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1. गुरुत्वलहर ींच्या माध्यमातून ववल नीकरण होणाऱ्या दोन न्यूट्रॉन ताऱ्याींचा पहहलयाींदाच शोध
2. बहुमाध्यममक खगोलशाञ सींशोधनात गुरुत्वलहर ींचे पदापपण
१७ ऑगस्ट २०१७ हा हदवस खगोलशाञकररता फारच नाट्यमय आणण लक्षवेधी ठरला. दोन न्यट्र
ू ॉन ताऱ्याींची
धडक होऊन उत्पन्न झालेलया गरु
ु त्वलहर लायगो (LIGO) आणण व्हगो (VIRGO) वेधशाळाींनी या हदवशी हटपलया.
अशी ह गरु
ु त्वलहर ींच्या माध्यमातन
ू हटपल गेलेल ह दोन न्यट्र
ू ॉन ताऱ्याींची पहहल वहहल धडक! तसेच ह
घटना आपलयापासन
ू फक्त १३ कोट प्रकाशवर्प दरू घडलयामळ
ु े , हे गरु
ु त्वलहर ींचे आत्तापयंतचे सवापत ठळक
ननर क्षण आहे. तसेच जगभर पसरलेलया अनेकववध दर्ु बपणीींह या ताऱ्याींची धडकेचे ववववध तरीं गलाींबीच्या
प्रकाशातह ननर क्षण व अभ्यास केला आहे. आधनु नक गरु
ु त्वलहर ननर क्षण वेधशाळाींच्या यशस्वी वाटचाल तील
हा एक फार महत्त्वाचा टप्पा आहे.
मोठ्या ताऱ्याच्या ववस्फोटक मत्ृ यत
ू न
ू (supernova) मशललक गाभा म्हणजे न्यट्र
ू ॉन तारा. हे न्यट्र
ू ॉन तारे आकाराने
लहान आणण सवापधधक घनतेचे असतात. सय
ू ापच्या जवळजवळ द ड पट वस्तम
ु ानाच्या न्यट्र
ू ॉन ताऱ्याचा व्यास
अींदाजे २ ककमी असतो. म्हणजे एका छोट्या चमचाभर अशा न्यट्र
ू ॉन ताऱ्याच्या तक
ु ड्याचे वस्तम
ु ान अख्खख्खया
सह्याद्र पवपत, पश्चचम घाट यापेक्षाह अधधक भरे ल. या धडकेतील न्यट्र
ू ॉन ताऱ्याींचे वस्तम
ु ान सय
ू ापच्या १.१ पट ते
१.६ पट असलयाचे शास्रज्ाींचे अनम
ु ान आहे. एकमेकाींभोवती कफरत, जवळ येत, आणण अखेर ववल न होण्याच्या
प्रकियेचा अखेरचा साधारण १०० सेकींदाींचा या दोन न्यट्र
ू ॉन ताऱ्याींचा प्रवास शास्रज्ाींना गरु
ु त्वलहर ींच्या
माध्यमातन
ीं ी अनतशय महत्त्वपण
ू हटपता आला. या ताऱ्याींच्या जडणघडणासींबध
ू प धागेदोरे यातन
ू हाती लागतील.

प्रकाशाकडे वाटचाल
या टकर मळ
ु े घडलेलया ववस्फोटातन
ू गॅमा ककरणाींचा झगझगाट बाहे र पडला. हा गॅमा ककरणाींचा ववस्फोट ववववध
उपग्रहश्स्ित टे लेस्कोप्सनी गरु
ु त्वलहर ींच्या ननर क्षणानींतर केवळ २ सेकींदाींच्या फरकाने हटपला. यामळ
ु े
अशाप्रकारचे गॅमा रे ववस्फोट (short Gamma Ray Burst: sGRB) हे अशा दोन न्यट्र
ू ॉन ताऱ्याींच्या टकर मळ
ु े हदसतात
या अनेक वर्प जुन्या मसदधाींताला पष्ु ट ममळाल आहे . तसेच १३ कोट प्रकाशवर्प दरू झालेलया टकर तन
ू
ननघालेलया गरु
ु त्वलहर आणण गॅमा ककरण याींची आपण जवळजवळ एकाच वेळी नोंद केलयाने, गरु
ु त्वलहर या
ननवापत पोकळीत प्रकाशाच्या वेगाने प्रवास करतात या आईन्स्टाईन याींच्या भाककताला भक्कम परु ावा ममळाला
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आहे. तसेच या गॅमा आणण गरु
ा् ाींची जडणघडण आपल ा्याला कळु
ु त्वलहर ींच्या एकर्रत ननर क्षणातन
ू हया ताा्रय
शकेल. तसेच या गॅमा आणण गरु
ु त्वलहर ींच्या एकर्रत ननर क्षणातन
ू आपलया ववचवाचे प्रसारण मोजण्याचा एक
नवा व स्वतींर मागप उपलब्ध झाला आहे.

खजिन्याचा शोध
गरु
ु त्वलहर ींच्या आणण गॅमा ववस्फोटाच्या प्रािममक ननर क्षणानींतर खगोल शास्रज्ाींनी या टकर ची आकाशातील
हदशाननश्चचती केल . नींतर या घटनेचा ववववध ववदयत
ु चुींबकीय (गॅमा, क्ष-ककरण, अलट्राव्हायोलेट, दृचय-प्रकाश,
इींफ्रारे ड, रे डडयो) टे मलस्कोप्सच्या साहाय्याने पाठपरु ावा करून अधधक अभ्यास केला. या अभ्यासातन
ू आता हे
मसदध झाले आहे की कमीत कमी काह गॅमा ववस्फोटाींना अशा दोन न्यट्र
ू ॉन ताऱ्याींची धडक कारणीभत
ू आहे. याच
अभ्यासात नवीन जड-मल
ू द्रव्य ननममपतीचे परु ावेह ममळाले आहे त. यातन
ू या अशा ाा अवकाशीय टकर महणज
लोखींडापेक्षा जड मल
ू द्रव्ये ननममपतीचे नैसधगपक कारखानेच याला पष्ु ट ममळाल आहे . यामधे सोने, प्लॅ हटनम ह्या
मल
ू द्रव्याींचाह समावेश आहे .

भारतीयाांचा सहभाग
भारतीय सींशोधकाींनी गरु
ु त्वलहर ींच्या सींशोधनात गेल ३० वर्प फार महत्त्वपण
ू प योगदान हदले आहे. यात
गरु
ु त्वाकर्पण तरीं गाींच्या शोधयींराशी होणाऱ्या प्रनतकियेचे आकलन, जममनीवर ल हालचाल ींचा शोधयींरावर
होणारा पररणाम, गरु
ु त्वाकर्पणीय तरीं गाच्या शोधासाठी डेटा ववचलेर्ण पदधतीींचा शोध, भ्रमण कक्षेच्या
उत्केंद्रतेच्या मयापदाींचा शोध आणण प्रभाव,

गरु
ु त्वाकर्पणीय लहर उत्पन्न करणाऱ्या स्रोताच्या वस्तम
ु ान,

पररभ्रमण-गती, त्यातन
ू तसेच टक्कर च्या वेळी उत्सश्जपत झालेल उजाप व शक्ती इत्याद गण
ु धमांचा अभ ा्यास,
नोंदलेलया लहर आणण आईन्स्टाईनचे भाकीत याचा पडताळा घेणे तसेच ववववध दब
ु ीण वापरून त्याच
टक्कर च्या वेळी उत्सश्जपत ववदयत
ु चम्
ु बाकीय लहर ींचा माग घेणे तसेच अभ्यास करणे या बाबीींचा समावेश होतो.
यातील काह कामासाठी आयक
ु ा, पण
ु े आणण ICTS-TIFR, बींगलोर येिील महासींगणकाींचा वापर करण्यात आला. हा
शोध प्रकामशत केला जाणाऱ्या शोधप्रबींधाचे सहलेखक म्हणून १३ वेगवेगळ्या भारतीय सींशोधन सींस्िाींमध्ये
कायपरत ४० सींशोधकाींचा सहभाग आहे.

या व्यनतररक्त भारतातील अनेक दर्ु बपणीींचा ववदयत
ु चींब
ु कीय

माध्यमातील अभ्यासाकररता उपयोग करण्यात आला. यात अँस्ट्रोसॅट, GMRT, हहमालयन चींद्रा टे मलस्कोप (HCT)
याींचा समावेश आहे. CZTI या अँस्ट्रोसॅट वर ल उपाकरणाचा वापर या गॅमा ववस्फोटाची हदशा ननश्चचतीकररता
करण्यात आला. HCT या दर्ु बपणीींचा वापर न्यहू ट्रनो सींशोधनातन
ू ठरवण्यात आलेलया आकाशातील भागाच्या
प्रनतमा घेण्याकररता करण्यात आला. यातन
ीं
ू हे न्यहू ट्रनो आणण ह दोन न्यट्र
ू ॉन ताऱ्याींची टक्कर याचा काह सींबध
नाह हा महत्त्वाचा ननष्कर्प काढण्यास मदत झाल . GMRT या रे डडओ टे मलस्कोपच्या वापरातन
ू या टकर तन
ू

2

ननमापण होणारे जेट (फवारे ) आणण बाकीच्या रे डडओ तरीं ग लाींबीतील बाहे र पडणारा प्रकाश याचा अभ्यास करण्यात
आला.
लायगो (LSC) मध्ये भारतातील वेगवेगळ्या सींशोधन सींस्िाींमध्ये कायपरत असलेले सींशोधक समाववष्ट आहे त. त्या
सींस्िा पढ
ु लप्रमाणे - CMI, चेन्नई; ICTS-TIFR, बींगलोर; IISER(आयसर)-कोलकाता; IISER-र्रवें द्रम; IIT मब
ुीं ई; IIT
गाींधीनगर; IIT है द्राबाद; IIT मद्रास; IPR, गाींधीनगर; आयक
ु ा(IUCAA), पण
ु े; RRCAT, इींदोर; आणण TIFR, मब
ुीं ई; UAIR,
गाींधीनगर. या व्यनतररक्त या शोधात IISER, पण
ु े; IIT, मब
ुीं ई; आयक
ु ा(IUCAA), पण
ु े; TIFR, मब
ुीं ई; PRL, अहमदाबाद;
IIT, है द्राबाद; IIA, बींगलोर; NCRA-TIFR, पण
ु ;े ARIES, नैननताल; IIST, र्रवें द्रम येिील ववववध खगोलशास्रींज्ाींनी

ववववध टे मलस्कोप वापरून सहभाग घेतला.
सध्या ननयोश्जत लायगो-इींडडया (LIGO-India) प्रकलप उदया लाईगो शोधयींराींचे नेटवकप (जाळे ) यात सहभागी
होऊन अशा गरु
ु त्वाकर्पण लहर ींच्या स्रोताची हदशा अधधक अचूकतेने ननश्चचत करण्यात मोलाची भमू मका पार पार
पाडू शकेल. यामळ
ु े खगोलशास्रज् अधधक उत्तम प्रकारे अशा ववस्फोटाींचा मागोवा इतर टे मलस्कोप वापरून अधधक
पररपण
ू प प्रकारे , अगद सरु
ु वातीपासन
ू घेऊ शकतील. लायगो-इींडडया प्रकलपाला अनद
ु ान भारताच्या अणुऊजाप
ववभाग (DAE) आणण ववज्ान आणण तींरज्ान ववभाग (DST) याींच्याकडून ममळते.
या शोधाचा इनतवत्त
ृ ाींत 'कफश्जकल ररश्व्हव लेटसप' ('Physical Review Letters') या ननयतकामलकात आज प्रमसदध
झालेलया शोधननबींधामध्ये दे ण्यात आला आहे . यासींबधीं धत बाकीचे शोधननबींध ववववध ननयतकामलकात प्रमसदध
होतील. याबाबतची काह अधधक माहहती पढ
ु ल हठकाणी उपलब्ध आहे:

www.gw-indigo.org/news/gw170817

आयुकाचे योगदान
आयक
ु ातील सींशोधकाींनी गरु
ु त्वलहर ींच्या सींशोधनात गेल ३० वर्प फार महत्त्वपण
ू प योगदान हदले आहे.
आयक
ु ातील ११ सदस्य हे लायगो-व्हगोचे सींशोधन साींगणाऱ्या शोधप्रबींधाचे सहलेखक आहे त. हे लेखक
पढ
ु लप्रमाणे: अननबापण आईन, सक
ु ाींत बोस, सींजीव धरु ीं धर, भर्
ू ण गद्रे , शरद गावकर, सींजीत ममरा, ननणखल मक
ु ींु द,
अमभर्ेक पररदा, जयींती प्रसाद, तरुण सौरद प आणण श्जष्णू सरु े श. हे सवपजण लायगो आींतरराष्ट्र य सींघटनाींचे
सदस्य असन
ू या सींशोधनात सहभागी आहे त. गरु
ु त्वाकर्पण तरीं गाींच्या शोधयींराशी होणाऱ्या प्रनतकियेचे आकलन,
जममनीवर ल हालचाल च
ीं ा शोधयींरावर होणारा पररणाम, गरु
ु त्वाकर्पणीय तरीं गाच्या शोधासाठी डेटा ववचलेर्ण
पदधतीींचा शोध, न्यट्र
ू ॉन ताऱ्याच्या ववववध गण
ु धमांचा अभ्यास इत्याद बाबतीत त्याींनी मोलाचे काम केले आहे .
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या ववस्फोटाचे ववदयत
ु चुींबकीय दर्ु बपणीींच्या साहाय्याने ननर क्षण करण्यामध्ये आयक
ु ाच्या शास्रज्ाींनी अत्यींत
महत्त्वाची भमू मका बजावल आहे. यामध्ये द पींकार भट्टाचायप, जावेद राणा, गल
ु ाब हदवींगण, अजय ववभत
ु े आणण
रूपक रॉय याींचा समावेश आहे. CZTI या अँस्ट्रोसॅट वर ल दर्ु बपणीचा वापर या गॅमा ववस्फोटाची हदशा
ननश्चचतीकररता करण्यात आला. अँस्ट्रोसॅट हा अनेक दर्ु बपणी असलेला उपग्रह इसरोने २०१५ मध्ये प्रक्षेवपत केला.
या व्यनतररक्त जावेद राणा याींनी न्यू मॅश्क्सको मधील VLA (Very Large Array) या रे डडयो दर्ु बपणीचा वापर करून या
ववस्फोटाचा अभ्यास केला. तसेच रॉय याींनी धचल येिील एपेस्टो (extended-Public ESO Spectroscopic Survey for
Transient Objects: ePESSTO) या सवेचा वापर करून याच्या ववदयत
ु चुींबकीय मागोवा घेण्याचे काम केले.

________________________________________________________________________________
लायगो हे आींतरराष्ट्र य सींघटन असन
ू यामध्ये जगभरातील १२००हून अधधक सींशोधक याचे सदस्य आहे त. अमेररकेच्या National
Science Foundation या सींस्िेकडून Advanced LIGO प्रकलपाला सवापधधक आधिपक अनुदान ममळते. जमपनी (माक्स प्लाींक सींस्िा ),
युनायटे ड ककीं गडम (STFC: सायन्स आणण टे क्नोलोजी फामसल हटस कौश्न्सल) आणण ऑस्ट्रे मलया (ऑस्ट्रे मलयन ररसचप कौश्न्सल) याींनीह
ह्या प्रकलपाची बर च आधिपक जबाबदार स्वीकारल आहे . Advanced LIGO ला अधधक सींवदनशील बनवण्यासाठी वापरलेले आधनु नक,
प्रगत आणण नाववन्यपूणप तींरज्ान जमपनी-युनायटे ड ककीं गडमच्या GEO collaboration मध्ये चाचणीकरता वापरले गेले.
गुरुत्वाकर्पण लहर ींच्या सींशोधनाकररता Virgo collaboration (उच्चारण : व्हगो सींघटन) ‘’Virgo” या LIGO सारख्खयाच उपकरणाचा वापर
करते आणण ते लायगोचे भागीदार आहे त. ह्यात ववववध २० सींशोधन समूहातील २८० हून अधधक भौनतकशास्रज् आणण तींरज्ाींचा समावेश
आहे . हे सींशोधन सेंटर नेशनल दे ला र शर्े सायींहटकफक (CNRS), इटल तील इश्न्स्ततुतो नाझनाले हद कफणझका न्युक्ल अरे (INFN) ,
ननखेफ(Nikhef)-नॆदरलॅ ण्ड आणण Virgo उपकरणाचे ननयींरण करणार इटल जवळील वपसा येिील युरोवपयन गुरुत्वाकर्पण वेधशाळा
(European Gravitational Observatory) (EGO) याींच्या आधिपक मदतीने चालते. इतर भागीदार आणण अधधक माहहतीसाठी:
http://ligo.org/partners.php .

___________________________________________________________________________
लायगो-व्हगो सांघटन
Contact Persons :
Prof. Sukanta Bose <sukanta@iucaa.in>
Tel. +91 98198 63224
Prof. Dipankar Bhattacharya <dipankar@iucaa.in>
Tel. +91 99236 97158
Prof. Sanjit Mitra <sanjit@iucaa.in>,
Tel. +91 82750 67686
LIGO-India spokesperson:
Prof. Tarun Souradeep <tarun@iucaa.in>, Tel. +91 94226 44463
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अधधक माहहती साठी :
 http://www.gw.iucaa.in/news/gw170817/ (Will be public at 7:30PM IST on Oct 16,
2017)
 http://www.gw.iucaa.in/outreach/
 http://www.gw.iucaa.in/ligo-india/
 http://astrosat.iucaa.in/
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