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'लायगो(LIGO)’नी �तस�यांदा शोध�या गु��वलहर� 
 ग�ु�वलहर�ं�वारे खगोलशा�ा�यासा�या न�या यगुाकड ेयश�वी वाटचाल 

  
'लायगो ' ( LIGO: Laser Interferometer Gravitational  wave Observatory ) उपकरणांनी (�योग शाळेने) आणखी एक 
कृ�ण�ववरां�या जोडीची �चडं ट�कर ग�ु�वलहर�ं�या मा�यमातनू  यश�वीपणे अनभु�वल�. ह� घटना प�ृवीपासनु अदंाजे ३ 
अ�ज �काशवष� अतंरावर झाल�. गतवष��या ग�ु�वीय लहर�ं�या शोधाने �व�वाकड ेपाह�याचे एक नवीन दालन उघडले गेले 
आहे. हा शोध �फ�न �याचीच सा� देतो. 
 
वर नमदू केले�या ग�ु�वलहर�ंचा शोध आध�ुनक लायगो उपकरणां�या दसु�या �नर��ण ट��यात लागला. दसु�या ट��यातील 
�नर��णांना गे�या वष� ३० नो�ह�बर पासनू स�ुवात झाल�.  ग�ु�वलहर�ंचा �थम शोध आध�ुनक लायगो उपकरणां�वारे 
घेतले�या �नर��णा�या प�ह�या ट��यात, १५ स�ट�बर २०१५ रोजी लागला आ�ण १२ �डस�बर २०१५ ला दसु�यांदा 
ग�ु�वलहर�ंची प�ुहा एकदा न�द घे�यात आल�. या वष� ४ जानेवार� रोजी ग�ु�वलहर�ंचे �तसरे �नर��ण न�द�वले गेले. या 
शोधाचा इ�तव�ृांत '�फिजकल �रि�हव लेटस�' ('Physical  Review  Letters') या �नयतका�लकात ��स�ध होऊ घातले�या 
शोध�नबंधाम�ये दे�यात आला आहे. हा शोध जगभरातील हजारो सशंोधकां�या पर�परपरूक योगदानामळेुच श�य झाला 
आहे. �व�ानातील 'महा�क�प' पर�पर सहकाया�ने कसे पढेु जातात याचे हे एक उ�म उदाहरण आहे. ग�ु�वलहर�ं�या अ�यास 
आ�ण शोधकाया�त भारतीय सशंोधकांनी गेल� ३० वष� अ�तशय मह�वपणू� योगदान �दले आहे. 'ग�ु�वलहर�ं�या �व�पाचा 
अ�यास आ�ण �यां�या शोधासाठ� आव�यक �व�वध डटेा �व�लेषण �णाल�ंचा �वकास' यामाफ� त  भारतीय सशंोधकांनी गेल� 
३० वष� मलूभतू आ�ण अ�तशय मह�वपणू� योगदान �दले आहे. भारतीय शा���ांची नवीन �पढ� या योगदानात �व�वधांगांनी 
भर घालत आहे. या शोध�नबंधाम�ये भारतातील वेगगेग�या ११ स�ंथांमधील ४० भारतीय सशंोधक लेखक �हणनू समा�व�ट 
आहेत. 
 
या �तस�या शोधतील ग�ु�वलहर�ंची �न�म�ती दोन �चडं व�तमुाना�या कृ�ण�ववरां�या धडकेने झाल�. यातील एकाचे 
व�तमुान समुारे सयूा��या व�तमुाना�या ३१ पट तर दसु�याचे समुारे सयूा��या व�तमुाना�या १९ पट आहे. या ट�कर�ने एका 
मो�या कृ�ण�ववराला ज�म �दला असनू �याचे व�तमुान जवळजवळ ४९ सयूा�इतके भरेल. तसेच न�द झालेला डटेा असेह� 
सचु�वतो क� या जोडगोळीतील एका तर� कृ�ण�ववराचा प�रवलनाचा अ� �यां�या प�र�मण क�े�या �तलाला लबं नसावा. 
या मा�हतीतनू ह� जोडी कशी एक� आल� असावी हे समज�यास मदत होत.े या नवीन शोधामळेु आईन�टाईन यांचा 
सामा�य-सापे�तावाद प�ुहा एकदा पडताळून पाह�याची सधंी उपल�ध झाल� आहे. 
 
या सामा�य-सापे�तावादा�या पडताळणीम�ये, शवेट� तयार झाले�या कृ�ण�ववरा�या अ�यासाम�ये तसेच यातनू �नमा�ण 
होणा�या �व�यतुचुबंक�य �करणां�या �नर��णाम�येह� भारतीय सशंोधकांचे योगदान आहे. 'अ��ोसॅट (Astrosat)' या 
भारतीय, अवकाश�थ द�ुब�णीतील कॅड�मयम-�झकं-टे�यरुाईड (CZTI) ��तमामापका�या  मदतीने या ट�कर�मधनू �न�म�त 
सभंा�य, ए�स -रे  मधील �णभगंरु �ोताचा मागोवा घे�याचा जगातील सव��म �य�न कर�यात आला. पण या ट�कर�तनू 
�न�म�त �व�फोटाशी सबंं�धत असा कुठलाच �काशझोत �मळू शकला नाह�. लायगोने शोधले�या अशा�कार�या सभंा�य 
�व�यतुचुबंक�य �णभगंरू �व�फोटांचा मागोवा घे�यासाठ� एक� आले�या 'GROWTH' या आतंरा���य काय��मात CZTI ची 
ट�म सहभागी झाल� आहे. या CZTI �या ट�म ने घेतले�या या �नर��णातनू हे �स�ध होऊ शकले �क या ग�ु�वलहर� �नमा�ण 
करणा�या टकर�शी सबंं�धत कुठलाह� अवकाशीय �काश�ोत नाह�ये.  
 
य.ु जी. सी. ची �वाय� स�ंथा असलेल� आयकुा (IUCAA) या भ�य ग�ु�वलहर� �नर��ण काय��मात गेल� ३ दशके फार 
मह�वपणू� व �नणा�यक योगदान देत ेआहे. आई��टाईन यां�या सामा�य-सापे�तावाद �स�धांता�या पडताळणीम�ये, यात 
सहभागी असले�या कृ�ण�ववरा�या अ�यासाम�ये तसेच  या टकर�चा इतर वेधशाळा आ�ण टे�ल�कोप याचा वापर क�न 
मागोवा घेणे, लायगो उपकरणां�या गणुधमा�चा अ�यास करणे व याचा वापर या उपकरणांची �नर��ण �मता वृ�ंधगत 
कर�यासाठ� करणे इ�याद� या सशंोधयासबंंधी कामात आयकुाचे सद�य सहभागी होत.े यामळेु लायगो ३ अ�ज �काशवष� 
दरूपय�त पाहू शक�याला मदत झाल�. आयकुामधील काह� लोक 'लायगो-इं�डया'�या बांधणीत सहभागी आहेत. ह� �हणजे 
ग�ु�वलहर�य खगोलशा��ातील एक मोठ� झपेच �हणता येईल. या �मळाले�या मो�या यशाब�दल आनंदाने बोलताना 
आयकुाचे सचंालक, �ा. सोमक रायचौधर� �हणाले, "अपे�े�माणे सात�याने होऊ लागलेल� ग�ु�वलहर�ंची �नर��णे ह� 



'ग�ु�वलहर�य खगोलशा�� ' हे �व�ानाचे �वत�ं �े� �हणनू वेगाने �वक�सत होत अस�याचे �योतक आहेत. या यशात 
भारतातील आ�ण म�ुयतः आयकुातील सशंोधक समा�व�ट आहेत याचा मला खपू अ�भमान आहे." हा शोध उलगडून 
सांगणा�या शोध�नबंधाचे लेखक �हणनू समा�व�ट असलेले आयकुाचे वत�मान सद�य पढु�ल�माणे : अ�नबा�ण आईन, सकुांता 
बोस, सजंीव धरंुधर, भषूण ग�े, शरद गावकर, सजंीत �म�ा, �न�खल मकंुुद, जयंती �साद, त�ण सौरद�प. 
 
दर�यान, क� ��य म�ं�मडंळाने फे�वुार� २०१६म�ये त�वतः मा�यता �दलेल� लायगो-इं�डया वेधशाळा �ग�त�थावर वेगाने 
वाटचाल करत असनू २०२४ म�ये या व�ैा�नक �नर��णांम�ये सहभागी होईल. लायगो-इं�डया वेधशाळे�या सहभागामळेु 
ग�ु�वलहर�ं�या आतंररा���य वेधशाळां�या नेटवक� ची व�ैा�नक सशंोधनाची �मता मो�या �माणात वृ�ं�धगंत होईल. हे 
घड�याचे म�ुय कारण �हणजे लायगो-इं�डया वेधशाळे�या सहभागामळेु या ग�ु�वलहर�ंची अवयवकाशातील �दशा अ�धक 
अचकूपणे ठरव�याला फार मोठ� मदत होणार आहे. �हणनूच आय. पी. आर.-गांधीनगर, आयकुा-पणेु आ�ण आर. आर. 
कॅट-इंदौर येथील शा��� आ�ण त�ं� लायगो-इं�डया वेधशाळे�या ��य� बांधकामपवू� कामकाजाम�ंये स��यपणे सहभागी 
आहेत. लायगो व�ैा�नक सघंटनाम�ये म�ये इं�डगो (IndIGO �हणजेच Indian Initiative in Gravitational-Wave 
Observations) अतंग�त भारतातील  ६७ सशंोधकांचा सहभाग आहे.  हे ६७ सशंोधक १३ वेगवेग�या सशंोधन स�ंथांम�ये 
काय�रत आहेत.�या पढु�ल�माणे (इंगजी वणा�न�ुमाने) - CMI, चे�नई; ICTS-TIFR, बंगलोर; IISER(आयसर)-कोलकाता; 
IISER-��व��म;  IIT-बॉ�बे , IIT-गांधीनगर; IIT-है�ाबाद; IIT-म�ास;  IPR, गांधीनगर; आयकुा(IUCAA), पणेु; RRCAT, 
इंदोर; आ�ण TIFR, मुबंई, UAIR-गांधीनगर. काह� डटेा �व�लेषणामधील (डटेा अनॅ�ल�सस) कामाक�रता आयकुा आ�ण 
ICTS-TIFR-बंगलोर मधील महासगंणकांचा वापर कर�यात आला. 
  
लायगो हे आरारा���य सघंटन असनू याम�ये जगभरातील १०००हून अ�धक सशंोधक याचे सद�य आहेत. अमे�रके�या 
National Science Foundation या स�ंथेकडून Advanced LIGO �क�पाला सवा��धक आ�थ�क अनदुान �मळत.े जम�नी 
(मा�स �लांक स�ंथा ), यनुायटेड �कंगडम  (STFC: साय�स आ�ण टे�नोलोजी फा�सल��टस कौि�सल) आ�ण ऑ��े�लया 
(ऑ��े�लयन �रसच�  कौि�सल) यांनीह� �या �क�पाची बर�च आ�थ�क जबाबदार� �वीकारल� आहे.  Advanced LIGO ला 
अ�धक सवंदनशील बनव�यासाठ� वापरलेले आध�ुनक, �गत आ�ण ना�व�यपणू� त�ं�ान  जम�नी-यनुायटेड �कंगडम�या 
GEO collaboration म�ये चाचणीकरता वापरले गेले. 
ग�ु�वाकष�ण लहर�ं�या सशंोधनाक�रता  Virgo collaboration (उ�चारण : �हग� सघंटन) ‘’Virgo” या LIGO सार�याच 
उपकरणाचा वापर करत ेआ�ण त ेलायगोचे भागीदार आहेत. �यात �व�वध १९ सशंोधन समहूातील २८० हून अ�धक 
भौ�तकशा��� आ�ण त�ं�ांचा समावेश आहे. हे सशंोधन स�टर नेशनल दे ला र�शष� सायं�ट�फक (CNRS), इटल�तील 
इि��तततुो नाझनाले �द �फ�झका �य�ुल�अरे (INFN) , �नखेफ(Nikhef)-नॆदरलॅ�ड आ�ण Virgo उपकरणाचे �नयं�ण 
करणार� इटल� जवळील �पसा येथील यरुो�पयन ग�ु�वाकष�ण वेधशाळा (European Gravitational Observatory) (EGO) 
यां�या आ�थ�क मदतीने चालत.े इतर भागीदार आ�ण अ�धक मा�हतीसाठ�: http://ligo.org/partners.php . 
  
 अ��ोसॅट या अवकाशीय वेधशाळेतील CZTI ��तमामापक हे उपकरण बन�व�याचे काम भारतील �व�वध स�ंथां�या एक��त 
सघंटनाने केले. �याम�ये TIFR-मुबंई, VCCS -�त�अनंतपरुम, ISAC-बँगलोर, आयकुा-पणेु, SAC-अहमदाबाद आ�ण 
PRL-अहमदाबाद यांचा समावेश आहे. या �क�पाचे अनदुान, �यव�थापन आ�ण देखरेख इ�ो �वारे केल� गेल�. GROWTH 
या �क�पाक�रता  अमे�रके�या National Science Foundation�या �ॅ�ट-1545949 तसेच भारता�या  �व�ान आ�ण 
त�ं�ान �वभाग (DST), �व�ान आ�ण अ�भयां��क� सशंोधन मडंळ (SERB) यांजकडून आ�थ�क अनदुान �मळाले. 
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