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जी एम आर टी ने रेडिओ आकाशगंगेतील 'वैडिक-टँगो' ही अतं्यत दुडमिळ घटना शोधली 

 

 

भारतीय रेडिओ खगोलशास्त्रज्ाांच्या नेतृत्वाखालील आांतरराष्ट्र ीय सांघाने अत्यांत दुडमिळ शोध लावला आहे. ज्यामधे्य दोन 

रेडिओ आकाशगांगाांनी टँगो नृत्याचा अडभनय करून वैडिक देखावाच डनमािण केला आहे. हा शोध नुकत्याच अपगे्रि 

केलेल्या जायांट मीटरवेव्ह रेडिओ टेडलस्कोप (uGMRT) द्वारे लावला गेला आहे. ही दुर्बीण पुण्याच्या उत्तरेस ८० डकमी 

अांतरावर खोिद गावाजवळ आहे. ही अव्वल दजािची रेडिओ दुडर्बिण टाटा इन्स्टिटू्यट ऑफ फां िामेंटल ररसचि (TIFR) च्या 

नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अॅस्ट्र ोडफडजक्स (NCRA) द्वारे स्थाडपत केली आहे तसेच त्याांच्याद्वारे चालवली देखील जाते. हा 

शोध एका आघािीच्या आांतरराष्ट्र ीय डनयतकाडलकेतील 17 मे (2022) च्या अांकात प्रकाडशत झाला आहे. त्या 

डनयतकाडलकेचे नाव मांथली नोडटस ऑफ द रॉयल अॅस्ट्र ॉनॉडमकल सोसायटी (लेटसि) असून ऑक्सफिि  युडनव्हडसिटी 

पे्रसने प्रकाडशत केले आहे. सांशोधकाांच्या टीममधे्य प्रा. गोपाल कृष्ण (CEBS, मुांर्बई), रवी जोशी (IIA, र्बेंगळुरू), दुस्मांता 

पात्रा (SNBSCBS, कोलकाता), क्स. याांग (SHAO, शाांघाय), एल. सी. हो (KIAA, र्बीडजांग), पी. जे. डवटा (TCNJ, इडवांग) आडण 

अडमतेश ओमर (ARIES, नैडनताल) याांचा समावेश आहे. 

 

 

आपल्या डविामधे्य कोट्यवधी मोठ्या आकाशगांगा आहेत ज्यापैकी प्रते्यक आकाशगांगा ही स्वतः च अब्जावधी ताऱयाांचा 

समूह आहे. आकाशगांगाांचा एक मोठा अांश जोड्ाांमधे्य डकां वा लहान गटाांमधे्य आढळतो, सवि त्याांच्या परस्पर 

गुरुत्वाकर्िणाने एकत्र ठेवलेले असतात. डशवाय, सवि मोठ्या आकाशगांगेच्या तारकीय कें द्रस्थानी सुपरमॅडसव्ह बॅ्लक होल 

(SMBH) अथाित भव्य वसु्तमानाची  कृष्णडववरे असल्याचे मानले जाते, डवशेर्त: त्याांचे वसु्तमान अनेक दशलक्ष ते 

अब्जावधी सूयािच्या समतुल्य असते. ‘सडिय’ अवस्थेत प्रवेश केल्यावर, ही कृष्णडववरे त्याांच्या स्वत:भोवती डफरण्याच्या 

अक्षाच्या डदशेने चुांर्बकीय कृत सापेक्षतावादी (ररलेडटन्स्टव्हन्स्टस्ट्क) प्लाझ्माचे दोन डवरुद्ध  सांयोडगत ‘जेट्स’ र्बाहेर टाकतात. 

आकाशगांगेच्या सडिय आयुमािनात, जे काही दशलक्ष वर्ाांचे आहे, त्यामधे्य दोन सापेक्षतावादी जेट मूळ 

आकाशगांगेपासून डवरुद्ध र्बाजूने लाखो प्रकाश-वर्ाि पयांत वाढतात. सामान्यत: चुांर्बकीय के्षत्रात रु्बडालेले हे सापेक्षतावादी 

इलेक्ट्र ॉन/पॉडझटर ॉनचे जेट्स रेडिओ दुडर्बिणीद्वारे शोधले जातात कारण ते ‘डसांिोटर ॉन’ नावाच्या प्रडियेद्वारे रेडिओ-लहरी ांचे 

तीव्रतेने डवडकरण करतात. 

 

साधारणतः  र्बऱयाच मोठ्या आकाशगांगा 'िांरे्बल' आकाराच्या जोिीने आढळतात आडण तत्वतः  प्रते्यक आकाशगांगा 

सापेक्षतावादी 'प्लास्मा जेट' उत्सडजित करण्यास समथि असतात. त्यामुळे साधारणता अशा अनेक िांरे्बल प्रणालीींमध्ये, 
दोन्ही आकाशगांगा स्वतः  'रेडिओ' शे्रणीत जेट उत्सडजित करताना डनरीक्षणात आढळून येणे अपेडक्षत आहे. परां तु असे 

क्वडचतच घिते, याचे कारण माञ अद्याप स्पष्ट् नाही. सविप्रथम १९८५ मधे्य अमेररकी रेडिओ खगोल शास्त्रज्ाांनी नू्य 

मेन्स्टक्सको येथे न्स्टस्थत वे्हरी लाजि आरे (VLA) ह्या रेडिओ दुडर्बिनीच्या साहाय्याने सुप्रडसद्ध 'ट्वीन रेडिओ ग्यालेक्सी ' (TRG) 
अथवा जुळी रेडिओ दीडघिका, जी ३सी ७५ ह्या नावाने देन्स्टखल ओळखली जाते, डहचा शोध लावला. दुसऱया TRG चा शोध 

हा युरोडपअन आडण अमेररकन खगोल शास्त्रज्ाांनी पुन्हा VLA रेडिओ दुडर्बिनीच्या उपयोगाने १९९१ मधे्य लावला. आज तीन 



दशकाांच्या प्रदीघि अवकाशानांतर अडतशय दुडमिळ अश्या डतसऱया ट्वीन रेडिओ ग्यालेक्सी चा शोध हा वरील नमूद  भारतीय 

शास्त्रज्ाांच्या नेतृत्वाखालील आांतरराष्ट्र ीय सांघाने नारायणगाांव खोिद येथील 'जायांट मीटर वेव्ह रेडिओ टेडलस्कोप' (GMRT 

) ह्या रेडिओ दुडर्बिणीच्या साहाय्याने लावला आहे. तीन दशकाांच्या प्रदिगि अवकाशानांतर डमळालेली डह जुळी रेडिओ 

दीडघिका, जिचे नाव “िे १०४४५४+३५४०५५” असे आहे, अत्यांत दुडमिळतेची साक्ष देते. ह्या शोधात आढळून आलेल्या 

लांर्बवतुिळाकार आकाशगांगा देखील एकमेकाांभोवती आपल्या स्वतांत्र सापेक्षतावादी जेट्स सडहत एकमेकाांच्या 

गुरुत्वमध्याभोवती पररभ्रमण करताना डदसत आहेत. सापेक्षतावादी जेट्सच्या जोिीच्या आपापसातील हालचालीमुळे 

मोहक अश्या 'वैडिक-टँगो' या नृत्याचा आभास डनमािण होतो (सांलग्न आकृती पहा). हे रेडिओ जेट डकमान १.५ दशलक्ष 

प्रकाश-वर्ाांपयांत पसरलेले डदसतात. अशा या दुडमिळ गोष्ट्ी ांचा पुढील अभ्यास अजून सुरू आहे. या डमळालेल्या TRG 

वरून आपण अनुमान लावू शकतो की हे सापेक्षतावादी प्लास्मा जेट्स त्याांच्या मूळ आकाशगांगेच्या कक्षीय गतीला कसे 

प्रडतसाद देतात आडण त्याांच्या किेच्या आघाताांखेरीज ते आपला मूळ आकार कसा राखू शकतात. ह्या शोध अभ्यासासाठी 
३ ते ४ दशक आधी डमळालेल्या ट्वीन रेडिओ ग्यालेक्सी च्या तुलनेत आत्ता डमळालेली जुळी रेडिओ दीडघिका अडधक पूरक 

आहे कारण भोवतालच्या ' िोसडवांि' च्या साडनध्यात न आल्याने डतची रचना मूळ स्वरूपात जपली गेली आहे.  
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डित्र १: िावे पटल: uGMRT ने शोधलेल्या दोन रेडिओ जेटच्या जोड्ाांमधून १.४ GHz ला येणाऱया उत्सजिनाच्या सम-

तीव्रतेच्या रूपरेर्ा या मूळ आकाशगांगा, ज्या एक 'िांरे्बल' र्बनवतात (वरच्या उजव्या लहान चौकटीमधे्य त्या A आडण B 

नावाने देखील दशिडवल्या आहेत) त्याांच्या ऑडिकल छायाडचत्रावर आच्छाडदत केलेल्या दशिडवले आहे. या जेट्सची एकूण 

व्याप्ती १.५  दशलक्ष प्रकाश-वर्ाांपेक्षा जास्त आहे.   

उजवे पटल: दोन जेट्स जोड्ाांच्या रेडिओ उत्सजिनाचे छायाडचत्राांकन जे वरवर पाहता 'कॉन्स्टस्मक टँगो' करतात असे 

दशिवत आहे; त्याांच्या मूळ आकाशगांगा दोन लाल डठपक्ाांनी दशिडवल्या आहेत. 

 

 

 


