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अद्ययावत जीएमआरटी द्वारे मोजले, सवाात दूरच्या आकाशगंगांमधील अणु हायड्र ोजनचे वसु्तमान  

 

पुण्यातील नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अ ॅस्ट्र ोडफडिक्स (एनसीआरए-टीआयएफआर) आडि बंगळूरमधील 

रमि ररसर्च इन्स्टिटू्यट (आरआरआय) या संस्ांमधील खगोलशास्त्रज्ांच्या समूहाने अद्ययावत 

िीएमआरटी दुडबचिीर्ा उपयोग करून ब्रह्ांिाच्या तारुण्य अवस्ेतील म्हििेर् सुमारे ८ अब्ज 

वर्ाचपूवीच्या आकाशगंगेतील अिु हायिर ोिन वायूच्या वसु्तमानारे् मापन केले आहे.  ब्रह्ांिारे् हे अडतपूवच 

युग आहे डक  ज्यामधील आकाशगंगेच्या अिु वायूच्या वसु्तमानारे्  मोिमाप आता उपलब्ध आहे.  हे 

संशोधन प्रडसद्ध अशा ‘नेर्र’  या डनयतकालीका  मधे्य १५ ऑक्टोबर २०२० च्या अंकात प्रकाडशत केले 

गेले आहे. 
  

डवश्वातील आकाशगंगा ह्या बहुतांशी वायू आडि तारे यांच्या पासून बनलेल्या असतात, ज्या मधे्य 

आकाशगंगेच्या आयुष्यात वायूरे् रुपांतर ता-यांमधे्य होत असते आडि म्हिून अशा प्रकारे आकाशगंगा 

समिून घेण्यासाठी आपल्याला वायू आडि तारे या दोहोरें् प्रमाि वेळोवेळी कसे बदलते हे ठरडविे 

आवश्यक आहे. खगोलशास्त्रज्ांना फार पूवीपासून माहीत आहे की आकाशगंगा मधे्य  आिच्यापेक्षा 

अडतपुवी म्हििे डवश्व तरुि असताना तारे डनमाचि होण्यारे् प्रमाि अडधक होते. आकाशगंगेमधे्य  

ता-यांच्या डनडमचतीर्ी प्रडिया अंदािे ८ ते १० अब्ज वर्ाचपूवी अडत उच्च प्रमािात होती व ती प्रडिया 

आिपयंत हळूहळू मंदावत आहे.  अशी प्रडिया का मंदावत आहे हे अज्ात आहे कारि आपल्याला 

सुरवातीच्या काळातील आकाशगंगांमधील एकूि अिु हायिर ोिन, िे डक ता-यांच्या  डनडमचतीसाठी 

लागिारे इंधन असते, त्यारे् प्रमाि डकती आहे हे माडहत नव्हते.   
 

या संशोधन कायाचरे् प्रमुख लेखक व एनसीआरए मधील पी.एर्.िी. रे् डवद्या्ी, श्री. आडदत्य 

र्ौधरी म्हिाले डक “आम्ही प्र्मर् अद्ययावत िीएमआरटीर्ा वापर करून सुमारे ८ अब्ज वर्ांपूवीच्या,  

ता-यांर्ी डनमीती करिा-या, आकाशगंगांमधील मधील अिु हायिर ोिन वायूरे् वसु्तमान मोिले आहे.  या 

सुरुवातीच्या आकाशगंगांमधे्य ताऱयांर्ी तीव्र डनडमचती लक्षात घेता, आकाश गंगेतील अिु वायू  अवघ्या एक 

डकंवा दोन अब्ज वर्ांत ता-यांच्या डनमीती साठी पूिचपिे वापरला िात असेल. आडि, आकाशगंगा िर 

अडधक वायू डमळवू शकली नाही, तर ता-यांर्ी डनमीती प्रडिया कमी कमी होउन शेवटी ्ांबेल. आडदत्य 

पुढे म्हिाले डक  " तारे डनडमचतीच्या प्रडिये मधे्य डनदशचनास आलेली घट डह अिू हायिर ोिन वायू 

संपल्यामुळे होते हे यामुळे स्पष्ट केले  िाऊ शकते “ 
 

अडत दूरच्या आकाशगंगामधील अिु हायिर ोिन च्या वसु्तमानारे् मापन अद्ययावत 

िीएमआरटीद्वारे केले गेले आहे ज्यामधे्य अिु हायिर ोिन मधील ‘ से्पक्टर ल लाईन’ शोधण्यासाठी संशोधन 

केले गेले.  ज्या प्रमािे तारे दृश्य स्वरूपाच्या प्रकाशारे् तीव्र उत्सिचन करतात त्याप्रमािे अिु हायिर ोिन 

रे् डसग्नल रेडिओ प्रकाशात २१ सेंटी मीटर तरंगलांबी मधे्य उत्सडिचत होतात आडि असे डसग्नल फक्त 

रेिीओ दुडबचिी द्वारेर् डनरीक्षि करून शोधले िातात.  दुदैवाने, हे अडतदुररे् २१ सेमी रेडिओ डसग्नल 

खूपर् कमकुवत असतात  आडि अद्ययावत केलेल्या िीएमआरटी सारख्या शन्स्टक्तशाली दुडबचिीने देखील 

दूरच्या आकाशगंगेपासून आलेले डसग्नल शोधिे कठीि असते.  या मयाचदेवर मात करण्यासाठी, खगोल 

शास्त्रज्ांच्या समूहाने  दृश्य स्वरूपाच्या (ऑडिकल) दुडबचिीद्वारे पूवी शोधल्या गेलेल्या िवळपास ८,००० 

आकाशगंगांरे् २१ सेमी तरंगलांबीरे् रेिीओ डसग्नल एकत्र करण्यासाठी “सॅ्ट्डकंग” नावार्ी पध्दत वापरली. 

ह्या  पद्धतीमधे्य आकाशगंगांमधील वायूच्या प्रमािारे् सरासरी मोिमाप केले िाते.  
 

आर.आर.आय. रे् प्रा. िॉ. के. एस. द्वारकाना् हे या अभ्यासारे् सह-लेखक असून, त्यांनी असे 

नमूद केले की “आम्ही २०१६ मधे्य असार् अभ्यास करण्यासाठी सुधारिा करण्या पूवीच्या   

िीएमआरटीर्ा वापर केला होता. त्ाडप, त्यावेळी िीएमआरटी र्ी बँिडवि्् अरंुद होती, त्यामुळे आम्ही 



आमच्या डवशे्लर्िामधे्य केवळ ८५० आकाशगंगा समाडवष्ट करू शकलो  आडि म्हिून ते डवशे्लर्ि आता 

सारखे  डसग्नल शोधण्यासाठी पुरेसे संवेदनशील नव्हते.” 
 

“संवेदनशीलतेत एवढी मोठी झालेली वृद्धी डह केवळ २०१७ साली अद्ययावत केलेल्या 

िीएमआरटी मुळेर् झाली”, असे या संशोधनारे् सह-लेखक व एनसीआरए-टीआयएफआररे् अडधष्ठाता 

प्रा. िॉ. ियराम र्ेंगलूर म्हिाले.  “अद्ययावत िीएमआरटी मधील नवीन वाईि बँि ररसीव्हर आडि 

इलेक्टर ॉडनक्स तंत्रप्रिाली ने आम्हाला ‘सॅ्ट्डकंग’ पद्धतीच्या डवशे्लर्िामधे्य १० पट अडधक आकाशगंगा 

वापरण्यार्ी संधी डमळाली आडि त्यामुळेर् कमकुवत २१ सेमी डसग्नल डनरीक्षिासाठी पुरेशी 

संवेदनशीलता डमळाली.”   
 

इ.स. १९८० आडि १९९० च्या दशकात प्रा. िॉ. गोडवंद स्वरूप यांच्या नेतृत्वात एका टीमने िेव्हा 

िीएमआरटी रेिीओ दुडबचि डिझाइन करून उभारली, तेव्हा डवश्वातील सवाचत दूरच्या आकाशगंगेपासून 

२१ सेमी डसग्नल शोधिे हे  अनेक मुख्य धे्ययापैकी एक डवज्ान धे्यय होते. त्ाडप, िीएमआरटी पूिच 

होण्यापूवी  हे स्पष्ट झाले की, प्रारंडभक आकाशगंगेमधील  २१ सेमी तरंगलांबी रे्  रेडिओ डसग्नल मूळ 

अंदािापेक्षा  खूपर् कमकुवत आहेत , ज्यामुळे असे डसग्नल शोधिे फारर् अवघि असते .  तरीही, २१ 

सेमी तरंगलांबी रेडिओ डसग्नलद्वारे दूरच्या डवश्वार्ा अभ्यास करिे हे खगोलशास्त्रामधे्य आडि िीएमआरटी 

मधे्य महत्वारे् संशोधन के्षत्र राडहले आहे.  
 

“प्रा. िॉ. गोडवंद स्वरूप यांना या कामात फार आवि  होती  आडि ते या संशोधन कायाचकिे 

उतं्कठेने पहात होते. दुदैवाने, हे प्रकाडशत होण्यापूवीर् त्यांरे् डनधन झाले. हे काम त्यांच्याडशवाय आडि 

त्यांनी िीएमआरटी उभारण्यासाठी आडि नंतर डतला अद्ययावत करण्यासाठी नेमलेल्या  अप्रडतम टीम 

डशवाय शक्य झाले नसते असे ”, एनसीआरए-टीआयएफआररे् सह-लेखक प्रा. िॉ. डनस्सीम कािेकर 

म्हिाले. 
 

१५ ऑक्टोबर, २०२० च्या नेर्र या प्रडसद्ध डनयतकाडलकाच्या अंकात हा शोधडनबंध प्रकाडशत 

झाला आहे (https://www.nature.com/articles/s41586-020-2794-7).  एनसीआरए-टीआयएफआररे् 

पीएर्.िी. डवद्या्ी आडदत्य र्ौधरी, प्रा. िॉ. डनस्सीम कािेकर आडि प्रा. िॉ. ियराम र्ेंगलूर आडि 

आरआरआयरे् प्रा. िॉ. डशव सेठी आडि प्रा. िॉ. के. एस. द्वारकाना् यांनी हे संशोधन केले.  
 

एनसीआरए-टीआयएफआरद्वारे िायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलीस्कोप (िीएमआरटी) हा प्रकल्प 

उभा केला गेला व तो संशोधनासाठी वापरला िात आहे. या संशोधनाला भारत सरकारच्या अिु ऊिाच 

डवभाग आडि डवज्ान आडि तंत्रज्ान डवभाग यांनी अ च्सहाय्य डदले होते. 
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