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जायंट मिटरववे्ह रेडिओ टेमिस्कोप (GMRT) द्वारे “GMRT Cold-HI AT z≈1” 
(GMRT-CATz1)” सवेक्षण 

पुण्यातील नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अॅस्ट्रोफफजिक्स (NCRA-TIFR) च्या खगोलशास्ट्रज्ाांच्या 
चमूने सुरुवातीच्या ववश्वातील आकाशगांगेतील हायड्रोिन वायू आणि ताऱयाांच े प्रमाि 
मोिण्यासाठी िायांट ममटरवेव्ह रेडिओ टेमलस्ट्कोप (GMRT) चा वापर केला आहे. तयाांच ेपररिाम 
असे दशशववतात की नऊ अब्ि वर्ाांपूवी तारा-ननममशती करिायाश आकाशगांगा प्रामुख्याने तटस्ट्थ 
हायड्रोिन वायूपासून बनलेल्या होतया. हे आिच्या आकाशगांगाांपेक्षा अगदी वेगळे आहे जयाांच े
वस्ट्तुमान बहुतेक ताऱयाांमध्ये आहे. हे सांशोधन द अॅस्ट्रोफफजिकल िनशल लेटसशच्या १० ऑगस्ट्टच्या 
अांकात प्रमसद्ध झाले आहे. 

आकाशगांगाांमधील सामान्य ("बॅररओननक") पदाथश बहुतेक अिू फकां वा आजण्वक हायड्रोिन आणि 
ताऱयाांच्या स्ट्वरूपात असतात. आकाशगांगेच्या िीवनकाळात, अिू हायड्रोिन थांि होऊन आजण्वक 
हायड्रोिनमध्ये रूपाांतररत होतो आणि तोच पुढे कोसळून तयापासुन तारे बनतात. आकाशगांगेतील 



अिू, आजण्वक आणि तारकीय सामग्रीच ेसापेक्ष प्रमाि हे तयाच्या उत्ाांतीच्या टप्पप्पयाच ेसूचक 
आहेत. उदाहरिाथश, एका अतयांत ववकमसत आकाशगांगेतील (म्हििे बयाशच काळापासून तारे 
तयार करत आहे) बहुताांश वायू वापरला गेला असण्याची आणि तया आकाशगांगेत वायूपेक्षा 
ताऱयाांमध्ये िास्ट्त वस्ट्तुमान असण्याची शक्यता आहे. 

"आि िर आपि एका सामान्य आकाशगांगेचा ववचार केला तर आपल्याला माहहत आहे की 
नतच्यातील एकूि बॅररओननक पदाथाांपैकी िवळिवळ दोन ततृीयाांश पदाथश ताऱयाांमध्ये आहे, एक 
ततृीयाांश अिु वायूमध्ये आहे आणि फक्त ६% आजण्वक स्ट्वरूपात आहे. अशाप्रकारे िवळपासच्या 
आकाशगांगेतील बहुतेक सामान्य पदाथश ताऱयाांमध्ये असतात. परांतु या प्रश्नाच े ननराकरि 
करण्यासाठी अनेक प्रयतन करूनही, सुरुवातीच्या आकाशगांगेतील पररजस्ट्थती एक गूढ आहे” असे 
NCRA-TIFR मधील पीएच.िी.च ेववद्याथी आणि नवीन अभ्यासाच ेप्रमुख लेखक श्री. आहदतय 
चौधरी म्हिाले. 

"प्रारांमिक आकाशगांगाांमधील आजण्वक वायूच्या अलीकिील ननरीक्षिाांवरून असे हदसून आले आहे 
की आजण्वक वायू एकुि वस्ट्तुमानातील ताऱयाांशी तुलना करता येण्यािोगा आहे, जयामुळे या 
आकाशगांगा आिच्या आकाशगांगाांपेक्षा खपू वेगळ्या असल्याच ेपहहले सांकेत ममळतात", अस े
NCRA-TIFR मधील खगोलशास्ट्रज् आणि या अभ्यासाच ेसह-लेखक श्री. ननस्ट्सीम किेकर 
म्हिाले. तथावप, आत्तापयांत, या आकाशगांगाांमधील अिुवायूच ेद्रव्यमान हा या कोड्यामधील 
गहाळ झालेला एक महतवाचा िाग आहे  आणि िे आिच्या दरु्बशिीांद्वारे मोििे फार कठीि 
आहे." 

िवळपासच्या आकाशगांगाांसाठी, हायड्रोिन अिूमधील अांदािे २१ सेमी तरांगलाांबीची एक 
विश् मीय रेर्ा अिुवायूचे वस्ट्तुमान मोिण्यासाठी ननयममतपिे वापरली िाते. तथावप, ही २१ 
सेमी रेर्ा खपूच कमकुवत आहे आणि सुरुवातीच्या ववश्वातील दरूच्या आकाशगांगाांमधनू थेट रेर्ा 
शोधिे अतयांत कठीि आहे. NCRA-TIFR मधील टीमने “GMRT Cold-HI AT z≈1” 
(GMRT-CATz1) ह्या सवेक्षिात आकाशातील ननविक प्रदेशाांची िीएमआरटी च्या साह्यान े
सखोल ननरीक्षिे केली आणि ब्रह्माांिाच्या सुरुवातीच्या हिारो आकाशगांगाांच ेसरासरी २१ सेमी 
रेर्ा उतसिशन शोधण्यासाठी तयाांच े२१ सेमी मसग्नल एकर केले. 

"सरासरी २१ सेमी लाइन मसग्नलच्या िीएमआरटीतील शोधामुळे आम्हाला आमच े लक्ष्य 
असलेल्या आकाशगांगाांचे सरासरी अिुवायू वस्ट्तुमान थेट मोिता आले आणि या सरासरी अिु 
वायू वस्ट्तुमानाची तयाांच्या सरासरी आजण्वक वायू वस्ट्तुमान आणि सरासरी तारकीय वस्ट्तुमानाशी 
तुलना करता आली. आम्हाला असे आढळले की ९ अब्ि वर्ाांपूवीच्या सुरुवातीच्या ववश्वातील 
आकाशगांगाांची रचना आिच्या आकाशगांगाांपेक्षा नाटकीयररतया वेगळी होती! सुरुवातीच्या 



आकाशगांगाांच ेबहुताांश वस्ट्तुमान, म्हिि ेसुमारे ७०%, अिुवायूच्या रूपात आहे आणि ताऱ याांमध्ये 
केवळ १६% वस्ट्तुमान आहे!" असे श्री. चौधरी म्हिाले. 

"सध्याचा अभ्यास सुरुवातीच्या आकाशगांगाांबद्दल दीर्शकाळ चाललेल्या वादाच ेननराकरि करतो 
आणि या आकाशगांगा कशापासून बनल्या आहेत याच ेसांपूिश चचर स्ट्पष्ट करते. आपल्याला 
आता माहहत आहे की सुरुवातीच्या ववश्वातील आकाशगांगा बहुतेक तटस्ट्थ वायूने बनलेल्या 
होतया. गेल्या नऊ अब्ि वर्ाांमध्ये, आकाशगांगाांमधील वायूचा हा मोठा साठा ताऱयाांमध्ये 
रूपाांतररत झाला, जयामुळे आपल्या आकाशगांगासारख्या आकाशगांगा ननमाशि झाल्या जयाांच्या 
वस्ट्तुमानात ताऱयाांच ेवचशस्ट्व आहे” असे या अभ्यासाच ेआिखी एक सह-लेखक आणि NCRA-
TIFR मधील खगोलशास्ट्रज् श्री. ियराम चेंगलूर म्हिाले. 

द अॅस्ट्रोफफजिकल िनशल लेटसशच्या १० ऑगस्ट्टच्या अांकात ननकाल प्रकामशत झाले आहेत 

( https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac8150 ). NCRA-TIFR चे 
आहदतय चौधरी, ननस्ट्सीम किेकर आणि ियराम चेंगलूर याांनी ५१० तासाांच्या GMRT-CATz1 
सवेक्षिातील िटेा वापरून हे सांशोधन केले. िायांट ममटरवेव्ह रेडिओ टेलीस्ट्कोप NCRA-TIFR 
द्वारे बाांधला गेला आणि चालवला िातो. ह्या सांशोधनासाठी िारताच्या अिुऊिाश वविाग आणि 
ववज्ान आणि तांरज्ान वविाग याांनी ननधी हदला होता. 
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