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जीएमआरटी ने शोधले तारकीय स्मशानभूमीींजवळ अधधक हळूहळू फिरणारे न्यूट्रॉन तारे  

 
जीएमआरटी हाय ररझोल्यूशन सदनन स्काय (जीएचआरएसएस) सर्वेक्षणाद्वारे  एनसीआरएच्या 
शास्रज्ाांच्या चमूने पूर्वी शोधलेल्या पल्सार डटेामधनूच दोन नर्वीन स्लो पल्सार शोधले आहेत. सवव 
कालावधी आणि रुं दीच ेपल्सार समान कायवक्षमतेने शोधण्यासाठी डिझाइन केलेल्या नवीन उत्कृष्ट 
अल्गोररदममुळे, त्याच िेटामध्ये मागील शोध पद्धतीुंद्वारे द्रषु्टीस न आलेले हे पल्सार टीम शोधू 
शकली. महत्त्र्वाच ेम्हणज,े कमी रां दी असलेल्या पल्सारसाठी, नर्वीन शोध अल्गोररदम पारांपाररक शोध 
तांरापेक्षा जास्त सांर्वेदनशीलता प्रदान करत आहे. चमूने अपर्वादात्मकपणे कमी रां दी असलेल्या दोन 
नर्वीन पल्सारची नोंद केली आहे, जी कदाचचत मागील सर्वेक्षणाांद्र्वारे द्रषु्टीस न आलेल्या पल्सारचा 
गट उघड करेल. 
 
काही प्रचांड तारे त्याांच े अणुइांधन जाळतात आणण अखेरीस सुपरनोव्हा नार्वाच्या हहांसक स्फोटात 
कोसळतात. न्यूट्रॉन तारे नार्वाची कॉम्पॅक्ट शहराच्या आकाराची र्वस्त ूस्फोट अर्वशषेाांच्या मध्यभागी 
राहते. न्यूट्रॉन तारे अत्यांत दाट असतात आणण त्यात वर्वश्र्वात आढळणारे सर्वानत मजबूत चुांबकीय क्षेर 
सामावलेले असते. त ेर्वेगाने फफरतात आणण फकरण उत्सर्जीत करण्यासाठी त्याांच्या रोटेशनमधनू ऊजान 
काढण्यास सक्षम असतात. जेव्हा हे फकरण ननरीक्षकाच्या पलीकड ेजातात, तेव्हा ननयममत पल्सेसचा 
एक क्रम हदसतो आणण म्हणून त्याांना पल्सार असे नार्व हदले जाते (कलाकाराने छापलेले पल्सारच े
चचत्र आकृती क्र. १ मध्ये पहा). कालाांतराने, रोटेशनल एनजी नष्ट झाल्यामुळे पल्सारचा र्वेग मांदार्वतो 
आणण त्याचा फिरण्याचा कालार्वधी मोठा होतो. असा अांदाज आहे की जर हा कालार्वधी खपू मोठा 
असेल तर पल्सार यापुढे फकरण उत्सर्जीत करू शकत नाही आणण तथाकचथत पल्सार स्मशानभूमी 
म्हिर्जे र्जी पल्सार कालार्वधी आणण चुांबकीय क्षेर शक्तीांची शे्रणी आहे जी फकरणोत्सगन प्रफक्रया हटकर्वून 
ठेर्वण्यासाठी पुरेस ेनाही ततकि ेर्जातात. तथावप, रे्ज२१४४-३९३३ सारख्या दीघन-कालार्वधीच्या पल्सारच्या 
शोधाने, ८.५ से. च्या पररभ्रमण कालार्वधीसह, उत्सजनन मसद्धाांताांना आव्हान हदले कारण ते पल्सार 
स्मशानभूमीत असुनही रेडडओ फिक्र्वेन्सीमध्ये फकरिे उत्सर्जनत करीत आहे. अशा प्रकारे या स्टेलर 
स्मशानभूमीजर्वळ पल्सारचा कायनक्षम शोध रेडडओ उत्सजनन थाांबण्याच ेस्पष्टीकरण देणारे सैद्धाांनतक 
मॉडले मयानहदत करू शकते. तथावप, स्मशानभूमीजर्वळ उत्सजननाच्या र्स्थतीची तपासणी करण्यासाठी 
आर्वश्यक असलेल्या दीघनकालीन पल्सारच्या कमतरतेमागील एक प्रमुख कारण पारांपाररक पल्सार शोध 
पद्धतीांद्र्वारे केलेला पक्षपात हे आहे. पारांपाररक शोध पद्धत दीघन कालार्वधीत दरु्बनण प्रणालीच्या 
ससग्नलच्या शक्तीमधे हळुहळु होिायाव बदलामुळे व दीघन-कालार्वधी पल्सारच्या गटाला व्यापून 
टाकणाऱ्या स्थलीय रेडडओ स्रोताांच्या रेडडओ फिक्र्वेंसी हस्तक्षेपाांमुळे तनमावि झालेल्या नको असलेल्या 
ससग्नलला (Noise) अनतसांर्वेदनशील आहे. 



 
नॅशनल सेंटर फॉर रेडडओ अॅस्ट्रोफफर्जक्स (NCRA) मधील शास्रज् २०१४ पासून र्जीएमआरटी हाय 
ररझोल्यूशन सदनन स्काय (GHRSS) सर्वेक्षण करत आहेत आणण त्याांनी आतापयतं ३१ न्यूट्रॉन तारे 
शोधले आहेत, र्जी आतापयतं प्रनत आकाश क्षेरामध्ये आढळणारी सर्वानचधक सांख्या आहे. तथावप, पल्सार 
र्स्पन-फिक्र्वेंसी डोमेनमध्ये मसग्नल शोधणाऱ्या अांतनननहहत शोध अल्गोररदममुळे GHRSS आणण 
जगभरातील दरु्बनणीांसह इतर चालू सर्वेक्षणाांमध्ये वर्वद्यमान पल्सार गटामध्ये दीघनकालीन पल्सारचा 
अभार्व आहे. या कायानत, नर्वीन ताांर्रक प्रगतीच्या मदतीने, टीमने पयानयी शोध अल्गोररदम लागू केली 
आहे ज्यामुळे टाईम डोमेनमध्ये पल्सारकडून येिारे ननयतकामलक मसग्नल शोधण्यासाठी दरु्बनण 
प्रणालीच्या ससग्नलच्या शक्तीमधे हळुहळु होिायाव बदल व स्थलीय रेडडओ स्रोताांच्या रेडडओ फिक्र्वेंसी 
हस्तक्षेप हयाुंचा पररिाम कमी होईल. मसम्युलेटेड डटेा आणण र्वास्तवर्वक GHRSS सर्वेक्षण डटेासह, 
टीमने दशनवर्वले की वर्वशषेतः दीघन कालार्वधी पल्सारसाठी नर्वीन शोध पद्धत पारांपाररक शोध तांरापेक्षा 
लक्षणीय कामचगरी करत आहे. याचा फायदा होऊन, GHRSS सर्वेक्षण आता र्जो समुह पारांपाररक 
शोध पद्धतीत द्रषु्टीस आले नाही असे अनेक दीघन-कालार्वधी पल्सार शोधत आहे. नव्याने सापडलेल्या 
पल्सारपैकी एक, पीएसआर र्जे१५१७-३१बी, हयाला १ से. चा दीघन रोटेशन कालार्वधी आणण असामान्यपणे 
अरां द कतनव्य चक्र (Duty cycle) (पल्स रां दी आणण रोटेशन कालार्वधी याुंचा भागाकार) आहे. आकृती 
२ पल्सारच्या दमुडलेल्या प्रोफाइलसह या पल्सारमधील सरासरी पल्सेसची मामलका दशनर्वते. नर्वीन 
शोध तांराच्या अांमलबजार्वणीसह, GHRSS अनेक नर्वीन मनोरांजक दीघन-कालार्वधी पल्सार शोधण्यासाठी 
प्रमुख सर्वेक्षणाांपैकी एक असू शकते. या शोधाांमुळे पल्सार स्मशानभूमीच्या जर्वळचा प्रदेश र्वाढेल, 
ज्यामुळे आम्हाला पल्सार रेडडओ उत्सजननाच्या काही न सुटलेल्या रहस्याांची उत्तरे ममळण्यास मदत 
होईल. 

सांघाच ेनेततृ्र्व करिारे एनसीआरएच ेपीएच.डी. वर्वद्याथी, शुभम मसांग हयाुंनी एनसीआरए, युननव्हमसनटी 
ऑफ मँचसे्टर, यूके, नॅशनल नेव्हल लॅबोरेटरी, यूएस आणण र्वेस्ट व्हर्जनननया युननव्हमसनटी, यूएस मधील 
शास्रज्ाांसह, अलीकडचे रु्जलै २०२२ मध्ये अॅस्ट्रोफफर्जकल जननलमध्ये कायवक्षम पध्दतीने पल्सार 
शोधण्याच ेनर्वीन तांर प्रकामशत केले आहे.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



आकृती १ (pulsar_image.jpg): एका फफरत्या चुांबकीकृत न्यूट्रॉन ताऱ्याच े रेडडओ बीम उत्सर्जनत 
करताुंनाच ेकलाकाराच ेकल्पनाचचत्र, (आकृती सौजन्य: Astronomy.com) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

आकृती २ (1.1s_pulsar.png): नर्वीन पल्सार रे्ज१५१७-३१बी मधील स्टॅक केलेल्या पल्सेस. दोन उभ्या 
रेषाांनी चचन्हाांफकत केलेल्या फेज रेंजमध्ये पल्सारकडून अरां द स्पांहदत मसग्नल असतो. या पल्सारच े
दमुडलेले प्रोफाइल आकृतीच्या र्वरच्या पॅनेलमध्ये दाखर्वले आहे.  
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