
RAD@home �या �स�टझन शा���ांना �वारे �वल�ण कृ�ण�ववर असणा�या द��घ�केचा शोध

आनदंा होता यां�या नेत�ृवाखाल�ल शा���ां�या एका चमनेू जीएमआरट�सह अनेक आतंररा���य द�ुब�णींचा वापर
क�न एक द�ुम�ळ खगोलशा��ीय घटनेचा शोध लावला आहे. �यांनी क� ��थानी कृ�ण�ववर असणार� अशी एक
द��घ�का शोधल� आहे �क िज�या के���थानातनू �नघणारा ऊजा��मक कारंजे (जेट) हा एका �व�श�ट �कारे
शजेार�या द��घ�के पय�त पोहोचलेला �दसतो. हे कारंजे साधरणतः रे�डओ लहर� उ�सिज�त करतात आ�ण फ�त
रे�डओ द�ुब�णी �वारे अ�यासले जातात. असे रे�डओ जेट साधारणपणे द��घ�के�या दो�ह� बाजलूा असतात, परंतु या
�करणात, जेट एकाच बाजलूा �दसत,े जे च�कत करणारे आहे. अशा रे�डओ जेट �या �भावामळेु द��घ�केतील नवीन
ता�या�या �न�म�तीवर �भाव पडतो, असे इतर काह� खगोलशा�ीय �नर��णामधे पाह�यात आले आहे.
RAD@home �स�टझन साय�स �रसच� कोलॅबोरेटर� (#RADatHomeIndia) �वारे लावलेला हा शोध (RAD12)
सशंोधनात थेट लोकसहभागाचे एक �ा�य��क आहे आ�ण द��घ�कांमधे ता�यां�या �न�म�ती ची ���या ख�ंडत कशी
होत ेहे समजनू घे�यासाठ� मह�वपणू� ठरेल.

100 अ�ज ता� यांचा समावेश असले�या आप�या आकाशगंगे सार�या द��घ�का �व�वाचे मलूघटक आहेत. द��घ�का
दोन �मखु वगा�म�ये �वभाग�या जातात, स�प�ल आ�ण अडंाकृती. स�प�ल द��घ�काम�ये भरपरू थडं वायू आ�ण धळू
असलेले ��य �काशात �नळे �दसणारे स�प�ल हात असतात जेथे दरवष� सरासर� एक सयूा�सारखा तारा या दराने
नवीन तारे तयार होतात. दसुर�कड,े लबंवतु�ळाकार द��घ�का �पवळसर �दसतात आ�ण व�ैश��यह�न असतात.
खगोलशा���ांना हे अजनूह� आ�चय�च�कत करणारे आहे क� आपण आज पाहत असले�या लबंवतु�ळाकार द��घ�का
�क�येक अ�ज वषा�पासनू नवीन तारे तयार करत नाह�त. अशा �कारे लबंवतु�ळाकारांना मतृ द��घ�का �हणतात.
लबंवतु�ळाकारांम�ये नवीन ता�यांची �न�म�ती थांबव�याम�ये सपुरमा�स�ह �कंवा मॉ��टर �लॅक होल (कृ�ण�ववर)
हे सभंा�य कारण आहे. हे कृ�ण�ववर अवाढ�य अि�नमय जेट �कंवा रे�डओ-उ�सज�क �ला�मा उडवतात आ�ण
भ�व�यातील तारा �न�म�तीसाठ� इंधन (थडं रेणू असणारे वाय)ू न�ट करतात. �व�यतु चुबंक�य वण�पटातील रे�डओ
आ�ण ए�स-रे लहर� �वारे �नर��ण केले असता या मतृ द��घ�का ब�याच खगोलशा��ीय घडामोडी होत अस�याचं
�प�ट होत.ं

नाग�रक शा���ां�या मदतीने, खगोलशा���ांनी हे जे अ��वतीय रा�सी कृ�ण�ववर शोधनू काढले आहे ते
शजेार�ल द��घ�केवर एक अि�नमय जेट उधळत.े हे कृ�ण�ववर RAD12 नावा�या द��घ�केत वसलेलं आहे.
ऑ�सफड� य�ुन�ह�स�ट� �ेस�या रॉयल अ◌ॅ��ोनॉ�मकल सोसायट� (MNRAS) �या लेटस� ऑफ द मथंल�
नोट�सम�ये हा शोध अल�कडचे �का�शत झाला आहे. �लोअन �डिजटल �काय सव� (SDSS) मधील ऑि�टकल
डटेा आ�ण �हेर� लाज� अरे (VLA) मधील रे�डओ डटेा वाप�न 2013 म�येच RAD12 चे ग�धळात टाकणारे पलैू
�नदश�नात आले. असे असले तर�, जायटं मीटरवे�ह रे�डओ टे�ल�कोप (खोडद, पणेु) �वारे मागोवा घेऊन �नर��ण
के�यावर �याचे �वल�ण �व�प �कट झाले. GMRT चे एक खास व�ैश��य �हणजे "�लॅक होल परुात�व,"
GMRT ज�ुया मॅ�नेटाइ�ड �रले�टि�हि�टक �ला�मातनू �स�ंो�ॉन रे�डएशनसाठ� सवा�त सवेंदनशील आहे, जे
भीमकाय कृ�ण�ववरां�वारे नाकारले जात ेकारण तारे आ�ण वाय ूअ�भव�ृधी �ड��समधनू आत ओढले जातात.
RAD12 या अडंाकृती द��घ�के�या क� �ामधनू उधळले जाणा�या या नव�ला�मा�या शंकूसार�या कारं�याचा (�च�ात
गुलाबी �दसणारे) �व�तार RAD12 मधील ता�यांचा प�याड पोहोचतो. जीएमआरट��या �नर��णातनू असे �दसनू आले
आहे क� �फकट, �वरळ असा एकेकाळी �काशा�या वेगाशी बरोबर� क� पाहणारा परुातन �ला�मा या म�यवत� शंकू�याह�
पल�कड ेपसरलेला आहे ��तमेत उघडले�या लाल छ�ीसारखा �दसतो.



यामळेु �नमा�ण झालेला �वशाल मश�मसारखा ढग 440 हजार �काश-वष� लांब RAD12 द��घ�केपे�ाह� खपू मोठा आहे.
द��ण आ��केतील MeerKAT रे�डओ दबु�णीनेह� या ढगा�या संरचनेची प�ुट� केल� आहे. जीएमआरट� आ�ण
MeerKAT यां�या ��तमे�या तलुनेने नव आ�ण परुातन �ला�मा यांचा �व�तार �नि�चत कर�यात आला.
तसेच कॅनडा-�ा�स हवाई द�ुब�णी�या सखोल ऑि�टकल �नर��णांतनू RAD12 या कृ�ण�ववरा�या यजमान द��घ�केवर
शजेार� द��घ�केचा गु��वीय �भाव �दसनू आला. CFHT आ�ण SDSS�या ता�सतृी �व�लेषणातनू या दोनह� द��घ�का
आप�यापासनू १०० कोट� �काशवष� दरू अस�याचे कळून आले तसेच या द��घ�कांचे �वल�नीकरण साधारण १ अ�ज वषा�त
होईल असा अदंाज बांधता आला.
अशी ह� भीमकाय कृ�ण�ववरांनी उधळलेल� कारंजी एखा�या लहान वायनेू (गॅस) सम�ृध द��घ�केवर पड�यास �या लहान
द��घ�केत नवतारा�न�म�तीला उधाण आ�याचे Minkowski’s Object सार�या �ठकाणी �दसनू येत.े पण RAD12 ची ह�
जोडगोळी खास आहे कारण असे कारंजे खपू मो�या द��घ�केवर धडक�याची ह� पा�हल�च घटना न�दलेल� आहे. कदा�चत
यामळेुच कारंजे उलटे �फ�न छ�ीसारखा आकार धारण करत असावे. पण यावेळी शजेार�ल अडंाकृती द��घ�केत ता�यांची
नव�न�म�ती �दसत नाह�. बहुदा अडंाकृती द��घ�केत यासाठ� लागणा�या वायचूा (गॅस) अभाव �दसतो. �हणनूच या
�नर��णामळेु अडंाकृती द��घ�केवर�ल अशा घटनांचे होणारे प�रणाम समज�यास �वशषे मदत होईल.
कृ�ण�ववरातनू साधारणतः पर�पर �वरोधी कारंजी उधळलेल� पाहायला �मळतात. पण RAD12 मधील हे कृ�ण�ववर
केवळ शजेार�ल द��घ�के�या �दशनेे एकाच कारंजे फेकते आहे. दसुर�कडील (�व��ध) कारं�याचे काय झाले हा ��न
GMRT आ�ण MeerKAT यां�या �नर��णानंतरह� अन�ुर�तच आहे.

भ�व�यातील बहुरंगीय / बहूतरंगीय संशीधनासाठ� RAD@home कोलॅबोरेटर� इतर खगोलशा���ां�या सहकाया�चे
�वागतच करेल. तसेच �व�ान पदवीसं�पन इ�छुक नाग�रकांनाह� या �व�ान संशोधन काय��मात सहभागी हो�यासाठ�
�नमं��त करत.े हे वर�ल RAD12 चे �व�लेषण हे सव�सामा�य नाग�रक (�वशषेतः �व�यापीठातील �व�ानाचे �व�याथ�)
��य� खगोलशा��ा�या संशोधनात घर� बसनू कसे सहभागी होऊ शकतात याचा एक उ�कृ�ठ नमनुा आहे.



खगोलशा���ां�या ट�मचे नेत�ृव डॉ. आनदंा होता (यएूम-डीएई स�टर फॉर ए�सल�स इन बे�सक साय�सेस, मुबंई
�व�यापीठ, भारत), डॉ �तीक दाभाडे (पॅ�रस, �ा�स), डॉ. �ावणी व�डी (अरे�सबो वेधशाळा, यएूसए) यांनी केले
आहे. . डॉ.होता हे RAD@home खगोलशा�� सहयोगशाळेचे स�ंथापक, सचंालक आ�ण �मखु अ�वेषक आहेत,
�यामळेु हा नागर�/लोक-�व�ान शोध श�य झाला (#CitizenScience #RADatHomeIndia).

या�शवाय डॉ. होटा, दाभाडे आ�ण व�डी यां�यासमवेत या सशंोधनात भारतीय खगोलशा��� डॉ. �चरंजीब कोनार
(ए�मट� य�ुन�ह�स�ट�), डॉ. स�यसाची पाल (�मदनापरू �सट� कॉलेज), डॉ. ममता गलुाट� (थापर इि��ट�यटू ऑफ
इंिजनीअ�रगं अडँ टे�नॉलॉजी), डॉ. सीएस �टॅ�लन (भारतीय इि��ट�यटू ऑफ ऍ��ॉफय�सकस)) आ�ण
RAD@home Collaboratory�या मा�यमातनू �ी सीके. अ�वनाश, �ी अ�वनाश कुमार, कुमार� मेघा राजो�रया,
सौ अ�ंधती परुो�हत कडून यांचा समावेश आहे.

- डॉ�टर �तीक दाभाडे


