्स्टकच्या वफल्मच्या एका र्बाजूिर, योग्य तेिढ्या जिळ जिळ ि 

समातंर असे, सूक्ष्म जाडीचे ि इष्ट तेिढ्या खोलीचे चरे पाडून घ्याियाचे. नंतर वफल्मच्या दुसऱ्या र्बाजूिर 
तसेच चरे, पण पवहल्या चऱ्याशी काटकोनात पाडायचे, म्हणजे उभ्या-आडव्या रेघाचंा आिश्यक तो ग्राफ् 
पेपर (आलेखपट) तयार झाला. या चऱ्यातून मग रासायवनक प्रवक्रयेने ताबं्याच्या िखाचा थर र्बसिायचा. 
या जणू ताबं्याच्या सूक्ष्म ताराच त्या वफल्मिरील खाचातूंन शजेारी-शजेारी सरळ ि समातंर र्बसविल्या असे 
झाले. आलेख पटाच्या कडािंर चऱ्याचं्या टोकानंा मात्र खऱ्या सूक्ष्म तारा जोडून त्या संगणकास 
पोचविलेल्या असतात. पण या व्यिस्थेत कोणतीही तार दुसऱ्या कोणत्याही तारेस वचकटलेली नाही हे 
ध्यानी घ्याि.े आता या आलेखपटािर विशषे प्रकारच्या लेखणीने (stylo or pen ने) इष्ट तो आलेख 
काढता, वगरिता येतो. या लेखणीचे िीजप्रिाहासरं्बंधीचे काही एक िैवशष्ट्ट् असते, की ज्यामुळे, ती 
ग्राफपेपरिरील ज्या ज्या रेषािंरून-रेषाचं्या फुल्यािंरून-जाईल, त्या त्या रेषामंधून तत्काल विदु्यत्स्पंद 
िहािते, ि ते संगणकास पोचािते अशी योजना असते. 

 
आता समजा क्ष₁, क्ष₂, क्ष₃........या प्रस्तुत ग्राफपेपरील उभ्या रेषा आहेत ि य₁, य₂, य₃........या 

आडव्या रेषा आहेत. अशा पवरक्स्थतीत आलेख काढणारी लेखणी या रेषाचं्या ज्या ज्या फुल्यािंरून जाईल 
त्या त्या फुल्याचं्या क्ष, य रेषातूंन स्पंद िाहतील ि त्या फुल्याचंी वनर्बंधनमूल्ये (coordinates) संगणकाला 
क्रमाने कळविली जातील, पवरणामतः प्रयोगातील त्या दोन गुणविशषेाचें परस्परसंर्बंध दशवविणाऱ्या 
मूल्याचं्या जोड्या संगणकाला कळविण्यात येतील ि संगणक त्याचें इष्ट ते गवणत त्िरेने करेल, ही 
वनिशेनपद्धती नुसत्या आलेखाकरताच नव्हे तर विविध आकृतींकरताही योजता येते. 

 
संगणकाने सोडविलेल्या गवणताची उत्तरेही गवणतज्ञानंा आलेख प्रकिा आकृतींच्या रूपातं वमळू 

शकतील हे आता तकाने ताडता येईल. त्याकवरता िरील व्यिस्थेच्या उलट स्िरूपाची व्यिस्था वसद्ध 
ठेिािी लागेल इतकेच. एिचं, टंवकत प्रकिा मुवरत मजकुराच्या माध्यमाऐिजी, जरूर तेव्हा आलेख-
आकृतींच्या माध्यमाने संगणकाशी संपकव  साधला जातो. या सदराखाली येऊ शकेल अशा उत्पतनाचे प्रकिा 
उत्पन-दशवनाचे (output display चे) कायव करणाऱ्या आणखी एका अवभनि योजनेची मावहती खाली 
सावंगतली आहे. िाचकानंा तीही मनोरंजक िाटेल. 

 
कॅथोड रे ट्यूि (Cathode Ray Tube, C. R. T.). 

 
मागे प्रकरण ६ मध्ये आपण थर्ममऑवनक व्हाल्व्हची मावहती करून घेतली. त्या व्हाल्व्हशी काही 

र्बार्बतींत साधम्यव असलेल्या मोठ्या आकाराच्या अशा वनिात कॅथोड् रे टू्र्बच्या साह्याने हे काम साधतात. 
आकृती १४·५ पाहािी. फनेलच्या आकाराच्या या र्बंद नळीच्या रंुद टोकािर आतल्या र्बाजूने फॉस्फरेसंट 
पदाथाचा पातळ लेप लािलेला असतो. हा लेपाचा पडदा एरिी अपारदशवक असतो, पण नळीत वनमाण 
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होणारा इलेक्रॉन्द्सचा झोत आतून पडद्याच्या ज्या ज्या भागािर पडेल तेिढाच भाग प्रकावशत होतो ि काही 
अल्पकाल प्रकावशत राहतो. फॉस्फरेसटं पदाथांचा हा गुणधमव असतो. नळीच्या दुसऱ्या (वनमुळत्या) 
टोकाला, वपचकारीतून पाण्यासारख्या रिाची जोरदार धार वनघािी तशी ‘इलेक्रॉन्द्स ची धार’ वनमाण 
करणारे घटक र्बसिलेले असतात. त्यापैकी, नळीच्या अगदी मागील टोकाला र्बसविलेल्या कॅथोडमधून 
(ऋणाग्रातून) इलेक्रॉन्द्सचा एक झोत र्बाहेर पडतो; हा झोत नंतर त्याला अवधक आिळता (focussing) ि 
अवधक िगेिान करणाऱ्या साधनामंधून जातो ि त्याची प्रभािी धार र्बनते. हे घडिणाऱ्या घटकाचं्या 
समुच्चयाला यथाथवतेने ‘इलेक्रॉन गन्’ म्हणतात. पडद्याच्या अलीकडे योग्य अंतरािर धारेला डािी/उजिी 
तसेच िर/खाली िळविणारी साधने र्बसविलेली असतात. ही धारेला िळविणारी साधने आपल्या प्रस्तुतच्या 
वििचेनाशी संर्बवंधत ि महत्त्िाची आहेत; त्याचं्या कायाचे वनयमन हे संगणकाकडून वमळणाऱ्या उत्तरातील 
क्ष, य या वनर्बधंनाचं्या मूल्यािंर अिलंर्बून राहील अशी योजना असते. पवरणामतः सगंणकाकडून वमळणारे 
उत्तर कॅथोड रे टू्र्बच्या पडद्यािरील प्रकावशत आकृतीच्या स्िरूपात वमळते! 

 

 
आकृती १४·५ कॅथोड रे टू्यि (Cathode Ray Tube, CRT). 

क. कॅथोड अथात् ऋणाग्र; इ. ग. इलेक्रॉन् गन्; डा. इलेक्रॉन्द्सच्या धारेला डािी/उजिीकडे 
िळविणाऱ्या पट्टट्ा; ि. धारेला िर/खाली िळविणाऱ्या पट्टट्ा; धा. इलेक्रॉन्द्स ची धार; प. फॉस्फरेसटं् 
पडदा ि त्यािर इलेक्रॉन्द्स च्या हालत्या धारेमुळे वनघालेला आलेख. 

 
या साधनाच्या साह्याने नुसते आलेख, आकृतीच नव्हते, तर िणवयुक्त मजकूरही दाखविला जाऊ 

शकतो. याकरता टू्र्बच्या अंतरवचनेत आणखी काही घटकाचंी भर घालािी लागते. इलेक्रॉन्द्सची धार इष्ट 
वदशनेे िळविणारे घटक ि पडदा याचं्यामध्ये आिश्यक त्या सिव िणाच्या आकृतींच्या खाचा पाडून 
र्बनविलेली (पण त्या खाचा नसत्या तर इलेक्रॉन्द्सना पूणवतया अपारदशवक अशी) एक जाळी (mask) 
र्बसविलेली असते. उत्तराच्या मजकुरातील त्या त्या िणाचे संदेश जसजसे या टू्र्बला पोचतात, तसतशी 
इलेक्रॉन्द्सची धार जाळीतील त्या त्या िणाकडे िळविली जाते, त्याचं्या खाचातूंन आरपार जाते ि यामुळे 
वतच्या छेदाला त्या त्या िणाची आकृती येते. पुढे तो िणव पडद्यािर योग्य जागीच ‘प्रकावशत’ व्हािा याकरता 
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धार पुनः एकदा इष्ट वदशनेे िळविली जाते. ही आकृती पडद्यािर फार थोडा िळे वदसत राहते, पण तेिढ्या 
अिधीत वतचा फोटो घेऊन ठेिता येतो. 

 
आपल्या मनातली गवणती समस्या आपण संगणकाला सावंगतली, त्याने ती माडूंन घेतली, 

सोडविली ि वतचे उत्तर आपणास हि ेअसलेल्या स्िरूपात पोचते केले, या गोष्टी कशा घडतात ते आपण 
पावहले. िरिर पाहता आपले काम झाले आहे. पण पुनः एकदा या साधनाच्या अंतभागात जाऊन, या सिव 
कामवगरीचे वनयंत्रण तेथे कसे केले जाते हे आपणासं पाहाियाचे आहे. त्या पाहाणीची मावहती आता पुढील 
प्रकरणी सागंू. 
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प्रकरि : १५ 
सगंिकाचा णनयतं्रि णिभाग (Control Unit) 

 
‘संगणक गवणत सोडितो’, ‘गवणताचे उत्तर वनर्मदष्ट स्िरूपात परत करतो’, या तऱ्हेचे शब्दप्रयोग 

येथिर अनेकदा केलेले आढळतील. या शब्दप्रयोगात, संगणक म्हणजे कुणी व्यक्ती आहे ि वतच्या 
कतृवत्िाचे वििचेन चालू आहे, असा आभास वनमाण होतो. िस्तुक्स्थती तशी मुळीच नाही. पण, संगणकाच्या 
अंतभागातील जडस्िरूप सरण्यामंध्ये योग्य क्रमाने घडणाऱ्या ज्या अनेक घटनाचंा पवरपाक म्हणनू 
गवणताचे उत्तर वमळते, त्याचंा जो िारंिार उल्लखे एरिी करािा लागला असता, तो अशा कतवरी प्रयोगाने 
टाळता येतो. संगणकाच्या वनयंत्रण विभागाच्या र्बार्बतीत तर असा कतवरी शब्दप्रयोग अवधकच अपवरहायव 
ठरतो. पण येथेही प्रत्यक्ष काय घडते, ते का ि कसे घडते, हे जाणनू घेण्याचे आपले प्रधान उवद्दष्ट आहे. ते 
उवद्दष्ट पार पडत असताना मग अशा िाक्यप्रयोगानंा फारशी हरकत नसािी. 

 
इतर विभागाच्या कायािर या विभागाचे वनयंत्रण असते, ि तो त्याचंा समन्द्िय संभाळत असतो हे 

लक्षात घेतल्यास, हे काम त्या विभागाचं्या कामापेक्षा अवधक महत्त्िाचे म्हणता येईल. आधीच्या प्रकरणातूंन 
र्बाकीच्या चार विभागाचं्या कामाची मावहती सागंताना, ती कामे पार पडण्यामागे असणाऱ्या कारणपरंपरा 
सावंगतल्या नव्हत्या. आता प्रस्तुत वनयतं्रणविभागाच्या िणवनात ती मावहती वमळेल. आधीच्या मावहतीतील 
काही र्बार्बींचे उल्लखे येतील, तेथे तेथे िाचकानंी इष्ट तर त्या र्बार्बी पुनः िाचनू संदभव जुळिनू घ्यािते. 

 
आकृती १५·१ मध्ये संगणकाच्या कामाचा आराखडा (flow diagram) वदला आहे, त्यािरून, काम 

पार पडत असतानाच्या पायऱ्याचंा क्रम ध्यानी येईल. वनयतं्रण विभागाचे ितुवळ आराखड्यात मध्यभागी 
दाखविले आहे, पण याचा अथव असा होऊ नये, की संगणकाच्या रचनेत या विभागाचे स्थान मध्यिती 
असते. उलट, ते सिवत्र पसरलेले असते, असे एका दृष्टीने म्हणता येईल. त्याच्या ताराचें जाळे र्बाकीच्या 
सिव विभागात पोचलेले असते ि त्या तारातूंन जाणाऱ्या-येणाऱ्या संदेशाचं्या माध्यमाने त्याचा प्रत्येक 
विभागाशी सतत संपकव  असतो. आकृतीत, दोन्द्ही वदशानंा र्बाणाची टोके असलेल्या रेघानंी हे दशवविले आहे. 

 
संगणकास घातलेले गवणत, या विभागाच्या वनयतं्रणाखाली आपोआप कसे सोडिनू वमळते, हे 

आपणासं समजून घ्याियाचे आहे. संगणक-विज्ञानाचा प्रचंड विस्तार पाहता, खाली सावंगतलेली 
एतवद्वषयक मावहती ही केिळ स्थूल रूपरेषा आहे. पण मागील सिव प्रकरणातंील मावहतीच्या आधारे, 
संगणकाच्या कायवपद्धतीचे एक पूणव वचत्र उभे करणारा तो महत्त्िाचा दुिा आहे. तो समजण्याकरता प्रथम 
काही संर्बवंधत गोष्टी अिगत करून घेतल्या पावहजेत त्या अशा :– 
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आकृती १५·१ संगिकाच्या काययपद्धतीचा आराखडा (Flow Diagram) 

 
कोणत्याही गवणतातील प्रकिा वहशरे्बातील ‘संख्या’ ि त्यासंिंधीच्या ‘सूचना’ याचें णनिेशन 

सरणमसळ केले जात नाही. सिव सूचना योग्य क्रमाने आधी सावंगतल्या जातात, ि नंतर, त्या सूचना 
क्रमिारीने ज्या संख्यानंा लागू असतात त्या संख्याचंी यादी (series) पुरविली जाते. फेराइट् कड्याचं्या 
स्मृवत-संग्रहामध्येही या दोन प्रकारच्या ‘शब्दाचं्या’ याद्या िगेिगेळ्या प्रदेशात मांडल्या जातात. (प्रकरण १३ 
मध्ये उदाहरणादाखल घेतलेल्या संग्रहात सूचनाकंवरता क्र. १०० ते १९९ ि संख्याकंरता २०० ते ४०९५ ही 
स्थाने राखून ठेिल्याचे सावंगतले आहे.) 

 
वनयतं्रण विभागात एक विशषे रवजस्टर अथात क्ललप्-ललॉप् मावलका असते, की वजच्यािर, गवणत 

सुटत असताना ज्या सूचनेची (सूचना-शब्दाची) अम्मलर्बजािणी चालू असते, तो शब्द, अम्मलर्बजािणी 
चालू असेपयंत वलवहलेला राहतो. हा शब्द अथातच या कामाकवरता स्मृती-भाडंारातून आणिनू येथे 
उतरून घेतलेला असतो. त्याचे काम संपताच (तो पुसला जाऊन) पुढचा सूचना-शब्द उतरून घतला 
जातो ि त्याची अम्मलर्बजािणी सुरू होते. या रवजस्टरला Instruction Register म्हणतात. त्याला 
‘सूचना-धावरणी’ म्हणजे ठीक होईल. हे रवजस्टर, भाडंारातील सिव स्थानानंासिव पत्त्यानंा जोडलेले 
असते; पण हे जोडणाऱ्या सिवच तारातूंन स्पंदाचंी आिक-जािक सदैि चालू असते असे नाही. मध्ये 
र्बसविलेल्या ‘योग्य वनिड’ (Selection) करणाऱ्या यंत्रणामुंळे योग्य तीच स्थाने योग्य िळेी रवजस्टरला 
जोडली जातात ि जोडणाऱ्या तारातूंन जाियाचे ते स्पदं जातात. वनिड करणाऱ्या यंत्रणाचें काम हे या 
विभागाचे एक महत्त्िाचे काम म्हणता येईल. याचे वििचेन पुढे येणार आहे. 

 
सूचना धावरणीशजेारी दुसरी एक क्ललप्-ललॉप् मावलका असते, की वजच्यािर, अम्मलर्बजािणी 

चालू असलेल्या सूचनेचा, संग्रहातला फक्त पत्ता, तेिढ्या िळेपयंत वलवहलेला राहतो. पत्त्याचा क्रमाकं 
दशवविण्याकरता मोजके वद्वमानाकं (Bits) पुरतात. (उदा. प्रकरण १३ मध्ये उल्लेखलेल्या आपल्या 
संग्रहातील कोणताही पत्ता १२ वद्वमानाकंानंी माडंता येतो. तेव्हा तेथे या दुसऱ्या मावलकेत १२ क्ललप्-ललॉप् 
असले म्हणजे पुरेसे ठरतात.) या मावलकेला ओघानेच Instruction Counter म्हणतात. वतला ‘सूचना 
क्रमाकं धावरणी’ प्रकिा सोयीकरता, ‘क्रमाकं धावरणी’ म्हणता येईल. 
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संगणकाच्या अंकगवणत विभागात सूचना-धावरणीच्याच तऱ्हेची ४ रवजस्टरे-क्ललप्-ललॉप् मावलका 
असतात. (क्ववचत् तीनच मावलकािंर काम भागिले जाते.) या मावलका ि भाडंारातील संख्या माडंलेली 
सिव स्थाने-पते्त-जोडलेले असतात. पण येथेही, मागात र्बसविलेल्या वनिड-यंत्रमामुंळे योग्य त्याच 
स्थानाशंी योग्य िळेी संपकव  प्रस्थावपत होतो. यापकैी दोन मावलकािंर, त्या दोन विवशष्ट संख्या 
(operands) भाडंारातून आणनू उतरून घेतल्या जातात, की ज्यािंर इष्ट गवणती कृती (उदा. र्बेरीज) 
व्हाियाची असते. वतसऱ्या रवजस्टरिर गवणती कृतीचा वनकाल (उदा. आलेली र्बरेीज) वलवहला जातो. 
गुणाकार, भागाकार याचं्या कृती पार पाडण्याकरता आणखी एक (चौथे) रवजस्टर लागते. 

 
र्बेरजेची तसेच िजार्बाकीची कृती करणाऱ्या सरण्या (Adders, Subtractors, प्रकरण १० पहाि)े 

ि त्या कृती योग्य तऱ्हेने पुनः पुनः घडिनू गुणाकार, भागाकार करणाऱ्या सरण्या, संख्याधारक 
मावलकाचं्या शजेारी र्बसविलेल्या असतात, ि त्यानंा त्या योग्य प्रकारे जोडलेल्या असतात. (आकृत्या 
१०·६, ११·२ पहाव्यात, तसेच प्रकरण १० मधील संर्बवंधत मावहती पनुः िाचािी). 

 
भाडंारात क्रमाने माडंल्या गेलेल्या संख्या योग्य क्रमाने अंकगवणत विभागात हलविल्या जाऊन 

त्यािंर इष्ट गवणती कृती केली जािी, याचे वनयंत्रण विभागाकडून होते, पण आकडेमोडीत कराव्या 
लागणाऱ्या वनत्याच्या अशा गौण गोष्टींचे वनयंत्रण अंकगवणत विभागातच स्ियंभपूणे व्हाि े अशी योजना 
असते. उदा. िजार्बाकी व्हाियाची असल्यास िजा घालिायच्या संख्येची पूरक संख्या तयार करणे, 
गुणाकार-भागाकारात सरं्बंवधत संख्या डािी-उजिीकडे सरकविणे, तसेच आलेले वनकाल भाडंारात 
पाठविणे, या गोष्टी अंकगवणत विभाग स्ितः योग्य वरतीने पार पाडतो. 

 
संचालक व्यक्तीने संगणकाचे ‘स्टाटव’ (‘काम सुरू करा’) चे र्बटण दार्बताच सिवप्रथम ि महत्त्िाची 

गोष्ट घडते ती म्हणजे संगणकाचे घड्याळ सुरू होते, ि त्याचे स्पंद सिव विभागात पोचू लागतात, आवण ते 
पुढील सिव कामाच्या िळेापत्रकाचे वनयंत्रण करतात. (प्रकरण १२ मध्ये याविषयी सावंगतलेली मावहती 
आठिािी/पुनः िाचािी). 

 
र्बाहेरील र्बाजूने काम सुरू होते ते म्हणजे वनिशेनाचे. मजकुराचा मगॅ्नेवटक टेप सरकू लागतो, 

िाचवनक यंत्र त्यािरील मजकुराचे योग्य त्या ‘स्पंद-र्बंदात’ रूपातंर करते ि ते स्पंद-र्बंद स्मृवतभाडंारात 
पोचनू मजकुराचे घटक तेथील योग्य त्या पत्त्यािंर उतरून घेतले जातात. 

 
गवणताचा मजकूर सागंण्याचे संपताच ते सोडविण्याचे (Computation चे) काम सुरू व्हाि ेअशी 

आपोआपी योजना असते, आवण त्याकवरताची पवहली आिश्यक पायरी म्हणनू, सूचनाचं्या यादीतील 
पवहल्या सूचनेच्या पत्त्याचा क्रमाकं, सूचना-क्रमाकं-धावरणीिर उठतो. येथपासून पुढे, गवणत सुटण्याचे 
आपोआपी (automatic) काम सुरू होते असे म्हणता येते. 

 
गवणत सुटताना पुढील गोष्टी क्रमाने घडतात :– 
 
(१) क्रमाकं-धावरणीिर माडंलेल्या पत्त्यािरील सूचना-शब्द, भाडंारातून आणिनू सूचना 

धावरणीिर उतरविणे; 
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(२) त्या शब्दाचा अथव लािणे, म्हणजेच त्याचे Interpretation प्रकिा Decoding करणे; ि नंतर 
त्याची अंमलर्बजािणी करणे; यात पढुील गोष्टी येतात– 

 
(क)  भाडंारातील कोणत्या स्थानािंर इष्ट संख्या वलवहलेल्या आहेत त्या स्थानाचें पते्त अिगत 

करून घेणे; तसेच, 
(ख)  त्या संख्यािंर कोणती कृती व्हाियाची यासंर्बधंीची सूचना (operation code) िाचणे ि 

लगेच, अन्द्ियाथानुसार त्या सूचनेची अंमलर्बजािणी करणे. अंमलर्बजािणी पुढीलप्रमाणे 
होते– 

(ग)  सूचनेत वदलेल्या संख्या भाडंारातून त्याचं्या पत्त्यािंरून हलिनू अंकगवणत विभागात 
पाठविणे, अथात तेथील रवजस्टरािंर त्या उतरविणे, ि 

(घ)  जी गवणती कृती सूवचत केलेली असेल ती पार पाडणाऱ्या सरणीला कामाचा संदेश 
पाठविणे. 

 
(प्रकरण १३ मध्ये िर्मणलेली सूचना-शब्दाची रचना (structure) पुनः पहािी. तेथे संख्या प्रकिा 

पुढील सूचना याचें प्रत्येकी १२ वद्वमानाकंाचें ३ पते्त, त्याचं्या डािीकडे ५ वद्वमानाकंानंी व्यक्त होणारे 
वनदेवशत गवणती कृतीचे सूत्र, ि सिात डािीकडे समानीकरणाचा अंक अशी एकंदर ४२ वद्वमानाकंाचंी 
मावलका आढळेल.) 

 
(३)  िरील दोन कलमातंील कृती झाल्यािर पुढीलप्रमाणे घडते:–वनर्मदष्ट गवणती कृतीचे काम 

पूणव होताच, ते काम करणाऱ्या सरणीकडून सूचना-क्रमाकं-धावरणीला, जी िास्तविक एक गणना-सरणी 
(counter) असते, वतला एक स्पंद पाठविला जातो. या स्पंदामुळे वतच्यािर (आधी) वलवहलेली संख्या 
एकाने िाढते, ि याचा अथव असा होतो की, वतच्यािर आता िगेळा (पढुच्या क्रमाकंाचा) पत्ता वलवहला जातो 
ि या र्बदलाला अनुसरून िरील सिव घटनाचें दुसरे आितवन सुरू होते. काही संगणकाचं्या रचनेत क्रमाकं-
धावरणीला वमळिायाचा स्पंद संगणकाच्या घड्याळाकडूनच परस्पर वमळतो. पण तत्पूिी, आवण अथात् 
अशा लागोपाठच्या स्पंदातं, एिढा कालािधी ठेिलेला असतो की, कोणत्याही वनर्मदष्ट गवणती कृतीला तो 
पुरािा. 

 
िरील कलमातंील कामे िगेिगेळी वदसली तरी त्यामागील तत्त्ि सामान्द्यतः एकच आहे; ते म्हणजे, 

क्रमाकं-धावरणीिर असो प्रकिा सूचना-शब्दात असो, णिणशष्ट क्रमाने माडंलेल्या णिमानाकंाचं्या माणलकेचा 
संपकय , स्मृणतभाडंारातील योग्य त्या णिणशष्ट णठकािीच कसा साधला जातो यािद्दलची योजना. ही योजना 
म्हणजे संगणकाच्या आपोआपी कामवगरीतले एक मोठेच प्रकरण होय. वतचे रहस्य आता समजून घेऊ. 
उदाहरणादाखल आपण कलम (१) मधील काम कसे होते ते पाहू. 

 
भाडंारातील कोणत्याही पत्त्याचा क्रमाकं खूप वद्वमानाकंाचं्या मावलकेचा र्बनलेला असतो, पण 

विषय समजून घेण्याकरता आपण तो केिळ ६ वद्वमानाकंाचंा असल्याचे समजू ि त्या ६ पैकी, पवहल्या ३ 
वद्वमानाकंाचंा खंड, संग्रहातील संर्बंवधत उभ्या तारेचा क्रमाकं दशवविणारा ि शजेारचा उरलेला खंड, 
आडव्या तारेचा क्रमाकं दशवविणारा असल्याचे समजू. आता, ३ वद्वमानाकंाचं्या खंड, संग्रहातील संर्बवंधत 
उभ्या तारेचा क्रमाकं दशवविणारा असल्याचे समजू. आता, ३ वद्वमानाकंाचं्या वभन्नवभन्न जुळण्यानंी ० ते ७ हे 
केिळ ८ दशमान अकं व्यक्त होतात हे आपणासं विवदत आहे. तेव्हा, प्रस्तुतच्या उदाहरणातील आपल्या 
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भाडंारात फक्त ८ उभ्या ि ८ आडव्या तारा आहेत (आवण ओघानेच, केिळ ६४ पत्त्याचंी स्थाने आहेत) असा 
वनष्ट्कषव वनघतो. योग्य त्या उभ्या तसेच आडव्या तारेशी एकाच िळेी सपंकव  जुळला की त्या ताराचं्या 
संगमािरच्या इष्ट स्थानाशी संपकव  जुळेल हे उघड आहे. (प्रकरण १३ मध्ये सावंगतलेला याविषयीचा 
तपशील आठिािा). आपण येथे फक्त एकाच (समजा, उभ्या तारेचा विचार करू; आडव्या तारेच्या 
र्बार्बतीत मग तेच वििचेन लागू होईल. 

 
सूचनाक्रमाकं-धावरणीिरील संर्बंवधत ३ वद्वमानाकं धारण करणाऱ्या ३ क्ललप्-ललॉप् ची उद् गते, 

त्या वद्वमानाकंानंी व्यक्त होणाऱ्या क्रमाकंाच्या तारेला (आवण फक्त त्याच तारेला) कशी जोडली जातात हे 
येथे पाहायचे आहे. थोडक्यात, या क्ललप्-ललॉप् पासून िळेोिळेी वनघणारे स्पदं, योग्य त्याच वनर्मदष्ट 
स्थानाला (destination ला) पोचािते याची ‘वनिड’ कशी केली जाते, प्रकिा दुसऱ्या शब्दात, Address 
selection कसे केले जाते, हे पाहायचे आहे. याकवरता केलेली रचना अशी असते :– तीन्द्ही उद् गते 
भाडंारातील प्रत्येक तारेला िगेिगेळी जोडलेली असतात, पण जोडणी सरळसोट नसते. प्रत्येक जोडणीत 
एकएक AND द्वार र्बसविलेले असते, ि विशषे म्हणजे, एखाद्या क्ललप्-ललॉप् कडून पवरक्स्थवतनुसार शून्द्य 
स्पंद वनघत असेल तेव्हाही त्या मागािरील AND द्वाराला स्पंद वमळािा म्हणून मध्ये एक इन्द्व्हटवर 
(स्पंदाच्या अभािाचे स्पंदाच्या अक्स्तत्िात रूपातंर करणारा एक रॅक्न्द्झस्टर) र्बसविलेला असतो. 
जरुरीनुसार र्बसविलेला इन्द्व्हटवर ि AND द्वार याचंा अंतभाि हेच या जोडणीचे रहस्य आहे! आकृती १५·२ 
पाहािी. (लहान पोकळ ितुवळाने ‘इन्द्व्हटवर’ अथात NOT सारणी दशवविली जाते. आकृती ९·३ मध्ये हे मागेच 
दशवविले आहे.) रेघाचंी गदी टाळण्याकरता, आकृती १५·२ मध्ये एकंदर ८ जोडण्यापंकैी फक्त ४ च 
दाखविल्या आहेत. आकृतीिरून त्याचं्या कायाची कल्पना येईलच; पण खुलाशाच्या दृष्टीने, संग्रहातील क्र. 
५ च्या तारेशी संपकव  साधणाऱ्या जोडणीचे (आकृतीतील िरून दुसरी जोडणी, वतचे) कायव कसे घडत 
असेल ते उदाहरणाथव पाहू :– 

 
ज्यािळेी प्रस्तुत ३ क्ललप्-ललॉप्   च्या मावलकेिर ५ हा अंक वलवहला गेला असेल त्यािळेी स्मृवत-

संग्रहातील फक्त क्र. ५ च्या तारेशी संर्बधं जुळािा हे अपेवक्षत आहे. पण मावलकेिर ५ हा अंक वलवहलेला 
असतो म्हणजे कोणती पवरक्स्थती असते? तर यािळेी त्या क्ललप्-ललॉप्सिर क्रमाने १, ०, १ हे वद्वमानाकं 
वलवहलेले असतात, म्हणजेच कडेच्या दोन क्ललप्-ललॉप्   मधून उद् गत-स्पंद वनघतात, पण मधल्यातून 
स्पंद वनघत नाही, प्रकिा ‘र्बदं’ वनघतो. या िळेी मग या र्बंदतून स्पंद वनमाण करण्याकरता, मधल्या क्ललप्-
ललॉप् पासून वनघणाऱ्या तारेिर एक इन्द्व्हटवर र्बसविलेला आहे. तीनपैकी एकाच, आवण तेही मधल्या, 
क्ललप-ललॉपच्या उद् गताला जोडलेल्या तारेिर इन्द्व्हटवर र्बसविलेली रचना ही संग्रहातील फक्त ५ 
क्रमाकंाच्या तारेला जोडलेली आहे हे नीट ध्यानी घ्याि.े यामुळे मग पुढच्या AND द्वाराला आिश्यक ते सिव 
३ स्पंद पोचून ते उघडते ि फक्त क्र. ५ च्या तारेशी संर्बंध जुळतो. र्बाकीच्या जोडण्याचें कायवही या 
खुलाशािरून ध्यानी येईल. 
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आकृती १५·२ न्सलल्-ललॉ् माणलकेिरील संख्येने दशयणिलेल्या नेमक्या स्थानाशी संपकय  

जोडण्याची योजना. 
 
नेमक्या इष्ट त्याच पत्त्यािरचा मजकूर ‘िाचला’ जाण्याकरता योजलेली यंत्रणा आपणास 

समजली. अशीच यतं्रणा इष्ट मजकूर इष्ट त्याच पत्त्यािर ‘वलवहला’ जाण्याकरता रार्बविली जाते, मग ते 
‘लेखन’ त्िरा-संतुलक सरण्यािंर उतरलेल्या मजकुराचे स्मृवत-भाडंारातील वनयोवजत पत्त्यािंर व्हाियाचे 
असो, प्रकिा भाडंारातून अकंगवणत विभागातील रवजस्टरािंर व्हाियाचे असो, प्रकिा याचं्या उलट वदशनेे 
मजकुराची पाठिणी व्हाियाची असो, साधले जाते ते हे की, असंख्य जुळण्याचं्या जंजाळातून फक्त 
वनयोवजत स्थानीच मजकुराची पाठिणी होते. 

 
संग्रहाच्या आडव्या ताराशंी संपकव  जोडणारी योजना िरील योजनेचीच दुसरी आिृत्ती असते. आवण 

या दोन्द्ही योजनानंा वमळणारी स्पंदरूपी चेतना, (ती अंकगवणत विभागाकडून येिो, प्रकिा सािवजवनक 
घड्याळाकडून येिो) एकाच िळेी येत असल्याने, त्या एकाच िळेी कायाक्न्द्ित होतात ि पवरणामतः 
संग्रहातील इष्ट स्थानािरील शब्द ‘िाचला’ जातो. (िाचकानंी प्रकरण ११ मधील वद्वमान-गणना सरणीची 
– Binary Counterची – मावहती इष्ट तर पुनः िाचािी ि आकृत्या ११·३, ११·४ पाहाव्यात. सूचना-
क्रमाकं-धावरणी ही मूलतः एक गणना सरणीच आहे. येथे वतच्या पुढील उपयोगाची मावहती सावंगतली 
आहे.) 

 
सूचना-शब्दात (Instruction word मध्ये) पत्त्याचें म्हणून वदलेले वद्वमानाकंाचं्या मावलकाचें खंड, 

प्रकिा गवणती कृती सुचविणारी ५ वद्वमानाकंाचंी मावलका याचं्या र्बार्बतीतही ‘अन्द्ियाथव लािनू त्यानुसार 
कृती’ (decoding or interpretation and execution) िरीलसारख्या योजनानंीच केली जाते. 
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साराशं, संचालक व्यक्तीने, गवणत सुटण्यासंर्बधंीच्या, तपशीलिारीने आखून वदलेल्या सिव कृती 
संगणकाच्या अंतरंगात योग्य क्रमाने ि अत्यल्प िळेात पार पडतात. हे कसे घडते याचे ममव या प्रकरणातील 
वििचेनािरून ध्यानी आले. 
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प्रकरि : १६ 
सूक्ष्म-िीजक णिज्ञान (Microelectronics) या णिज्ञानशाखेतील आधुणनक प्रगती 

 
संकणलत सरण्या (Integrated Circuits). 
 
मॅग्नेणटक ििल्स (Magnetic Bubbles). 
 
संगणकाच्या अंतरवचनेमध्ये संशोधनपूिवक सुधारणा घडिनू त्याची उपयुक्तता िाढविण्याचे सतत 

चाललेले प्रयत्न हा संगणक-विज्ञानातील प्रगतीचा एक भाग गेल्या प्रकरणी उल्लेखला. पण यापेक्षा मलूभतू 
र्बार्बतीतही प्रगती चालू आहे. या साधनाच्या रचनेत लागणारे घटक (Components) अवधकावधक सूक्ष्म 
आकाराचे, पण वर्बनचकू काम करणारे, तयार करण्याकडे संशोधनाचा रोख िळलेला आहे. 
Microelectronics– ‘सूक्ष्म िीजकविज्ञान’ प्रकिा सूक्ष्माकार िीजकीय साधने वनर्ममण्याचे एक नि े तंत्र 
उवदत झाले आहे! ‘संकवलत स्िरूपातील सरण्या’ ची वनर्ममती ही त्यापैकी एक शाखा होय. या सरण्यानंा 
इंग्रजीत ‘Integrated Circuits, संके्षपाने I.Cs. म्हणतात. या शाखेतील संशोधन प्रायः पूणव झाल्याचे 
समजता येईल. Magnetic Bubbles संर्बंधीचे चालू असलेले संशोधन ही या विज्ञानाची दुसरी एक शाखा. 
या विज्ञानशाखाचंी त्रोटक माहीती पुढे वदली आहे. 

 
संकणलत सरण्या  (Integrated Circuits) 

[प्रकरण १० मधील सकंलक सरण्याशंी (Adders शीं) याचंी गल्लत करू नये.] 
 
संगणकातील विविध सरण्यातं उपयोवजले जाणारे रकॅ्न्द्झस्टर, डायोड, रोधक (resistors), 

धारक(capacitors) हे घटक एक एक घेऊन जोडून त्या सरण्या वसद्ध होत असल्याचे प्रस्तुत पुस्तकातं 
येथिर सावंगतले आहे. पण सध्या वनमाण होत असलेल्या नव्या वपढीच्या संगणकाच्या र्बार्बतीत, ही सुटे्ट 
(discrete) घटक घेऊन जोडण्याची यातायात करािी लागत नाही, तर इष्ट कृती करणाऱ्या ‘संकवलत 
स्िरूपातील सरण्या’ च वमळू शकतात! या ‘तयार’ सरण्यामंध्ये उपरोक्त जरूर ते घटक योग्य रचनेत 
र्बसविलेले अतंभूवत असतात. एका दृष्टीने या तयार सरण्यानंाच यापुढे संगणकाचे ‘सुटे्ट घटक’ म्हणणे योग्य 
ठरते. या सरण्याचें दुसरे िैवशष्ट्ट् म्हणजे याचंा सूक्ष्म आकार, की ज्यामुळे, संपूणव संगणकाच्या 
आकारमानामध्ये कल्पनातीत कपात शक्य झाली आहे! 

 
संगणकाच्या पवहल्या वपढीतील थर्ममऑवनक व्हाल्व्ह उपयोजून केलेल्या सरण्यापेंक्षा दुसऱ्या 

वपढीतील सुटे्ट रॅक्न्द्झस्टर, डायोड याचं्या सरण्यानंा िीजपुरिठा र्बराच कमी लागतो. संकवलत सरण्यानंा 
तो आणखी कमी असलेला पुरतो. वशिाय, या सरण्याचं्या कायाची विश्वासाहवताही अवधक आहे. नुसत्या 
संगणकाच्या वनर्ममतीमध्ये नव्हे तर सिवच िीजकीय साधनाचं्या वनर्ममतीमध्ये या सरण्यामुंळे फार मोठी 
सुलभता आली आहे, क्रातंी झाली आहे! पण या अद् भतु सरण्याचं्या वनर्ममतीचे तंत्र हे सिवथा निीन नाही; 
सुटे्ट रॅक्न्द्झस्टर, डायोड याचं्या वनर्ममती-तंत्राचीच ती प्रगत अिस्था आहे. पढेु या तंत्रातील महत्त्िाच्या र्बार्बी 
त्रोटकपणे सावंगतल्या आहेत. त्या िाचण्यापूिी, प्रकरण ७ मधील P, N प्रकाराचं्या अधविाहक 
धातुवमश्रणावंिषयीची मावहती पुनः िाचणे उपयुक्त ठरेल. 

 
संकणलत सरण्याचं्या (Integrated Circuits च्या( णनर्नमती-तंत्रातील महत्त्िाच्या िािी 
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१. रॅक्न्द्झस्टर, वरवझस्टर, कपॅवसटर, िगैरे आिश्यक त्या ४०–५० घटकाचं्या विवशष्ट रचनेची 
सरणी हे एक युवनट समजल्यास, वतच्या ५०० पयंत प्रवतकृती एकाच िळेी तयार होतात. ग्राफ-पेपरच्या 
चौकटीप्रमाणे शजेारी-शजेारी असलेल्या चौकोनी आकृतीच्या एकेका के्षत्रात एकेक युवनट तयार होते; ि 
प्रत्येकाचे के्षत्रही, ग्राफपेपरच्या चौकटीइतकेच लहान-सुमारे १। वम.वम. चौरसाचे–असते! आकृती १६·१ 
पहािी. 

 
२. इष्ट त्या P प्रकिा N प्रकाराने वमवश्रत असलेल्या वसवलकॉन् धातूच्या स्फवटकाच्या ३५ ते ४० 

वम. वम. व्यासाच्या रुळातून आडव्या कापलेल्या, अत्यंत पातळ अशा म्हणजे सुमारे ¼ वम. वम. जाडीच्या 
चकतीिर (Slice िर) या चौकटी वसद्ध होतात. 

 
३. वनयोवजत युवनट सरणीमधील रकॅ्न्द्झस्टर, डायोड, रोधक आवद घटकाचं्या 

िीजिाहकतेची /रोधकतेची मूल्ये इष्ट तेिढीच ठेिण्याची योजना करणे, हेच सरणीच्या वनर्ममतीमधील मुख्य 
काम म्हणता येते. ही मूल्ये त्या घटकाचं्या लारं्बी, रंुदी इ. आकृवत-विशषेािंर अिलंर्बून असतात, तसेच, 
त्या सूक्ष्म आकृतींच्या खालच्या थरातं (इलेक्रॉन्द्स, प्रकिा ‘पोकळ्या’ हे िीजिाहक परुिणाऱ्या, अनुक्रमे) 
फॉस्फरस आवण र्बोरॉन् याचं्या अणूंचे प्रमाण वकती आहे, ि ते अणु वकती खोलािर विखुरले आहेत यािंर, 
म्हणजेच थोडक्यात आकृतींच्या जाडीिर अिलंर्बून असतात. 

 
४.  हे पाहुणे अणू त्या त्या घटकाच्या विवशष्ट आकृतीच्या प्रदेशात घुसविण्याकरता, ते प्रदेश 

उच्च तपमानात या अणूंच्या संयुगाचं्या (उदा. फॉस्फरस च्या अणूंकवरता ‘फॉस्फरस-ऑक्क्सक्लोराइड’ ि 
र्बोरॉनच्या अणूकंवरता ‘र्बोरॉन् रायब्रोमाइड’ याचं्या) िाफेच्या दार्बाखाली ठराविक काळपयंत ठेिण्याची 
योजना असते. यामुळे हे अणू चकतीच्या पृष्ठभागात इष्ट त्या खोलीपयंत ‘विखुरतात’ (diffuse होतात) 
आता या विवशष्ट प्रदेशाचं्या मयादा कशा संभाळायच्या हा प्रश्न उद् भितो, त्याकरता पढुील तंते्र योजतात : 

 

 

आकृती १६·१ संकणलत सरिीची (Integrated Circuit ची( रचना ि णतचा सूक्ष्म आकार 
दशयणििारी आकृती. 
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५.  एखादे र्बहुरंगी वचत्र स्पे्र-पेंप्रटगने काढाियाचे असल्यास, िगेिगेळे रंग वचत्रािर जेथे जेथे 
र्बसिायचे असतील, तेिढ्याच जागा कापलेल्या िगेिगेळ्या जाळ्या (masks) तयार कराव्या लागतील, 
तशा जाळ्या तयार करून या कामी िापरतात. प्रथम विवशष्ट प्रकारे कापलेली मोठ्या पण प्रमाणर्बद्ध 
आकाराची जाळी घेऊन फोटोलघुकरण तंत्राने (photo-reduction ने) वतचे इतक्या लहान आकाराचे एक 
वचत्र तयार करतात, की ते, उपरोक्त ग्राफ-पेपरच्या एका चौकटीत सहजतेने मािते. नंतर फोटो 
तंत्राच्याच सहाय्याने, ग्राफ्-पेपरच्या सिव चौकटी त्याच रीतीने व्यिक्स्थतपणे भरणाऱ्या, त्या लहान 
वचत्राच्या प्रवतवचत्राचंी (multiple ची) एक सामूवहक जाळी तयार करतात. ही जाळी उपरोक्त 
वसवलकॉनच्या चकतीला पूणवपणे झाकेल एिढी मोठी असते. (आकृती १६·१ पहािी.) ही झाली एका 
रंगाकवरताची प्रकिा एका प्रकारची सामूवहक जाळी. इतर प्रकारानंी कापलेल्या आिश्यक त्या जाळ्या 
याचप्रमाणे तयार करतात. आता यापैकी योग्य ती जाळी चकतीिर ठेिनू जाळीखालच्या उघड्या के्षत्रािर 
इष्ट प्रवक्रया करता येते, पण त्याकरता चकतीिर विशषे आच्छादने घालािी लागतात. त्याचें तंत्र 
पुढीलप्रमाणे आहे : 

 
६.  सुरुिातीस ि दर अण-ुविखरण वक्रयेनंतर (diffusion process नंतर), वसवलकॉन्  ची ती 

चकती उष्ट्ण तपमानात ठेिनू वतच्यािर ऑक्क्सजन् प्रकिा गरम िाफ याचंा दार्ब वनयोवजत िळे राहू देतात. 
यामुळे वतच्या अिघ्या पृष्ठभागािर वसवलकॉन् डाय् ऑक्साइड्चचा इष्ट त्या जाडीचा थर तयार होतो. हा थर 
अण-ुविखरण (diffusion of atoms) वक्रयेच्या दृष्टीने अभेद्य असतो. तेव्हा यातील योग्य तेिढाच भाग ठेिनू 
र्बाकीचा काढून टाकाियाचा असतो. जो भाग काढून टाकाियाचा असेल त्यािर हायड्रोललुओवरक 
ॲवसडच्या रािणाची विवक्रया घडिनू तो उडिनू लािता येतो. वसलीकॉन च्या ऑक्साइड् िर या ॲवसडची 
विवक्रया होते; पण वसवलकॉन् धातूिर (जरी तो फॉस्फरस, र्बोरॉन याचं्या अणूंनी अत्यल्प प्रमाणात वमवश्रत 
असला तरी) या ॲवसडचा पवरणाम होत नाही. येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यािी की, वसलीकॉन् डाय् 
ऑक्साइड हा पदाथव िीजप्रिाहाच्या दृष्टीने दुिाहक (insulator) आहे. ऑक्साइड् च्या अभेद्य थरात योग्य 
त्याच आकाराच्या वखडक्या (windows) चकतीच्या पृष्ठभागापयंत पडाव्यात हे आपले उवद्दष्ट आहे. 
वखडक्याचं्या आकाराचं्या फटी असलेल्या जाळ्या उपलब्ध आहेत. पण त्या तशाच्या तशा िापरल्याने 
कायवभाग होणार नाही हे उघड आहे, कारण उपरोक्त रि ॲवसड फटीखाली असलेला ि नसलेलाही 
ऑक्साइड्चचा थर विरघळिनू टाकील, ही अडचण पढुील युक्तीने वनिारली जाते. 

 
७.  वसवलकॉन् डाय् ऑक्साइड्चच्या थरािर एक विवशष्ट िार्मनश लाितात, हे िार्मनश 

िाळण्याकरता त्यािर अल्राव्हायोलेट वकरण सोडाि े लागतात, ि िार्मनशचा या वकरणाखंाली िाळतो 
तेिढाच भाग पक्का िाळतो, आवण यानंतर िापरल्या जाणाऱ्या विवशष्ट विरािकामध्ये (Solvent मध्ये) न 
विरघळता राहतो. वकरणाखंाली न येणारा (कच्चा िाळलेला) भाग विरािकाने धुतला जातो. मात्र 
वकरणाखंाली पक्क्या िाळलेल्या िार्मनशच्या पृष्ठभागािर विरािकाची तर नाहीच, पण हायड्रोललुओवरक् 
ॲवसडचीही प्रवक्रया होत नाही; 

 
या शास्त्रीय प्रयुक्त्या हाती असल्यानंतर, िर उल्लेखलेल्या जाळ्याचंा उपयोग कसा करता येईल हे 

सहज ध्यानी याि.े िार्मनशिर अल्राव्हायोलेट वकरण पाडताना, ते विवशष्ट जाळीतून (mask मधून) पाडून, 
िार्मनश ि त्याखालील ऑक्साइड् याचं्या थराचें नको असतील तेिढेच भाग रेखीिपणे काढून टाकणे शक्य 
होते, ि वसवलकॉनच्या चकतीचा वनयोवजत तेिढाच पृष्ठभाग नंतरच्या प्रवक्रयानंा उघडा (उपलब्ध) होतो. 
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सरणी तयार होतानाच्या एकंदर कृतीमध्ये ऑक्साइड्चचे थर (ि अथातच त्यािरील िार्मनशचे थर, हे) ३/४ 
िळेा र्बसिाि ेआवण काढाि ेलागतात. 

८.  योग्य अणूंच्या विखरणाने तयार झालेले वरवझस्टर, रवँझस्टर आवद घटक एकमेकानंा 
जोडणाऱ्या रेषािंर, तसेच त्या घटकाचंी अगे्र जेथे र्बाहेरच्या िीजप्रिाहाशी जोडली जाियाची असतात त्या 
स्थानािंर (सपंकव  प्रर्बदंूिर, Contact Points िर) ॲलुवमवनयम धातूची िाफ सोडून सघंवनत केली जाते. हे 
कामही योग्य ती जाळी िापरूनच केले जाते.ॲलुवमवनयमच्या पातळ अरंुद थराच्या र्बनलेल्या या रेषा ि हे 
संपकव  प्रर्बदू अथातच सुिाहक असतात. आकृती १६·२ मध्ये िरील प्रवक्रयानंी वसद्ध केलेला एक रकॅ्न्द्झस्टर 
दाखविला आहे. रकॅ्न्द्झस्टरमधील िगेिगेळे थर, ऑक्साइडची आच्छादने ि संपकव प्रर्बदू इ. नीट पहाि.े 

 
९.  वसवलकॉन्  च्या चकतीिर, येणेप्रमाणे शजेारी शजेारी ि अगदी एकसारख्या अनेक सरण्या 

वसद्ध झाल्यािर त्यापंकैी प्रत्येकीची अपेवक्षत कायाच्या दृष्टीने परीक्षा केली जाते. नापास सरण्या नंतरच्या 
प्रवक्रयातूंन िगळतात. 

 
१०.  परीके्षनंतर, सरण्याचं्या सीमािंर-म्हणजेच उपरोक्त चौकटीच्या रेषािंर –सूक्ष्म वहरकणीने 

चरे पाडून, काचेचे तुकडे करािते तसे चकतीचे तुकडे करतात. या तुकड्याला तावंत्रक भाषेत ‘िफेर’ 
(wafer) म्हणतात. प्रत्येक पास िफेरिर एक पूणव सरणी तयार असते! 

 
११.  िफेरच्या प्रत्येक संपकव -प्रर्बदूिर सोन्द्याच्या सूक्ष्म तारेच्या तुकड्याचे एकेक टोक झाळून 

र्बसितात. नंतर िफेर योग्य आकाराच्या प्लॅक्स्टकच्या आिरणात न हलेल अशी ि वतला कसलाही धक्का 
लागणार नाही अशी र्बसितात, ि आिरणाला प्लग्-वपन् सारखी जी िीजागे्र जोडलेली असतात. त्यानंा 
िफेरपासून वनघालेल्या सुिणवताराचंी दुसरी टोके योग्य रीतीने झाळतात, अखेरीस सरणी हिार्बंद 
आिरणात र्बसवितात. या टप्प्याला तावंत्रक भाषेत (encapsulation) म्हणतात. 

 
एक संकणलत सरिी याप्रमािे णसद्ध होते! 

 
आकृती १६·२ मध्ये अण-ुविखरण (diffusion) तंत्राने वसद्ध केलेल्या एका NPN रॅक्न्द्झस्टरचा छेद 

दाखविला आहे. येथे िफेरची जाडी वकती कमी आहे ते पहाि;े पण त्याहीपेक्षा, र्बेस, एवमटर, याचें थर 
वकती सूक्ष्म जाडीचे आहेत ते पहाि.े तसेच िफेरच्या पषृ्ठभागािर वसवलकॉन ऑक्साइडचे थर पनुः पुनः 
र्बसिाि ेआवण काढाि ेलागल्याचे दशवविले आहे ते ध्यानी घ्याि.े 
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आकृती १६·२ : णसणलकॉनच्या पातळ िेफरमध्ये टप्पप्पयाटप्पप्पयाने िेगिेगळ्या अिंूचे णिखरि 

(diffusion) करून तयार केलेल्या रॅन्सन्िस्टरचा िेद. 
 

हे वचत्र प्रमाणर्बद्ध नाही. िफेरची जाडी सुमारे ¼ वम. वम. म्हणजेच सुमारे २५० मायक्रॉन 
आहे, तर र्बेस स्त्रािक (emitter) याचें थर अनुक्रमे केिळ १ ि १।। मायक्रॉन जाडीचे आहेत! प्रत्येक 
विखरण वक्रयेपूिी िफेरच्या पृष्ठभागािर वसवलकॉन् डाय् ऑक्साइडचा (आवण त्यािर िार्मनशचा) 
थर र्बसिनू त्यापैकी नको तेिढाच भाग काढून टाकािा लागतो. अशा एकेका टप्प्यानंतर उरलेले 
या थराचे अिवशष्ट भाग िगेिगेळे कळािते असे दाखविले आहेत. 
 
ही झाली या सरण्याचं्या वनर्ममतीविषयीची त्रोटक मावहती. याचं्या उपयोवगतेविषयी सागंायचे, तर 

कोणत्याही लहानमोठ्या िीजकीय उपकरणाच्या रचनेत आता त्या अवनिायवतेने िापरल्या जातात असे 
म्हणाि ेलागेल. सुटे्ट रॅक्न्द्झस्टर, डायोड इ. घटकाचंा उपयोग आता क्ववचतच होतो. 

 
आता सूक्ष्मिीजकविज्ञानाच्या दुसऱ्या शाखेकडे िळू :– 
 

मॅग्नेणटक ििल््– चलशील कषुयणकत कें रे– 
 
िीजसरण्याचं्या जुळण्याकंरता लाखािंरी लागणारे सुटे घटक एक एक घेऊन जोडण्याच्या 

यातायातीपासून आता सुटका लाभली आहे. तसेच, फार उपयुक्त असे सूक्ष्मीकरणही त्या विषयात शक्य 
झाले आहे. संगणकाच्या मुख्य संग्रहामध्ये तशाच मोठ्या संख्येने लागणाऱ्या फेराइट्टच्या सुट्ा 
कड्यारं्बार्बतही या महत्त्िाच्या सोयी लिकरच शक्य होतील अशा शास्त्रज्ञाचंा-तंत्रज्ञाचा कयास आहे. या 
विज्ञानशाखेत अद्याप संशोधन चालू आहे, आवण तावंत्रक स्िरूपाच्या संशोधनार्बरोर्बरच, पदाथांमधील 
कषुवकतेविषयीचे मलूभतू स्िरूपाचे संशोधनही होत आहे. सध्या ज्ञात असलेल्या शास्त्रीय सत्याचंा ि त्यािंर 
आधावरत तंत्राचंा अगदी त्रोटक गोषिारा पढेु वदला आहे : 

 
अणुकें राभोिती अवतिगेाने प्रदवक्षणा घालणाऱ्या इलेक्रॉन्द्सचा (िीजकाचा) प्रदवक्षणामागव हा जण ू

विजेच्या तारेचे एक कडे (loop) भ्रमण करणाऱ्या इलेक्रॉनच्या रूपाने त्या कड्यातून िीज िाहात असते, 
ि या िीजप्रिाहामुळे, कड्याच्या मध्यातून जाणाऱ्या आडव्या रेषेिर ज्याची अगे्र (poles) आहेत असा एक 
कषुवक ि त्याचे कषुवकके्षत्र वनमाण होते. अणतूील सिव इलेक्रॉन्द्सच्या आपापल्या कक्षामंधून होणाऱ्या 
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भ्रमणामुंळे वनमाण होणाऱ्या के्षत्राचें एक पवरणामी (resultant) कषुवकके्षत्र ि त्याची पवरणामी वदशा वनघते. 
लोह, फेराइट् इ. कषुवकशील पदाथांच्या र्बार्बतीत असे पवरणामी के्षत्र उरते. इतर अणूंच्या (प्रकिा रेणूंच्या) 
र्बार्बतीत पवरणामी के्षत्र शून्द्य असते. 

 
कषुवकशील पदाथातील कषुवकके्षत्राची वदशा ही, त्या त्या पदाथाच्या स्फवटकाच्या अक्षाचं्या 

अनुषंगाने काही विवशष्ट मोजक्या वदशापंैकी एक असते. यामुळे, अशा पदाथांतील शजेारशजेारच्या 
अणुसमूहाचं्या के्षत्राची वदशा पवहल्याच्या वदशचे्या पूणव विरुद्ध असू शकते. एकेका अणुसमूहात काही कोटी 
अणु/रेणू असतात. अशा एकेका अणुसमूहाच्या कषुवकके्षत्राला तावंत्रक भाषेत डोमेन (Domain) म्हणतात. 
पदाथातील डोमेन्द्सच्या वदशा याप्रमाणे सामान्द्यतः परस्परविरुद्ध असल्याने, असा पदाथव मूलतः कषुवकशील 
असूनही, त्यामध्ये पवरणामी उपलब्ध असे कषुवकत्ि नसते. मात्र र्बाहेरून लािलेल्या दुसऱ्या कषुवकके्षत्राच्या 
प्रभािाने असा पदाथव कषुववकत होतो (magnetized होतो.) 

 
कषुवकशील पदाथांमध्ये फेराइट्टचे आणखी िैवशष्ट्ट् आहे. त्याच्या स्फवटकातील अणुसमूहाचं्या 

के्षत्राचंी वदशा स्फवटकाच्या एकाच अक्षाशी समातंर असते. याचा अथव, स्फवटकातील एका समूहाच्या 
र्बनलेल्या कषुवकाची अगे्र, समजा पूिव आवण पविम या वदशानंा रोखलेली असतील, तर शजेारच्या समूहाच्या 
र्बनलेल्या कषुवकाची तीच अगे्र, पूिव आवण पविम वदशानंा थेट उलट, पविम आवण पूिव वदशानंा रोखलेली 
असतात. अधल्यामधल्या कोणत्याही वदशकेडे ती रोखलेली नसतात. शजेार शजेारच्या समूहाचंी कषुवकागे्र 
याप्रमाणे परस्परविरुद्ध वदशानंा असल्याने पदाथाचे पवरणामी कषुवकत्ि शून्द्य असते. या वदशानंा 
काटकोनात असलेल्या एखाद्या प्रतलािर या कषुवकाचें (अथात् त्याचं्या के्षत्राचेंही) आडि े छेद 
शजेारीशजेारी येतात, ि समवदक् के्षत्राचें छेद जोडल्याने तयार होणाऱ्या आकृतीचे (design चे) स्िरूप हे 
‘एकमेकी शजेारच्या सारख्या रंुदीच्या पट्टट्ा (strips) नागमोडीप्रमाणे अनेक वठकाणी िळत राहून, 
त्यानंी सिव प्रतल व्यापल्यास जसे वदसेल’ तसे असते. आकृती १६·३ अ पहािी. 
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आकृती १६·३ मॅग्नेणटक ििल्स अथात सरकणिता येिारी सूक्ष्म कषुयणकत कें रे. 

अ कषुवकशील असलेल्या पण कषुववकत न झालेल्या पदाथाच्या चकतीच्या पृष्ठभागािरील परस्पर 
विरुद्ध धु्रिता असलेल्या रेणुसमूहाचें र्बनलेले नागमोडी पटे्ट. ि शक्क्तशाली विदु्यत् कषुवकाची अगे्र. या 
अग्रामंध्ये िरील कषुवकशील पदाथाची चकती धरून कषुवकके्षत्राची तीव्रता शून्द्य, र्बेताची ि पयाप्त मोठी 
ठेिल्यास चकतीिर होणारे पवरणाम क, ड, इ मध्ये दशवविले आहेत. इ मध्ये उरलेले सूक्ष्म तुरळक प्रदेश हे 
मगॅनेवटकर्बर्बल्स होत. 

 
समूहाची कषुवकागे्र याप्रमाणे परस्परविरुद्ध वदशानंा असल्याने पदाथाचे पवरणामी कषुवकत्ि शून्द्य 

असते. या वदशानंा काटकोनात असलेल्या एखाद्या प्रतलािर या कषुवकाचें (अथात् त्याचं्या के्षत्राचेंही) 
आडि ेछेद शजेारीशजेारी येतात, ि समवदक् के्षत्राचें छेद जोडल्याने तयार होणाऱ्या आकृतीचे (design चे) 
स्िरूप हे ‘एकमेकी शजेारच्या सारख्या रंुदीच्या पट्टट्ा (strip)नागमोडीप्रमाणे अनेक वठकाणी िळत 
राहून, त्यानंा सिव प्रतल व्यापल्यास जसे वदसेल’ तसे असते. आकृती १६·३ अ पहािी. 

 
अशा पवरक्स्थतीत, उपरोक्त आडव्या प्रतलाला समातंर पृष्ठभाग असलेली फेराइट्टची एक पातळ 

चकती घेऊन, वतच्याशी लंर्ब वदशते (म्हणजेच चकतीतील स्फवटकाचं्या अक्षाचं्या वदशते) असणारे एक 
कषुवकके्षत्र आकृती १६·३ ि मध्ये दशवविल्याप्रमाणे वतच्या खालून िरून लािले तर काय चमत्कार घडतो तो 
पहा. या र्बाहेरच्या के्षत्राचा प्रभाि सुरू होण्यापूिी चकतीत कषुवकतेचा अभाि असतो; आ. १६·३ क, (कारण 
परस्परविरुद्ध वदशातंील कषुवकताचंी िजािट झालेली असते). पण र्बाहेरच्या के्षत्राची तीव्रता िाढू 
लागताच, त्याच्या विरुद्ध वदशा असलेले चकतीतले के्षत्र संकोच पाि ू लागते, आ. १६·३ ड, ि त्याच्या 
िडे्यािाकड्या पट्टट्ाचंी लारं्बी, रंुदी कमी होत होत, शिेटी त्याचंी असंख्य तुटक र्बेटे र्बनतात, आ. १६·३ 
इ. या र्बेटाचंा मात्र अवधक संकोच शक्य नसतो. एकेक र्बेट हे त्या चकतीत आरपार र्बसविलेल्या एखाद्या 
सूक्ष्म, आखुड वरक्व्हटच्या वखळ्याच्या आकृतीचे असते, की ज्या वखळ्याची लारं्बी चकतीच्या जाडीइतकी 
असते. 

 
या िणवनाचा भािाथव असा की, र्बाहेरच्या प्रभािी कषुवक-के्षत्राच्या विरुद्ध वदशा असलेले चकतीमधले 

के्षत्र संकोचते ि उपरोक्त वखळ्याच्या प्रकिा सूक्ष्म िृत्तवचतीच्या (cylindrical) आकृतीच्या असखं्य 
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प्रदेशामंध्ये विखुरले जाते. या विखुरलेल्या सूक्ष्म प्रदेशानंाच Magnetic Bubbles म्हणतात. फेराइट्टच्या 
केिळ २ वम. वम. × २ वम. वम. च्या चौकोनी ि अवतपातळ िफेरमध्ये असे सुमारे १०,००० र्बर्बल्स वनमाण 
होऊ शकतात! अशा िफेरला वतच्या कडेच्या र्बाजूने आणखी दुसरी योग्य कषुवकीय के्षते्र लािनू या र्बर्बल्स चे 
र्बुडर्बुड्याचें–इष्ट तसे स्थलातंरही घडिता येते. क्स्पवरट लेव्हलमधील र्बुडर्बडु्याची जागा लेव्हलची नळी 
प्रकवचत वतरपी करून चाळिता येते त्यासारखीच ही कृती म्हणता येते. मात्र येथे या दोन घटनातंील एक 
फरक अिश्य लक्षात घ्यािा. लेव्हलनळीच्या र्बार्बतीत र्बडुर्बुड्यातील हिा या िस्तूचे प्रत्यक्ष स्थलातंर होते. 
मगॅ्नेवटक् र्बर्बल्स च्या र्बार्बतीत कोणत्याही िस्तूचे (matter चे) स्थलातंर होत नाही. येथे िफेरच्या र्बाहेरून 
लािलेल्या प्रमुख कषुवकके्षत्राच्या विरुद्ध असलेल्या के्षत्राच्या कें वरत अिस्थेचे स्थान, िफेरमध्ये एका 
वठकाणाहून दुसरीकडे सरकते येिढेच. पुढे, िफेरमधील एका स्थानचे अमूक इतके र्बर्बल्स अमुक मागाने 
(वदशनेे) दुसऱ्या इष्ट स्थानी एका पाठोपाठ सरकािते, प्रकिा त्याचंी ही सरक चालू असताना, मधलेच 
काही र्बर्बल्स िाटेतल्या लहानशा फाट्ात योजनापूिवक अडकिनू ठेिनू खंवडत झालेल्या र्बर्बल्स चा कारिा 
पुढे चालू रहािा अशा योजना ि तंते्र प्रायः वसद्ध झाली आहेत. येिढे शक्य झाल्यािर, प्रत्येक र्बर्बलला 
समजा “१” हे अंवकय मूल्य असल्याचे समजणे ि त्यांच्या माळेतील फटीला “०” हे मूल्य असल्याचे 
समजणे हे काम उरते. आपण मागे प्रकरण १२ मध्ये िाचलेल्या सरक-सरणीचेच काम करणारे हे एक नि े
तंत्र प्रस्थावपत झाले! अंवकय मावहती ‘धारण करणे’ ि इष्ट तेव्हा इष्ट वतकडे ती ‘सरकिणे’ (to store and 
transfer digital information) हे अमीष्ट साध्य झाले! २ वम. वम. चौरस के्षत्रफळािर सुमारे १०,००० र्बर्बल्स, 
(त्यानंा वद्वमानाकं, Bits असे आता म्हणता येते, ते वद्वमानाकं) माितात. त्यानंा सरकिण्याची (data 
transfer ची) त्िराही अशीच प्रचंड आहे. एका सेकंदात सुमारे १ कोटी र्बर्बल्स म्हणजे वद्वमानाकं इष्ट तेथून 
इष्ट तेथे हलिता येतात! यामुळे, उद्याच्या संगणकाच्या स्मृवतभाडंारात, हजारो फेराइट् कड्या घेऊन ि 
त्यातूंन असंख्य तारा ओिनू त्याचं्या जाळ्या (matrices) करण्याची यातायात िाचणार आहे. ‘मगॅ्नेवटक् 
र्बर्बल् स्टोअसव’ आता दृष्टीपथात आले आहेत! 

 
कल्पनेलाही जेमतेम प्रतीत व्हािीत अशी सूक्ष्मीकरिाची निनिीन तंते्र शोणधली जात आहेत. पि 

या तंत्रानंी ज्या णक्रया साधाियाच्या त्या णक्रयािंर १०० टके्क णनयतं्रि असले पाणहजे, या गोष्टीिरील 
संशोधकाचें अिधान कधीही सुटत नाही. या निोणदत तंत्रानंा Microelectronics अशी संज्ञा णदली आहे ती 
रास्तच होय. 
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प्रकरि :१७ मानि आणि संगिक यामंधील संपकय  ि सिंंध 
 

प्राज्ञापनाचे तंत्र (Programming). 
 

प्राज्ञापनाची काययिाही- संगिकाकडून काम करून घेतानाचे टप्पपे 
 

लघुगिकाची (Calculator ची( लघुकथा. 
 

संगिकाच्या उपयोणगतेची के्षते्र. 
 

मानि आणि संगिक याचें संिंध. 
 
येथिरच्या प्रकरणातूंन आपण संगणकाच्या अंगोपागंाच्या रचना ि त्याचें कायवपद्धती याचंा अभ्यास 

केला, ि संगणकाच्या सुपदुव केलेली गवणती समस्या तो कशी सोडितो, हे समजून घेतले. समस्या 
त्याच्याकडे हस्तातंवरत करण्याच्या तंत्राची अगदी स्थूल मावहती यापुिी सावंगतली. या प्रकरणी 
याविषयीची थोडी अवधक मावहती करून घ्यायची आहे. एक गोष्ट िाचकाचं्या लक्षात आली असेल, की 
िीज-स्पंदाचं्या तालािर ि अनेकानेक संकेत संभाळून काम करणाऱ्या या जड साधनाला त्याचे काम 
पुरिताना, ते पुरिणाऱ्या माणसालाही अनेक अनुरूप सकेंताचंा आश्रय घ्यािा लागत असेल. िस्तुक्स्थवत 
तशीच आहे. संगणकाकडून काम करून घेणाऱ्या व्यक्तीला, या संकेताचं्या अनुरोधाने आपल्या समस्येची 
आधी व्यिक्स्थत माडंणी, म्हणजेच वतचे प्राज्ञापन (Programme) तयार कराि े लागते, ि ते वनदोष 
असल्याची खात्री पटल्यािरच, कायविाहीकरता संगणकाकडे पाठविता येते. 

 
कोणत्याही समस्येचे प्राज्ञापन कसे कराियाचे याचे आता एक विशाल शास्त्र झाले आहे, ि या 

शास्त्रातंील तज्ञानंा, संगणकाची वनर्ममती प्रकिा त्याची देखभाल करणाऱ्या इंवजवनअराइंतके महत्त्ि लाभले 
आहे. तेव्हा प्राज्ञापन-पद्धतीविषयी तपवशलाने चचा येथे करता येणार नाही ि वतची आिश्यकताही नाही. 
या कामात कोणत्या तऱ्हेची सूत्रर्बद्धता असते याचे स्थूलस्िरूप आपल्याला समजले म्हणजे पुरे. 

 
दुसरी गोष्ट, गवणती समस्येची योग्य तऱ्हेने माडंणी करून ती संगणकाच्या स्िाधीन केल्यािर, ि तो 

ती सोडविण्याचे आपले कायव करू लागल्यािरही, त्याच्याकडे पयविके्षक व्यक्तीचे (ऑपरेटरचे) लक्ष असाि े
लागते. कारण, समस्या-माडंणीत नकळत राहून गेलेल्या काही चकुीमुळे, अपुरेपणामुळे, प्रकिा आणखी 
काही अनपेवक्षत कारण उद् भिल्याने संगणकाचे काम मधेच अडले, तर पयविके्षक व्यक्तीला, हस्तके्षप 
करून काम पनु्द्हा योग्य तऱ्हेने चालू कराि े लागते. क्ववचत्, चालू असलेल्या कामातील झाले असेल 
तेिढ्याच कामाचा छापील अहिाल मध्येच हिा असला तरीही व्यक्तीला हस्तके्षप करािा लागतो. 
थोडक्यात, मानि आवण संगणक याचं्यामध्ये संपकव  राखणारी काहीना काही स्िरूपाची यंत्रणा वनरंतर वसद्ध 
असते. संपकाचे हे विविध टप्पे क्रमशः दशवविणारी एक वचत्रकथा पुढे वदली आहे, वतचे प्रयोजन असे की, 
र्बहुताशं िाचकानंा संगणकाचे प्रत्यक्ष दशवन घडण्याचा संभि फार कमी असल्याने, त्यानंा या वचत्रकथेिरून 
प्रस्तुत सपंकव व्यिस्थेचा काही र्बोध होईल. 
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हे झाले संगणकाच्या नुसत्या दशवनाचे, त्याला हाताळण्याची सधंी तर प्रायः अशक्यच समजली 
पावहजे. पण याही र्बार्बतीत िाचकानंा अंशतः का होईना स्ियंप्रतीतीचे समाधान वमळिनू देणारी एक सोय 
आहे. ती म्हणजे, थोड्याफार प्रयासाने उपलब्ध होऊ शकणारा लघुगणक (Calculator) ही होय. 
लघुसंगणकासंर्बधंीची मावहती या प्रकरणात पुढे सावंगतली आहे; ती मनोरंजक ि उद् र्बोधक िाटेल. 

 
संगणकाच्या अंतरवचनेत ि कायवक्षमतेत सतत सुधारणा होत आहेत. त्याच्या कामवगरीच्या के्षत्रांची 

िाढ तर घोडदौडीच्या झपाट्ाने होत आहे. अशा पवरक्स्थतीत, हे जड साधन मानिाचा दासच राहील, का 
मानिी र्बदु्धीचे अनेकानेक पलूै आत्मसात् करून ि मानिाच्या िरचढ होऊन उद्या त्याचा स्िामी र्बनेल, हा 
आता नुसत्या थट्टाविनोदाचा विषय रावहलेला नाही. अनेक विचारितंाच्या दृष्टीने आता तो प्रचतेचा नसला 
तरी प्रचतनाचा विषय झाला आहे. मानि ि त्याने वनर्ममलेले हे साधन याचं्यातील संभाव्य संर्बधंाविषयी अल्प 
चचा प्रकरणाचे अखेरीस केली आहे. 

 
आता आधी प्राज्ञापन-तंत्राची (programming ची) मावहती वमळि ू:– 
 
प्राज्ञापनाचे तंत्र. प्रथम सरं्बंवधत समस्या नीट ध्यानी घेऊन, ती गवणती स्िरूपात कशी र्बसिता 

येईल याचा विचार करािा लागतो, कारण सिव समस्या प्रत्यक्ष गवणती रूपात उपलब्ध असतातच असे 
नाही. नंतर ही गवणती समस्या सोडविण्याची ढोर्बळ रूपरेषा आखली जाते. पुष्ट्कळदा ही कामे विशषे तज्ञ 
व्यक्तीकडे सोपविली जातात. ज्याला प्राज्ञापक म्हणतात त्या व्यक्तीचे काम यानंतरचे असते. प्राज्ञापक, 
त्या ढोर्बळ रूपरेषेतील िगेिगेळ्या टप्प्यापंकैी आधी कोणते माडंायचे, नंतर कोणते माडंायचे याचा वनणवय 
करतो, त्याचंी एकमेकाशंी असलेली गंुतागंुत सोडितो ि अखेरीस, त्याचें सोप्या अंकगवणती कृतीपयंत 
विश्लेषण करून वनघणाऱ्या सूचना योग्य क्रमाने ि साकेंवतक पवरभाषेत माडंतो. या सूचनानंंतर गवणती 
समस्येतील खास मजकुर–संर्बंवधत संख्या अथात् Data–तो योग्य क्रमाने माडंतो. या सिव माडंणीला 
प्राज्ञापन (Program) म्हणतात. खालील उदाहरणािरून या माडंणीच्या पद्धतीची कल्पना येईल : 

 
उदाहरण असे आहे–एका कारखान्द्यातील कामगाराचं्या मावसक पगाराचे वहशरे्ब कराियाचे 

आहेत. पगारार्बरोर्बर त्यानंा िगेिगेळे भते्त वमळतात ि प्रॉक्व्हडंट फंड, तसेच ज्यानंी कजव घेतले असेल 
त्याचें कजवफेडीचे हलते इत्यावद कापले जातात; पण तूतव आपण फक्त महागाई-भत्त्याचा विचार करू. 
महागाई भत्ता पगाराच्या ⅕ इतका वमळतो, पण कमीतकमी ६० रु. वमळतोच (२७०, २८५, ३०० रु. पगार 
असणाऱ्यानंा तो ६० रु. वमळेल पण ३२०, ३४० रु. पगार असणाऱ्यानंा अनुक्रमे ६४ ि ६८ रु. वमळेल). 
दुसरी गोष्ट, पगाराचा आकडा कामगाराचं्या हजर वदिसािंर ठरतो. मवहना ३० वदिसाचंा आहे, ि गैरहजर 
वदिसाचंा पगार त्याचं्या प्रमाणात कापला जातो. 

 
सुलभतेकरता असे समजू की, या वहशरे्बातील अकंात्मक मावहती (data) संगणकाला 

पंचकाडािरून पुरविली जाणार आहे, ि एकेका कमवचाऱ्याच्या एकेका काडािरील मावहती पुरविली जाताच 
वतचा वहशरे्ब सोडविला जाणार आहे. (यामुळे, िगेिगेळ्या कमवचाऱ्याचें संर्बवंधत आकडे संग्रहातील 
िगेिगेळ्या स्थानािंर एकानंतर माडूंन ठेिण्याचा प्रश्न उद् भित नाही. त्याच ठराविक स्थानािंर एकानंतर 
दुसऱ्या कमवचाऱ्याचे आकडे वलवहले जाणार आहेत.) 
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पंच ऑपरेटरने येथे एक विशषे गोष्ट केली आहे. त्याने या गटातील प्रत्येक कमवचाऱ्याच्या काडाच्या 
पवहल्या स्तंभात १ क्रमाकंाच्या ओळीत वछर पाडले आहे; (याचा अथव पवहल्या स्तंभात “१” वछवरत केला 
आहे) आवण या गटाची काडे तयार झाल्यानंतर, त्याचं्या चिडीला जणू कव्हर म्हणून एक कोरे काडव ठेिले 
आहे, पण त्या काडाच्या पवहल्या स्तंभात २ क्रमाकंाच्या ओळीत वछर पाडले आहे, म्हणजे तेथे “२” वछवरत 
केला आहे. या कव्हर-काडाचा उपयोग काय, ते पुढे कळेल. कमवचाऱ्याचं्या काडािर र्बाकीच्या स्तंभात 
खालीलप्रमाणे मावहती वछवरत केली आहे : 

 
स्तंभ २-५ ६-२५ २६-२८ २९-३० ३१-३२ ३३-३५ ३६-३८ 

कमवचाऱ्याचा 
क्रमाकं 

कमवचाऱ्याचे 
नािं 

मावसक 
पगाराचा दर 

हजर वदिस मवहन्द्याचे 
वदिस 

महागाई 
भत्त्याचे 

पगाराशी 
प्रमाण 

कमीत कमी 
महागाई 

भत्ता 

– – – – (३०) (⅕) (६०) 
 
काडािरील मावहती-दशवक संख्या, तसेच वहशरे्ब सोडविताना वनघणाऱ्या मध्यंतरच्या वनकालाचं्या 

संख्या, संग्रहातील ज्या ज्या स्थानािंर माडंल्या जाणार आहेत, त्या स्थानाचं्या क्रमाकंाचंा (म्हणजे पुनः 
संख्याचंाच) येथे घोटाळा नको, म्हणून ती स्थाने आपण येथे अक्षरानंी दशवि.ू 

 
आता, संगणकाला काडे पुरविण्याचे काम सुरू होण्यापूिी त्याला खालील सूचना वदल्या जातात. 

(त्या सूचना तो कोठे, कशा माडूंन घेतो, ि त्याचंी क्रमिार अम्मलर्बजािणी कशी होते, याचा अभ्यास आपण 
नुकताच केला आहे. येथे आता त्या गोष्टीकडे लक्ष द्याियाचे नाही. त्या सूचनाचंी माडंणी कशा तऱ्हेची 
असते, आवण त्या पाळताना संगणकाची कशी धािपळ होते येिढेच येथे पहाियाचे आहे.) सूचनाचंी क्रमिार 
यादी त्याच्या सुपुदव झाल्यािर काडांचे वनिशेन सुरू होते, आवण पवहले काडव त्याच्या ताब्यात येताच तो 
यादीतील पवहल्या सूचनेपासून ओळीने प्रत्येक सूचनेची तंतोतंत अम्मलर्बजािणी करतो, ि क्रमाने पुढच्या 
सूचनेकडे आपोआप िळतो. पण एखाद्या सूचनेमध्येच अशी पोटसूचना असते की, सगंणकाने क्रम सोडून 
दुसऱ्याच आधीच्या प्रकिा नंतरच्या विवशष्ट सूचनेकडे मोहरा िळिािा! सागंकाम्या संगणक मग ती आज्ञा 
पाळतो. ही निी सूचना त्याला आणखी वतसऱ्याच एखाद्या सूचनेकडे िळिते प्रकिा पुनः मूळ क्रमात आणनू 
सोडते. वर्बचाऱ्या संगणकाची अिस्था साप-वशडीच्या खेळातल्यासारखी होते. पण हे तंत्र िापरून प्राज्ञापक 
मात्र वकतीतरी गोष्टी साधतो ि समस्येचे उत्तर विनाविलंर्ब वमळितो. पुढील यादी र्बारकाईने पहािी म्हणजे 
खुलासा होईल. 

 
सूचनाचंी क्रमिार यादी :– 
 
१. काडव िाचा. 
२. काडाच्या पवहल्या स्तंभात “१” असल्याचे पहा; असल्यास सूचना क्र. ३कडे िळा; 

नसल्यास सूचना क्र. १५ कडे िळा. 
३. स्तंभ२ ते २५ मधील मावहती अ स्थानािर वलहा. (कमवचाऱ्याचा क्रमाकं ि नाि) 
४. स्तंभ २६ ते २८ मधील मावहती ि स्थानािर वलहा. (पगाराचा दर) 
५. स्तंभ २९ ते ३० मधील मावहती क स्थानािर वलहा (हजर वदिस) 
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६. स्तंभ ३१ ते ३२ मधील मावहती ड स्थानािर वलहा.(मवहन्द्याचे वदिस-३०) 
७. स्तंभ ३३ ते ३५ मधील मावहती ई स्थानािर वलहा. (महागाईभत्त्याचे पगाराशी प्रमाण ⅕) 
८. स्तंभ ३६ ते ३८ मधील मावहती फ स्थानािर वलहा. (कमीतकमी महागाईभत्ता – ६०) 
९.  ि स्थानािरील संख्येला क स्थानािरील संख्येने (संके्षपाने ि ला क ने)गुणा; ि गुणाकार 

ग मध्ये वलहा. 
१०. ग ला ड ने भागा ि भागाकार ह मध्ये वलहा. (वनव्िळ पगार वनघाला) 
११. ि ला ई ने गुणा ि गुणाकार ज मध्ये वलहा. (भत्त्याची िैकक्ल्पक रक्कम) 
१२. ज ि फ याचंी तुलना करा : 

जर ज फ पेक्षा अवधक प्रकिा र्बरोर्बर असेल तर ज मध्ये ह 
वमळिा; दर ज फ पेक्षा ंकमी प्रकिा र्बरोर्बर असेल तर फ 
मध्ये ह वमळिा; 

{ येणारी र्बेरीज ल मध्ये 
वलहा. (पगार +भत्ता) 

१३. अ मधील मावहती ि वतच्यापढेु ल मधील मावहती छापा. (एका काडाचे काम संपले.) 
१४. सूचना क्र. १ कडे िळा. (दुसऱ्या कामगाराच्या वहशरे्बाचे काम सुरू) 
१५. काडाच्या पवहल्या स्तंभात “२” असल्याचे पहा. असल्यास सूचना क्र. १७ कडे िळा. 

नसल्यास सूचना क्र. १६ कडे िळा. 
१६. ‘स्तंभ क्र. १ च्या णिरिात घोटाळा आहे’ असे जाड टाइपात छापा. 
१७. काम र्बंद करा. 
 
िाचकानंी मोजके कमवचारी (समजा ४, ि अथात् त्याचंी ४ काडे ि ५ ि ेकोरे पंचकाडव इ.) मनात 

धरून ि त्याचें पगारही िगेिगेळे, ३०० रु. पेक्षा कमी/अवधक गृहीत धरून, कॉम्प्युटर करील तशी िरील 
सूचनाचंी अंधळी अम्मलर्बजािणी करािी. सूचनाचं्या चक्रव्यूहातून र्बाहेर पडताना चौघा कमवचाऱ्याचें पगार 
र्बरोर्बर वनघालेले असतील, ि काम संपल्याचे आपोआप जाहीर होईल! 

 
खरे पाहता, प्राज्ञापनातील सूचना इतक्या ठोकळ ि साध्या भाषेत वलवहलेल्या नसतात. िरील 

सूचनापंैकी र्बहुतेक प्रत्येकीची फोड करून अंवतम सूचना तयार होतील. येिढेच नव्हे, तर त्या माडंण्याच्या 
साकेंवतक भाषाही फार िगेळ्या, दुर्बोध असतात. पण आपणासं येथे त्या र्बारकाव्याची जरूरी नाही. 
आपणास येिढे कळले म्हणजे पुरे, की, 

–सूचनाचं्या क्रमाची घाटणी कशी असते, 
–संगणकाच्या एकंदर कामात विवशष्ट गवणती ि इतर आिश्यक वक्रयाचंा संच पुनः पनुः येत 

असला तरी सूचनाचंी पुनरािृत्ती कशी टाळली जाते, त्याकरता मग, 
–क्रमाने वलवहलेल्या सूचनातं, मध्येच क्रम सोडून ि मोहरा र्बदलून, संगणकाचे काम दुसऱ्या 

एखाद्या सूचनेकडे कसे िळिले जाते, (या कृतीला तावंत्रक भाषेत Jump म्हणतात. याचे उदाहरण 
सूचना क्र. १४ मध्ये आढळते) तसेच, 
–मध्यंतरच्या िैकक्ल्पक उत्तरापंैकी योग्य तेच उत्तर विचारात घेतले जाि,े हे कसे साधले जाते; 

(या कृतीला Branch प्रकिा Conditional Jump म्हणतात; याचे उदाहरण सूचना क्र. २, १२, १५ 
मध्ये आढळते) इ. 
 
गवणती समस्या मोठी प्रकिा गहन असेल तर वतचा प्रोगॅ्रम माडंण्याचे काम प्रदीघव ि वकचकट असते. 

प्रोगॅ्रम वलवहल्यानंतर प्रोगॅ्रमर (प्राज्ञापक) तो पनुः पनुः तपासून पाहतो ि वनदोष असल्याची खात्री झाल्यािर 
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मगच पंप्रचगकरता पुढे पाठितो; कारण माडंणीत एक जरी क्षुल्लक चूक राहून गेली, तरी नंतर 
संगणकाकडून वमळणाऱ्या उत्तरात अनथव सभंितो, ि मग, चूक झाली ती मानिाची का मवशनची, हे 
शोधण्याचे अवधक दुघवट काम प्रोगॅ्रमरपुढे उभे राहते. 

 
त्याचे काम अवधक सोपे करण्याचे प्रयत्न सतत चालू असतात. प्राज्ञापनामध्ये माडंाव्या लागणाऱ्या 

सूचना संख्येने कमी ि विस्ताराने लहान असाव्यात ि काही विशषे साकेंवतक सूचनाचं्या र्बार्बतीत, 
संगणकाने त्या ‘िाचल्यािर’, एकेका सूचनेच्या पोटातील अनेक गृहीत (understood) सूचना जणू स्ितःच 
जाणनू त्या पाळाव्यात अशा योजना (autocodes) वसद्ध झाल्या आहेत. या वसद्धींकरता, संगणक-वनमाते 
सरण्याचं्या निनिीन रचना संशोधून त्या आपापल्या संगणकातून र्बसवितात. ग्राहकाचं्या दृष्टीने या योजना 
फार सोयीच्या असतात. पण िगेिगेळ्या वनमात्यानंी उपलब्ध करून वदलेल्या या सोयींमध्ये एकिाक्यता 
नसल्यामुळे, त्या सोयींचा उपयोग करून घेणाऱ्या िगेिगेळ्या प्राज्ञापकाकंडून िापरल्या जाणाऱ्या 
साकेंवतक भाषामंध्येही प्रमावणतता (Standardization) राहात नाही, त्यामुळे, एका मवशनिर काम 
करणाऱ्या प्रोगॅ्रमरला दुसऱ्या घडणीच्या मशीनिर काम करणे वततकेसे सुलभ नसते. या अडचणी दूर 
व्हाव्यात म्हणून प्राज्ञापन करताना िापराियाच्या सािववत्रक संमतीच्या काही साकेंवतक भाषा वसद्ध झाल्या 
आहेत. ALGOL (Algebraic Oriented Language), FORTRAN (Formula Translation) या भाषा 
शास्त्रीय स्िरूपाच्या गवणताचंी माडंणी करण्याकरता उपयोवजतात, तर COBOL (Common Business -
Oriented Language) ही साकेंवतक भाषा व्यिसाय, व्यिस्थापन यासंर्बधंीच्या वहशरे्बाचं्या माडंणीकरता 
िापरली जाते. या सिवमान्द्य भाषानंा अनुरूप अशाच रचना ि कायवपद्धतीच्या योजना िगेिगेळे संगणक-
वनमाते आपआपल्या संगणकामंध्ये र्बहुधा र्बसवितात. 

 
संगिक कें रातून फेरफटका : सोडिायच्या समस्येच्या आखणी-ि-माडंणीनंतर आता वतची 

अंमलर्बजािणी कशी करून घेतली जाते ते प्रत्यक्ष पाहू. सगंणकाच्या अतंरवचनेर्बद्दल आपण येथिर र्बरीच 
मावहती वमळविली, पण या साधनाच्या र्बाह्य रूपाविषयी अद्याप काहीच कळले नाही. आपण िाचलेली 
त्याची अंगोपागें आकाराने केिढी असतात, ती परस्पराशी कशी जोडली असतात, प्रकर्बहुना हे सिव वदसते 
कसे, ि हाताळले कसे, जाते याची मावहती अद्याप वमळाली नाही. पुढे ती सवचत्र सावंगतली आहे. 

 
एखाद्या सरकारी िा खासगी ससं्थेतला संगणक फार मोठाली गवणती/वहशरे्बाची कामे अत्यल्प 

िळेातं पार पाडत असला तरी ते साधण्याकरता, अनेक पूरक यंत्रणा ि त्या चालविणारे कमवचारी याचंी एक 
वशस्तशीर व्यिस्था वसद्ध असािी लागते. ही सिव व्यिस्था म्हणजे त्या संस्थेचा संगणक विभाग प्रकिा 
संगणक केन्द्र (Computer Centre) होय. येथे पुणे येथील मेससय णकलोस्कर कणमन्स याचं्या सौजन्द्यपूिवक 
परिानगीने त्याचं्या संगणक कें रात काढलेल्या फोटोंची एक वचत्रकथा वदली आहे. एखाद्या गवणती 
कामाची जर्बार्बदारी संगणकािर सोपिायचे ठरल्यापासून, तो त्या कामाची पूर्मत मुवरत स्िरूपात हाती 
पडेपयंतच्या िगेिगेळ्या टप्प्यािंरची कामे संगणक-व्यिस्थेत कशी पार पडतात, ते या वचत्रकथेतून स्पष्ट 
होईल. या कें रात मेससय इटंरनॅशनल् कॉम्पप्पयुटसय णलणमटेड (I C L) याचंा 1901 A हा संगिक र्बसविलेला 
आहे. त्याच्या मुख्य स्मृवतभाडंाराची धारणक्षमता १६,३८४ (16 k) शब्द धारण करण्याची आहे. 

 
केन्द्रात प्रिशे करण्याआधीच काही प्राथवमक गोष्टी समजल्यास इष्ट होईल : – 
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संगणक केन्द्रातील सिव दालने िातानुकूवलत असतात. मात्र ही व्यिस्था केिळ कमवचाऱ्याचं्या 
आरामाकरता असते असे नव्हे; प्रामुख्याने ती संगणकातील िीजकीय घटकाचं्या स्थैयाकरता असते. हे 
असंख्य िीजकीय घटक अधविाहक रव्याचें केलेले असल्याने ि तपमानातंील मोठ्या र्बदलानंी त्याचं्या 
कामवगरीत घोटाळा होण्याचा संभि असल्याने ही व्यिस्था अवनिायव असते. िगेिगेळ्या दालनातंील प्रभती 
काचेच्या मोठाल्या तािदानाचं्या केलेल्या असतात, त्यामुळे ि छतास र्बसविलेल्या वदव्यामुंळे सिवत्र सारखा 
प्रकाश पडलेला असतो. सगळीकडेच काटेकोर स्िच्छता असते पण त्यातही, प्रत्यक्ष संगणकयंत्रणा ज्या 
दालनात र्बसविलेली असते, तेथे व्हॅक्युअम क्लीनरने (धूळ ओढून घेणाऱ्या झाडूने) फरशीिरची 
असली/नसली धूळ मधून मधून वटपली जाते. या महत्त्िाच्या दालनात फक्त वनयुक्त कमवचाऱ्यानंाचल प्रिशे 
असतो, पण त्यानंाही, दालनात प्रिशे करण्यापूिी आपली नेहमीची धुळीने भरलेली पादत्राणे र्बदलून, 
प्रिशेद्वारापाशी ठेिलेली रर्बराची स्िच्छ पादत्राणे घालून प्रिशे करािा लागतो इ. तेव्हा ं आता 
केन्द्रप्रमुखाचं्या टेर्बलापासून आपल्या फेरफटक्यास ि वनरीक्षणासं सुरुिात करू : आता पढुील पानािंरील 
वचत्रमावलका पहािी. 

 
या वचत्रािलीमध्ये आपणासं संगिकव्यिस्थेतील िेगिेगळ्या घटकाचें समोरून दशयन होिार 

आहे. त्याचंा क्रम संगणकाच्या कामवगरीतील क्रमानुसार असेल. येथे हे ध्यानी घ्याि े की, पुस्तकातील 
येथिरच्या वििचेनात आपण सोयीकरता या क्रमात र्बदल केला होता. पण मुख्य म्हणजे, आपण त्या त्या 
टप्प्यािरची कामवगरी पार पाडणाऱ्या त्या त्या घटकाच्या अतंभागात योग्य तेिढा मुक्काम करून तेथील 
काम कसे चालते याची तपवशलाने मावहती वमळविली, एक प्रकारे, तेथे आपण प्रस्तुत दशवनी स्िरूपाचं्या 
मागील र्बाजंूच्या जड यंत्रणाचं्या (Hardware च्या) कायवपद्धतींचा अभ्यास केला, तर येथे या जड यतं्रिाशंी 
(युणनट्चसशी( चालक व्यक्तीचा समोरून संपकय  कसा राहतो, त्याचें संचालन कसे होते ते आता पाहंू. दोन्द्ही 
र्बाजंूकडून केलेल्या या अभ्यासातून एक महत्त्िाचे ईक्प्सत साधले जाईल, ते म्हणजे, णिजेने गणित कसे 
सुटते, ि ते सोडिून कसे घेतले जाते या दोन्ही प्रणक्रयाचें रहस्य आपिासं ज्ञात होईल! 

 
संगिकाच्या काययक्षमतेचा प्रत्यक्ष पडताळा पाहण्याचे साधन-टेिलािरचा ककिा णखशात माििारा 

लघुगिक (Desk or Pocket Calculator). येथिरच्या अभ्यासािरून आपणासं संगणकाच्या 
कतृवत्िशक्तीची साधार मावहती वमळाली आहे. या कष्टार्मजत मावहतीला प्रत्यक्ष प्रतीतीची जोड लाभती तर 
आपल्या अभ्यासाला पवरपूणवता आली असती हे उघड आहे; पण ते अशक्यप्राय आहे. (पुढील वचत्रकथेच्या 
रूपाने संगणक-कायालयाचे दशवन होईल हेच पुष्ट्कळ म्हणाियाचे). पण असे असले तरी, या साधनाच्या 
कतवर्बगारीची स्ियपं्रचीतीने खात्री पटािी अशी एका सोयीची योजन वकत्येकानंा उपलब्ध होण्यासारखी 
आहे. ती योजना म्हणजे, अनेक कायालयातूंन ि शास्त्रज्ञ, इंवजवनअर, ऑवडटर इ. व्यािसावयकापंाशी 
असणारा िीजकीय लघुगणक (कॅल्क्युलेटर) स्ितः चालिनू पाहणे! िाचकानंी असा एखादा लघुगणक 
वनदान थोड्या िळेाकरता वमळिनू अिश्य हाताळून पहािा. 

 
आकृती १७·१ मध्ये वखशात ठेिता येणाऱ्या एका लघुगणकाचे वचत्र वदले आहे. संगणकाच्या 

तुलनेने या साधनाच्या कामाचा आिाका लहान असतो, हे उघडच आहे; त्याच्या नािातच ते व्यक्त होते. 
पण गवणती प्रवक्रया करण्याची-आकडेमोडीची-त्याची त्िरा मात्र र्बड्या भाई संगणकासारखीच आहे. 
विजेच्या त्िरेनेच दोन्द्ही साधनातं हे काम होते. या दोन साधनाचंी तुलना करून पावहल्यास लघुगणकात 
कोणती कमतरता असते हे तर कळेलच, पण संगणकाविषयीच्या येथिर वमळविलेल्या मावहतीचीही थोडी 
फार उजळणी होईल. 
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लघुगणकाच्या र्बटनाचं्या तक्त्यािर 0 ते 9 या अकंाचंी र्बटने आहेत त्याचप्रमाणे +, -, ×, ÷ या 
वचन्द्हाचंी र्बटने आहेत. इष्ट त्या अंकाचंी र्बटने दार्बून त्याचं्या होणाऱ्या संख्या ि त्यािर व्हाियाच्या गवणती 
कृती लघुगणकाच्या सुपुदव करण्याकरता ही व्यिस्था असल्याचे सहज ध्यानी येईल. इष्ट संख्येचा व्यस्ताकं 
म्हणजे त्या सखं्येने १ ला भागून येणारा भागाकार L/X वतचा िगव (x2), वतचे िगवमूळ (√x) इ. तार्बडतोर्ब 
प्राप्त करून देणारी र्बटनेवह येथे आहेत, दशाशं वचन्द्हाचे र्बटन अथातच आहे, संख्येचे + प्रकिा  असेल ते 
वचन्द्ह र्बदलणारे र्बटन आहे, फार मोठी संख्या व्यक्त करण्याकरता वतला १० च्या इष्ट घाताच्या रूपात 
व्यक्त करणारे E E (Enter Exponent) र्बटन आहे, सुटलेल्या गवणताचे उत्तर दाखिणारे = वचन्द्हाचे र्बटन 
आहे; तर पाटी पुसून टाकण्याची कृती करणारे C (Clear) ि दशवनी वखडकीत वदसणारी संख्या पुसून 
टाकणारे CD ही र्बटने आहेत. एकंदर र्बटनाचंा उदे्दश सहज लक्षात येईल. सोडिायचे उदाहरण आपण 
पाटीिर ज्या क्रमाने माडंतो, त्याच क्रमाने येथे त्यातील अंकाचंी ि गवणती कृतीच्या वचन्द्हाचंी र्बटने 
दार्बाियाची असतात. ती दार्बताच लघुगणक तो मजकूर नोंदून घेतो! येथे पपं्रचग मशीन, पंचटेप, नंतर 
कषुवकीय टेप, यािंर मावहतीची नोंदणी ि नंतर उदाहरणातील सिव सूचनाचंा ि सखं्याचंा स्मवृत भाडंारात 
प्रिशे, असा दीघवसूत्री कारभार नसतो. प्रकर्बहुना संगणकात असते तसे विशाल व्याप्तीचे स्मृवतभाडंार 
(main memory store) येथे नसतेच (इतक्या थोड्या जागेत ते मािणारच नाही.) मग प्रश्न असा पडेल, 
की उदाहरणातल्या र्बाकीच्या संख्याचे जाऊ द्या, त्यातील सुरुिातीची संख्या ि तीिर करायची गवणती 
कृती या गोष्टी तरी येथे माडूंन कशा घेतल्या जातात? या प्रश्नाचे उत्तर पुस्तकामध्ये प्रकरण १२ मध्ये 
आधीच वदले आहे–ही मावहती क्ललप्-ललॉप् मावलकाचं्या र्बनलेल्या सरक-सरण्यािंर (वशलट 
रवजस्टसविर) उतरून घेतली जाते! आता या मावहकेतल्या क्ललप्-ललॉप् सरण्यात रॅक्न्द्झस्टर रोधक, 
धारक इ. घटक अत्यािश्यक असतात; त्याचं्या अक्स्तत्िामुळे सिवच नोंदणीपट (रवजस्टसव) र्बऱ्याच मोठ्या 
आकाराचे होणार; मग येिढ्याशा लघुगणकाच्या पोटात ते कसे मािणार? असा प्रश्न यातून उद् भितो. 
त्याचेही उत्तर १६ व्या प्रकरणात ‘संकवलत सरण्याचंी’ मावहती सागंून वदले आहे. अनेकानेक नोंदणीपटाचंा 
विस्तार, ते संकवलत सरण्याचं्या स्िरूपात असले तर कल्पनातीत कमी जागेत माितो हे आता स्पष्ट व्हािे. 
सूक्ष्मीकरणाच्या आणखी एका अवभनि तंत्राची मावहती पढेु येणार आहे. 
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–: संगिकाच्या कामणगरीची णचत्रकथा :– 
 

 

 १. 
संगणकाकडे सोपिायच्या कामाच्या प्राज्ञापनाचा 
आराखडा कसा माडंायचा यािर चचा चालू आहे. 
विभाग प्रमुख महत्त्िाच्या सूचना देत आहेत. 
फोटोत मागील र्बाजूस पचं-ऑपरेटसवचे दालन 
वदसते 

२. 
प्राज्ञापनाचें (Program चे)लेखन चालू आहे. 

 

 

 

 ३. 
प्राज्ञावपत मजकुरानुरास पंचकाडांचे पपं्रचग 
(वछरण) चालू आहे. 

 

 ४. 
अनेक वछरण यंत्रािंर कमवचारी आपापली कामे 
करीत आहेत. 

५. 
हे आवण यापढुील वचते्र मुख्य दालनातील 
आहेत. संगणक-यंत्रणेतील प्रमुख घटक येथे 
र्बसिलेले आहेत. वचत्रात काडव-रीडर हा 
घटक वदसत आहे. त्यात िरील र्बाजूस 
मध्यभागी र्बसविलेली काडांची चिड पहािी. 
यामध्ये एकैका काडािरील मजकूर िाचला 
जातो ि वनयंत्रण विभागाकडे पाठविला जातो. 
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तेथून तो मगॅ्नेवटक् टेपिर ि योजनेप्रमाणे 
मुख्य स्मृवतभाडंारात पाठविला जातो. 

 

 ६. 
अशा मजकुराने भरलेली अनेक टेप्स ची वरळे 
व्यिक्स्थत रीतीने टेप् लायब्ररीत ठेिलेली वचत्रात 
वदसतात. कमवचारी इष्ट ते रीळ र्बाहेर काढीत आहे. 

 

 ७. 
लायब्ररीतून आणलेले रीळ ‘टेप-रीडर’, या, 
क्रमाने पढुच्या घटकामध्ये र्बसविले जात आहे. या 
टेप युवनटमध्ये एकंदर ४ टेप्सिरील मावहतीची 
देिघेि होते. वनयंत्रण विभाग टेप्स िरील मावहती 
‘िाचून’ त्यानुसार आपले काम करतो. जरुरीप्रमाणे 
नोंदून ठेिाियाच्या मावहतीचे टेप्स िर ‘लेखनही’ 
येथे होते. 

८. 
वचत्रात उजिीकडे रीडरचे समोरून दशवन. 
मध्यभागी एका घडिचंीिर टेप्स ची मोकळी 
वरळे ि डािीकडे दुसरीिर पंच काडे वदसत 
आहेत. 

 

 

 

 ९. 
डािीकडे, पाठमोऱ्या कमवचाऱ्याच्या शजेारी 
संगणक-यंत्रणेतील मुख्य घटक ‘सेंरल प्रोसेसर’ 
वदसत आहे. या घटकाच्या अंतभागात, पुस्तकात 
वििवेचलेले ‘अंकगवणत विभाग’, ‘मुख्य स्मृवत-
भाडंार’, ‘वनयंत्रण विभागाच्या सरण्या’, ि ‘उत्पन्न 
यंत्रणा’ हे विभाग असतात. 
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 १०. 
सेंरल प्रोसेसरच्या कपाटाच्या डाव्या िरच्या 
कोपऱ्यात र्बसविलेल्या क्स्िचेस चे जिळून दशवन. 
याचं्या साह्याने या प्रधान घटकाच्या कायाचे 
वनयतं्रण शक्य होते. 

११. 
सेंरल प्रोसेसरच्या तळमजल्याचे 
उजिीकडील दार उघडले आहे. आत 
रुतमुरण यंत्रातून र्बाहेर पडणारा कागद 
वदसत आहे. संगणाकाच्या सुपूदव केलेल्या 
गवणती समस्येचे उत्तर या कागदािर वमळते. 

 

 

 

 १२. 
सेंरल प्रोसेसर ि सचंालक व्यक्ती यामंध्ये सतत 
संपकव  राखणारे साधन (दूर-टंकन यंत्र, टेवल-
टाइपरायटर). वचत्रात, संचालक सेंरल 
प्रोसेसरला त्याच्या कामार्बार्बत योग्य तो संदेश 
पाठिीत आहे. 

 

 १३. 
दूर-टंकन यतं्राचे जिळून घेतलेले वचत्र. मागील 
र्बाजूस टेप युवनट वदसते. 
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१४. 
सेंरल प्रोसेसरकडून (म्हणजे पयायाने सिव 
संगणक यतं्रणेकडून) वमळालेल्या 
कायवपूतीच्या मुवरत मजकुरािरून 
विभागप्रमुख ि त्याचें सहकारी दृवष्टके्षप टाकीत 
आहे. 

 

 
 
िरील वचत्रकथेच्या माध्यमाने संगणकाच्या कामवगरीतील विविध टप्पे आपण क्रमिारीने पावहले. संगणक-
कायालयातील आपली सहल येथे संपली. आता पान उलटून पहा संगणकाचा छोटा भाई लघुगणक 
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वखशात ठेिता येणारा लघुगणक 

(Pocket Calculator) 
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संकवलत सरण्याचं्या तंत्रासारखेच सूक्ष्मीकरणाचे आणखी एक तंत्र शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञानंी प्रस्थावपत 
केले आहे. त्याचा आता नुसता उल्लखे येथे करतो. त्या तंत्राचे नाि ‘मेटल् ऑक्साइड् सेवमकंडक्टर तंत्र’ 
इंग्रजीतील Metal Oxide Semiconductor या शब्दाचं्या आद्याक्षराचें र्बनलेले ‘MOS’ हे या तंत्राचे संवक्षप्त 
रुढ नाि. संगणकाच्या कायवपद्धतीत लागणाऱ्या िीजसरण्यातूंन िीजप्रिाहाचे हुकमी वनयतं्रण आिश्यक 
असते. हे वनयंत्रण, या तंत्रान्द्िये, ते प्रिाह विवशष्ट धातंूच्या ऑक्साइड् स च्या सूक्ष्मावतसूक्ष्म लारं्बी-रंुदी-
जाडीच्या वसद्ध केलेल्या स्तरामंधून (films मधून) नेणाची योजना करिनू साध्य होते. या सूक्ष्म सरण्यानंा 
लागणारी जागा अथातच कल्पना करता येणार नाही इतकी कमी असते, विजेचा खचव कमी असतो, आवण 
मुख्य म्हणजे, सरण्याचं्या कायाची विश्वासाहवता मात्र पवरपूणव असते. येिढे साध्य झाल्यािर, अशा 
सरण्यानंी युक्त अशा लघुगणकाला, संर्बंवधत उदाहरणातील संख्या ि सूचना जसजशा पुरविल्या जातील 
तसतशी त्याचंी नोंदणी सहजतेने करून घेता येते. ही झाली गवणत माडूंन घेण्याविषयीची मावहती. ते 
सोडविले कसे जाते याविषयी निीन काही सागंण्याची जरूरी नाही. लघुगणकातील अंकगवणत विभागाची 
(प्रत्यक्ष आकडेमोड करणाऱ्या सरण्याचंी) रचना ि योजना संगणकाच्याप्रमाणेच असते. त्यामुळे दोन्द्ही 
साधनात इष्ट त्या गवणती कृती सारख्याच पद्धतीने ि त्िरेने पार पडतात. येथे फरक एिढाच असतो की, 
लघुगणक संर्बवंधत गवणतातील सिव संख्या ि सूचना एकदम स्िीकारीत नाही, ि त्यामुळे, त्याने अशा 
संख्यािंर पूिवसूवचत (म्हणजे प्राज्ञावपत) क्रमाने आपोआपी (ऑटोमवॅटक्) कृती करण्याचा प्रश्नच उद् भित 
नाही. या दृष्टीने तो ‘आपोआपी’ नसतो, हा प्रस्तुत दोन साधनातंील एक महत्िाचा फरक [या विधानाचा प्रवतिाद 
करणारे ि जगप्रवसद्ध कंपन्द्यानंी तयार केलेले निीनतम लघुगणक र्बाजारात आले असल्याचे समजते. त्याचं्या अंतभागात अल्प व्यापाची का होईना 
पण स्मृवतभाडंारे (memories) असतात ि ते, प्राज्ञावपत सूचना ग्रहण करून ठेिनू त्यानुसार क्क्लष्ट गवणताच्या सोडिणुकीतील सिव टप्प्यािंरील 
आकडेमोड मग आपोआप करतात. ‘वखशात ठेिता येण्यासारखे हे सगंणकच (Computers) होत!’ अशी त्याचंी जावहरात केली जाते. सगंणकाच्या 
जुन्द्या-नव्या वपढ्याचंा उल्लखे मागे आला आहे. लघुगणकाच्याही निनिीन प्रगत वपढ्या जन्द्मत आहेत!] 

 
गवणताचे वनघालेले अवंतम उत्तर (प्रकिा जरूर तर मधल्या मधल्या टप्प्यािंरची उत्तरे) लघुगणक 

प्रदर्मशत कशी करतो? हा आणखी एक प्रश्न. उत्तर छापून प्रदर्मशत करणे या गोष्टीची, वखशात ठेिायच्या 
लघुगणकाकडून अपेक्षाच करता येत नाही. टेर्बलािर ठेिायच्या काही निवनर्ममत यंत्रामंध्ये उत्तराचा 
मजकूर टाइप होऊन र्बाहेर पडण्याची व्यिस्था केलेली असते. पण या साधनाचंी उत्तर-प्रकटीकरणाची 
मुख्य रीती म्हणजे, ते, काजव्यासारख्या प्रकाशणाऱ्या अकंाचं्या स्िरूपात प्रदर्मशत करणे ही होय. 

 
हे प्रकाशमान अंक वलवहले कसे जातात ते आता सागंतो. प्रकरण १४ च्या अखेरीस ‘कॅथोड रे 

टू्र्ब’ विषयीच्या मावहतीत इलेक्रॉन्द्स चा झोत पडताच चमकणाऱ्या फॉस्फरेसटं पदाथांचा उल्लखे आला 
आहे. येथे तसल्याच काही पदाथांचा उपयोग केला जातो. गवॅलयम असेनाइड्, गवॅलयम फॉस्फाइड् ि 
गवॅलयम असेनाइड्-फॉस्फाइड् या क्षारामंधून अल्प िीज िाहताच ते प्रकावशत होतात. त्यापंासून वनघणारा 
हा प्रकाश अथातच काजव्याच्या प्रकाशासारखा उष्ट्णताहीन असतो, साध्या डायोडच्या रचनेत हे क्षार योग्य 
प्रमाणात अतंभूवत केल्याने, अशा डायोडमधून जेव्हा िीज िाहते तेव्हा ते तेिढ्यापुरते प्रकावशत होतात. यानंा 
Light-Emitting Diodes, संके्षपाने LED म्हणतात. गवॅलयम असेनाईड् प्रकिा गवॅलयम असेनाइड्-
फॉस्फाइड् याचंा अंतभाि असलेले डायोड िाहक क्स्थतीत असताना (अथात् त्याचंा िीजपुरिठा 
प्रिाहानुकूल, forward-biased असताना) त्याचं्या P आवण N प्रदेशातील सीमाभागातून वहरिट पाढंरा 
प्रकाश वनघतो, तर गवॅलयम फॉस्फाइड् युक्त डायोडमधून लाल प्रकाश वनघतो. हा प्रकावशत सीमाभाग 
त्याच्या र्बाजूकडून पावहल्यास अथातच एखाद्या प्रकावशत रेषेसारखा वदसतो, आपल्या दृष्टीने अशी 
प्रकावशत रेषा उपलब्ध होणे महत्िाचे आहे. आता अशा रेषाचं्या साह्याने इंग्रजी 0 ते 9 पैकी इष्ट ते अंक कसे 
प्रदर्मशत केले जातात ते पाहू– 
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अशा एकंदर सात प्रकाशदायी डायोडाचंी अशी माडंणी करतात की त्याचं्या प्रकावशत रेषाचें, 
एकमेकास वचकटलेले दोन चौकोन वदसािते. (मधली रेषा दोन्द्ही चौकोनानंा सामावयक असते; नाहीतर 
दोन चौकोनाकंरता एकंदर ८ रेषा लागल्या असत्या.) या सात डायोडापंैकी इष्ट तेिढेच प्रकावशत केल्याने 
इष्ट ते इंग्रजी अंक कसे दशवविता येतात ते आकृती १७·२ मध्ये पाहाि.े 

 

 
आकृती १७·२ सप्पतरेखात्मक अकं 

 
प्रकाशदायी डायोडस च्या सहाय्याने यातील इष्ट ते अंक दशवविता येतात. प्रकावशत प्रर्बदूच्या 

(वठपक्याच्या) रूपात दशाशं वचन्द्हही दशवविण्याची योजना करता येते. 
 
हे सिव अंक चौकोनी घाटाचे, ि िक्र रेषा कुठेच नसलेले असे नेहमीपेक्षा थोडे िगेळे वदसतात, पण 

सियीने पवरचयाचे होतात. 8 या अंकाच्या प्रदशवनाकरता सिवच्या सिव सात डायोड प्रकावशत व्हाि े
लागतात, तर 1 च्या प्रदशवनाकरता केिळ दोन डायोड प्रकावशत होऊन भागते, हे सहज ध्यानी येईल. 

 
जास्तीत जास्त वजतक्या अंकाचंी संख्या लघुगणकाच्या (प्रदशवन) क्षमतेत र्बसणार असेल, 

वततक्या प्रत्येक अंकाच्या जागी अशी सात-सात डायोडाचं्या र्बनलेल्या वद्व-चौकोनाचंी एक एक माडंणी 
वसद्ध ठेिलेली असते. संख्येतील कोणत्या स्थानी कोणता अंक प्रदर्मशत व्हाियाचा आहे यािर, केिळ तो 
दशवविणाऱ्या डायोडातूंनच िीज प्रिाह जािा (सातपैकी र्बाकीच्या डायोडातूंन जाऊ नये) अशी आतील 
सरण्याचंी जुळणी असते. आवण हे कसे जमविले जाते, हे तर वनयंत्रण विभागाच्या कायाचे मुख्य कलम 
आहे. प्रकरण १५ मध्ये, सूचना-क्रमाकं-धावरणी रवजस्टरिर (Instruction Counter िर) नोंदलेल्या 
अंकानंी दशवविलेल्या नेमक्या पत्त्यािरच िीजस्पंद कसे पोचविले जातात याचा खुलासा केला आहे. त्याच 
धतीिर सूक्ष्म सरण्या र्बाधूंन, संर्बंवधत सखं्येतील त्या त्या स्थानािरचे इष्ट तेच डायोड प्रिाही आवण 
प्रकावशत व्हािते हे येथे साधलेले असते; आवण पवरणामी, लघुगणकाने प्रदर्मशत केलेली संख्या, तो 
िापरणाऱ्या व्यक्तीस स्पष्ट वदसते! या योजनेस Seven-Segment Numeric Display म्हणतात. आपण 
वतला ‘सप्तरेख अंकलेखन’ प्रकिा ‘सप्तरेख अकं प्रदशवन’ म्हणू. 

 
लघुगणकाकडून अक्षरात्मक (alphameric) मजकुराच्या लेखनाची/प्रदशवनाची अपेक्षाच नसते. 

पण संगणकातून र्बाहेर पडणारा अक्षरात्मक मजकूर, काही प्रसंगी, याच तंत्राचा उपयोग करून कसा 
प्रदर्मशत केला जातो ते आकृती १७·३ िरून कळेल. 
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आकृती १७·३ इष्ट तेिढेच किदू (dots) प्रकाणशत करून दशयणिता येिाऱ्या अक्षराचें स्िरूप 
 
(अ)मध्ये एकंदर ३५ (७ × ५) पैकी तर (र्ब)मध्ये एकंदर ६३ (९ × ७) पैकी इष्ट ते प्रर्बदू प्रकावशत 

केले आहेत. त्यािंरून O. K. K ही अक्षरे सहज िाचता येतात. 
 
लघुगणकामध्ये संख्या वलवहली जाताना होणारा एक महत्त्िाचा फरक आता लक्षात घेऊ :– 

आपण संख्या (अथात दशमान संख्या) कागदािर वलवहताना वतच्यािरील सिात डािीकडचा महत्तम 
मूल्याच्या स्थानाचा अंक आधी (पुरेसा डािीकडे) वलवहतो. ि नंतर उतरत्या मूल्याचें अंक क्रमाने त्याच्या 
उजिीकडे वलहीत जातो. संख्या उच्चारताना/िाचतानाही हाच क्रम योजतो, लघुगणकाला संख्या 
सागंताना, म्हणजेच संख्येतील अंकाचंी र्बटने दार्बताना, हाच क्रम आपण स्िाभाविकपणे पाळतो. पण 
सावंगतली जाणारी संख्या वलहून घेताना लघुगणक एक फरक करतो. समजा, 61753248 (सहा कोटी, 
सतरा लक्ष, ते्रपन्न हजार, दोनश ेअठे्ठचाळीस) ही सखं्या लघुगणकाच्या सुपुदव करायची आहे. मग आपण 
प्रथम 6 चे र्बटन दार्बतो. ते दार्बताच त्या अंकाचे लेखन होते, पण (लघुगणकाच्या अकंदशवन वखडकीत) ते 
सिात उजिीकडच्या स्थानी होते, म्हणजे त्या स्थानी 6 प्रकावशत होतो, नंतर दशलक्ष स्थानच्या 1 या 
अंकाचे र्बटन दार्बताच या 6 चे स्िरूप तत्क्षणी पालटते. त्याच्या जागी 1 हा अंक उठतो ि वतथून हाकलला 
गेलेला 6 डािीकडच्या दहंच्या स्थानी जाऊन तेथे प्रकावशत होतो. नंतर पढुच्या 7 या अंकाचे र्बटन दार्बताच 
तो, आता सिात उजिीकडे असलेल्या 1 ला खो देऊन ती जागा पटकाितो, विस्थावपत झालेला 1 त्याच्या 
डािीकडील 6 ला आणखी डािीकडे ढकलून त्याची जागा घेतो ि 6 उजिीकडून वतसऱ्या स्थानािर जाऊन 
क्स्थराितो, आवण याप्रमाणे शिेटपयंत घडते. साराशं, आपण आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने संर्बवंधत 
संख्येतील अंक लघुगणकाला पुरिीत असताना, प्रत्येक नव्या अंकाचे र्बटन दार्बले जाताच, तो सिात 
उजिीकडे वलवहला जातो ि वलवहलेले आधीचे अंक आपला क्रम न र्बदलता प्रत्येकी एक एक घर डािीकडे 
सरकतात. प्रकरण १२ मध्ये सरकसरणीची कायवपद्धती सावंगतली आहे. त्याच तत्त्िािर येथे िरील घटना 
घडतात. सागंाियाच्या सखं्येत एकंदर वकती अंक आहेत याची आगाऊ काहीच सूचना आपण 
लघुगणकाला देत नाही–देण्याची व्यिस्था नसते–त्यामुळे िरील सरक पद्धतीने संख्या वलवहली जाणे 
हाच एकमेि अवनिायव मागव ठरतो ि सिव अंक त्याचं्या योग्य स्थानी वलवहले जातात. लघुगणक ही संख्या 
त्याच्या अंतभागातील वनयोवजत रवजस्टरिर पुढील प्रवक्रयेकरता वलहून घेतो हे मुख्य काम तर या िळेी 
होतेच, पण ती सागंताना (म्हणजेच अकंाचंी र्बटने दार्बताना) काही चूकभलू तर झाली नाही ना, याची 
तपासणी शक्य व्हािी म्हणून सावंगतलेल्या संख्येशी, नंतर सावंगतल्या जाणाऱ्या संख्येची जी गवणती प्रवक्रया 
(उदा. गुणाकार) व्हाियाची असते, ती प्रवक्रया घडविणाऱ्या वचन्द्हाचे (येथे × वचन्द्हाचे) र्बटन दार्बताच 
उपरोक्त (पवहली) संख्या वखडकीतून पसुली जाते. योग्य त्याच प्रवक्रयेचे र्बटन दार्बले गेले, का त्यात 
काही चूकभलू झाली याचा मात्र मागे काही दृश्य पुरािा राहात नाही. तेव्हा गवणती प्रवक्रयेसंर्बधंीचे र्बटन 
दार्बताना अवधक काळजी घेणे आिश्यक असते. पुढे दुसरी संर्बंवधत संख्या, नंतर संर्बंवधत गवणती प्रवक्रया 
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इ. िरीलप्रमाणेच लघुगणकाला पुरिाियाचे. हे होत असताना तो त्याचें योग्य ते गवणत करीतच असतो, ि 
गवणत सागंण्याचे संपताच (प्रकिा मधल्या एखाद्या टप्प्यािर), = वचन्द्हाचे र्बटन दार्बताच उदाहरणाचे 
अंवतम उत्तर (प्रकिा त्या टप्प्यािरचे मधले उत्तर) हात जोडून पुढे उभे असते! 

 
िगव, िगवमूळ इ. कृतींच्या र्बार्बतीत दुसरी संख्या सागंण्याचा प्रश्नच नसतो. संर्बवंधत संख्या सागंनू 

नंतर िरीलपकैी इष्ट ते (समजा सखं्येचा िगव काढणारे X2 चे) र्बटन दार्बताच वतचा िगव तयार असतो! 
अगदी ती संख्या मोठी आठ-अंकी असली तरी वतचा िगव तत्काल तयार असतो! र्बटन दार्बनू हात मागे 
घ्यायलासुद्धा जास्त िळे लागेल, इतक्या अल्पािधीत लघुगणकाने आपले काम केलेले असते ि त्याच्या 
प्रदशवन वखडकीत उत्तर तयार असते! उपरोक्त आठ-अंकी संख्येचा िगव वखडकीत मािले असा 
र्बसिण्याकरता त्याने घाताकंाचा उपयोग केलेला असतो हे आणखी विशषे. 

 
लघुगणकाने काढलेले उत्तर र्बरोर्बर असल्याचे कागदपेक्न्द्सलीच्या साह्याने तपासून पाहण्यास 

आपल्याला कैक वमवनटे लागतील. तेिढ्या िळेात तो आणखी शकेडो उदाहरणाचंी उत्तरे काढून देईल. 
आवण त्याची उत्तरे हमखास र्बरोर्बर असतात. 

 
या साधनाच्या (आवण त्याहीपेक्षा संगणकाच्या) कायवपद्धतीतील पायरी-पायरीिर घडणाऱ्या 

घटनाचें कायवकारणभाि आपल्याला नीट समजले आहेत; ि घातलेल्या उदाहरणाचे उत्तर ते तत्काल ि 
वर्बनचूक काढून देते यात विशषे काही नाही, हे मनाला पटले आहे. आवण तरीही, त्याच्या कामवगरीची 
तार्बडतोर्बी पावहल्यािर, त्याच्यापाशी काही मनकिडेपणा, भतुाटकी याचंी वसद्धी प्रकिा अंतज्ञानाची शक्ती 
तर नाही ना? असा भ्रम मनात आल्यावशिाय राहात नाही! 

 
िाचकानंी वमळेल तो लघुगणक (Calculator) हाताळण्याची सधंी साधून िरील विधानातील सत्य 

स्ितः अनुभिाि,े म्हणजे मग, लघुगणकाच्या ि पयायाने संगणकाच्या केिढ्या महान, आियवकारक 
शक्तीचे रहस्य, त्यानंी येथिरच्या अभ्यासातून समजाऊन घेतले याची यथाथव कल्पना येईल. 
संगणकपराक्रमाच्या मूळ आख्यानात ही लघुगणकाची लघुकथा मी सावंगतली, ती एिढ्याकरता. 

 
संगिकाच्या उपयोगाचंी के्षते्र. 

 
पुस्तकातील येथिरच्या वििचेनात आपण संगणकाची अंतरवचना, कायवपद्धती ि आनुषंवगक विषय 

अभ्यासले. या विज्ञानशाखेतील आधुवनक ि आगामी प्रगतीचाही पवरचय करून घेतला. आता या 
साधनाच्या उपयोवगतेविषयी वििचेनपूिवक सागंाियाचे ठरिल्यास, त्या वििचेनाचा, या झालेल्या 
गं्रथापेक्षाही मोठा गं्रथ होईल. या साधनाच्या नािािरून व्यक्त होणारा ि आपण मुख्यत्ि ेचर्मचलेला, ‘अंक, 
संख्या याचें गवणत सोडिनू देणे’ येिढाच याचा उपयोग असल्याचे िाचकानंी समजू नये, कोणत्याही 
विषयासंर्बधंी कसलीही समस्या असो, ती योग्य गवणती स्िरूपात व्यक्त करणे शक्य झाले रे झाले, की ती 
सोडविण्याची पढुची सिव जर्बार्बदारी या साधनाने उचललीच असे समजाि.े पसु्तकाच्या सुरुिातीच्या 
वनिदेनामध्ये संगणकाच्या उपयोगाच्या काही महत्त्िाच्या के्षत्राचंा उल्लेख केला आहे. आता कमी महत्त्िाच्या 
के्षत्राचंाही उल्लेख कराियाचा म्हटल्यास, त्याचं्या नुसत्या यादीलाच काही पाने लागतील, िाचकानंा येथे 
असे आव्हान देता येईल, की आपल्या कल्पनेला ताण देऊन, त्यानंी आडिळणाचे ि अगदी अनपेवक्षत असे 
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ज्ञान-विज्ञानाचे एखादे के्षत्र सुचिाि,े की ज्यात (त्याचं्या मते) संगणकाला काहीत काम नसेल. त्याचंा 
अंदाज हमखास चुकेल. त्या के्षत्रातही तज्ञानंी एव्हाना संगणकाची मदत घेतली असेलच! 

 
र्बुवद्धर्बळाच्या अनेकानेक अिघड डािातंील उभय प्रवतस्पध्यांच्या खेळींची नोंद संगणकाच्या 

स्मृवतसंग्रहामध्ये राहू शकते. या सिव गोष्टींचे स्मरण डोक्यात ठेि ूशकणारी व्यक्ती अत्यंत विरळा असेल. 
पण संगणक मात्र त्याच्या स्मृतींच्या ि त्यािंरून वनघणाऱ्या सिव िैकक्ल्पक डािपेचाचें गवणत करून 
वनघणाऱ्या उत्तराचं्या आधारे, एखाद्या अिघड डािात अगदी वर्बनचूक, योग्य खेळी सुचि ूशकतो! 

 
संगीतरचनेचे के्षत्र हे संगीतकाराच्या प्रवतभेचे के्षत्र. पण सिव स्िराचं्या, तालाचं्या सिव परस्पर-

संर्बंवधत रचनाचंी ि त्याचं्या पवरणामाचंी वनव्िळ यावंत्रकी नोंद संगणकाच्या भाडंारात करून ठेिता येते, ि 
वतच्या आधारािर, तो नव्या संगीतरचना सुचि ूशकतो. 

 
एका भाषेतील मजकूराचे दुसऱ्या भाषेत भाषातंर करण्याच्या कामाचा हाच प्रकार. पण या 

र्बार्बतीत, प्रत्येक भाषेतील शब्दाचें विविध अथव ि छटा याचंी दखल घेऊन, मागील-पुढील संदभाच्या 
अनुरोधाने र्बरोर्बर भाषातंर करणे या कामाला मानिी र्बदु्धीच अवधक योग्य ठरते; सगंणकाचा प्रभाि अद्याप 
तरी या कामात पडू शकलेला नाही. 

 
खानेसुमारीच्या िळेी लक्षािधी, कोट्ािधी व्यक्तींच्या वमळणाऱ्या मावहतीचे, व्यक्तीचे िय, प्रलग, 

जात, वनिासके्षत्र, आरोग्य, वशक्षण, व्यिसाय, आर्मथक क्स्थती.... इत्यादींच्या आधारािर काही उपयुक्त 
िगीकरण करून वनष्ट्कषव काढण्याची योजना ठरली ि तीकरता शकेड्यानंी कारकून नेमून काम चालू 
ठेिले, तरी एका खानेसुमारीचे काम संपण्याआधी दुसऱ्या खानेसुमारीची िळे येईल! या कामी तरी, 
संगणकाचा उपयोग अवनिायव ठरतो. 

 
हिामानाचे अंदाज ितवविण्याच्या शास्त्राच्या र्बार्बतीत, पवरक्स्थती यापेक्षाही अिघड आहे. देशभरच्या 

हिामान िधेशाळाकंडून ि अलीकडील काही िषांत वफरत्या िधेशाळाकंडून-उपग्रहाकंडून-िातािरणाच्या 
वनरीक्षणाचे आकडे वमवनटावमवनटाला येत असतात. त्या मावहतीिरून पुढच्या काही तासाचं्या संभाव्य 
हिामानाचे जे गवणत कराियाचे असते ते मुळातच फार क्क्लष्ट असते. पण ते अवत त्िरेने कराियाचे असते, 
ही गोष्ट, या र्बार्बतीत अवधक महत्त्िाची, अवधक र्बधंनकारक असते. कॉम्प्युटरच ते काम करू जाणे! 

 
हिामानाचे गवणत करून वनष्ट्कषव काढण्याला मध्ये काही वमवनटाचंा, तासाचंा तरी अिधी वमळतो, 

पण अिकाशात झेपािलेल्या यानाच्या प्रिासातील क्षणोक्षणीच्या पवरक्स्थतीचे गवणत करून वनष्ट्कषव 
काढण्याला वकती अिधी असतो? येथे मुळीच अिधी नसतो! येथे एक सहस्त्राशं सेकंदाचा विलंर्बही 
यानातील अिकाश-िीराचं्या सुरवक्षततेला र्बाधक ठरण्याचा संभि असतो. अब्जािधी डॉलसव/रुर्बल्स खचव 
झालेल्या प्रकल्पाच्या यशािर पाणी पडण्याचा संभि असतो, हे गवणती काम मानिी र्बुद्धीच्या त्िरेने होणारे 
नव्हेच! पण, मानिानेच सततच्या संशोधनाने, पवरश्रमाने वनमाण केलेला संगणक मात्र हे काम वर्बनचूक, 
विश्वासाहवतेने करतो. 

 
अष्टािधानी संगिक. इतके क्क्लष्ट गवणत त्िरेने सोडविणाऱ्या साधनाच्या अतंरवचनेचा विस्तार 

केिढा मोठा ि गंुतागंुतीचा असेल, ि त्याच्या वनर्ममतीकरता वकती प्रचंड खचव लागला असेल, हे आता 
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आपण जाणू शकतो. असे महागडे साधन एकािळेी फक्त एकाच कामाने अडविले जािे, हा तोट्ाचा 
व्यिहार शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञानंा ि वनमात्या कारखानदारानंा रुचणारा नव्हता. त्यानंी त्याच्या अतंगवत गंुतागंुतीत 
आणखी योग्य ती भर टाकली, ि एकापेक्षा अवधक समस्याचंी गवणते त्याने नोंदिनू घ्यािीत ि त्या 
समस्याचं्या प्रितवकानंा, काही वमवनटाचं्या अंतराने, आळीपाळीने, त्याचं्या त्याचं्या समस्याचंी मध्यंतरची 
प्रकिा अवंतम उत्तरे कळिीत राहाि,े असे, ‘अष्टािधानी कतृवत्ि’ त्यानंी या साधनाला वमळिनू वदले. या विशषे 
योजनेला Time Sharing म्हणतात. एका िळेी ३० पयंत िगेिगेळ्या संशोधकाचंी (साध्या शब्दात, हे साधन 
िापरणाऱ्या वगऱ्हाइकाचंी) गवणते हा अनेकािधानी सगंणक सोडिीत राहतो! र्बरे, त्या ३० संशोधकानंी 
संगणकाच्या जिळ जाऊन र्बसण्याचीही जरूरी नाही. आपापल्या प्रयोगशाळातं, अभ्यावसकातं र्बसून 
टेलीटाइपरायटर द्वारा त्यानंी आपापल्या समस्या, प्रस्थावपत साकेंवतक भाषेत दूर अंतरािरच्या या 
संगणकाला कळिायच्या ि थोडे थारं्बायचे, इतकेच त्यानंा कराि े लागते. त्याचं्या खोलीतच त्याचं्या 
समस्येचे उत्तर टंवकत प्रकिा ‘कॅथोड रे टू्र्ब’ सारख्या साधनाने प्रकावशत होऊन त्यानंा वमळते. वमळालेल्या 
उत्तरािंरून आणखी पढुचे प्रश्न वनघत असल्यास, त्यानंी जरूर तर संगणकाला ते पुनः विचारािते; पुनः 
थोड्या िळेाने या प्रश्नाचंी उत्तरे वमळतात. थोडक्यातं, हा प्रत्रशतािधानी संगणक ि त्याचे उपयोगकते 
यामंध्ये आिश्यक ते संभाषण चालू राहते, उपयोगकत्यांच्या समस्या सोडविल्या जातात आवण संगणकाच्या 
र्बहुमोल सेिचेा लाभ एकाच िळेी अनेकानंा घेता येतो! 

 
अशा या प्रगवतशील साधनाचे ि मानिाचे सरं्बंध उत्तरोत्तर कसे होत जातील याविषची तज्ञाचें 

विचार ि अंदाज मोठे मनोरंजक आहेत. पुढे थोडक्यात ते सावंगतले आहेत. 
 
मानि आणि भणिष्ट्यकालीन प्रगत संगिक याचें संिंध : संगणकाच्या घडणीत ि कायवक्षमतेत सतत 

प्रगती होत आहे ि मानिी र्बुद्धीचे एकेक पैलू तो हळूहळू आत्मसात् करून टाकेल असा िाढता संभि वदसू 
लागला आहे. त्याच्या पुष्ट्ट्थव खालील सत्य गोष्टी सागंता येतात : 

 
‘मागील अनुभिािंरून वनष्ट्कषव काढून पढुचे ितवन ठेिाि’े या रीतीने िागनू मनुष्ट्यप्राणी वशकत 

असतो ि सुधारत असतो. पण तसे म्हटल्यास, जन्द्मतः प्रकिा र्बालपणी त्याच्या अनुभिाचंा संचय अत्यल्पच 
असतो. आईिडील, गुरुजन याचं्या वशकिणकुीतून ि भोितीच्या जगाच्या वनरीक्षणातूनच त्याचा ज्ञानसंचय 
िाढत जातो. म्हणजे, र्बाहेरून वमळणाऱ्या ज्ञानकणानंीच त्याचे ज्ञानभाडंार िाढत जाते ि त्याचा उपयुक्त 
अन्द्ियाथव कसा लािायचा, याची जाणही िाढत जाते. संगणकाच्या र्बार्बतीतही या गोष्टी लाग ू आहेत. 
त्याच्या ज्ञानसगं्रहात ि संग्रहातील ज्ञानकणाचंा उपयोग त्याने अवधकावधक प्रगत रीतीने कसा करािा, 
यासरं्बंधीच्या तदंतगवत यंत्रणातं भर टाकण्याचे तज्ञ मंडळीचे प्रयत्न सतत चालू आहेत. म्हणजे, हे तज्ञ, 
तंत्रज्ञ संगणकाला निनिीन धडे ‘वशकिीत’ असतात ि तो ते ‘वशकत’ असतो! 

 
मानिाच्या ज्ञानधारणेची मयादा पाहता, त्याने प्रकिा संगणकाने ग्रहण कराययाचे ते सिव ज्ञानकण 

जर “१”, “०” या वद्वमानाकंाचं्या (Bits च्या) अवंतम स्िरूपात विश्लवेषत केले तर मानिाच्या मेंदूची 
धारणक्षमता सामान्द्यपणे १०¹² ते १०¹⁵ वद्वमानाकंाचंी असते. तर सध्याच्या मोठ्यात मोठ्या संगणकाची 
धारणक्षमता १०¹² वद्वमानाकंाचंी असते. म्हणजे आज तरी, मानिाची ज्ञानधारणक्षमता संगणकाच्या 
क्षमतेच्या कैक पटीने मोठी आहे. पण हा फरक थोड्याच वदिसात भरून वनघेल असा विश्वास आहे. दुसरी 
गोष्ट, ज्ञात असलेली एखादी र्बारीकशी मावहती आठिायला आपल्याला सुमारे १ सेकंद िळे लागतो; 
(पुष्ट्कळदा यापेक्षा र्बराच िळे लागतो, तर कधी कधी ती नेमकी गोष्ट आठितच नाही! आपण ती भतूकाळात 
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केव्हातरी िाचली/पावहली /ऐकली होती येिढेच आठिते;) पण संगणक त्याच्या स्मृवतभाडंारातला संर्बवंधत 
मावहतीचा कण वर्बनचकू हुडकून काढतो ि या कामाला (retrieval ला) त्याला केिळ सुमारे १/२० सेकंद 
पुरते! आवण अशा उपलब्ध मावहतीिर आधावरत गवणती प्रकिा तत्सम वनदेवशत कृती करण्यातील त्िरेच्या 
र्बार्बतीत तर मानिी क्षमता सगंणकाच्या क्षमतेच्या पासंगालाही पुरत नाही. या र्बार्बतीत संगणक माणसापेक्षा 
सहज हजार पटीने श्रेष्ठ आहे. 

 
पण हे सिव खरे असले तरी, मानिीर्बुद्धीचे विविध पैलू आत्मसात् करीत करीत संगणक मानिाच्या 

र्बरोर्बरीला कधीकाळी येईल हे कर्बूल करायला मानि तयार नाही. याचे कारण असे असाि–े‘र्बुवद्ध’ 
नािाच्या गुणाच्या दृष्टीने मानिाला सिव प्रावणमात्रातं श्रेष्ठ स्थान प्राप्त झाले असल्याने ि इतर प्राणी ि माणसू 
यामंधील या र्बार्बतीतील अतंर उत्तरोत्तर िाढतच असल्याने, साहवजकच हा श्रेष्ठत्िाचा गंड माणसाला 
अंगभतू झाला आहे. त्यामुळे, या र्बार्बतीत आपल्याला कोणी प्रवतस्पधी होऊ शकेल, हे त्याला कधीच 
पटायचे नाही. पण थोड्या त्रयस्थ दृष्टीने विचार केल्यास मोठे मजेदार वनष्ट्कषव वनघतात: 

 
संगणक आवण मानिी मेंदू याचंी र्बरोर्बरी होऊ शकेल या घटनेची संभाव्यता फेटाळून लािताना 

मुख्य प्रवतपादन केले जाते ते म्हणजे-‘काही झाले तरी हे साधन एक जड पदाथव आहे; त्याला भाि-भािना 
असणार नाहीत, स्ितःर्बद्दल विचार करण्याची–अंतदवशवनाची–क्षमता असणार नाही, ि मुख्य म्हणजे, 
एखादी निी गोष्ट उत्स्फूतवपणे सुचण्याची क्षमता असणार नाही; अशा अनेक दृष्टींनीं ते अपूणवच असणार 
तेव्हा मानिी मेंदूशी ते स्पधा कशी करणार? त्याची कायवपद्धती ज्ञात शास्त्रीय वनयमािंरच आधावरत 
असणार, तर मेंदूची कतृवत्िशक्ती ही साक्षात् ईश्वराची देणगी असल्याने वतचे संचालन, विज्ञानाच्या 
वनयमाच्या पवलकडील गूढ (supernatural) वनयमानं्द्िये होणारे - अवधिैज्ञावनक - आहे. मग या दोघाचंी 
र्बरोर्बरी कशी होणार?’ पण ज्ञान-विज्ञानाची वक्षवतजे रंुदाित जात आहेत तसतसा हा अवधिैज्ञावनकतेचा 
दािा क्षीण होत जाणार हे उघड आहे. चराचर सृष्टीच्या वचत् आवण जड स्िरूपातील अनेक चमत्काराचंी 
रहस्ये आजिर उलगडली आहेत ि क्रमाने उलगडत आहेत, ि ती विज्ञानगम्य असल्याचे वसद्ध झाले आहे. 
तेव्हा, मानिी र्बुद्धीचे, अथात् मानिी मेंदूच्या कतृवत्िशक्तीचे रहस्यही कधीतरी उलगडेलच असे साधार 
िाटते. 

 
हे खरे की, मानिी मेंदू या पदाथाविषयी आज आपल्याला अिगत असलेले ज्ञान अत्यल्प आहे. पण 

त्याविषयी काही कळणारच नाही हा दािा केव्हाच खोटा ठरला आहे. मेंदूतील ि ज्ञान-संस्थेतील म्हणजेच 
चेतनी-संस्थेतील (nervous system मधील) सिव कायव हे रासायवनक शक्क्त ि विदु्यत् शक्क्त यानंी युक्त 
असलेल्या विवक्रयािंर आधावरत असते ि ज्ञानतंतंूच्या अब्जािधी पेशी (neurons) ि तत्सम अन्द्य सूक्ष्म 
घटक याचंी जी काये चालतात ती विविध शास्त्रीय वनयमान्द्ियेच चालतात हे आता उमगले आहे. मोठी 
उणीि आहे ती ही की, ही काये अत्यतं गंुतागंुतीची असल्याने ि त्याचें टप्पे प्रायः असंख्य असल्याने त्याचें 
स्पष्ट ि पुरेसे ज्ञान व्हायला आणखी र्बराच काळ लागेल. पण आपल्या ज्ञानाच्या प्रगतीच्या इवतहासािरून 
अशी आशा र्बाळगायला हरकत वदसत नाही की मेंदूच्या कायवपद्धतीचे कोडे केव्हा ना केव्हा उलगडेलच! 
आवण मग, मेंदूच्या कायाची नक्कल करणाऱ्या असंख्य सरण्या-त्या कमालीच्या गंुतागंुतीच्या का असेनात-
उपलब्ध झाल्या, म्हणजे त्याचं्या साह्याने, मानिी मेंदूचा स्पधवक, हा परमविकवसत सगंणक अथिा कृवत्रम 
मेंदू वनमाण होऊ शकेल! 
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येथे मग अशी शकंा िा भीवत िाटते की, हा प्रवतस्पधी तसाच पुढे जाऊन मानिािर मात तर करणार 
नाही? माणसाच्या र्बुद्धीचे स्थान दुय्यम आवण कदावचत वनरुपयोगी, टाकाऊ तर होणार नाही? पण 
येथिरच्या उपपत्तीचा आधार घेऊन म्हणता येते, की हे घडणार नाही. संगणक हा सध्या माणसाचा सेिक 
आहे, तर भविष्ट्य काळात तो महत्त्िाचा सहकारी र्बनेल, पण माणसाचा स्िामी होऊ शकणार नाही. कारण 
त्याचा सहकार जास्तीत जास्त कसा वमळिायचा या सरं्बंधीच्या योजनेचा विधाता अखेर र्बुवद्धमान् मानिच 
राहील! 

 
तर असा हा संगणक, मानिाचे अद् भतु अपत्य! मानिाच्या र्बदु्धीच्या अनेक पलंूैच्या र्बार्बतीत 

त्याच्यािर मात करणारे, पण अखेर त्याच्याच आजे्ञनुसार काम करणारे! आपण त्याचे गुवपत, त्याच्या 
कतृवत्िाचे ममव समजािनू घेतले. त्रयस्थ र्बुद्धीने पावहल्यास हा मोठाच अभ्यास झाला याच्याशी िाचक 
सहमत होतील. 
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पणरणशष्ट 
 

णिधानाचें तकय शास्त्रीय ि गणिती णिश्लेषि 
(Propositional Calculus) 

 
८ व्या प्रकरणात आपण जी चचा केली ती प्रायः उदाहरणाथव घेतलेल्या ‘गटाचं्या, ‘िगांच्या’ प्रकिा 

हल्लीच्या शालेय गवणताच्या भाषेत सागंायचे तर ‘सटाचं्या’ परस्परसंर्बधंावंिषयी होती. तेथे चाळीतल्या 
मुलाचें, कॉम्प्युटरची पुस्तके िाचणाऱ्या िाचकाचें िगव उदाहरणाथव घेतले होते. पण आणखी कसलेही सट 
प्रकिा िगव तेथे चालले असते. अशा िगां-िगांमधील तार्मकक संर्बधं ि ते अवधक स्पष्ट करून दाखविणाऱ्या 
गवणती प्रवक्रया याविषयी मावहती तेथे सावंगतली. त्या तार्मकक संर्बधंानंा यथाथवतेने Logic of Classes आवण 
गवणती प्रवक्रयानंा Algebra of Classes म्हणतात. तकव सरण्याचं्या (Logic Circuits च्या) रचनेकरता त्या 
मावहतीची आिश्यकता कशी असते हे आपण ८ व्या ि ९ व्या प्रकरणात पावहले; आवण पढेु १० व्या 
प्रकरणात, प्रत्यक्ष र्बेरीज-िजार्बाकी करणाऱ्या िीजसरण्याचें कायव या तार्मकक-गवणती प्रवक्रयािंर अवधवष्ठत 
असल्याचे पावहले. 

 
पण तार्मकक संर्बधं ि त्यानुंसारच्या गवणती कृती याचें प्रयोजन नुसते ‘िगां’ पुरतेच नाही, तर 

वलवहण्या-र्बोलण्यात अनेकदा येणाऱ्या गंुतागंुतीच्या विधानामंधील तकव संगतता अथिा विसंगती स्पष्ट 
होण्याकरता ि त्यातून नेमका योग्य तो वनष्ट्कषव काढण्याकरताही त्याचंा उपयोग होतो. विधानाचं्या 
तकव संगत ि तदनुसार केलेल्या गवणती विश्लेषणाला ‘Propositional Calculus’ प्रकिा ‘Sentential 
Calculus’ म्हणतात. हा अभ्यास संगणक-विज्ञानातला अत्यािश्यक भाग नाही. पण काही तज्ञाचं्या मते, 
त्याची रूपरेषा सावंगतल्याने पुस्तकातील येथिरच्या चचेला काही एक पूणवपणा येणार आहे. यास्ति, या 
विषयाच्या, आधीच्या वििचेनाशी साम्य असलेल्या भागाची मावहती पुढे थोडक्यात सावंगतली आहे. 

 
‘णिधान’ शब्दाची व्याख्या करणे फारसे अिघड नाही. कता, कमव, वक्रयापद याचें र्बनलेले प्रकिा 

अकमवक वक्रयेच्या र्बार्बतीत कमाचीही जरूरी नसलेले ‘िाक्य’ हे एक विधान असते हे आपण सहज ज्ञानाने 
जाणतो. “कारले कडू असते,” “लोकमान्द्य वटळकानंी गीतारहस्य वलवहले,” ही विधाने होत. एिढेच नव्हे, 
तर “६+७=१३” हेही एक विधान आहे. पण याचप्रमाणे “कारले गोड असते,” “गडकऱ्यानंी गीतारहस्य 
वलवहले” प्रकिा “६+७=१५” हीसुद्धा विधाने होत. नंतरची तीन विधाने िस्तुक्स्थतीशी विसंगत आहेत, 
खोटी आहेत हे उघड आहे. पण तकव शास्त्रादृष्ट्ट्ा तीसुद्धा विधानेच आहेत. यािरून विधानाचे लक्षण ठरते 
ते असे की, विधानातील कथन सत्य प्रकिा असत्य असू शकेल पण ते एकाच िळेी सत्यही आणि असत्यही, 
दोन्हीही असू शकणार नाही. 

 
व्याकरणाच्या दृष्टीने िरील उदाहरणातंील सिव िाक्ये विधानाथी (Indicative Mood ची) आहेत. 

प्रश्नाथी िाक्य, उदा. “तुमचा घर नंर्बर वकती आहे?” आज्ञाथी िाक्ये, उदा. “माधुरी थोडे पाणी आण”, 
विध्यथी िाक्ये, उदा. “प्राण्यािंर दया करािी...”, संभाव्यदशवक िाक्ये, उदा. “त्याने वनष्ट्काळजीपणे िाहन 
चालविले असाि”े आवण उद्गारिाचक िाक्ये, उदा. “केिढा विशाल आहे हा जलाशय!” ही िाक्ये 
व्याकरणाच्या दृष्टीने विधाने आहेत; पण तकव शास्त्रादृष्ट्ट्ा ती विधाने आहेत का नाहीत याची चचा येथे 
प्रस्तुत नाही. आपणास त्या जातीच्या िाक्याचंा विचार कराियाचा नाही मात्र सकेंताथी िाक्याचंा विचार 
आपणासं करािा लागेल. अशा िाक्यातील जोडिाक्यापंैकी उत्तराधातले िाक्य हे वनवित विधान असते 
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आवण याकारणे सर्बंध संयुक्त िाक्यही विधान असते, उदा. “जर तू पास झालास, तर मी तुला र्बक्षीस 
देईन.” 

 
‘जर’ ‘तर’ ही संकेताथवदशवक अव्यये आहेत. त्यानंी दोन प्रकिा अवधक िाक्ये जोडली जातात आवण 

त्यामंधील विवशष्ट संर्बधं प्रदर्मशत होतो, ‘आवण’, ‘प्रकिा’, ‘पण’, ‘परंतु’ ‘कारण’, ‘म्हणून’, ‘तरी’, प्रकिा 
‘तरीही’, ‘नाहीतर’ हे शब्दही उभयान्द्ियी अव्यये आहेत. दोन प्रकिा अवधक िाक्यानंा–विधानानंा–
जोडण्याच्या कामी आपण त्याचंा उपयोग करतो ि त्याचं्या साह्याने, तयार झालेल्या संयुक्त विधानातून इष्ट 
तो भािाथव व्यक्त करतो. या उभयान्द्ियी शब्दानंा ‘णिधानिंध’ म्हणणे योग्य ठरेल. या र्बंधानंी र्बाधंली गेलेली 
जी एकेकटी सुटी विधाने असतात त्यानंा ‘घटकणिधाने’ म्हणाि ेि ओघानेच, त्यापंासून र्बनलेल्या वनर्बद्ध 
विधानाला ‘संयुक्त णिधान’ म्हणाि.े 

 
तकव शास्त्रीय पवरभाषेत घटकविधानानंा ‘पणरसर’ (Premises) म्हणतात. या पवरसरात 

असलेल्या–पवर-क्स्थत–घटकाचंी र्बनते ती ‘पवरक्स्थवत’ होय, आवण त्याचं्या साकल्यातून–संयुक्त 
विधानातून–दशवविला जातो तो ‘णनष्ट्कषय’ (Inference) होय. ‘पणरन्सस्थणत’ आवण ‘णनष्ट्कषय’ या शब्दानंी व्यक्त 
होणारे भािाथव, पुस्तकात अनेकदा वििवेचलेल्या अनुक्रमे ‘वनविष्ट’ (Input) आवण ‘उद् गत’(Output) या 
संज्ञानी व्यक्त होणाऱ्या भािाथांशी समानता दशववितात. 

 
आता चचेकरता काही विधाने घेऊ:– 
 
१.यंदा पाऊस पुरेसा होईल. २. धान्द्याचे भाि उतरतील. ही विधाने स्पष्ट आहेत. त्याचप्रमाणे ३. 

यंदा पाऊस पुरेसा पडणार नाही. ४. धान्द्याचे भाि उतरणार नाहीत. ही सुद्धा आपल्या व्याख्येत र्बसणारी 
विधाने आहेत. पुढे, िगेिगेळी अव्यये (विधानर्बंध) योजून या विधानापंासून िगेिगेळे परस्परसंर्बंध 
दशवविणारी संयुक्त विधाने शक्य होतात, उदा.–  

 
५. यंदा पाऊस पुरेसा होईल आणि धान्द्याचे भाि उतरतील. 
६.यंदा पाऊस पुरेसा होईल ककिा धान्द्याचे भाि उतरतील. 
७.यंदा पाऊस पुरेसा होईल ककिा होणार नाही, पि धान्द्याचे भाि उतरतील. 
८.यंदा पाऊस पुरेसा होईल, तरीही धान्द्याचे भाि उतरणार नाहीत. 
९. यंदा पाऊस पुरेसा होणार नाही, तरीही धान्द्याचे भाि उतरतील. 
 
िरील घटक विधानात तसेच त्याचं्या र्बनलेल्या सयुंक्त विधानात सागंाियाची ती गोष्ट वनवितपणे 

(in indicative mood) सावंगतलेली आहे. पण अनेकदा वनविततेप्रमाणेच संकेताथव (subjunctive mood) 
हाही कथनाला आिश्यक असतो. उदा.– 

 
१०.यंदा जर पाऊस पुरेसा झाला, तर धान्द्याचे भाि उतरतील. 
११.यंदा जर पाऊस पुरेसा झाला नाही तर धान्द्याचे भाि उतरणार नाहीत. 
१२.यंदा जरी पाऊस पुरेसा झाला तरी धान्द्याचे भाि उतरणार नाहीत. 
१३.यंदा धान्द्याचे भाि उतरतील कारि यंदा पाऊस पुरेसा पडेल. 
१४.यंदा धान्द्याचे भाि उतरणार नाहीत, कारि यंदा पाऊस पुरेसा पडणार नाही. 
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१५.यंदा पाऊस पुरेसा पडेल, म्पहिून धान्द्याचे भाि उतरतील. 
१६.यंदा पाऊस पुरेसा होणार नाही, म्पहिून धान्द्याचे भाि उतरणार नाहीत. 
िरील विधाने िाचतानाच त्यातील काही नकरणात्मक म्हणजे मागे चर्मचलेला NOT हा आशय 

दशवविणारी; एक विधान (क्र. ५ चे) ‘आवण’ ने जोडलेले, AND चा सह-अक्स्तत्िाचा आशय व्यक्त करणारे; 
तर काही ‘प्रकिा’ ने जोडलेली, OR चा विकल्पाचा आशय व्यक्त करणारी आढळतात. ‘पण’, ‘तरीही’ या 
अव्ययानंी येथे ‘आवण’ चेच काम केले आहे; फरक इतकाच की, त्यानंी जोडलेल्या िाक्यापंकैी संर्बवंधत 
घटकिाक्य नकरणात्मक असते. 

 
प्रथम या उदाहरणाचें िगीकरण कसे करता येते ते पाहू. नकरणात्मक विधाने सोडल्यास, 

र्बाकीच्यातून एक सामान्द्य भािाथव व्यक्त होतो, तो म्हणजे, ‘पाऊस पुरेसा पडणे’ ि ‘धान्द्याचे भाि उतरणे’ 
या दोन घटनामंधील काहीएक सहअक्स्तत्ि, अथिा एकीमुळे, प्रकिा एकीनंतर दुसरी घडण्याची वनविती, 
हा होय. हा भािाथव व्यक्त करणारी विधाने सत्य समजली तर त्याचं्याविरुद्ध भािाथव व्यक्त करणारी विधाने 
असत्य ठरतात. पण विधानाचें मूल्याकंन याप्रमाणेच झाले पावहजे असा आग्रह नाही. विरुद्ध भाि व्यक्त 
करणाऱ्या विधानाचें मूल्यही सत्य समजता येते, आवण तसे समजले तर उपरोक्त सहअक्स्तत्िाला पोषक 
भाि व्यक्त करणारी विधाने असत्य ठरतात. क्र ८ ि ९ ची विधाने र्बाकीच्या विधानातंील आशयाचे नकरण 
असल्याने या (विरोधी) प्रकारात मोडतात. 

 
क्र. १३ ते १६ मध्ये कारण-पवरणाम संर्बधं स्पष्टच दशवविले आहेत. ‘कारण’ या अव्ययाच्या 

उपयोगाच्या िळेी, इतरत्र पूिाधात असलेले पािसासंर्बंधीचे विधान सयुंक्त विधानाच्या उत्तराधात 
वलवहतात, हा केिळ भाषेच्या दृष्टीने असलेला फरक आहे. 

 
नकरि (Negation) अथात उलटीकरि 

 
क्र. ८ ि ९ या विधानात, आपण मूळ गृहीत धरलेल्या वनष्ट्कषाचे उलटीकरण प्रकिा नकरण 

आढळते. ही उलटीकरणाची (NOT ची) कृती आपण मागे अनेकदा अभ्यासली आहे, या कृतीच्या 
वद्वरुक्तीने–दोन नकरणानंी–पुनः मूळ पवरक्स्थती व्यक्त होते. पढुील उदाहरणाने हे स्पष्ट होईल:– 

 
(क) “श्री. क्ष यानंी र्बैठकीत असभ्य ितवन केले.” 
(ख) “श्री. क्ष यानंी र्बठैकीत असभ्य ितवन केले, हे खोटे आहे.” 
(ग) “असे समजणे चुकीचे आहे की, श्री. क्ष यानंी र्बैठकीत असभ्य ितवन केले हे खोटे आहे.” (येथे 

चुकीचे = खोटे) 
 
‘नकरण’ हा विधानर्बधं दशवविण्याकरता ~ हे वचन्द्ह योजतात. या प्रकिा अन्द्य विधानर्बंधाचंी वचन्द्हे 

िापरता यािी म्हणून सरं्बंवधत विधानेही विवशष्ट वचन्द्हांही प्रकिा चलमूल्य अक्षरानंी (variables नी) 
व्यक्तविली गेली पावहजेत ि सिवत्रच वचन्द्हाचंी भाषा अिलंर्बली पावहजे हे ओघानेच आले. येथे, ‘श्री. क्ष 
यानंी र्बठैकीत असभ्य ितवन केले’ या (क)मधील विधानाकरता ‘दु’ हे अक्षर योजू. (दुिवतवनामधील दु घेणे 
ठीक). मग (ख) मधील विधानाचे भाषातंर ‘~दु’ असे होते ि (ग) मधील विधानाचे भाषातंर ‘~(~ दु)’ हे 
होते. आवण दोन्द्ही नकाराचंा छेद जाऊन नुसते ‘दु’ हे पद उरते ि त्याच्या भाषातंरातून ‘श्री. क्ष यानंी 
र्बैठकीत असभ्य ितवन केले’ हे वसद्ध होते. 
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पुढे, मूळ विधान सत्यदशी समजायचे असल्यास त्यास “१” या अंकाने, ि त्याच्या उलटच्या 
असत्यदशी विधानास “०” या अंकाने दशवविता येते. पण येथेही अमुकच विधानाला “१” ने संर्बोधले पावहजे 
असा आग्रह नाही. मात्र “१” ि “०” यानंी प्रदर्मशत होणारी कोणत्याही एखाद्या विधानाची दोन रूपे ही 
परस्पराचं्या विरुद्ध आशयाचंी, प्रवतरूप, थोडक्यात, परस्पराचें नकरण करणारी असतात, हा प्रस्थावपत 
संकेत आहे. या पवरक्स्थतीचा क्स्थवतपट मग पुढीलप्रमाणे माडंता येतो. उपरोक्त ‘दु’ हेच विधान विचारात 
घ्याियाचे असल्यास, 

 
दु  ~दु 
०  १ 
१  ० 

 
थोडक्यात, ~ या वचन्द्हाने, विधानाचे मूळ मूल्य १ असल्यास ० ि ० असल्यास १ होते; सत्य 

असल्यास असत्य होते, प्रकिा असत्य असल्यास सत्य होते. 
 

दोन ककिा अणधक णिधानांतील कणथताचें सहअन्सस्तत्ि दशयणििारा णिधानिंध ‘आणि’ : 
 
‘आवण’ या सह-अक्स्तत्ि प्रकिा संगठन दशवविणाऱ्या विधानर्बधंाचा उल्लेंख िर आला आहे. 

संगठनाची (Conjunctive Function ची) कल्पना अवधक स्पष्ट व्हािी म्हणनू आणखी एक उदाहरण घेऊ. 
 
“गोळीने िाघाच्या कपाळाचा िधे केला, आवण िाघ खाली कोसळला.” 
 
येथे सावंगतलेल्या दोन घटनामंध्ये कारण-पवरणाम सरं्बंध ि कालाचा आवध-मग संर्बंध असला, तरी 

विशषे म्हणजे, त्यामंध्ये एक तऱ्हेची अतूटता आहे; ती आपल्या दृष्टीने महत्त्िाची. एक घटना घडली तर 
दुसरी घडणारच. म्हणजे दोन्हीही घडणार. एक घडली नाही तर दुसरीही घडणार नाही ि त्यानेही पुनः 
दोन्द्हीतील अतूटपणा वसद्ध होईल. विधानाचें तकानुसारी साकेंवतक भाषेत लेखन करताना हा विशषे आशय 
व्यक्त करणाऱ्या विधानर्बंधाकरता (·) हे वचन्द्ह (प्रटर्ब) िापरतात. िरील उदाहरणात ‘गोळी लागणे’ इ. 
विधानाकरता ‘ग’ ि ‘िाघ खाली कोसळला’ याकरता ‘क’ ही अक्षरे योजल्यास “ग आणि क” हे सयुंक्त 
विधान “ग·क” असे माडंता येते. नंतर यातील घटक विधाने ि संयुक्त विधान यामंधील सत्यासत्याचे संर्बधं 
दशवविणारा क्स्थवतपट मांडता येतो : 

 
ग क ग·क 
० ० ० 
० १ ० 
१ ० ० 
१ १ १ 

 
मागे गटाचें प्रकिा सटाचें क्स्थवतपट िाचण्याचा/माडंण्याचा अभ्यास झाला आहे, त्यामुळे विधानाचें 

क्स्थवतपट िाचण्यास अडचण पडू नये. प्रस्तुत क्स्थवतपटातंील पवहल्या ओळीचा अन्द्िय प्रकिा खुलासा 
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असा:– ग ि क याचंी प्रत्येकी मूल्ये “०” असली म्हणजेच त्यानंी प्रदर्मशत केलेल्या घटनापंैकी एकही 
घडली नाही, तर “गोळी लागून िाघ कोसळला” या सयुंक्त विधानाचाही प्रश्न उद् भित नाही, तेही “०” 
ठरते. दुसरी ओळ असे सागंते, की ‘गोळी लागणे’ इ. विधानाचे मूल्य शून्द्य आहे, म्हणजे ती घटना घडत 
नाही आवण (तरीही) ‘िाघ कोसळतो’ कारण क हे विधान अक्स्तपक्षी आहे. हे कथन ‘गोळी लागून िाघ 
कोसळतो’ या कथनाशी विसंगत आहे, त्यातील आशयाला खोटे पाडणारे आहे, थोडक्यात त्याचे नकरण 
दशवविणारे ि म्हणनू “०” आहे. वतसऱ्या ओळीचा अथव ‘गोळी लागते तरी िाघ कोसळत नाही’ असा वनघतो. 
तोही मूळ संयुक्त विधान खोटे पाडतो, त्याचे मूल्य “०” ठरितो. चिर्थया ओळीचा अन्द्िय, आशय स्पष्ट 
आहे. प्रकर्बहुना ती ओळ आपल्या मूळ उदाहरणाचेच सरळ सरळ भाषातंर आहे. 

 
हा क्स्थवतपट आवण मागे आपण गटाचं्या प्रकिा िीजसरणीतील वनविष्ट संदेशाचं्या (Input Signals 

च्या) र्बार्बतीत अभ्यासलेले AND हा आशय दशवविणारे क्स्थवतपट यामंध्ये काहीही फरक आढळणार नाही. 
यामंध्ये वतसऱ्या स्तंभातील णनष्ट्कषात्मक णिधानाचे मूल्य हे पवहल्या दोन स्तंभातं माडंलेल्या 
घटकणिधानाचं्या मूल्याचं्या गुिाकारातून णमळते. प्रकर्बहुना याकरताच, प्रस्तुतचा संगठनाचा 
(Conjunction चा) आशय दशवविणाऱ्या विधानर्बधंाकरता, (·) हे गवणतात गुणाकाराची कृती सुचविणारे 
वचन्द्ह संकेताने वनवित केले आहे, असे म्हणता येते. 

 
णिकल्पदशयक (Disjunctive) आशय व्यक्त करिारा णिधानिंध ‘ककिा’ : 

 
८ व्या प्रकरणातील वििचेनात ‘ककिा’ (OR) या शब्दाने िगेिगेळ्या िैकक्ल्पक गटातील तसेच 

िीजप्रिाहाच्या वनविष्टातील (input signals मधील) ‘हा, ककिा तो, ककिा आणखी एखादा वतसरा एकेकटे’ 
ककिा एकापेक्षा अवधक घटक अक्स्तपक्षी असल्यास, फलस्िरूप असलेली उद् गत पवरक्स्थती (output) 
अक्स्तपक्षी वनघते ि कोणताही घटक अक्स्तपक्षी नसला तरच उद् गत पवरक्स्थती “०” असते’ असे सावंगतले 
होते. विधानाचं्या र्बार्बतीत तेच लागू पडते. पुढील विधान पहाि े:– 

 
“सकाळच्या िळेात वशिरामर्बुिा धार्ममक पुस्तके िाचीत, प्रकिा र्बागेत काम करीत.” 
 
येथे एखाद्या वदिशी र्बुिा धार्ममक िाचन करीत ि दुसऱ्या वदिशी र्बागकाम करीत असे समजण्यास 

तर मुळीच प्रत्यिाय नाही. पण एकाच सकाळी त्यानंी दोन्द्ही कायवक्रम केलेले असणे हेही सहज शक्य ठरते. 
म्हणजेच, दोन्द्ही घटकविधानातील आशय अक्स्तपक्षी असूनही संयुक्त विधानाचा खरेपणा शार्बीत राहतो. 

 
विधान सूत्रर्बद्ध करण्याकरता ‘र्बुिा धार्ममक पसु्तके िाचीत’ यार्बद्दल अ (अध्ययन शब्दातील अ) ि 

ते र्बागकाम करीत यार्बद्दल ि (र्बागकामातील र्ब) ही अक्षरे योजून ि साकेंवतक भाषेत ‘ककिा’ शब्दाचे काम 
V या वचन्द्हाने करतात ते वचन्द्ह िापरून, हे विधान ि त्याचा क्स्थवतपट पढुीलप्रमाणे माडंता येतात : 

 
विधान  –  अ  र्ब     
   अ  र्ब  अ  र्ब 
क्स्थवतपट  –  ०  ०   ०  
   ०  १   १  
   १  ०   १  
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हा क्स्थवतपट, सहीसही आपण मागे अभ्यासलेल्या OR आशयाचे, तसेच OR िीजसरणीचे कायव 

दशवविणारा क्स्थवतपट आहे. येथेही घटक णिधानाचें सत्य/असत्य मूल्य दशयणििाऱ्या अकंाचंी िेरीज 
केल्याने संयुक्त णिधानाचे मूल्य दशयणििारे अकं णमळतात. [१ + १ = १ याविषयीची चचा आता अनिश्यक 
आहे. ८ व्या प्रकरणात याविषयी पुरेसा खुलासा आहे.] दोन्द्ही घटक विधानातील अक्स्तत्िदशवक मूल्याचंा–
त्याचं्या संमेलनाचा– समािशे करणाऱ्या या प्रकारच्या (Inclusive Sense असलेल्या) विधानाला 
‘संमेलनसवहत विकल्प’ असे नाि यथाथव ठरते. 

 
संमेलनरणहत णिकल्प : 

 
पण विकल्पदशवक विधानाचं्या र्बार्बतीत दुसराही एक प्रकार अनेकदा संभितो. पुढील उदाहरण 

पहाि–े  
 
“रामू तयारीसाठी पुढे जाईल ककिा तुमच्यार्बरोर्बर येईल.” येथे रामू दोनपैकी कोणते तरी एकच 

काम करेल हे प्रस्तुत सयुंक्त विधानातून उघड होते. (त्याने दोन्द्ही कामे पार पाडणे स्िभाितःच अशक्य 
असल्याने,) त्याने कोणतेही एक काम केले तरी सयुंक्त विधान खरे ठरते. पण, तो दोन्द्ही कामे करेल, 
म्हणजेच दोन्द्ही घटकविधाने प्रत्येकी “१”, “१” या सत्यमूल्याचंी असतील, असे गृहीत धरले, तर संयुक्त 
विधान खोटे ठरते, वन त्याचे मूल्य “०” होते. एिढेच नव्हे, तर िरीलपैकी कोणतेही काम न करता, समजा 
रामू कुठे भटकायला गेला, म्हणजेच दोन्द्ही घटक-विधानाचंी सत्यमूल्ये “०”, “०”झाली, तरीही संयुक्त 
विधान खोटे ठरते, आवण त्याचे मूल्य “०” ठरते. थोडक्यात, घटकविधानाचंी मूल्ये, एकाचे तेच दुसऱ्याचे 
अशी समान असल्यास, संयुक्त विधानाचे सत्य मूल्य “०” वनघते. ती असमान असली तरच संयुक्त विधान 
सत्य असते, त्याचे मूल्य “१” वनघते. अशा पवरक्स्थतीत ^ हे वचन्द्ह विधानर्बधं-दशवक वचन्द्ह म्हणनू 
िापरतात. येथे पवहल्या घटक विधानाऐिजी (तयारीतील) त ि दुसऱ्या ऐिजी (र्बरोर्बर शब्दातील) ि ही 
अक्षरे धरल्यास सयुंक्त विधान ि त्याचा क्स्थवतपट पुढीलप्रमाणे माडंता येतो : 

 
विधान –  त ^ र्ब     
   त  र्ब  त ^ र्ब 
क्स्थवतपट –  ०  ०   ०  
   ०  १   १  
   १  ०   १  
   १  १   ०  

 
मागे आपण अभ्यासलेल्या Exclusive OR सरणीच्या कायासारखाच या तऱ्हेच्या विधानाचा आशय 

असतो, या विशषे संर्बधंाला ‘सम्मेलनरवहत विकल्प’ हे नाि यथाथव ठरते. (८ व्या प्रकरणातील वििचेनात 
‘समिजी OR’ असे थोडे िगेळे नाि योजले आहे.) 
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संकेताथी अथिा सूणचताथी णिधाने 
 
‘जर’, ‘तर’, हे विधानर्बधं योजून केलेल्या संकेताथी विधानाचंा वलवहण्या-र्बोलण्यात फार मोठा 

भाग असतो. सकेंताथी वक्रयेला इंग्रजीत तकव शास्त्रीय पवरभाषेत Implicative Function म्हणतात. या 
विधानासंर्बधंीचा अभ्यास येथे प्रथमच होणार आहे. यानंा तकव संगत गवणती सूत्रात कसे र्बसिता येते ते आता 
पाहू. सुरुिातीस घेतलेल्या उदाहरणापैकी क्र १० चे उदाहरण या प्रकारात येते. 

 
सूवचत (Implied) विधानातील आशयाचे स्िरूप ि व्याप्ती समजून घेणे हे आधी आिश्यक आहे. 

आपल्या उदाहरणात ‘जर पाऊस पुरेसा पडला तर धान्द्याचे भाि उतरतील’ असे सूवचत केलेले आहे. पण, 
‘पाऊस पुरेसा पडला नाही तर धान्द्याचे भाि उतरणार नाहीतच’ असा अथव यातून काढाियाचे कारण नाही. 
धान्द्याचे भाि इतरही एखाद्या गोष्टीमुळे, (उदा. र्बाहेरून धान्द्य-आयात झाल्याने), उतरू शकतील, ही 
पवरक्स्थती येथे विचारर्बाह्य धरलेली नाही. म्हणजे, अिषवण घडूनही धान्द्याचे भाि उतरणे शक्य आहे, ि तसे 
घडले तरी आपल्या सूवचत विधानाला र्बाध येत नाही, त्याचे सत्यत्ि अर्बावधत राहते, हा महत्त्िाचा खुलासा 
येथे ध्यानी घ्यािा. पाऊस परेुसा पडूनही धान्द्याचे भाि उतरले नाहीत तर मात्र आपले विधान खोटे ठरते. 
या तऱ्हेच्या विधानाच्या आशयाची व्याप्ती ठीक लक्षात ठेिण्याकरता अकंगवणतातले पुढीलसारखे 
उदाहरण उपयुक्त ठरते : ३² = ९ हे सत्य आहे. ९ हा ३ चा िगव आहे. पण तो आणखी कशाचा िगव नाहीच 
असे नाही. तो -३ चाही िगव आहे. सूत्ररूपाने : (-३( ² = ९. थोडक्यात, पवहल्या समीकरणाने हे दुसरे सत्य 
नाकारलेले नाही. 

 
आता, ‘पाऊस पुरेसा पडणे’ याकरता (िषा शब्दातील) ि आवण ‘धान्द्याचे भाि उतरतील’ याकरता 

(सुर्बत्ता शब्दातील) सु ही अक्षरे धरून ि ‘जर….तर’ युक्त विधानातंील संर्बधं दशवविण्याकरता योजतात ते 
⊃ वचन्द्ह योजून िरील विधानाचा क्स्थवतपट माडूं : 

 
ि सु ि ⊃ सु 
० ०  १  
० १  १  
१ ०  ०  
१ १  १  

 
क्स्थवतपट ठीक माडंता आला. पण त्यातंील, विधानाचें सत्यमूल्य दशवविणाऱ्या अकंािर गवणती 

कृती करायची? ⊃ हे वचन्द्ह गवणतातले कुठले वचन्द्ह समजायचे? आपण येथिर अभ्यासलेल्यापैकी ~, • , 
V ही वचन्द्हे अनुक्रमे नकरण, गुणाकार ि र्बेरीज या कृती दशववितात; त्यापकैी काही वचन्द्हे िापरून प्रस्तुत 
वचन्द्हाचा आशय व्यक्त होऊ शकेल का? असे प्रश्न येथे उभे राहतात. या प्रश्नाचंी तड तकव गवणतज्ञानंी 
मोठ्या चातुयाने पढुीलप्रमाणे लािली. कृती अशी कराियाची–संयुक्त सूवचत विधानाच्या पूिाधातील 
(antecedent) विधानाचे नकरण करून घ्याियाचे ि मग त्याच्याशी उत्तराधातील (consequent) 
विधानाचा विकल्प माडंायचा, म्हणजे काम झाले. या कृतीने सूवचत विधानाचे भाषातंर पुढीलप्रमाणे होते. 

 
“यंदा पाऊस पुरेसा पडणार नाही, ककिा धान्द्याचे भाि उतरतील.” 
(प्रकिा कदावचत दोन्द्ही घटना घडतील). कंसातील शब्द अथातच अध्याहृत आहेत. 
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ि = पुरेसा पाऊस, म्हणून ~ ि = पुरेशा पािसाचा आभाि आवण सु = सुर्बता, धान्द्याची स्िस्ताई, 
अशी िर योजलेलीच सूत्राक्षरे ि ‘प्रकिा’ दशवक हे V वचन्द्ह िापरून या विधानाचा क्स्थवतपट पुढीलप्रमाणे 
माडंता येतो : 

 
ि ~ि  सु  ~ ि  V सु 
० १  ०   १  
० १  १   १  
१ ०  ०   ०  
१ ०  १   १  

 
सूवचत विधानाच्या आशयाची व्याप्ती िर मुद्दाम स्पष्ट केली असल्याने, त्या क्स्थवतपटाच्या दुसऱ्या 

ओळीचा अथव लािताना एरिी जे खटकल्यासारखे होते ते होऊ नये. या क्स्थवतपटातील शिेटच्या 
स्तंभातील वनष्ट्कषवदशवक अकंाचा क्रम, िर ⊃ वचन्द्ह िापरून माडंलेल्या क्स्थवतपटाच्या शिेटच्या 
स्तंभातील  
क्रमाप्रमाणे सहीसही १ 
 १ 
 ० 
 १ 
असा आहे. त्या क्स्थवतपटाचेच काम हा करतो. अथातच दोन्द्ही संयुक्त विधाने समानाथी ठरतात. 
 

हे तकव संगत भाषातंर करताना आपण ~ ि V ही वचन्द्हे िापरली. आणखीही एका अवभनि पद्धतीने 
हे भाषातंर करता येते. खालील विधान पहा – 

 
“असे घडणार नाही, की पाऊस पुरेसा झाला आहे आणि धान्द्याचे भाि उतरले नाहीत.” 
 
हे विधान आपल्या मूळ ‘जर….तर’ युक्त विधानाचाच भाि व्यक्त करते. त्यातील महत्त्िाचे ठळक 

शब्द ध्यानी घेऊन ते सूत्ररूपाने असे माडंता येते : 
~ (ि · ~ सु( 

आवण त्याचा क्स्थवतपट पढुालप्रमाणे होतो : 
 

ि सु ~ सु ~ (ि · ~ सु)  गवणती कृतीचा खुलासा 
० ० १ १  ~(०·१)=~०=१ 
० १ ० १  ~(०·०)=~०=१ 
१ ० १ ०  ~(१·१)=~१=० 
१ १ ० १  ~(१·०)=~०=१ 

 
येथे उजिीकडे क्स्थवतपटाच्या चिर्थया स्तंभातील प्रत्येक ओळीतील पद सोडिनू दाखविले आहे. 

अंकगवणत / र्बीजगवणत नुकते वशकू लागलेल्या विद्यार्थयालाही ते सोपे िाटेल. चिर्थया स्तंभातील वनष्ट्कषव-
दशवक अंकाचा क्रम पुनः मूळ सूवचताथव विधानातल्या 
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 १  
अंकाचाच १  
 ०  
 १ आला, ि दोन्द्ही विधानातील भािाथव एकच असल्याचा ताळा वमळाला. 

 
येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे आिश्यक आहे. मूळ ि आवण सु या पूिाधातील पदाचंी मूल्ये आपण 

तत्संर्बधंीच्या सिव क्स्थवतपटातील संर्बवंधत दोन स्तंभातं ि चारी ओळींत एकाच विवशष्ट क्रमाने माडंली 
आहेत. ि म्हणूनच, ‘शिेटच्या स्तंभातील अंकाचंा क्रम सारखा असल्यामुळे संर्बवंधत संयुक्त विधाने 
समानाथी आहेत’ असे म्हणाता येते. 

 
िगेिगेळ्या विधानर्बंधानंी जोडलेल्या विधानातंील कवथत गोष्टीची हानी न होऊ देता प्रकिा वतच्यात 

फेरफार न करता त्यानंा िगेिगेळ्या तकव संगत साकेंवतक स्िरूपात माडंता येते हे नमुन्द्यापुरते िर 
दाखविले. विधान-विधानामंधील संर्बधं आणखी अनेक प्रकारचे, गंुतागंुतीचे असू शकतात. पण त्याचं्या 
विश्लेषणाच्या खोलात वशरण्याची आपणास जरूरी नाही. फक्त प्रमुख ि आपणास उपयुक्त असलेल्या 
तार्मकक संर्बधंाचीच चचा येथे केली. ८ व्या प्रकरणात, ‘आवण’, ‘प्रकिा’ या आशयाचं्या विधानामंध्ये विवनमय 
होऊ शकतो, हे डी मॉगयन  ची प्रमेये वसद्ध करून दाखिताना सावंगतले होते. येथे या विवनमयाचे उदाहरण 
पुनः माडूंन आपले वििचेन सपंि.ू 

 
डी मॉगवन्द् चा वसद्धातं असा आहे : –‘सामुदावयक नकरण असलेले सयुंक्त पद सोडिताना 

समुदायातील (म्हणजे कंसातील) प्रत्येक पदाला नकरण लािाि,े ि शजेारशजेारच्या पदामंधील असलेली 
वचन्द्हे र्बदलािीत. (म्हणजे संगठनदशवक वचन्द्हाऐिजी विकल्पदशवक वचन्द्ह ि विकल्पदशवक वचन्द्हाऐिजी 
संगठनदशवक वचन्द्ह माडंाि.े) या कृतीने मूळ सयुंक्त पदाचे (सयुंक्त विधानाचे) समानाथी रूपातंर वमळते.’ 

 
आता ही कृती िरच्याच क्स्थवतपटातंील संयुक्त पदािर करू. 
संयुक्त विधान असे आहे : ~(ि · ~ सु(. 
उपरोक्त वसद्धान्द्ताअन्द्िये ते सोडविल्यास 
~(ि · ~ सु( =~ि V ~~सु = ~ि V सु 
 
असे समीकरण वनघते. यातील कडेच्या दोन पदानंी जी दोन विधाने व्यक्त होतात ती विधाने 

समानाथी असल्याचे आपण आधीच स्ितंत्रपणे स्पष्ट केले आहे, ि अप्रत्यक्षपणे डी मॉगवन् चा वनयम वसद्ध 
करून दाखविला आहे. ि  सु या विधानाचीच ती रूपातंरे असल्याचेही दशवविले आहे. थोडक्यात, पुढील 
समीकरण वसद्ध झाले : 

 
ि ⊃ सु= ~ ि V सु = ~(ि ·~ सु( 
 
येणेप्रमाणे, एखादे विधान विकल्पात्मक स्िरूपात, घटक विधानातंील कवथत गोष्टींच्या 

सहअक्स्तत्िाच्या स्िरूपात, प्रकिा पूिवपक्षी घटक विधानातील कवथत गोष्टीचा पवरणाम सूवचत करणाऱ्या 
स्िरूपात कसे व्यक्त करता येते हे आपण पावहले. पढेु, ही स्िरूपे सूत्ररूपाने कशी माडंता येतात, 
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सूत्ररूपात खरेपणा कसा तपासता येतो, ि िगेिगेळ्या सूत्ररूप विधानातं परस्पर संर्बंध काय आहेत, त्यात 
समानाथवता आहे िा नाही, हे, त्यािर योग्य गवणवत कृती करून काढता येते, हेही आपण वशकलो. 

 
विधानाचं्या तार्मकक-गवणती विश्लेषणाचे शास्त्र विशाल आहे. प्रस्तुत गं्रथाच्या विषयाशी त्याचा तसा 

प्रत्यक्ष सरं्बंध नाही; दूरान्द्ियाने थोडा लागतो. याकवरता येथे या शास्त्राची अगदी स्थूल रूपरेषा सावंगतली ि 
उदाहरणाचं्या साह्याने त्यात केिळ विषयप्रिशे करून दाखविला. ही अल्प मावहतीही िाचकानंा मनोरंजक 
िाटेल ि अवधक िाचनाला प्रिृत्त करणारी ठरेल अशी आशा आहे. 
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सूणच 
 

पुस्तकाची सूवच दोन भागात वदली आहे. देशी भाषेत रूढ असलेले ि रूढ व्हािते असा हेतु 
असलेले या विषयातील जे शास्त्रीय ि महत्त्िाचे शब्द पुस्तकात योवजले आहेत त्याचंी सूवच पवहल्या भागात 
वदली आहे. या शब्दाचं्या शजेारी प्रकिा पुढे कंसात त्याचें समानाथवक मूळ इंग्रजी शब्द देऊन फारसा फायदा 
झाला नसता. कारण अनेक इंग्रजी तावंत्रक शब्दानंा नुसते निरवचत प्रवतशब्द तयार करून योजणे 
सद्यक्स्थतीत शक्य नाही ि इष्टही नाही. अशा शब्दाचंा वनवित आशय व्यक्त करण्याकरता एक-दोन 
िाक्यात त्याचं्या त्रोटक मावहतीची एक टीप प्रकिा व्याख्याच देणे आिश्यक ि श्रयेस्कर असते. अनेक 
इंग्रजी गं्रथातूंन नेहमीच्या सूचीस जोडून असा ‘व्याख्याकोश’ (Glossary) वदलेला असतो. त्यानुसार 
येथेही, पुस्तकात आलेल्या इंग्रजी तावंत्रक शब्दानंा, शक्य तेथे अन्द्िथवक देशी प्रवतशब्द ि जरूर तेथे त्रोटक 
टीपा देऊन आणखी एक सूवच वदलेली आहे. 

 
ही दुसरी सूची म्हणजे संगणक-विज्ञानातील महत्त्िाच्या शब्दाचंा एक उपयुक्त पणरभाषाकोश 

ठरेल अशी अपेक्षा आहे. (या कोशातील मावहतीनेही पुरेसा खुलासा न होणाऱ्या शब्दाचं्या खुलाशाकरता 
पुस्तकातील वनदेवशत पृष्ठांिरील मजकूर िाचणे आिश्यक ठरेल, हे उघड आहे.) 

 
अनुक्रमवणकेतही त्या त्या प्रकरणात चर्मचलेल्या महत्त्िाच्या विषयाचंा उल्लखे असल्याने इक्च्छत 

मावहती त्ियव सापडण्यास मदत होईल. 
 

सूणच – १ 
अक्षरात्मक (िणव) 

अंकगवणत विभाग 

अंवकय संगणक 

अचूकपणा 

अण-ूविखरण 

अन्द्ियाथव लािणे 

अधविाहक मूलरव्ये 

अधविाहक रायोड् (रक्न्द्झस्टर) 

अधविाहक डोयोड् 

अधव-व्यिकलक सरणी 

अधव-संकलक सरणी 

अल्पकावलक स्मवृतसगं्रह 
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अष्टािधानी संगणक 

अष्टैक सूत्र 

अक्स्थर कंपक सरण 

आकडेमोडीचा विभाग 

आंवशक वनकाल 

 

इलेक्रॉन् (पहा ‘िीजक’) 

इलेक्रॉवनक्स (पहा ‘िीजक विज्ञान’) 

 

उत्पतन यंत्रणा 

 

उत्पवतत, उद्गत 

उभयान्द्ियी संगणक 

उलटीकरण 

उलटीकरण करणारे साधन 

ऋणाग्र 

 

एकवदशीकरण (िीजप्रिाहाचे) 

एकसर सरणी 

एकक्स्थवत कंपक सरणी  

 

कंपक सरण्या  

कंप्रता 

कषुवकविज्ञान (लोहकषुवकाचे शास्त्र) 

कषुवक सूची 
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कलनशास्त्र 

की र्बोडव 

कॅथोड् रे टू्र्ब 

 

गारगोटीचा स्फवटक 

ग्राहक (रकॅ्न्द्झस्टरचे एक अग्र) 

 

घड्याळ, संगणकातील सािवदेवशक 

 

चलमूल्य (पद, रावश) 

वचरकंपक सरणी 

चेतनी संस्था 

 

वछरण 

वछरण यंत्र 

वछराचंी वलपी 

वछवरत काडव 

वछवरत फीत 

वछवरत मजकुराचा िाचवनक 

जमेवनअम 

टप्प्याचा क्स्िच (वरले) 

रायोड् (व्हाल्व्ह) 

रायोड् (अधविाहक), अथात् रॅक्न्द्झस्टर 

वरगर पल्स 

रॅक्न्द्झस्टर 
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रॅन्द्स्ड्यूसर 

डायोड् (व्हाल्व्ह) 

डायोड् 

डी मॉगवन् ची प्रमेये 

डेकारॉन् 

डोमेन 

तकव सरण्या, तकावधवष्ठत सरण्या 

तार्मकक आशय 

तार्मकक ि गवणती विश्लेषण (गटाचें, िगांचे), प्रकरण ८ 

तार्मकक ि गवणती विश्लेषण (विधानाचें), पवरवशष्ट 

वत्रयुत सूत्र 

वत्रयुत सूत्रानुसार र्बेरीज करणारी सरणी 

प्रत्रशतािधानी संगणक 

त्िरा-संतुलक सरण्या 

थर्ममऑवनक् व्हाल्व्ह 

दशक गणना सरणी 

दशमान अंक, दशाकं 

दशमान ते वद्वमान पवरितवन 

दशमान पद्धती 

दशक्स्थवत िीजकीय घटक 

दशाशं वचन्द्ह 

दुजुटी क्स्िच्, 

दुिाहक 

दूर-टंकन यंत्र, प्रकरण १७ मधील वचत्रकथेतील वचते्र क्र. १२, १३ 

ज्ञानतंतु संस्था 
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रुत-मुरण योजना 

वद्व-अंश वचन्द्ह 

वद्वमान अकं, वद्वमानाकं, 

वद्वमान अकंगवणत 

वद्वमान गणना सरणी 

वद्वमान ते दशमान पवरितवन 

वद्वमान पद्धती 

वद्वमानावंकत (दशमान) संख्या 

वद्वक्स्थवत कंपक सरणी 

वद्वक्स्थवत पदाथव 

 

धनाग्र 

धारक 

 

नकरण (उलटीकरण) 

वनगवडत यंत्रणा 

वनर्बधंने, वनर्बधंनमूल्ये 

वनयतं्रण विभाग 

वनदेवशत गवणती इत्यावद कृती 

वनर्मिष्ट, वनिवेशत 

वनिशेन यंत्रणा 

वनष्ट्कषव 

पत्ता 

पत्त्याचा (नेमक्या वनदेवशत पत्त्याचा) शोध 

पवरितवन यतं्रणा 
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पवरसर 

पवर-क्स्थवत 

पूरक संख्या 

पूरक संख्या योजून िजार्बाकी 

पूणव-व्यिकलक सरणी 

पूणव-संकलक सरणी 

पोकळी (िीजकाच्या स्थलातंरामुळे वनमाण होणारी) 

प्रकाश-विदु्यत् घट 

प्रकावशत होणारे डायोड 

प्रवक्रया-वनयंत्रण 

प्रवतर्बधंक िीजप्रिाह 

प्रवतर्बधंक िीजप्रिाह नेणारी तार 

प्रवतभरण, प्रवतपे्रषण 

प्रवतरूप 

प्रिर्मतत िीजप्रिाह 

प्रिाहानुकूल िीजपुरिठा 

प्रिाहप्रवतकूल िीजपुरिठा 

प्राज्ञापक 

प्राज्ञापन 

 

फेराइट् 

क्ललप्-ललॉप् (वद्वक्स्थवत कंपक सरणी) 

‘र्बंद’, िीजस्पंदाचा अभाि 

र्बूल, जॉजव 

र्बूलचे र्बीजगवणत 
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र्बूलच्या र्बीजगवणतातील वनत्यसमा  

र्बेस, (रॅक्न्द्झस्टरमधील) मध्यस्तर 

 

भाडंार, मावहतीसंग्रह (पहा स्मृवतसगं्रह) 

 

वमश्रगुणी संगणक 

मेटल ऑक्साइड् सेवमकंडक्टर तंत्र (मॉस तंत्र) 

मगॅ्नेवटक् र्बर्बल्स 

मॉसव कोड् 

 

रवजस्टर 

वरसेट्, (क्ललप्-ललॉप्   ची क्स्थवत) पूिवित् करणे 

रोधक 

 

लघुगणक 

लेखन 

 

िजार्बाकी करण्याची ‘पूरक-संख्या’, रीती 

िणव 

िाचन 

िाचवनक 

विकलन 

विकल्पदशवक आशय 

–तदनुसार कृवत करणारी सरणी 

–तवद्वरुद्धचा आशय ि सरणी  



 अनुक्रमणिका 

विकल्प, सम्मेलनरवहत 

विकल्प, सम्मेलनसवहत 

विधान 

विधानाचें तार्मकक ि गवणती विश्लेषण 

–घटक विधान 

 

–संकेताथी विधान 

–संयुक्त विधान 

–विधान र्बंध 

विलंर्बकारी नवलका 

वििधवन 

िीजक 

िीजकविज्ञान, िीजकीय शास्त्र 

िीजकषुवक 

िीजकीय घटक 

िीजप्रिाह 

िीजिचवस 

िीजिचोव्यय 

िीज-िहाळीचे शास्त्र 

िीजिाहक िीजक प्रकिा पोकळ्या 

िीजसरणी, िीजप्रिाहमंडल 

िीज संदेश 

िीज स्पंद 

िने्, जॉन् 

िने् आकृत्या 
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व्यिकलक (िजार्बाकी करणाऱ्या) सरण्या 
 
शब्द 
शब्द (सूचनाधारी) 

शब्द (संख्याधारी) 

शनॅॉन्, क्लॉड् 

सप्तरेख-अंक-प्रदशवन 

समकृती संगणक 

समिजी विकल्पाचा आशय 

–तदनुसार कृती करणारी सरणी 

समानीकरण, समानीकरणाचा अंक 

समातंर सरणी 

सरक सरणी 

सिव वनविष्टाचं्या समािशेाच्या आग्रहाचा आशय 

–तदनुसार कृती करणारी सरणी 

–तवद्वरुद्ध आशय ि सरणी  

सह-अक्स्तत्िाचा, संगठनाचा आशय 

सामावयक, सहभागी 

सुिाहक 

सूक्ष्म-िीजकविज्ञान 

सूक्ष्मीकरण, िीजकीय घटकाचें 

सूचना 

सूचनाचंा क्रम, धाटणी 

सूचनाचं्या क्रमातील मोहरार्बदल 

सूचनाचं्या क्रमातील िैकक्ल्पक मोहरार्बदल  

सूचना-क्रमाकं-धावरणी 
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सूचना-धावरणी 

सूचना शब्द 

सूचनातंील पोटसूचनाचं्या जुळण्या 

सूचनेचा अन्द्ियाथव लािणे 

सेट् (क्ललप्-ललॉप् ची मूळक्स्थवत र्बदलणे) 

सँपप्रलग्  

संकलन 

संकलक (र्बेरीज करणाऱ्या) सरण्या 

सकंवलत सरण्या 

संख्या-शब्द 

संगणक (गणकयंत्र, कॉम्प्युटर)  

संगणक अंकीय 

संगणक उभयान्द्ियी, वमश्रगुणी 

संगणक समकृती 

संगणकाच्या अंतभागातील जडजंजाळ 

संिदेी तार 

क्स्थवतपट 

स्फवटकाची अंतरवचना 

स्मृवतसंग्रह, स्मृवतभाडंार 

स्मृवतसंग्रह अल्पकावलक  

स्मृवतसंग्रह कषुवकशील पृष्ठभागाच्या ड्रमिरील 

स्मृवतसंग्रह कषुवकशील पृष्ठभागाच्या तर्बकडीिरील 

स्मृवतसंग्रह कषुवकशील पृष्ठभागाच्या वफतीिरील 

स्मृवतसंग्रह कषुवकशील कड्याचंा, वत्रवमत 

स्त्रािक (रकॅ्न्द्झस्टरचे एक अग्र) 
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क्स्िच 

क्स्िच जुटलेला (ऑन्), 

क्स्िच रायोडरूपी 

क्स्िच डायोडरूपी 

क्स्िच दुजुटी 

क्स्िच वद्व-अग्र 

क्स्िच वद्व-प्रिाह वनयंत्रक 

क्स्िच र्बहुजुटी 

क्स्िच वरले प्रकिा टप्प्याचा 

क्स्िच िीजकषुवकीय 

क्स्िच सुटलेला (ऑफ्), 

क्स्िप्रचग अक्ल्जब्रा 
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सूणच – २ 
 

संगिक –णिज्ञातील महत्त्िाच्या शब्दाचंा पणरभाषाकोश/व्याख्याकोश 
 

Accuracy-उत्तरातील अचकूपणा 
Adder circuits-संकलक सरण्या, र्बेरीज करणाऱ्या िीजसरण्या 
Address-विवशष्ट मावहती सगं्रवहत झाली असलेले स्मवृतसंग्रहातील स्थान, पत्ता 
Address Selection-नेमक्या वनदेवशत पत्त्याचा शोध 
ALGOL-गवणती समस्याचं्या प्राज्ञापनात िापरली जाणारी एक साकेंवतक लेखनरीती 
Alphameric-अक्षरात्मक 
Amplification-वििधवन 
Analogue Computer-समकृती संगणक २ 
AND-विवशष्ट तार्मकक आशय ि त्यानुसार काम करणारी िीजसरणी 
Anode-धनाग्र 
Anecedent-साकेंताथी विधानातील पूिाधव 
Arithmetic Unit-अंकगवणत विभाग, आकडेमोडीचा विभाग 
Astable Multivibrator-अक्स्थर कंपक सरणी, वचरकंपक सरणी 
Autocodes-सूचनातंगवत सूचनाचं्या साकेंवतक जुळण्या, हीं काये पार पाडणाऱ्या सरण्या 
Bad conductor-दुिाहक 
Base-र्बेस, रकॅ्न्द्झस्टरमधील मध्यस्तर 
BCD (Binary Code Decimal) –वद्वमानावंकत दशमान संख्या 
Binary Arithmetic-वद्वमान अंकगवणत, (प्रकरण ४), ३६ (प्रकरण ५) 
Binary Counter- वद्वमान-गणक सरणी 
Binary Digit-वद्वमान अंक, वद्वमानाकं 
Binary point-वद्वअंश वचन्द्ह 
Binary system-वद्वमान पद्धवत 
Bistable Multivibrator-वद्वक्स्थवत कंपक-सरणी 
Bistable substance-दोनच क्स्थर क्स्थवत असलेला ि त्यामंध्ये क्स्थत्यंतर करू शकणारा पदाथव, साधन, 
Bit-वद्वमान अंक, वद्वमानाकं, Binnary Digit या दोन शब्दापंासून र्बनविलेला संके्षवपत शब्द 
Boole, George-गेल्या शतकातील एक तत्त्िज्ञ-गवणतज्ञ 
Boolian Algebra-र्बूलचे र्बीजगवणत 
Boolian Identities-र्बूलच्या र्बीजगवणतातील वनत्यसमा 
Branch (Conditional Jump)-प्राज्ञावपत सूचनातंील िैकक्ल्पक मोहरार्बदल 
Buffer Memory-त्िरा संतुलक सरण्या 
Calculator-लघुगणक 
Calculus-कलनशास्त्र 
Capacitor-धारक 
Cathode-ऋणाग्र 
Cathode-Ray-Tube (C R T)-कॅथोड रे टू्र्ब 
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Character-िणव 
Charge Carriers-िीजिाहतूक करणारे िीजक, पोकळ्या 
Circuit-िीजसरणी, िीजप्रिाहमंडळ 
Clock-संगणकात सतत कंपन पािणारे ि प्राज्ञावपत कामाचं्या क्रमाचे वनयतं्रण करणारे साधन 
COBOL (Common Business -Oriented Language)-व्यिस्थापन विषयक समस्याचं्या प्राज्ञापनातं 
िापरली जाणारी विवशष्ट साकेंवतक लेखनवरती 
Collector-रकॅ्न्द्झस्टरमधील ग्राहक िीजाग्र 
Complement-प्रवतरूप 
Complement number-पूरक संख्या; 1’s Complement-’१ची पूरक’, 2’s complement- ‘२ ची पूरक’, 
Computation-गवणत सोडविण्याची वक्रया 
Computer-संगणक, विजेच्या साह्याने गवणती समस्या सोडविणारे आपोआपी साधन, (पहा प्रास्ताविक 
वनिदेन) 
Conjunctive Function- संगठनात्मक आशय 
Consequent-संकेताथी विधानातील उत्तराधव 
Control-संगणकाचा वनयंत्रण विभाग 
Converter-दुभाषी पुनलेखवनक, पवरितवन यंत्रणा 
Coordinates-वनर्बंधन मूल्ये 
Covalent-सहभागी, सामावयक 
Crustal Lattice-स्फवटकाची अंतरवचना 
Current electricity-िीजिहाळीचे शास्त्र 
Data-संख्यात्मक मावहती 
Data Transfer-संख्यात्मक मावहतीची इष्ट हलिाहलि 
Decastable-दशक्स्थवत 
Decade Counter- दशक गणना सरणी 
Decimal digit- दशमान अकं, दशाकं 
Decimal point-दशाशं वचन्द्ह 
Decimal system-दशमान पद्धती 
Decoding-संर्बवंधत वद्वमानाकंमावलकेचा प्रस्थावपत सूत्रानुंसार अन्द्ियाथव लािणे 
Dekatron-डेकारॉन 
Delay tube-विलंर्बकारी नवलका 
De Morgan’s Theorems-डी मॉगवन्  ची प्रमेये 
Differentiation-विकलन 
Diffusion of atoms-अणु-विखरण 
Digital Computer-अंकीय संगणक 
Diode-डायोड्, याला केलेला िीजपुरिठा प्रिाहानुकूल प्रकिा प्रिाहप्रवतकूल असेल त्यानुसार त्यातून 
िीज िाहते प्रकिा नाही; अधविाहक रव्याचंा, व्हॅक्युअम टू्र्ब 
Disjunctive Function-विकल्प-दशवक आशय 



 अनुक्रमणिका 

Domain- डोमेन, कषुवकशील पदाथातील एकवदक् कषुवकके्षत्र असणाऱ्या कोट्िधी अणुरेणूंचा समूह. अशा 
समूहाशजेारच्या समूहाचं्या कषुवक के्षत्राची वदशा उलट असते. एकमेकाशंजेारच्या परस्परविरुद्ध के्षत्रामुंळे 
अशा पदाथाला पवरणामी कषुवकता उरत नाहीं 
Double-Throw switch-दुजुटी क्स्िच् 
Electrical circuit-िीजसरणी, िीजप्रिाहमंडल 
Electrical current-िीजप्रिाह 
Electrical pulse-िीजस्पंद 
Electrical signal-िैवजक सदेंश 
Electrical voltage-िीजिचवस 
Electro magnet- िीजकषुवक 
Electron-िीजक 
Electronics-िीजकविज्ञान 
Electronic component-िीजकीय घटक 
Emitter-रॅक्न्द्झस्टरमधील स्त्रािक िीजाग्र, स्त्रािक 
End-around-carry-डािीकडचा हातचा १ उजव्या टोकाच्या एकं स्थानात वमळविणे 
8-4-2-1 Code-अष्टैक सूत्र 
Excess-3 adder-वत्रयुत सूत्रान्द्िये र्बेरीज करणारी िीजसरणी 
Excess-3-code-वत्रयुत सूत्र 
Exclusive OR-विवशष्ट तार्मकक आशय; तदनुसार काम करणारी ‘समिजी’OR िीजसरणी; सरणीचे 
साकेंवतक वचन्द्ह 
Feedback- प्रवतपे्रषण, प्रवतभरण, सरणीतून िाहत असलेल्या प्रकिा र्बाहेर पडलेल्या िीजसंदेशातील 
वनयोवजत अंशाची वनिशेस्थानाकडे परत पाठिणी. या कृतीने संदेशाच्या तेथपयंतच्या प्रिासाने दशवविलेली 
चूक इ. दुरुस्त होऊ शकते 
Ferrite-फेराइट्, लोहभस्माचा एक कषुवकशील प्रकार 
Ferrite core memory-फेराइट्टच्या सूक्ष्म कड्यामंधून िीजिाहक तारा ओिनू वसद्ध केलेला वत्रवमत 
मावहतीसंग्रह 
Flip-flop-क्ललप्-ललॉप् सरणी, वद्वक्स्थवत, कंपक सरणी 
FORTRAN-गवणती समस्याचें प्राज्ञापन वलवहताना िापरली जाणारी विवशष्ट साकेंवतक लेखनरीती 
Forward-biased-प्रिाहानुकूल िीजपुरिठा 
Frequency-कंप्रता, प्रवतसेकंदाला होणाऱ्या कंपनाचंी संख्या 
Full-Adder-पूणव•संकलक सरणी 
Full-Subtractor-पूणव-व्यिकलक सरणी 
Good conductor-सुिाहक 
Half-Adder-अधव-संकलक सरणी 
Half-Subtractor-अधव-व्यिकलक सरणी 
Hardware-संगणकातील असंख्य िीजसरण्या ि तदनुषवंगक घटक याचें जडजंजाळ 
High-speed Printing-रुत-मुरण योजना 
Hole-एका अणूमधील िीजकाचे शजेारच्या अणतू स्थलातंर झाल्याने वनमाण होणारी पोकळी 
Hybrid Computer-वमश्रगणी प्रकिा उभयान्द्ियी संगणक 
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Implicative Function-संकेताथी आशय 
Induction current-प्रिर्मतत िीज प्रिाह 
Inference-वनष्ट्कषव 
Inhibit signal, Inhibit wire-प्रवतर्बधंक प्रिाह; तो नेणारी विजेची तार 
Input-वनर्मिष्ट, वनिवेशत (आत वशरणारे प्रकिा सारले जाणारे) 
Input Mechanism,-Input System-वनिशेन यतं्रणा 
Instruction-(संगणकाला द्याियाची सूचना) 
Instruction Counter-सूचना-क्रमाकं-धावरणी 
Instruction Format-सूचना माडंण्याची धाटणी 
Instruction Register-सूचना-धावरणी 
Instruction Word-सूचनायुक्त शब्द 
Integration-संकलन 
Integrated Circuits-संकवलत सरण्या 
Interpretation-अन्द्ियाथव लािणे 
Inverter-िीजस्पंदाच्या अभािाचे स्पंदाच्या अक्स्तत्िात प्रकिा उलट रूपातंर करणारे साधन 
Inversion-उलटीकरण, असेल त्या पवरक्स्थतीचे ‘नकरण’ 
John Venn-जॉन् िने्, १९ व्या शतकातील एक प्रवसद्ध तकव शास्त्रज्ञ 
Jump-प्राज्ञावपत सूचनाचं्या क्रमात इष्ट कारणाथव करािा लागणारा क्रमभगं प्रकिा मोहरार्बदल 
Key board-की र्बोडव, टाइपरायटर, लघुगणक यासंारख्या साधनातील विवशष्ट कृतीकरता दार्बाियाच्या 
विवशष्ट र्बटनानंी युक्त असा दशवनी भाग 
Light-Emitting Diode (LED)-ज्यामंधून िीजिहाळ होताच ते प्रकाशमान होतात असे विवशष्ट डायोड 
Logic Aspects-तार्मकक आशय 
Logic Circuits, Logic Gates-तकावधवष्ठत सरण्या, तकव सरण्या  

या सरण्याचंी आंतरराष्ट्रीय मान्द्यता असलेली वचन्द्हे, ८८ 
Logical Constants-विधानर्बंध 
Magnetism-कषुवकविज्ञान, लोहचुंर्बकाचे शास्त्र 
Magnetic Bubbles-मगॅ्नेवटक् र्बर्बल्स अथात् कषुवकशील अशा फेराइट्टच्या चकतीिरील सरकविता येणारी 
सूक्ष्म कषुववकत कें रे 
Magnetic Core Memory-मगॅ्नेवटक् कोअर मेमरी (पहा फेराइट् कोअर मेमरी) 
Magnetic Disk Memory-मगॅ्नेवटक् वडस्क् मेमरी 
Magnetic Drum Memory-मगॅ्नेवटक ड्रम मेमरी 
Magnetic Tape Memory-मगॅ्नेवटक टेप् मेमरी 
Magnetic Needle-कषुवकसूची 
Matrix-कषुवकशील फेराइटच्या सूक्ष्म कड्यामंधून िीजिाहक तारा ओिनू केलेला पडदा 
Memory-संगणकाचा स्मृवतसंग्रह, भाडंार, मावहती संग्रह 
Micro-electronics-सूक्ष्म-िीजकविज्ञान 
Morse Code-मॉसव कोड् 
Monostable Multivibrator-एकक्स्थवत कंपक सरणी 
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MOS (Metal Oxide Semiconductor) Technique-सूक्ष्म-िीजक-विज्ञानातंील सूक्ष्मीकरणाचे विवशष्ट 
तंत्र 
Multivibrators-कंपक सरण्या 
NAND-विवशष्ट तार्मकक आशय; त्या आशयानुसार कायव करणारी िीजसरणी 
Negation-नकरण, उलटीकरण 
Nerve System-चेतनी ससं्था, ज्ञानतंतुसंस्था 
NOR-विवशष्ट तार्मकक आशय; त्या आशयानुसार कायव करणारी िीजसरणी 
NOT-नकरणाचा, उलटीकरणाचा आशय; तदनुसार कायव करणारी िीजसरणी 
Number-containing Word-संख्या-शब्द 
Off (switch)-सुटलेला क्स्िच् 
On (switch)-जुटलेला क्स्िच् 
One-shot Multivibrator-एकक्स्थवत कंपक सरणी 
Operation code-वनदेवशत गवणती इत्यावद कृती 
OR-विकल्पदशवक विवशष्ट तार्मकक आशय; तदनुसार कायव करणारी िीजसरणी 
Output-उत्पवतत, उद्गत 
Output Mechanism-उत्पतन यंत्रणा 
Parallel circuit-समातंर सरणी 
Parity digit-समानीकरण साधणारा अंक 
Partial results-आंवशक वनकाल 
Peripherals-गवणत सोडविण्याची मुख्य कृती करणाऱ्या यंत्रणेशी वनगवडत असलेल्या पूरक यंत्रणा 
Photocell-प्रकाशविदु्यत् घट 
Plate-थर्ममऑवनक् व्हाल्व्हमधील धनाग्र 
Premises-पवरसर 
Process control-प्रवक्रया-वनयंत्रण 
Programme, Programming-प्राज्ञापन-संगणकाला पुरिायच्या समस्येची विवशष्ट साकेंवतक रीतीने 
वलवहलेली माडंणी 
Programmer-प्राज्ञापक, प्राज्ञापनाचे काम करणारी व्यक्क्त 
Propositional Calculus-विधानाचें तकव शास्त्रीय ि गवणवत विश्लेषण (पवरवशष्ट) 
Punching-वछरण 
Punching Machine-वछरणयंत्र 
Punch Card-वछवरत काडव, इष्ट मावहती धारण करणारी ही वछरे विवशष्ट संकेतान्द्िये पाडलेली असतात 
Punch Tape, Paper Tape-िरीलप्रमाणेच वछराचं्या स्िरूपात इष्ट ती मावहती धारण करणारी कागदाची 
सलग फीत 
Quartz crystal-क्वाट्व झ् स्फवटक, गारगोटीचा स्फवटक 
Random-access Memory-आिश्यक मावहतीची तत्काल प्राप्ती करून देणारा मावहती-संग्रह 
Reader-िाचवनक; वछवरत काडे, वछवरत कागदी फीत, प्रकिा कषुववकत वफत यािंर ‘वलवहलेला’ मजकूर 
‘िाचून’ त्याचे तत्काल योग्य िीजस्पंदातं रूपातंर करणारे साधन 
Read out-स्मृवतभाडंारातील इष्ट मावहती र्बाहेर आणणे, िाचणे 
Rectification-यातायाती िीजप्रिाहाचे एकवदशीकरण 
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Register-वद्वमान अंकाचं्या इष्ट मावलकेची नोंद करणारे साधन 
Relay switch-टप्प्याचा क्स्िच् 
Reset-क्ललप्-ललॉप्  ची क्स्थवत पूिवित् करणे 
Resistor-िीजप्रिाहरोधक, रोधक 
Reverse-biased- (डोयोड् सारख्या साधनाला केला जाणारा) प्रिाह-प्रवतकूल िीजपुरिठा 
Sampling-सँपप्रलग्- अखंवडतपणे चालू असलेल्या प्रवक्रयेतील संर्बवंधत चलमूल्ये अत्यंत अल्प 
कालखंडाचं्या अंतराने वटपून, अंकीय संगणकाला पुरिता येणारी असंख्य तुटक मलू्याचंी पण प्रायः मूळ 
अखंड प्रवक्रयेचे योग्य प्रवतवनवधत्ि करणारी मावहती तयार करण्याची योजना 
Semiconductors-वसवलकॉन्, जमेवनअम इ. अधविाहक मूलरव्ये 
Semiconductor Diode-अधविाहक डायोड् 
Semiconductor Triode-अधविाहक रायोड् अथात् रॅक्न्द्झस्टर 
Sense wire-संिदेी अथात् स्मृवतसंग्रहातील मजकूर िाचणारी तार 
Series circuit-एकसर सरणी 
Set-क्ललप्-ललॉप् ची मूळक्स्थवत र्बदलणे 
Seven-segment Numeric Display-सप्तरेख-अंक-प्रदशवन 
Shanon, Claude-क्लॉड् शनॅॉन्, एक प्रवसद्ध गवणतज्ञ ि िीजशास्त्रज्ञ 
Shift Register-वद्वमान अंकाचंी मावलका डािी-उजिीकडे सरकिणारी सरणी 
Single-shot Multivibrator-एकक्स्थवत कंपक सरणी 
Store-संगणकाचा मावहती-संग्रह, स्मृवतसंग्रह, स्मृवतभाडंार, यास नुसते संग्रह प्रकिा भाडंार असेही 
संर्बोधतात, (प्रकरण १३) 
Subtraction by Complementation-िजा घालिायच्या संख्येची पूरक संख्या योजून विवशष्ट रीतीने 
केलेली िजार्बाकी 
Switching Algenra-िीजसरण्याचं्या विषयीचे र्बीजगवणत 
Teletypewriter-दूरटंकन यतं्र, प्रकरण १७ मधील वचत्रकथेतील वचते्र क्र. १२, १३ 
Thermionic Valve-थर्ममऑवनक् व्हाल्व्ह 
Time Sharing-संगणकाकडून एकाच िळेी अनेक िगेिगेळ्या समस्या सोडिनू घेण्याची विशषे योजना, 
अष्टािधानी संगणक 
Transducer-रॅन्द्स्डूसर्-एखादा प्रयोग प्रकिा प्रवक्रया यामंधील र्बदलत्या गुणविशषेाचं्या पवरमाणाचं्या 
समप्रमाण िीजिचवसे तत्काल वनर्ममणारे साधन 
Transister-रकॅ्न्द्झस्टर, अधविाहक रव्याचें र्बनविलेले वत्र-अग्र िीजकीय साधन 
Trigger pulse-क्ललप्-ललॉप्   ची क्स्थवत र्बदलिणारा िीजस्पंद 
Triode-रायोड्-वत्र-अग्र िीजकीय साधन; यामधून िीज िाहािी का न िाहािी याचे वनयंत्रण होऊ शकते 
Truth Table-क्स्थवतपट, एखाद्या पवरक्स्थतीच्या प्रकिा िीजसरणीच्या वनविष्ट ि उद्गत मूल्याचंी क्स्थवत 
दशवविणारा तक्ता 
Variable-चलमूल्य (रावश, पद) 
Venn Diagrams-िने् आकृत्या 
Volatile Memory-अल्पकावलक स्मवृतसगं्रह 
Voltage-िीजिचवस 
Voltage drop-िचोव्यय 
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Write in-लेखन, इष्ट मावहती स्मृवतभाडंारातील वनयोवजत स्थानािर संग्रवहत करणे 
Word-उपयुक्त मावहती धारण करणारी वद्वमान अंकाचंी मावलका, संगणकशास्त्रात अशा मावलकेला ‘शब्द’ 
म्हणतात 
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“संगणक विजेच्या साह्याने गवणती समस्या सोडवितो ही गोष्ट आपणासं माहीत आहे. पण आपणासं 
या गोष्टीतील तपशील वकती ठाऊक आहे हा महत्िाचा प्रश्न आहे. 

 
विजेने उष्ट्णता ि प्रकाश कसा वमळतो ि स्ियंपाकघरातल्या वमक्सरपासून ते आगगाडीच्या 

इंवजनापयंतची यंते्र कशी चालतात, तसेच तार, टेवलफोन, रेवडओ, टी. व्ही. याचं्या द्वारे िीज ध्िनी ि दृश्य 
याचंा लाभ दूरिर कसा करून देते, याची अपूणव असली तरी र्बरीच रास्त कल्पना सुवशवक्षत मराठी 
िाचकानंा झाली आहे. 

 
पण विजेने गवणत कसे सुटते? या चमत्काराचा खुलासा वजज्ञासू मराठी िाचकाकंरता सावंगतला 

गेल्याचे आढळत नाही. गवणत सोडविण्याचे काम तर र्बुवद्धचे, मेंदूच्या क्षमतेचे! मग राशींच्या मूल्याचें, 
संख्याचें यथाथव आकलन, योग्य गवणती कृतीचा वनणवय ि त्याची कायविाही, ि याकरता पुरविलेल्या 
मावहतीची नोंद, साठिण करणारी स्मरणशक्ती इ. मानिी मेंदूच्या क्षमता, िर उल्लेखलेल्या सागंकाम्या 
विजेच्या अंगी असल्याचे समजायचे का काय? छे! येथे संगणकातही िीज काम करते ते सागंकाम्याचेच. 
चतुरपणा आहे, तो वतच्याकडून काम करून घेणाऱ्या मानिाचा! त्याने संगणकामध्ये र्बसविलेल्या असंख्य 
निसंशोवधत घटकाचंा ि त्याचं्या वनयमर्बद्ध कायवपद्धतींचा! 

 
संगणकाच्या अंतरवचनेची ि कायवपद्धतीची प्रायः सिकंष ि सोपपवत्तक मावहती या पुस्तकाच्या 

िाचकासं वमळेल. 
 

–लेखक 


