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‘लायगो’ द्वारे गरुुत्त्वीय लहरींबद्दल पढुील मलूभतू शोध 

डेटा ववश्लषेणामध्य ेभारतीय सशंोधकाचंा महत्वाचा सहभाग 

 

(A LISC Press Release)                                 23rd June 2020  

 

 

अमेररकेतील दोन अद्ययावत खगोलीय वेधशाळा, LIGO (हनॅफोडड व वलववंगस्टन) आवण 

इटलीतील Virgo (कॅवसना) येथील वडटेक्टर उपकरणांनी नव्याने गुरुत्त्वीय लहरींचे मापन केल े

आह.े ऊर्ाड उत्सर्र्डत करत एकमेकांभोवती फफरणाऱ्या ताऱ्यांपासून वनमाडण झालले्या 

कृष्णवववरापासून आवण अद्याप त्याच्या आकारमानाचा नेमका अंदार् स्थावपत न झालले्या अशा 

अवतघन खगोलीय पदाथाडपासून वनघालले्या या गुरुत्त्वीय लहरींची नोंद LIGO-Virgo या 

प्रयोगशाळांच्या संयुक्त प्रयत्ांतून झाली आह.े या गरुुत्त्वीय लहरी प्रसरण पावत असलले्या 

ववश्वातनू र्वळपास ८० कोटी वष ेप्रवास करत लायगो वडटेक्टर पयतं १५ ऑगस्ट २०१९ या 

फदवशी भारतीय प्रमाणवळेेनसुार पहाटे २:४० वार्ता पोचल्या होत्या. 

या खगोलीय वेधशाळांनी ह्या लहरींचा शोध त्यांच्या वतसऱ्या वनरीक्षण फेरीत लावला. या 

घटनेला GW190814 ह ेसांकेवतक नाव फदल ेगेले आह.े या लहरींची तीव्रता एवढी लक्षणीय 

होती की ही नोंद आर्पयंतच्या गुरुत्त्वीय लहरींची नोंद करण्याच्या घटनांपैकी वतसरी सवाडत 



2 

मोठ्या तीव्रतेची घटना ठरली आह.े याआधीच्या महत्त्वाच्या गुरुत्त्वीय लहरी नोंद घटना या 

लायगो वेधशाळांनी रटपलेल्या GW170817 (न्यूट्रॉन तारा समूह पासून) आवण GW150914 

(कृष्णवववर समूह पासून) या होत्या. सन २०१९ मध्ये नोंद झालले्या GW190814 या घटनेचे 

शास्त्रीय ववश्लेषण आता ऍस्ट्रोफफवर्कल र्नरल लेटसड या वनयतकावलकात प्रवसद्ध झाल ेआह.े  

या सशंोधनामध्य े अनके भारतीय सशंोधन ससं्थाचं्या वजै्ञावनकानंी महत्त्वपणूड योगदान फदल.े 

आयआयटी गाधंीनगर आवण चने्नई मथॅमरॅटकल इवन्स्टट्यटूच्या वजै्ञावनकानंी लायगो-व्हगो 

(LIGO-VIRGO) मधील सशंोधकाशंी सहकायड करून डटेाच े ववश्लषेण करून ज्याच े भाकीत 

आइनस्टाइनच्या गरुुत्वाकषडण वसद्धातंान े केल े होत े त्या गरुुत्त्वीय लहरींच्या कमी तीव्रतचे्या 

कंपनाचंा शोध लावला.  

या शोधाची दोन वैवशष्ट्ये आहते. १) दोन खगोलीय वस्तंूचे ववलीनीकरण होण्याआधी त्या 

एकमेकांपेक्षा १:९ या प्रमाणात मोठ्या होत्या. या प्रकारच्या घटनांमध्ये दोन खगोलीय वस्तंूच्या 

वास्तमानातील ही सवांत मोठी ववषमता आह.े २) असा अंदार् आह ेकी या प्रकारच्या प्रचंड 

न्यूट्रॉन स्टार पासून तयार झाललेे ह ेसवाडत कमी वस्तुमानाचे कृष्णवववर आह.े यामुळे आपल्याला 

अवतघन खगोलीय वस्तुमानांचे ववलीनीकरण कस ेहोत असावे यावर अवधक प्रकाश टाकता येण े

शक्य होणार आह.े  

या घटनेतून इलेक्ट्रोमॅग्नरेटक (ववद्युत-चंुबकीय) फकरणांची नोंद झालेली नाही. दोन न्यूट्रॉन 

ताऱ्यांच्या ववलीनीकरणातून मोठ्या प्रमाणावर दशृ्य प्रकाशाच्या वणडपटलावरील फकरणांची नोंद 

होण्याची शक्यता असते. परंतु दोन कृष्णवववरांच्या ववलीनीकरणातून बाहरे पडलले्या गुरुत्त्वीय 

लहरींची रे्व्हा नोंद होते तेव्हा दशृ्य वणडपटलावरील फकरणांची नोंद होत नाही ह े ववशेष. 

GW190814 या नोंद घटनेमुळे गुरुत्त्वीय लहरींवर आधाररत हबल वस्थरांकाची मोर्णी नव्याने 

शक्य झाली आह.े हबल वस्थरांकाद्वारे ववश्वाच्या प्रसारणाचा सध्याचा वगे आपल्याला कळतो. 

या शोधाद्वारे केलले्या गवणती समीकरणानुसार आता हबल वस्थरांक (H०) ७५ फकमी प्रवत सेकंद 

प्रवत मेगॅपासेक एवढा आह.े  (१ मॅगपासेक = ३२६१५६३ प्रकाशवषे) 
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या संदभाडतील पुढील संशोधनामध्ये लायगो इंवडयाची महत्त्वाची भूवमका राहणार आह.े 

र्गातील इतर खगोलीय वेधशाळांच्या तुलनेत लायगो इंवडयाच्या महत्त्वपूणड भौगोवलक 

स्थानामुळे अवतघनता असलले्या अशा दोन अवतप्रचंड खगोलीय वस्तुमानाचे ववलीनीकरण 

होण्याच्या घटनांची अवधक वनवित पद्धतीने नोंद करता येणार आह.े ववद्युतचंुबकीय दरु्बडणींद्वारे 

या प्रकारच्या वनरीक्षणादं्वारे संभाव्य दशृ्यप्रकाश, क्ष फकरण, गॅमा फकरण, रेवडओ लहरींचे उत्सर्डन 

शोधणे शक्य होईल. या प्रकारच्या ववद्युत-चंुबकीय वणडपटलांमुळे गुरुत्त्वीय लहरींच्या 

अवकाशातील र्न्म रठकाणी कृष्णवववर आह ेका नाही याववषयी तसेच हबल वस्थरांकाचे अवधक 

अचूक मोर्माप करण्यात लायगो इंवडया पुढील काळात योगदान देऊ शकेल. 

 ‘लायगो’ मधील ववववध संशोधन प्रकलपांमध्य े भारतीय संस्थांतील CMI चेन्नई, DCSEM 

मुंबई, ICTS-टीआयएफआर बेंगळुरू, आयसर कोलकाता, आयसर पणुे, आयआयटी बॉम्बे, 

आयआयटी गांधीनगर, आयआयटी हदैराबाद, आयआयटी मद्रास, आयपीआर गांधीनगर, आयुका 

पुणे, RRCAT इंदौर आवण टीआयएफआर मुंबईचे वैज्ञावनक कायडरत आहते. 
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LIGO is funded by the NSF, and operated by Caltech and MIT, which conceived of LIGO and led the Initial 

and Advanced LIGO projects. Financial support for the Advanced LIGO project was led by the NSF with 

Germany (Max Planck Society), the U.K. (Science and Technology Facilities Council) and Australia 

(Australian Research Council) making significant commitments and contributions to the project. More than 

1,200 scientists and some 100 institutions from around the world participate in the effort through the LIGO 

Scientific Collaboration, which includes the GEO Collaboration and the Australian collaboration OzGrav. 

Additional partners are listed at http://ligo.org/partners.php The Virgo collaboration consists of more than 

280 physicists and engineers belonging to 20 different European research groups: six from Centre National 

de la Recherche Scientifique (CNRS) in France; eight from the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

in Italy; two in the Netherlands with Nikhef; the MTA Wigner RCP in Hungary; the POLGRAW group in 

Poland; Spain with the University of Valencia; and the European Gravitational Observatory, EGO, the 

laboratory hosting the Virgo detector near Pisa in Italy, funded by CNRS, INFN, and Nikhef. 
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P. Ajith E-mail: ajith@icts.res.in, Tel. 9164594474 

 

IISER-Kolkata - Indian Institute of Science 
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rajesh@iiserkol.ac.in, Tel. 9903507977 
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Education and Research Pune 

Tarun Souradeep. E-mail: tarun@iiserpune.ac.in, 

Tel. 9422644463 

 

IIT Bombay - Indian Institute of Technology 

Bombay, Mumbai 

Archana Pai E-mail: archanap@iitb.ac.in, Tel. 

9037573123 

Varun Bhalerao E-mail: varunb@iitb.ac.in, Tel. 

9850005899 
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Technology Gandhinagar 

Anand Sengupta E-mail: asengupta@iitgn.ac.in, 

Tel. 8758146696 

 

IIT Hyderabad - Indian Institute of Technology 

Hyderabad 

 

IPR - Institute for Plasma Research, 

Gandhinagar 

 

IUCAA - Inter-University Centre for Astronomy 

and Astrophysics, Pune 

Sanjit Mitra E-mail: sanjit@iucaa.in, Tel. 

8275067686 

 

IIT  Madras - Indian Institute of Technology 

Madras,  Chennai 

Chandra Kant Mishra E-mail: ckm@iitm.ac.in, Tel. 

8748816343 

 

TIFR - Tata Institute of Fundamental Research, 

Mumbai 

A. Gopakumar E-mail: gopu@tifr.res.in, Tel. 

9869039269 

C. S. Unnikrishnan  E-mail: unni@tifr.res.in, Tel. 

9869564290 

 

RRCAT - Raja Ramanna Centre for Advanced 

Technologies, Indore
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