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तनिेदन 
 
डॉ. चं. रा. तळपदे यानंी अनुवाणदत केलेल्या “भौणतक शास्त्रातील नोबले पाणरतोणिकाचे मानकरी” 

(सन १९०१ ते १९५०) या पुस्तकाच्या चवथ्या भागाचे प्रकाशन करण्याचा आज योग येत आहे. या 
पुस्तकाचे प्रकाशन एकूि पाच भागात होिार असून त्यापैकी इ. स. १९३१ ते १९४० या काळातील भौणतक 
शास्त्रातील नोबले पाणरतोणिक णवजेत्याचंा अल्पपणरचय व त्याचं्या ज्या संशोधनास नोबले पाणरतोणिक 
णमळाले आहे त्याची थोडक्यात माणहती या भागात करुन देण्यात आली आहे. पाचव्या भागाचे प्रकाशनही 
अल्पावधीत करण्यात येईल. वाचक या सवसच पुस्तकाचें स्वागत करतील अशी आशा आहे. 

 
 

 
४२, यशोधन,  सुिेंद्र बािललगे 
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णद. २ एणप्रल १९८४  महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मंडळ. 
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प्रस्िािना 
 
साधारि पधंरा सोळा विापूवी रसायन शास्त्रातील नोबले पाणरतोणिक णवजेते (१९०१ –१९५०) हे 

माझे पुस्तक पाच भागात प्रणसद्ध झाले. या पुस्तकाचे महाराष्ट्रात जे स्वागत झाले, त्यामुळे उते्तजन णमळून 
मी मूलतत्वाचंा शोध व रसायनशास्त्राचे कारागीर (भाग १ ते ६) ही पुस्तके णलणहली व ती व्हीनस प्रकाशनाने 
प्रणसद्ध केली. या दोन पुस्तकास महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मंडळाचा परुस्कारही णमळाला. 
रसायनशास्त्राचा भौणतकीशास्त्राशी फार जवळचा संबधं आहे. प्राध्यापक म्हिनू भौणतकी रसायनशास्त्र 
णशकवत असता त्यातील काही णविय भौणतकीशास्त्रात मोडत असल्याचे आढळून येत होते. त्यामुळे 
भौणतकीशास्त्रातील नोबेल पाणरतोणिकाचें णवजेते असे पसु्तक णलहाव ेहा णवचार माझ्या मनात बरेच णदवस 
घोळत होता. पि पसु्तकाच्या लेखनास अवश्य णततका वळे णमळत नव्हता. १९७५ साली प्राध्यापकीय 
कामातून मुक्त झाल्यानंतर भरपूर मोकळा वळे णमळू लागला. त्यावळेी भौणतकीशास्त्राचा पुन्हा नव्याने 
अभ्यास करून या पुस्तकाच्या लेखनास हात घातला. सुदैवाने याच णवियावरचे नील्स एच. डी. व्ही. 
हीथकोट याचें पुस्तक (न्ययूॉकस च्या हेन्री शुमन कंपनीने प्रणसद्ध केलेले) हाती आले. ते पुस्तक वाचनू 
अभ्यासल्यावर स्वतंत्र वगेळे पुस्तक णलणहण्याऐवजी, त्याच पुस्तकाचा अनुवाद करावा असे मी ठरवले तो 
अनुवाद तयार केल्यानंतर बरेच णदवस माझ्यापाशीच होता. पुस्तकाची एकंदर पृष्ठसंख्या पाहाता 
महाराष्ट्रातला प्रकाशक या पुस्तकाचे प्रकाशन हाती घेईल का, अशी शकंा वाटू लागली. काही 
प्रकाशकाबरोबर पत्र व्यवहार करता, ही शकंा खरी ठरली. त्यानंतर माझे णमत्र प्रो. प. म. बवे याचं्या 
सुचनेवरुन हे पुस्तक महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मडंळ प्रणसद्ध करील का, हे पाहण्याचे मी ठरणवले व 
त्याप्रमािे पुस्तकाचे हस्तणलणखत मंडळाकडे नेऊन णदले. मंडळाने पुस्तक प्रणसद्ध करण्याचे ठरवले व 
त्याप्रमािे पुस्तक आता प्रणसद्ध होत आहे. पुस्तकाचे प्रकाशन हाती घेतल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य साणहत्य 
संस्कृती मंडळाचे व त्या मंडळाच्या अध्यक्षाचें आभार मानिे माझे कतसव्य आहे व ते मी मोठ्या आनंदाने पार 
पाडत आहे. मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र बारकलगे यानी पसु्तकाचे हस्तणलणखत स्वतः वाचून पाणहले आणि 
नंतरच णनिसय घेतला.  

 
या आधीच्या “रसायनशास्त्रातील नोबेल पाणरतोणिकाचे मानकरी” या पसु्तकासारखीच या 

पुस्तकाची रचना आहे. पाणरतोणिक णवजेत्याचंा थोडक्यात पणरचय, ज्या कामाबद्दल पाणरतोणिक णमळाले 
त्या कामाची माणहती व त्या कामामुळे संशोधनावर व णवज्ञानावर झालेला पणरिाम अशी या पुस्तकाची 
साधारि रचना आहे. मराठी वाचकाचं्या हातात एक जाडजूड गं्रथ णदल्यास, तो कदाणचत णबचकेल व गं्रथ 
वाचण्याच्या भरीस पडिार नाही असे वाटून गं्रथ पाच भागात प्रणसद्ध केला आहे. १९०१ ते १९५० या पन्नास 
विाच्या कालखंडाचे दहा विाचा एक असे पाच कालखंड कल्पून प्रत्येक कालखंडासाठी एक भाग, अशा 
तऱ्हेने पाच भागात हे पसु्तक प्रणसद्ध होत आहे. या पुस्तकात पाणरतोणिक णवजेत्याचं्या चणरत्रावर णवशिे भर 
णदलेला नाही. ज्या कामाबद्दल पाणरतोणिक णमळाले, त्या कामाची माणहती देण्यावरच भर णदला आहे. 
पणरतोणिक णवतरिाचा समारंभ दर विी स्वीडनमध्ये होतो. त्यावळेी पाणरतोणिक णवजेता समारंभस्थळी 
जमलेल्या णवद्वान मंडळीपढेु आपल्या संशोधनाची माणहती देिारे व्याख्यान देतो. संशोधकाचंी अशी 
माणहतीपूिस व्याख्याने पुस्तकरुपाने प्रणसद्ध झाली आहेत. त्या व्याख्यानाचं्याच आधारे हीथकोट यानी आपले 
पुस्तक णलणहल्याने त्या पसु्तकाचाच अनुवाद मी केला आहे. अनुवाद करताना महाराष्ट्र शासनाला मान्य 
असलेली पणरभािा व त्या शासनाचा पदनाम कोि याचंा मुक्त हस्ताने वापर केला आहे. ज्या णठकािी इंग्रजी 
संजे्ञला मराठी प्रणतशब्द णमळाला नाही, त्याणठकािी मळूचाच इंग्रजी शब्द ठेवला आहे. ककवा सुचेल तो 
मराठी प्रणतशब्द णदला आहे. 
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चणरत्राच्या णमिाने णवज्ञानणवियाची माणहती सागंता येते व ती वाचताना वाचक कंटाळत नाही असा 
अनुभव असल्याने, नोबले पाणरतोणिक णवजेत्याचंी चणरते्र सागंायला घेतली आहेत. या चणरत्राबरोबर 
णदलेली माणहती वाचल्यानंतर १९०१ पासून भौणतकीशास्त्राचा णवकास कसा होत गेला याचे णचत्र 
डोळ्यासमोर येईल. तसेच मोठमोठे शोध अल्प श्रमानी लागत नाहीत, त्यासाठी अपार कष्ट उपसाव े
लागतात याबद्दल वाचकाचंी खात्री होईल. 

 
१९५० नंतर रसायनशास्त्राचा व भौणतकीशास्त्राचा णवकास कसा झाला हे समजण्यासाठी १९५१ ते 

१९८२ च्या नोबेल पाणरतोणिक णवजेत्यांची चणरते्र णलहायला पाणहजेत ककवा एक वगेळा गं्रथ णलहीला 
पाणहजे. ते काम कोिातरी तरुि लेखकाने उचलाव ेअशी इच्छा प्रगट करावीशी वाटते. 

 
एखादा खाद्य पदाथस तयार केल्यानंतर, त्याचे केवळ विसन करुन भागत नाही, तो खाऊन पाहावा 

लागतो. तेव्हाच त्याची चव समजते. त्याच न्यायाने हे पसु्तक वाचून पहाव ेव मग आपले मत बनवाव ेही 
णवनंती, 
 
२-४-१९८४  -चं. िा. िळपदे 
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१९३१ या ििी नोबेल पातििोतिक तदले गेले नाही 
 

१९३२ िननि कालन  हायसेनबगन 
 

(१९०१ – ) 
 
“क्ाटंम गतीशास्त्र या शास्त्राची णनर्ममती करून, ते शास्त्र णवणवध णवियाचं्या संशोधनासाठी व णवशिे 

करून हायड्रोजनची दोन अॅलॉरॉणपक रुपे ककवा उपरूपे शोधून काढण्यासाठी वापरण्याबद्दल नोबले 
पाणरतोणिक” 

 
चतित्र 

 
५ णडसेंबर १९०१ रोजी, जमसनीतील डु्यसेलडॉफस  शहराजवळील डु्यइसबगस गावात वनसर कालस  

हायसेनबगसचा जन्म झाला. त्यावळेी त्याच्या वडीलाना ड्युसेलडाफस  णवद्यापीठात अध्यापक नेमण्यात आले 
होते. म्युणनच शहरात शालेय णशक्षि घेतल्यानंतर, त्याने म्युणनच णवद्यापीठात प्रवशे णमळणवला आणि 
अनोल्ड सॉमरफेल्ड याचं्या मागसदशसनाखाली ताणववक भौणतकीशास्त्राचा अभ्यास केला. १९२३ साली त्याने 
पी. ऐचडी. पदवी संपादन केली आणि गॉणटन्जेन णवद्यापीठात मकॅ्स बॉनस याचंा सहाय्यक म्हिून अध्यापन 
कायास सुरवात केली. १९२४ ते १९२५ या काळात त्याने कोपन हेगन येथे भौणतकीशास्त्राचे णवशिे अध्ययन 
केले. १९२६ मध्ये त्यास कोपनहेगन णवद्यापीठात प्राध्यापक नेमले. परंतु एक विानंतर तो जमसनीस परतला 
आणि लाइप्झझग णवद्यापीठात ताणववक भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्हिून अध्यापन व संशोधन करू 
लागला. १९४२ ते १९४५ ही तीन वि े त्याने बर्मलनच्या मकॅ्स झलँक इप्न्स्टटू्यटचा संचालक व बर्मलन 
णवद्यापीठाचा प्राध्यापक म्हिनू कायस केले. यानंतर गॉणटन्जेन येथे भौणतकीशास्त्राच्या णवशिे अभ्यासाकणरता 
स्थापलेल्या मकॅ्स झलँक इप्न्स्टटू्यटचा संचालक म्हिनू तो काम पाहू लागला. 

 
पातििोतिकास पात्र ठिलेले संशोधन 

 
क्ाटंम उपपत्ती आणि णतचा अिुणवज्ञानशास्त्रातील प्रश्न सोडणवण्यासाठी उपयोग याचंा, १९२५ 

पयसन्त हायसेनबगसला चागंलाच पणरचय झाला असला पाणहजे. अिणुवज्ञानशास्त्रात ज्यानंी णवशिे कायस केले 
त्या शास्त्रज्ञापैकी दोघाचं्या हाताखाली त्याने भौणतकीशास्त्राचा अभ्यास केला होता. प्रो. सॉमरफेल्डच्या 
मागसदशसनाखाली त्याने अध्ययन केले होते आणि प्रो. मकॅ्स बॉनस याचंा तो सहाय्यक होता. इतकेच नाही, तर 
अिुरचनेणवियीची त्यावळेी मान्यता पावलेली उपपत्ती ज्याने माडंली त्या नील्स बोरच्या प्रयोगशाळेत त्याने 
एक विस काम केले होते. अिुरचनेणवियीची बोर-उपपत्ती हायड्रोजन अिूच्या बाबतीत, आश्चयस करीत 
राहाव ेइतक्या प्रमािात यशस्वी ठरली होती. परंतु हायड्रोजन अिूहून जास्त जणटल स्वरूपाच्या अिूच्या 
बाबतीत ती लावता येत नव्हती. त्यामुळे अिुरचनेच्या प्रश्नाचा णवचार काही तरी वगेळ्या प्रकारे केला 
पाणहजे असे मत १९२० सालीच व्यक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर १९२४ साली डी ब्रॉलीने अगदी 
नाणवन्यपूिस अशी वस्तूमात्र तरंग-उपपत्ती माडंली. डी ब्रॉलीच्या उपपत्तीच्या आधारे श्रॉकडजर आणि णडरॅक 
यानंी तरंग-गतीशास्त्राची माडंिी केली. डी ब्रॉली, श्रॉकडजर आणि णडरॅक याचं्या णवचारपद्धतीहून एका 
वगेळ्याच णवचारपद्धतीने हायसेनबगस अिुरचनेचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत होता. बोर-सॉमरफेल्ड 
उपपत्तीमध्ये अिूच्या केन्द्रस्थानी असिाऱ्या अिुगभाभोवती एक ककवा त्याहून अणधक ऋिकि एक ककवा 
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तीहून अणधक कक्षामध्ये प्रदणक्षिा करतात असे म्हटले, तर डी ब्रॉलीने ऋिकिाऐवजी वस्तूमात्र तरंगाची 
कल्पना माडंली. 

 
ज्या गोष्टी प्रत्यक्षात पाहाण्यात येत नाहीत त्या गोष्टीवर बोर उपपत्ती आधारली असल्याने ती 

यशस्वी होऊ शकली नाही असे हायसेनबगसचे मत होते. अिू व रेिू यानंी उत्सर्मजत केलेल्या विस पटातील 
रेिाचंी वारंवारता व तीव्रता ककवा ठळकपिा यासारख्या प्रत्यक्ष णनरीक्षि करता येण्यासारख्या गोष्टीवर 
अिुरचनेणवियीची कोितीही उपपत्ती आधारायला पाणहजे असे हायसेनबगसला वाटत होते. त्यामुळे त्याने 
माडंलेल्या अप्ण्वक गतीशास्त्रात, जुन्या उपपत्तीमध्ये कप्ल्पलेल्या ऋिकिकक्षाचंी जागा, विसपटातील 
रेिाचंी वारंवारता व तीव्रता ककवा ठळकपिा यासंारख्या प्रत्यक्ष णनरीक्षिाने ठरवता येण्यासारख्या गोष्टीनी 
घेतली आहे, आणि अिू कसा असेल याचे णचत्र रेखाटण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. लेवी णसप्व्हटा याने 
माडंलेल्या गणिती-पृथक्करि पद्धतीत, आइनस्टाइनला जसे एक मोठे साधन हाती आले, त्याप्रमािे 
अिुरचनेचा णवचार करताना हायसेनबगसने मणॅरक्स बीजगणित हे शास्त्र फार उत्कृष्ट रीत्या हाताळले. 
त्यामुळे त्याने माडंलेल्या क्ाटंम गतीशास्त्राला मणॅरक्स गतीशास्त्र म्हितात व ते शास्त्र तरंगगतीशास्त्राहून 
थोडेसे णभन्न आहे असे समजतात. 

 
णनरीक्षिात आलेल्या गोष्टींचे स्पष्टीकरि बोर उपपत्तीत णमळत होते, तसेच ते हायसेनबगस 

उपपत्तीतही णमळत होते. एवढेच नाही, तर ज्या गोष्टींचे स्पष्टीकरि जुन्या उपपत्तीत णमळत नव्हते, त्या 
गोष्टींचेही स्पष्टीकरि हायसेनबगस उपपत्तीने णदले. एकट्या अिचूा ककवा रेिूचा णवचार न करता, 
अिुप्रिालीचा ककवा रेिुप्रिालीचा णवचार त्याच्या उपपत्तीत असल्याने त्याची उपपत्ती अिूना व रेिूना 
लावता येते. ऋिकिाला णफरकी असते असे धरून, अप्ण्वक विसपटात णदसून येिाऱ्या काही गोष्टींचे 
स्पष्टीकरि उलेनबके आणि गॉडणश्मट यानंी १९२५ मध्ये णदले. त्या स्पष्टीकरिासाठी मणॅरक्स गतीशास्त्र 
आणि तरंग गतीशास्त्र ही दोन्ही शासे्त्र समतुल्य आहेत असे १९२७ पयंत श्रॉकडजरने णसद्ध केले. नवीन 
गतीशास्त्राच्या आधारे हायसेनबगसने हायड्रोजनसारख्या णद्वअप्ण्वक रेिूच्या विसपटात ठळक व पुसट रेिा 
आलटून पालटून का णमळतात याचे स्पष्टीकरि णदले. हायड्रोजन रेिूचे दोन प्रकार असायला पाणहजेत 
असे त्याने णसद्ध केले. ऑथो हायड्रोजनमध्ये दोन्ही हायड्रोजन अिूची णफरकी एकाच णदशनेे असिार आणि 
हायड्रोजनमध्ये दोन्ही हायड्रोजन अिूंच्या णफरक्या एकमेकाचं्याणवरुद्ध णदशलेा असिार-म्हिजे एका 
अिूची णफरकी घड्याळाच्या काट्याप्रमािे असली तर दुसऱ्या अिूची णफरकी घड्याळाच्या 
काट्याच्याणवरूद्ध णदशनेे असिार. ऑथो हायड्रोजन हा हायड्रोजनचा नेहमी णदसून येिारा प्रकार असून, 
हायड्रोजनमध्ये ऑथो हायड्रोजन पॅरा हायड्रोजनच्या णतझपट ककवा त्याहून जास्त प्रमािात असायला 
पाणहजे असे हायसेनबगस चे म्हििे होते. या म्हिण्याला पुष्टी देिारा पुरावा १९२९ मध्ये णमळाला. त्याला 
नोबले पाणरतोणिक णमळाल्याचे जाहीर करताना, ऑथो व पॅरा हायड्रोजनच्या शोधाबद्दल त्यास पाणरतोणिक 
देण्यात आले आहे असा उल्लखे पाणरतोणिक सणमतीने केला आहे. 

 
याणशवाय हायसेनबगसने १९२७ मध्ये एक महववाचा णसद्धातं माडंला असून तो णसद्धातं अणनश्चतता 

तवव या नावाने ओळखला जातो. अिणूवियीची माणहती णकती अचूकतेने सागंता येते, याला काही मयादा 
आहेत, असे हे अणनश्चतता तवव सागंते. आपल्या ज्ञानेंणद्रयाचं्या ककवा मापन करण्याच्या साधनातील 
अपणरपूिसतेमुळे या मयादा पडत नसून, त्या मयादा असण्याचे कारि अप्ण्वक घटनेतच सामावलेले आहे 
असे हासेनबगसचे म्हििे होते. अिुगभाभोवती प्रदणक्षिा करिाऱ्या ऋिकिाचंी गती पाहािे जरी शक्य 
झाले तरी ऋिकिाचे णनणश्चत स्थान आणि त्याचा प्रवगे याचें एकाच वळेी अचूक विसन देता येत नाही. त्या 
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विसनातील अचूकतेला अणनणश्चतता तववाच्या मयादा पडतात, कारि ऋिकिाची गती पाहाण्यासाठी जे 
अणतलघू तरंगलाबंीचे णवणकरि वापराव ेलागतात, त्या साधनाचाच पाहाण्याच्या कृतीवर पणरिाम णदसून 
येईल. म्हिजे ऋिकिाची गती अचकूतेने पाहाता येिार नाही. अणनणश्चतता तववामुळे अप्ण्वक श्रेिीच्या 
सवस मापनात अणनणश्चतता येते. नोबले पाणरतोणिकाचा स्वीकार केल्यानंतर, हायसेनबगसने जमसन भािेत 
णदलेल्या व्याख्यानात या अणनणश्चतता तववाचे थोडेसे णववचेन आहे. त्या व्याख्यानातील काही भागाचा 
अनुवाद पुढे णदला आहे. 

 
“अवकाश व काल यामध्ये एखादी प्रणक्रया वस्तुणनष्ठपिे घडून येत असते. आणि णडफरेप्न्शयल 

समीकरिात माडंलेले भौणतकीशास्त्राचे णनयम त्या प्रणक्रयेस पाळले जातात, असे णसद्ध केल्यास त्या 
प्रणक्रयेणवियीचा प्रश्न णनकालात णनघाला असे मानण्याचा प्रघात पारंपाणरक भौणतकीशास्त्रात णदसून येतो. 
त्या प्रणक्रयेणवियीची माणहती कशी णमळवली आणि कोित्या प्रकारचे णनरीक्षि करून, ती प्रणक्रया घडत 
असते हे प्रयोगानी णसद्ध केले त्या गोष्टीना जुन्या भौणतकीशास्त्रात मुळीच महवव देत नसत. तसेच कोित्या 
गोष्टींचे णनरीक्षि करून एखादी उपपत्ती णसद्ध करायची त्या गोष्टींना महवव द्याव े अशी वृत्ती पारंपाणरक 
भौणतकीशास्त्रात णदसून येत नव्हती. परंतु क्ाटंम उपपत्तीच्या बाबतीत आपल्याला वगेळीच कायसपद्धती 
स्वीकारावी लागते. क्ाटंम गणतशास्त्रातल्या कल्पनावरून, काल व अवकाश यामध्ये घडून येिाऱ्या प्रणक्रयेचे 
णचत्र आपल्याला डोळ्यासमोर उभे करता येत नाही. त्यामुळे काल व अवकाश यात घडून येिाऱ्या 
घटनाचं्या वस्तुणनष्ठ विसनाशी क्ाटंम गणतशास्त्राचा संबधं नाही ककवा क्ाटंम गणतशास्त्राच्या आधारे अशा 
घटनाचें वस्तुणनष्ठ विसन करता येत नाही ही गोष्ट आपोआपच समजून येते. अप्ण्वक प्रिालीणवियीच्या खूप 
जणटल प्रायोणगक माणहतीतून, वगेळ्या प्रकारच्या प्रयोगात काय घडण्याची संभाव्यता आहे याणवियीचे 
णनष्ट्किस काढण्यासाठी क्ाटंम गणतशास्त्राची णवचारपद्धती वापरायची असते. (दोन वगेळ्या प्रकारचे प्रयोग 
करण्यासाठी, प्रयोगासाठी घेतलेल्या प्रिालीत फेरबदल झालेले नाहीत ककवा होिार नाहीत हे धरूनच हा 
णवचार करायचा आहे.) 

 
कोित्याही व णकतीही जणटल प्रिालीचे प्रायोणगक णनणश्चतीकरि करण्यासाठी, दुसऱ्या प्रयोगातून 

णमळावयाच्या माणहतीची संभाव्यता माणहत असते. दुसरा प्रयोग झाल्यानंतर मग णनणश्चत स्वरूपाची माणहती 
णमळते. त्यावरून असे समजून येते की प्रत्येक णनरीक्षिानंतर, अप्ण्वक प्रणक्रयेच्या विसनात खंणडत स्वरूपाचे 
बदल घडून येत असतात, आणि त्यामुळे काणयक ककवा भौणतकी प्रक्रीयामध्ये खंणडत स्वरूपाचे बदल घडून 
येतात असे णदसते. जुन्या पारंपाणरक उपपत्तीमध्ये प्रणक्रया घडून येण्याच्या प्रकारात, कोित्या प्रकारे 
णनरीक्षि केले आहे त्याला महवव नाही. क्ाटंम उपपत्तीमध्ये अप्ण्वक प्रणक्रयेचे णनरीक्षि करताना, त्या 
प्रिालीत जे बदल घडतात, त्यानंा एक प्रकारचे णनिायक महवव आहे. प्रत्येक णनरीक्षिानंतर, पुढील 
णनरीक्षिात काय णदसेल त्याबद्दलची संभाव्यता कळून येत असल्याने, प्रिालीतील ज्या फरकावर णनयंत्रि 
ठेवता येत नाही, ते प्रिालीतील फरक क्ाटंम गणतशास्त्राच्या दृष्टीने णनिायक स्वरूपाचे असतात असे बोरने 
णसद्ध केले आहे. पारंपाणरक भौणतकीशास्त्र आणि अप्ण्वक गतीशास्त्र यामध्ये असिारा फरक सहज समजेल 
अशा आहे; कारि सूयाभोवती णफरिाऱ्या ग्रहाचं्या पषृ्ठभागावरून परावर्मतत होिाऱ्या प्रकाशाचा त्या 
पृष्ठभागावरील दाब त्या परावतसनाचा अभ्यास करताना लक्षात घेण्याची काहीही जरूर नाही. परंतु 
वस्तुमात्राच्या अत्यंत सूक्ष्मतम किाचं्या बाबतीत मात्र त्या किाचं्या सूक्ष्मत्वामुळे त्याचें णनरीक्षि करताना, 
त्या किाचं्या वतसिुकीत काही तरी हस्तके्षप केल्यासारखे होते. 
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णशवाय अप्ण्वक प्रिालीचे णनरीक्षि करण्यामुळे त्या प्रिालीत घडून येिारा बदल, अप्ण्वक 
प्रणक्रयेचे दृश्य णचत्रविसनाच्या मयादा ठरणवण्यासाठी अवश्य असतो. गतीचे पारंपाणरक गणित माडंण्यासाठी 
अप्ण्वक प्रिाली णवियीच्या माणहतीचे णनणश्चतीकरि करिारे प्रयोग करता येिे शक्य आहे असे समजा. 
उदाहरिाथस अप्ण्वक प्रिालीतील प्रत्येक ऋिकिाचा वगे आणि स्थान ज्याचं्या सहाय्याने अचूकपिे 
ठरवता येईल असे प्रयोग आपल्याला करता आले तर या प्रयोगातून णमळालेली माणहती क्ाटंम उपपत्तीच्या 
आधारे करायच्या गणितात वापरता येत नाही. ती माणहती जर तशा प्रकारच्या गणितात वापरली तर तो 
प्रकार, ती गणिती पद्धत न वापरण्यासारखा आहे. यात णनरीक्षिामुळे प्रिालीत होिाऱ्या हस्तके्षपाच्या 
अणनणश्चततेमुळे, पारंपाणरक पद्धतीचे गणित माडंण्यासाठी लागिारी अचूक माणहती णमळत नाही. त्यामुळे 
अशा णठकािी क्ाटंम गतीशास्त्र वापरल्यास, ते उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. क्ाटंम उपपत्तीप्रमािे 
गणित करण्याची पद्धत नीट काळजीपूवसक तपासली तर असे णदसते की किाचे स्थान णनणश्चत 
करण्यातल्या अचूकतेचा, त्या किाचा प्रवगे ठरवण्यातील अचूकतेशी संबधं आहे. किाचे स्थान 
ठरणवण्यातील संभाव्य चूक आणि किाच्या प्रवगेमापनातील संभाव्य चूक याचंा गुिाकार, कमीत कमी 
झलँकचा प्स्थराकं भाणगले 4π याइतका असतो. सवससाधारिपिे हा संबधं पुढील सूत्राने दाखवता येतो.  

 

∆p · ∆q ⩾ h 
4π 

 
यात p व q हे canonically conjugate variables आहेत. पारंपाणरक संख्याचं्या मापनातील या 

अणनणश्चततेमुळे क्ाटंम उपपत्तीच्या गणित पद्धतीत बसेल अशा तऱ्हेने मापन माडंण्याची शक्यता जास्त 
आहे. बरीचशी उदाहरिे देऊन बोरने असे दाखवले आहे की प्रत्येक णनरीक्षिाशी संबणंधत असलेल्या 
हस्तके्षपामुळे, अणनणश्चतता सबंंधामुळे पडिाऱ्या मयादाचें उल्लंघन करिे शक्य नाही. हस्तके्षप णकती होईल 
हे तववतः माणहत नाही याचे कारि बोरच्या मताने मापनाच्या कल्पनेतील अणनणश्चततेमध्येच आहे. अवकाश 
व काल यामध्ये घडून येिाऱ्या कोित्याही प्रणक्रयेचे प्रायोणगक णनणश्चतीकरि एका ठराणवक बाधंिीवर 
अवलंबून असते आणि या बाधंिीला ककवा frames ला अनुलक्षून सवस मापने केलेली असतात. (म्हिजे ज्या 
coordinate प्रिालीमध्ये मापन करिारा प्स्थर असतो त्या प्रिालीच्या बाधंिीत सवस मापने केलेली 
असतात) ही बाधंिी णनणश्चत केलेली आहे ककवा न बदलता येण्यासारखी आहे असे मानल्यास आपल्याला 
किाच्या प्रवगेाची काही माणहती नाही असे आपि प्रथमतच म्हितो आणि ‘णनणश्चत’ ककवा ‘न बदलता 
येण्यासारखी’ याचा अथस प्रवगेाच्या प्रदानामुळे बाधंिीवर लक्षात येण्यासारखा बदल घडून येत नाही हा 
आहे. या प्रसगंी तववतः असिारी अणनणश्चतता मापन करण्याच्या उपकरिात येते आणि तेथून णतचा प्रसार 
अप्ण्वक प्रणक्रयेमध्ये होतो. म्हिजे मुळात असिाऱ्या अणनणश्चततेपेक्षा, अप्ण्वक प्रणक्रयेमध्ये अणधक 
अणनणश्चतता असते. 

 
अशा पणरप्स्थतीमध्ये सवस प्रकारच्या अणनणश्चतता काढून टाकण्यासाठी, पहािी करण्याची वस्तू, 

मापन करण्याचे उपकरि आणि पहािी करिारा या सवांना एका क्ाटंम-याणंत्रकी पद्धतीत गोवल्यास बरे 
होईल. मापन करण्याचे कृत्य एक दृश्य कृत्य आहे. हे आग्रहाने प्रणतपादन करावसेे वाटते. कारि 
सरतेशवेटी भौणतकीशास्त्र म्हिजे काय, तर अवकाश व काल यामध्ये घडिाऱ्या प्रणक्रयाचं्या नैसर्मगक 
णनयमाचें विसन होय. तेव्हा प्रणक्रयाचंी पहािी करिाराची वागिकू व प्रणक्रयाचे मापन करण्याची उपकरिे 
याचंा उहापोह पारंपाणरक भौणतकीशास्त्राच्या णनयमाना धरून केला पाणहजे, कारि तसे जर केले नाही तर 
भौणतकीशास्त्रातल्या प्रश्नाचा आपि णवचार न केल्यासारखे होईल. बोरने म्हटल्याप्रमािे मापन करण्याच्या 
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उपकरिामधील प्रत्येक कृत्य पारंपाणरक भौणतकीशास्त्राच्या णनयमाचं्या दृणष्टकोनातून पणरक्षले पाणहजे. 
मापन केल्यानंतर त्या मापनातून काय घडले आहे या णवियी संशयातीत णनष्ट्किस काढण्यासाठी वर विसन 
केलेली णवणशष्ट पणरप्स्थती असिे जरूर आहे. अवकाशात व काळात घडून येिाऱ्या प्रणक्रया णनसगस-
णनयमाना धरून घडतात असे धरून, पहािीतून णमळालेल्या माणहतीचा णवचार पारंपाणरक भौणतकीशास्त्रात 
करतात. झलॅकचा प्स्थराकं ज्याचें संकेत णचन्ह मानता येईल अप्ण्वक प्रणक्रयाचं्या प्राकृणतक रचनामुळे 
पडलेल्या मूलभतू मयादात बसू शकेल अशा प्रकारच्या योजनेचा क्ाटंम उपपत्तीत समावशे केला जातो. 
अचूकतेच्या काही ठराणवक मयादात, अप्ण्वक प्रणक्रयाचें, डोळ्यासमोर आिता येईल अशा प्रकारचे विसन 
करिे शक्य आहे. परंतु त्या ठराणवक मयादामध्ये पारंपाणरक भौणतकीशास्त्राच्या णनयमाचें पालन झालेच 
पाणहजे. णशवाय अणनणश्चतता संबंधामुळे पडलेल्या मयादामुळे, डोळसमोर आिता येईल अशा तऱ्हेचे अिूचे 
णचत्र एकमेक असत नाही. डोळ्यासमोर आिता येईल अशा तऱ्हेने अिूचे विसन कि-गुिधमाच्या ककवा 
तरंग गुिधमाच्या आधारे करता येते.  

 
क्ाटंम यंत्रशास्त्राचे णनयम तववतः साखं्यशास्त्रात मोडण्यासारखे आहेत. अप्ण्वक प्रिालीच्या मापन 

करता येण्यासारख्या सवस गोष्टी प्रयोगातून समजून आल्या ककवा मापल्या गेल्या तरी त्या प्रिालीची भणवष्ट्य 
काळात पाहािी केल्यास काय माणहती णमळेल याचा अचकू कयास अगोदरच करता येत नाही. तरी सुद्धा 
काही गोष्टींचे पुढे केव्हातरी मापन केल्यास काय माणहती णमळेल याचा अचूक अंदाज अगोदर करता येतो. 
इतर बाबतीत, प्रयोगातून काय माणहती णमळण्याची संभाव्यता आहे एवढेच फक्त सागंता येते. क्ाटंम 
यंत्रशास्त्राच्या णनयमामध्ये अतंभूसत असलेल्या णनणश्चततेमुळे उजा व प्रवगे याचं्या अणवनाणशत्वाणवियीचे णनयम 
संपूिसपिे लागू झाले पाणहजेत असे अनुमान णनघते. हे णनयम इप्च्छलेल्या व अपेणक्षलेल्या अचूकतेचे आहेत 
की नाहीत याची परीक्षा घेता येते, आणि त्यानंतर प्रयोगाने ठरणवलेली अचूकता त्याचं्या बाबतीत नेहमीच 
णदसून येते. ऊजेच्या हस्तातंराणवियीच्या संशोधनात, त्या हस्तातंराबरोबर अवकाश व काल यामध्ये घडून 
येिाऱ्या प्रणक्रया णवचारात न घेण्यामध्ये, क्ाटंम यंत्रशास्त्राचे सापं्ख्यकी स्वरूप उघड होते.” 

 
संशोधनाचे पतििाम 

 
हायसेनबगस, श्रॉकडजर, डी ब्रॉली, पॉली, बॉनस, णडरॅक व यासंारख्या इतर गणिती शास्त्रज्ञाचं्या 

पणरश्रमामुळे नव्या क्ाटंम यंत्रशास्त्राचा अप्ण्वक व रेप्ण्वक भौणतकीशास्त्राच्या वाढीवर चागंलाच प्रभाव 
पडलेला णदसून येतो. अप्ण्वक व रेप्ण्वक संशोधन के्षत्रात ताणववक संशोधन करिाऱ्या शास्त्रज्ञानंा हे नवीन 
क्ाटंम यंत्रशास्त्र वापरण्यावाचून गत्यंतर नाही इतके ते महववाचे आहे. 

 

— ——— 
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१९३३ ऄर्विन श्रॉलडजि 
 

(१८८७- ) 
 

आति 
 

१९३३ पॉल ऐतियन मॉतिस तडिॅक 
 

(१९०२- ) 
 
“अण्विक उपपत्तीचा निा ि उपयुक्त प्रकाि शोधून काढल्याबद्दल नोबेल पातििोतिक” 

 
या विी श्रॉकडजर व णडरॅक या दोघामंध्ये नोबले पाणरतोणिक वाटून देण्यात आले. श्रॉकडजरचे 

चणरत्र व कायस प्रथमतः णदले असून, त्यानंतर णडरॅकचे चणरत्र व कायस णदले आहे. 
 

श्रॉलडजि 
 

चतित्र 
 
१२ ऑगस्ट १८८७ रोजी ऑप्स्ररयाची राजधानी प्व्हएन्ना येथे ऐर्मवन श्रॉकडजरचा जन्म झाला. 

अकराव्या विापयसन्त त्याला घरीच णशकवनू, नंतर शाळेत दाखल करण्यात आले. १९०६ ते १९१० ही चार 
वि े त्याने प्व्हएन्ना णवद्यापीठात णवज्ञानाचा अभ्यास केला. त्या णवद्यापीठाचे भौणतकीशास्त्राचे प्राध्यापक 
णिट्झ हॅसेनोलस  याचं्या व्यणक्तमत्वाचा त्याच्यावर णवशिे पणरिाम झाला. १९११ मध्ये प्व्हएन्ना णवद्यापीठाच्या 
भौणतकीशास्त्र णवभागात सहाय्यक अध्यापक म्हिनू त्याची नेमिूक झाली. त्यानंतर लवकरच म्हिजे तीन 
विानी ऑप्स्रयाला महायुद्धात भाग घेिे भाग पडले. या महायुद्धात, ऑप्स्रयन सैन्याच्या तोफखान्यातील 
एक अणधकारी म्हिून त्याने आघाडीवर काम केले. याच युद्धात त्याचे गुरुजी व जेष्ठ सहकारी प्रोफेसर 
हॅसेनोलस  मृत्युमुखी पडले. 

 
भौणतकीशास्त्राच्या नवीन उपपत्तींची ओळख असिारा सहाय्यक पाणहजे अशी मकॅ्स बीनची मागिी 

असल्याने बीनचा सहाय्यक म्हिून तो महायुद्ध संपल्यावर जेनाला गेला. जेना येथे काही काळ काम 
केल्यानंतर, तो स्टटगाटस येथे गेला व तेथून तो बे्रस्लॉ णवद्यापीठात प्राध्यापक म्हिनू गेला. यानंतरची सहा 
वि ेत्याने झुणरच णवद्यापीठात भौणतकशास्त्राचे अध्यापन केले. १९२८ मध्ये बर्मलन णवद्यापीठातून मकॅ्स झलॅक 
कायसणनवृत्त झाल्यानंतर, त्याचं्या जागी औपपणत्तक भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्हिून त्याची नेमिकू 
झाली. १९४० पासून तो डप्ब्लन णवद्यापीठात अध्यापन व संशोधन करू लागला. 

 
आयलसन्डचे राष्ट्रीय णवद्यापीठ आणि डप्ब्लन णवद्यापीठ या दोन्ही णवद्यापीठानी त्यास १९४० मध्ये 

माननीय डी. ऐससी. पदवी णदली आहे. लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्याची १९४९ मध्ये आपला परदेशस्थ 
सभासद म्हिून णनवड केली. 
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पातििोतिकास पात्र ठिलेले संशोधन 
 
श्रॉकडजर आणि णडरॅक यानी केलेल्या संशोधनाचे स्वरूप इतके गणिती आहे की त्याचं्या 

संशोधनाच्या तपणशलात णशरिे या णठकािी तरी शक्य होिार नाही. तेव्हा त्याच्या संशोधनाची सवससाधारि 
कल्पना यावी व त्याचं्यामुळे प्रचारात आलेल्या नवीन अप्ण्वक उपपत्तीची ओळख करून द्यावी या उदे्दशाने 
पुढील मजकूर णलणहला आहे. 

 
वजनदार अिुगभाभोवती णनरणनराळ्या कसामध्ये एक ऋिकि णफरत असतो हे हायड्रोजन अिूचे 

स्वरूप आपल्याला कल्पनेने सहज नजरेसमोर आिता येते. न्यूटनच्या गतीशास्त्राच्या फक्त दोन 
कल्पनाचं्या बाबतीत बोरचा अिू आपले समाधान करू शकत नाही. (१) ऋिकि काही ठराणवक 
कक्षामध्येच णफरतो. (२) तो जोपयंत एखाद्या प्स्थर कके्षत णफरत असतो तोपयसन्त अिूमधून णवणकरि 
णनर्ममती होत नाही. एका प्स्थर कके्षतून दुसऱ्या प्स्थर कके्षत ऋिकिाने उडी घेतली तरच णवणकरि-
उत्सजसन ककवा णवणकरि शोिि होते. णशवाय उत्सजसन झालेल्या ककवा शोिि झालेल्या णवणकरिाचंी 
वारंवारता, ऋिकि ज्या कके्षतून उडी घेतो व ज्या कके्षत तो उडी घेतो, त्या कक्षाचं्या वारंवारतेइतकी 
नसते. एका प्स्थर कके्षत प्रदणक्षिा करीत असलेला ऋिकि एकाएकी दुसऱ्या प्स्थर कके्षत कसा येतो याचे 
स्पष्टीकरि बोरच्या उपपत्तीत णमळत नाही. ककवा ते स्पष्टीकरि देण्याचा प्रयत्नही बोरने केलेला नाही. 
तसेच ऋिकिाचं्या प्रदणक्षिा ज्या क्ाटंम प्स्थतीला धरून असतात, त्या क्ाटंम प्स्थतीचेही स्पष्टीकरि त्या 
उपपत्तीत नाही. उदाहरिाथस कोनीय प्रवगेाला काही ठराणवकच मूल्य का असावीत याचे स्पष्टीकरि बोर 
उपपत्तीत नाही. विसपटाच्या अभ्यासातून णमळवलेल्या खूपशा माणहतीची णचत्रामध्ये ककवा प्रणतकृतीमध्ये 
माडंिी असे बोरच्या अिचेू स्वरूप आहे. बोरच्या उपपत्तीत काही फरक करून-वतुसळाकार प्रदणक्षिा 
मागाऐवजी एणलणिकल ककवा लंबवतुसळाकार प्रदणक्षिामागस कल्पून व त्या मागाच्या प्रमुख अक्षाच्या त्याच्या 
दुय्यम अक्षाशी असिाऱ्या प्रमािाच्या मूल्यावर, क्ाटंम उपपत्तीच्या दृणष्टकोनातून काही बंधने घालून, बोरची 
उपपत्ती माडंल्यानंतर णमळालेल्या जास्त माणहतीचे स्पष्टीकरि देता येते ही एक णवशिे नमूद 
करण्यासारखी गोष्ट आहे. 

 
बोरच्या अिणूवियक कल्पना आणि अितूील सत्यप्स्थती यात णकती एकरूपता आहे हा एक 

वगेळाच प्रश्न आहे. पुष्ट्कळ बाबतीत बोरने माडंलेले अिचेू णचत्र, एक वगेळा, नाणवन्यपूिस प्रकारचा, उत्तम 
आलेख असले तरी सत्य प्स्थतीचे ते णनदशसक आहे असे न वाटण्याइतके ते जणटल आहे. अिूच्या 
अंतभागात काय चालू असते याणवियीच्या आपल्या कल्पना णनरीक्षिात णमळालेल्या माणहतीवरून 
काढलेल्या णनष्ट्किावर आधारलेल्या असायला पाणहजेत. नेहमीच्या पणरचयाच्या साध्या कल्पनाचं्या 
बुरख्याखाली या कल्पना आपल्या डोळ्यासमोर येतात. पणरचयाच्या कल्पना दूर करण्याचे आणि 
वस्तुमात्राच्या स्वरूपाणवियीच्या पूवीच्या कल्पनाहून अगदी णभन्न प्रकारची ‘वस्तुमात्र तरंग’ कल्पना 
माडंण्याचे धैयस डी ब्रॉलीने दाखवले. डी ब्रॉलीच्या त्या कल्पनेचा पाठपुरावा करून, त्या कल्पनेचे पणरिाम-
स्वरूप णवशद करण्याचे कायस श्रॉकडजरने केले आहे. 

 
तरंग णनर्ममती होण्यासाठी कशामध्ये तरी आवतसनीय फरकाचंी माणलका घडून यायला पाणहजे. हे 

कशामध्ये तरी म्हिजे तािलेल्या तारेतल्या, स्पंदन पाविाऱ्या कबदुमध्ये नाही. तर हवचे्या स्तंभातल्या 
कबदूमध्ये ककवा वैदु्यती के्षत्रातील एका कबदूपाशी असिाऱ्या वैदु्यती तीव्रतेमध्ये म्हिजे ‘कशामध्ये तरी’ असे 
समजायला हरकत नाही. णशवाय त्या कबदूमध्ये ककवा कबदूपाशी, तो कबदू ज्या माध्यमात असेल त्या 
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माध्यमात झालेल्या संवदेना जवळच्या इतर कबदूना म्हिजे तारेतल्या, हवतेल्या ककवा ईथरमधल्या 
जवळच्या कबदूना पोचली पाणहजे. डी ब्रालीच्या वस्तुमात्र तरंग उपपत्तीमध्ये एक प्रश्न मात्र स्वाभाणवकच 
आपल्यापढेु उभा राहातो. ज्याचें स्पंदन होते ते काय आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही आणि ते देता 
आलेच पाणहजे असे नाही, असे श्रॉकडजरने दाखवले. डी ब्रॉलीची वस्तुमात्र तरंग उपपत्ती कानी आल्यानंतर 
१९२५ च्या सुमारास श्रॉकडजरने त्या उपपत्तीचा अभ्यास करायला सुरवात केली. स्पदंनासाठी श्रॉकडजरने 4 
(झसाय) हे ग्रीक अक्षर वापरले, व स्पंदन पाविाऱ्या तारेतील कबदूचे प्रणतष्ठपन ककवा स्पंदन पाविाऱ्या 
हवचे्या स्तंभाचा दाब ककवा स्पंदन पाविाऱ्या वैदु्यती के्षत्रातील वैदु्यती तीव्रता यातले फरक दाखवण्यासाठी 
जशी णडफरेप्न्शयल समीकरिे आहेत, तशाच प्रकारची णडफरेप्न्शयल समीकरिे त्याने 4 च्या स्पंदनाने 
णनमाि होिारी तरंगगती दाखवण्यासाठी माडंली. वस्तुमात्र तरंगाचंी तरंगलाबंी आणि संबंणधत किाचा 
प्रवशे याचंा संबधं जोडिारे डी ब्रॉलीचे समीकरि, समीकरि माडंिीच्या बाबतीत श्रॉकडजरने अत्यतं 
पणरिामकारकरीत्या वापरले. 

 
वस्तुमात्रणवियीची तरंग उपपत्ती अिुरचनेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी डी ब्रॉलीने प्रथमतः 

यशस्वीरीत्या वापरली. पि त्याच्याहीपेक्षा जास्त काटेकोरपिे श्रॉकडजरने ती उपपत्ती अिुरचनेचा णवचार 
करण्यासाठी वापरली. अिुरचनेणवियी नवीन माणहता उपलब्ध झाली की त्या माणहतीच्या स्पष्टीकरिासाठी 
बोरच्या उपपत्तीत वारंवार फेरबदल करिे भाग पडले. परंतु डी ब्रॉली-श्रॉकडजर उपपत्ती माडंल्यानंतर 
अिुरचनेणवियी काय माणहती णमळावी याचा अंदाज ती उपपत्ती माडंता-माडंताच समजून आला. 

 
अिुगभाभोवती प्रदणक्षिा करिाऱ्या बोरच्या ऋिकिाचे णवस्थापन डी ब्रॉलीच्या वस्तुमात्र तरंगानी 

कसे केले आहे याची कल्पना येण्यासाठी, अंत नाही असा तरंग अिुगभाभोवती प्रदणक्षिा करीत आहे व या 
तरंगाची तरंगलाबंी प्रदणक्षिा मागाच्या लाबंीचा साधा अपूिांक आहे अशी कल्पना करा. अशा प्रकारचा 
तरंग म्हिजे बोर उपपत्तीस ज्याला ऋिकिाचा अिुगभाभोवतालचा प्स्थर प्रदणक्षिा मागस असे म्हटले 
आहे. तो मागस होय, व मान्यता देण्यासारखी अिूची ही एकच प्स्थती आहे. तरंग उपपत्तीमध्ये मान्य व 
अमान्य प्स्थती असा फरक राहातच नाहीत कारि तरंग अध्यारोणपत करता येतात. एका प्रदणक्षिा मागातून 
दुसऱ्या प्रदणक्षिा मागात ऋिकिाने उडी घेतली या सारखी प्स्थत्यंतरे कल्पण्याची जरुरी नाही. आणि 
तरी सुद्धा उत्सजसन व शोिि वारंवारताचें स्पष्टीकरि देता येते. ते देण्यासाठी कोित्याही प्रकारची 
शाप्ब्दक कसरत करावी लागत नाही. बोरच्या उपपत्तीत उत्सजसन व शोिि वारंवारताचा प्रदणक्षिा 
मागाच्या वारंवारतेशी काही संबंध नव्हता. तरंग उपपत्तीत प्रत्येक उत्सजसन व शोिि वारंवारता दोन 
तरंगाचं्या वारंवारतेतील फरकाएवढी असते. ज्याची वारंवारता अशा प्रकारे दोन तरंगाच्या वारंवारतेतील 
फरकाइतकी आहे. अशा प्रकाश तरंगाचे उत्सजसन ककवा शोिि होते, व हे होत असताना दोन तरंगाचं्या 
णवस्तीिसतेत हळूहळू फरक होत असतो. एकाची णवस्तीिसता वाढत असते व त्यामुळे दुसऱ्या तरंगाची 
णवस्तीिसता कमी होत असते. अशा प्रकारे णवचार केल्यास विसपट रेिाचं्या प्रखरतेचा अचूक अंदाज करता 
येतो. णवशिेतः विसपटातील नैसर्मगक रेिाचें, बाह्य वैदु्यती के्षत्रामुळे अनेक घटक रेिामध्ये रुपातंर होते, 
त्यावळेी अशा रेिाचं्या प्रखरतेचा अचूक अंदाज करता येतो. (चुंबकीय के्षत्राच्या विसपटरेिावरील 
पणरिामाचे समाधानकारक स्पष्टीकरि, णडरॅकने आपले तरंग-समीकरि माडंण्याआधी देता येत नव्हते. 
णडरॅकच्या या समीकरिात ऋिकिाच्या चुंबकीय गुिधमाचाही णवचार केला आहे.) 

 
पाणरतोणिकाचा स्वीकार केल्यानंतर श्रॉकडजरने णदलेले नोबले व्याख्यान जमसन भािेत आहे. 

प्रकाशाचे परावतसन, अपवतसन या सारख्या मोठ्या प्रमािावर घडून येिाऱ्या प्रकाशघटनाचें स्पष्टीकरि 
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देण्यासाठी भौणमतीय प्रकाशशास्त्रात नेहमी वापरण्यात येिारी प्रकाश णकरिाचंी कल्पना उपयोगी पडते व 
तीहून वगेळी अशी एखादी नवीन कल्पना वापरावी लागत नाही. परंतु प्रकाशाचे वक्रीभवन प्रकाशाचा 
प्रणतरोध यासारख्या घटनाचंा स्पष्टीकरिासाठी प्रकाशणकरिाऐवजी प्रकाश तरंग वापराव े लागतात. 
त्याप्रमािे नेहमीच्या व्यवहारात जुने यंत्रशास्त्र उपयोगी पडत असले तरी सूक्ष्म याणंत्रकी प्रिालीचा णवचार 
करताना नव ेतरंग यंत्रशास्त्र वापराव ेलागते असे श्रॉकडजरने त्या व्याख्यानात म्हटले आहे. श्रॉकडजरच्या 
नोबले व्याख्यानातील काही भागाचा अनुवाद पुढे णदला आहे. 

 
दूरदशसक ककवा दुर्मबि यासारख्या प्रकाशीय उपकरिामधून प्रकाश णकरि जातो त्यावळेी अपवतसन 

घडवनू आििाऱ्या ककवा परावतसन करिाऱ्या पृष्ठभागाशी, तो णकरि जाण्याच्या णदशते बदल घडून येतो. 
प्रकाश कोित्या मागाने जात आहे हे सागंण्यात काही अडचि पडत नाही. फक्त अपवतसनाचा णनयम आणि 
परावतसनाचा णनयम हे दोन णनयम माणहत असले म्हिजे झाले. 

 
सवससाधारि दृणष्टकोनातून णवचार करुन फमाट या शास्त्रज्ञाने प्रकाशणकरिाच्या मागाचे थोडक्यात 

विसन णदले आहे. प्रकाश णभन्न णभन्न माध्यमातून णभन्न णभन्न वगेाने जातो; आणि आपल्या णनयोणजत स्थानी 
लवकरात लवकर पोचाव े अशा तऱ्हेच्या मागाचे प्रकाशणकरि अवलंबन करीत असतो. प्रकाशणकरिाने 
अवलंबन केलेल्या मागाहून जरा णभन्न मागाचे अवलंबन केले तर णनयोणजत स्थानी पोचायला उशीर होिार, 
अशा शब्दात फमाटने प्रकाशणकरिाणवियीचा आपला दृणष्टकोन माडंला आहे. या दृणष्टकोनाला फमाटचे 
अल्पतम काळाचे तत्व म्हिता येईल. 

 
उदाहरिादाखल आपि पथृ्वीचे वातावरि णवचारात घेऊ. बाह्य णवश्वातून प्रकाश णकरिाने 

पृथ्वीच्या वातावरिात प्रवशे केल्यावर, तो णकरि णजतका दूरवर जातो णततका त्याचा वगे कमी होत जातो, 
कारि वातावरिाच्या वरच्या थराची धनता, खालील थराच्या धनतेहून कमी असते. अशा रीतीने 
प्रकाशाच्या वगेात होिारे फरक अत्यंत सूक्ष्म असले तरी फमाटचे तवव या णठकािी लाग ू केल्यास, 
प्रकाशणकरि पृथ्वीकडे वळावा असे अनुमान णनघते. तसा तो वळल्यास, तो वातावरिाच्या वरच्या थरात 
म्हिजे जेथे त्याचा वगे जास्त असतो त्या थरात जास्त वळे राहातो आणि खालच्या थरात आल्यानंतर तो 
णनयोणजत स्थानी सरळ मागाने लवकरात लवकर पोचतो. सूयस ज्यावळेी णक्षणतजावर अगदी खाली असतो 
(उगवायच्या ककवा मावळायच्या वळेी) तेव्हा तो वतुसळाकार णदसण्याऐवजी, खालच्या बाजूला थोडासा 
चेपलेला णदसतो हे आपल्या कदाणचत लक्षात आले असेल. सूयसणकरिानी वातावरिात प्रवशे केल्यानंतर, 
ते पृथ्वीकडे वळत असल्याने हा आभास णनमाि होतो. 

 
तरंग उपपत्तीच्या दृणष्टकोनातून णवचार केल्यास, ‘प्रकाश णकरि’ हा शब्द णनव्वळ काल्पणनक आहे. 

प्रकाशणकरि म्हिजे कोित्याही प्रकारच्या प्रकाशकिानंी अनुसरलेला तो मागस नव्हे, तर प्रकाशणकरि एक 
गणिती साधन आहे. तरंग पषृ्ठभागाचें ऑथोगॉनल रेजेक्टरी ककवा काल्पणनक रेिा असून, तरंग पृष्ठभाग पढेु 
जात असता, तरंग पृष्ठभागाशी काटकोन करिारी णदशा, प्रकाशणकरिाच्या प्रत्येक कबदूने दाखवलेली 
असते. फमाटचे तवव तरंग पृष्ठभागाच्या संज्ञा वापरून न माडंता, अशा प्रकारच्या गणिती काल्पणनक 
रेिाचं्या शब्दात माडंले जाते ही एक आश्चयस करण्यासारखी गोष्ट आहे. त्यामुळे फमाट तवव गणिती 
कुतूहलाची गोष्ट आहे असे म्हिता येते. परंतु तरंग उपपत्तीच्या दृणष्टकोनातून णवचार केल्यास, फमाटचे 
तवव आपि समजू शकतो. प्रकाशणकरि वळण्याचा तरंग उपपत्तीच्या णवचार केल्यास तरंग पृष्ठभागाचे 
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जवळ जवळचे णवभाग वगेळ्याच वगेाने पढेु जाऊ लागल्यास, तरंग पृष्ठभागाचे एका वगेळ्या णदशलेा वळिे 
म्हिजे प्रकाशणकरि वळण्याची घटना आहे असे म्हिता येते. 
 

– – – – 
 

अशा रीतीने फमाटचे तवव तरंग उपपत्तीचे महववाचे अंग आहे असे णदसते. सूयाभोवतालच्या 
प्रदणक्षिा मागातून ग्रहाचे गमन ककवा पृथ्वीच्या गुरुत्वाकिसि के्षत्रात फेकलेल्या दगडाची गती यासारख्या 
बलके्षत्रामध्ये कबदूभाराचं्या प्रत्यक्ष गतीला सुद्धा फमाट तववासारखे सवससाधारि तवव लावता येते हा 
हॅणमल्टनचा शोध खरोखरच आश्चयसजनक आहे. कमीत कमी वळेात आक्रमकता येईल अशा मागाने कबदुभार 
मागस क्रमत नाही, हे खरे आहे. परंतु तरीही फमाटचे तवव आणि हॅणमल्टनचे तवव यात बरेच साम्य आहे व ते 
साम्य आपल्याला बरेच गोंधळवनू टाकते. असे वाटते की णनसगाने एकाच णनयमाचा वगेवगेळ्या तऱ्हेने 
दोनदा उच्चार केला आहे. सहज समजता येण्यासारख्या तरंगगतीच्या शब्दात तो णनयम माडंला आहे, तर 
दुसऱ्या वळेेला कबदुभाराचं्या गतीच्या संज्ञा वापरून तो माडंला आहे. कबदुभाराना काही तरी तरंगगती असते 
असे मानल्याखेरीज कबदुभाराचंी गती चटकन समजत नाही. सकृतदशसनी कबदुभाराना तरंगगती असते असे 
मानण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारि ज्या कबदुभाराचं्या बाबतीत यंत्रशास्त्राचे णनयम लावता येतात असे 
णसद्ध झाले ते कबदुभार म्हिजे ग्रहासारख्या डोळ्याना सहज णदसिाऱ्या मोठमोठ्या वस्तू असून, त्याना 
तरंगगती असते हा णवचारच त्याचं्या बाबतीत उद्भवत नाही. 

 
वस्तूमात्राचं्या घडिीचे सवात सूक्ष्म एकक म्हिजे अिू. या अिूना आपि खऱ्या अथाने कबदुभार 

म्हिू शकू. त्या अिचेू अप्स्तत्व त्यावळेी तरी केवळ औपपणत्तक होते. णकरिोत्सगाच्या शोधाच्या बाबतीत 
मात्र, मापन पद्धतीत सारखी सुधारिा होत गेल्याने, उत्सर्मजत किाचं्या गुिधमाचा तपशीलात अभ्यास 
करता आला. सध्या सी. टी. आर्. णवल्सनने शोधून काढलेली पद्धत वापरून, आपि उत्सर्मजत किाचं्या 
मागाचा फोटोग्राफ घेऊ शकतो व त्यानी अवलंबलेल्या मागाचे अचूक मापन करू शकतो. केवळ मापनाच्या 
दृष्टीने णवचार केल्यास, ग्रहासारख्या मोठ्या वस्तूच्या बाबतीत जे यंत्रशास्त्रीय णनयम लागू पडतात तेच 
णनयम अशा उत्सर्मजत किानंा लावता येतात असे णदसून आले आहे. परंतु इतर बाबतीत बोलायचे 
असल्यास अिू ही एक अत्यतं जणटल प्रिाली असल्याचे णदसून आले आहे. घटककिाचं्या एकत्र येण्याने 
तयार झालेल्या अिूचे णचत्र आपि अंतश्चक्षुसमोर आिू लागलो. सूयाभोवती णफरिारे ग्रह व अिूचे आपल्या 
मनश्चक्षसुमोर असलेले काल्पणनक णचत्र यात बरेच साम्य आहे. ग्रहासारख्या मोठ्या वस्तूच्या बाबतीत जे 
णनयम लागू पडतात, तेच णनयम अिूना लावण्याचा स्वाभाणवकच प्रयत्न झाला. हॅणमल्टनच्या यंत्रशास्त्राच्या 
आधारे गणित केल्यानंतर हॅणमल्टन तववाचा शोध लागला. तेच हॅणमल्टन तवव अिूमध्ये घडून येिाऱ्या 
प्रणक्रयाना लावण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु हॅणमल्टन तवव आणि फमाट तवव यात साम्य आहे ही गोष्टच 
शास्त्रज्ञ जिू काय णवसरून गेले होते. 

 
फमाट तववानुरोधाने णवचार करीत गेल्यास तरंग प्रणक्रयाचंा तपणशलवार अभ्यास करण्याची जरूरी 

नाही असे नाही. तरंग प्रणक्रयाचंा तपणशलवार अभ्यास केल्यानंतरच प्रकाशाचे अपवतसन आणि प्रकाशाचा 
प्रणतरोध या घटना समजतात व त्याचे स्पष्टीकरि देता येते. कारि तरंग शवेटी ज्या कबदूपयसन्त जाऊन 
पोचतो, त्या कबदूशी या घटनाचंा संबंध आहे एवढेच नाही तर एका णवणवणक्षत क्षिी तरंगाचा खळगा ककवा 
तरंगाचे णशखर त्या कबदूशी आहे की नाही यावर अपवतसन आणि प्रणतरोध या घटना अवलंबून असतात. 
जुन्या ओबड धोबड प्रायोणगक पद्धती मुळे अपवतसन व प्रणतरोध या घटना घडून येतात हेच समजून आले 
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नव्हते. परंतु या घटना घडून येतात हे समजून आल्यानंतर आणि त्या घटनाचें तरंग उपपत्तीच्या आधारे 
स्पष्टीकरि णदल्यानंतर प्रकाशाचे तरंग-स्वरूप स्पष्ट करिाऱ्या प्रयोगाचंी आखिी करिे शक्य झाले. 

 
हे माझे म्हििे दोन उदाहरिे देऊन स्पष्ट करिार आहे. त्यासाठी दूरदशसक ककवा सूक्ष्मदशसक 

यासारखे उपकरि मी णवचारात घेिार आहे. या उपकरिाचंा उदे्दश वस्तूची सुस्पष्ट प्रणतमा णमळविे हा 
आहे. वस्तूच्या एखाद्या कबदूपासून णनघालेले सवस प्रकाशणकरि उपकरिात जाऊन बाहेर आल्यानंतर पनु्हा 
एकदा कबदूपाशी आिता आले तर कबदुप्रणतमा तयार होऊन वस्तूची सुस्पष्ट प्रणतमा णमळते. अशा प्रकारची 
सुस्पष्ट प्रणतमा णमळवण्यातील प्रमुख अडचिी भौणमणतक प्रकाशशास्त्रातल्या आहेत. पि अशा प्रकारच्या 
अडचिी णकतीही असल्या तरी त्या फारशा प्रभावी नाहीत. णकतीही उत्तम प्रकारे तयार केलेले उपकरि 
वापरले तरी वस्तूची प्रणतमा फमाटच्या तववाप्रमािे म्हिजे वस्तूपासून णनघिारा प्रत्येक णकरि फमाट 
तववाचे पालन करीत आहे असे धरून, अपेणक्षलेल्या वस्तूच्या प्रणतमेसारखी वस्तूची प्रत्यक्ष प्रणतमा असत 
नाही. कबद-वस्तूपासून णनघिारा आणि उपकरिातून बाहेर आलेला प्रकाश उपकरिामागच्या कबदुपाशी 
एकत्र येत नाही तर तो लहान वतुसळाकार भागात पसरतो. अशा या वतुसळाकार प्रकाशाला अपवतसन 
आकृतीबधं म्हितात. या अपवतसनाचे कारि थोडक्यात पुढे णदल्याप्रमािे सागंता येते. कबदुवस्तूपासून 
णनघालेला गोलाकार तरंग सवसच्या सवस उपकरिातून जाऊ शकत नाही. कभगाच्या व शक्य असल्यास 
पटलाच्या कडा गोलाकार तरंगाच्या काही भागाला पुढे जाऊ देत नाही आणि त्यामुळे तरंगाचा 
उपकरिातून जािारा भाग एका कबदुपाशी येत नाही आणि त्यामुळे वस्तूची सुस्पष्ट प्रणतमा णमळण्याऐवजी 
अस्पष्ट प्रणतमा णमळते. प्रणतमेत येिाऱ्या अस्पष्टपिाचा प्रकाशाच्या तरंगलाबंीशी काही संबधं नाही. त्यामुळे 
ताणववक दृष्टीने णवचार करता, प्रणतमेतला अस्पष्टपिा अटळ आहे. प्रणतमेच्या बाबतीत आढळून येिारे इतर 
दोि टाळता आले तरी प्रणतमेतल्या या अस्पष्टपिामुळे आधुणनक सूक्ष्मदशसकाच्या उपयुक्ततेवर काही मयादा 
पडतात. जर वस्तूचा आकार, प्रकाशाच्या तरंगलाबंीशी तुलना करता येण्यासारखा सूक्ष्म असला, तर वस्तू 
व णतची प्रणतमा यात फारच थोडे ककवा जवळ जवळ नाहीच इतके अत्यल्प साम्य असते. 

 
आता णदले त्याहून जास्त साधे उदाहरि मी आता देिार आहे. प्रकाशणनर्ममती एका कबदुपासून होत 

असेल, तर अशा प्रकाशात धरलेल्या अपारदशसक वस्तूची पडद्यावर पडिारी छाया पहा. पडद्यावरील 
छायेचा आकार ठरवण्यासाठी आपल्याला प्रत्येक प्रकाशणकरिाच्या मागाचा अभ्यास केला पाणहजे व 
कोित्या प्रकाशणकरिाच्या मागात अपारदशसक वस्तू आल्याने ते पडद्यापयसन्त पोचू शकत नाहीत हे 
पाहायला पाणहजे. जे प्रकाशणकरि वस्तूच्या कडाना स्पशस करून पढेु पडद्याकडे जातात त्या णकरिामुळे 
पडद्यावरील छायेच्या कडा तयार होतात. प्रकाश एका कबदूपासून णनघत असला व त्याच्या मागात सुस्पष्ट 
कडा असिारी वस्तू ठेवली तरी अनुभवाने असे णदसून येते की छायेची कडा खरोखरच सुस्पष्ट णदसत 
नाही. मागील उदाहरिाच्या बाबतीत जे स्पष्टीकरि णदले तेच स्पष्टीकरि याही बाबतीत देता येते. तरंग 
आघाडीच्या मागामध्ये ठेवलेल्या वस्तूमुळे दोन भाग होतात. 
(सोबतची आकृती पहा.) 
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आकृती-३३ श्रॉकडजरची आकृती-५ 

(मागात आलेल्या अडथळ्यामुळे तरंग आघाडी भगं पावते) 
 
तरंग आघाडीच्या सलगपिाला पोचलेल्या या धक्क्यामुळे छायेच्या कडामध्ये सुस्पष्टपिा राहात 

नाही. जर प्रकाश णकरिाचंा णवचार केला, व एकमेकाला प्रणतरोध न करता प्रत्येक णकरि स्वतंत्रपिे पुढे 
जात असतो असे मानले तर छायेच्या कडातील अस्पष्टतेचे स्पष्टीकरि देता येत नाही. 

 
या घटनेला सुद्धा अपवतसन असे म्हितात. मोठ्या वस्तूच्या बाबतीत अपवतसन फारसे णदसून येत 

नाही. परंतु छाया देिारी वस्तू लहान असेल ककवा त्या वस्तूचे एखादे पणरमाि अत्यंत सूक्ष्म असेल, तर 
अपवतसन घटना अशा वस्तूच्या बाबतीत णदसून येते. म्हिजे अशा वस्तूची खरी छाया णमळत नाही आणि 
णवशिेेकरून असे लक्षात येते की अशी सूक्ष्म वस्तू स्वयपं्रकाणशत आणि सवस णदशाना प्रकाश धडिारी आहे 
असे वाटते. वस्तूवर पडिाऱ्या प्रकाशणकरिाचं्या णदशशेी लहान कोन करिाऱ्या णदशानंी प्रकाशणकरि 
जास्त करून जातात. अंधाऱ्या खोलीत प्रवशे करिाऱ्या उन्हाच्या कवडशात सूक्ष्म धुळीकि णदसतात ककवा 
सूयाच्या उन्हात उभे राणहलेल्या मािसाच्या डोक्यावरील केस चमकतात याचे कारि प्रकाशाचे अपवतसन 
आहे. धूर व ढग आपि पाहू शकतो याचेही कारि प्रकाशाचे अपवतसन होय. धूळीकिात, चकाकिाऱ्या 
केसात, धूरात ककवा ढगात प्रकाशाची णनर्ममती होत नसते. तो प्रकाश या वस्तूजवळच्या अवकाशातून 
वस्तूवर पडत असतो, आणि तेथून अपवतसनामुळे सवस णदशाना जात असतो. प्रकाशाच्या मागात येिारी वस्तू 
णकतीही सूक्ष्म असली तरी त्या वस्तूमुळे प्रकाशाच्या तरंग आघाडीत होिारी गडबड सवस णदशानंा वाढत 
जाते. णनदान तरंगलाबंीइतक्या अंतरापयसन्त ककवा काही तरंगलाबंीच्या अंतरापयसत ती गडबड जाऊन 
पोचते. येथे आपल्याला अपवतसन घटना आणि तरंगलाबंी यामध्ये अगदी जवळचा सबंंध असल्याचे णदसून 
येते. आवाजासारखी दुसरी तरंगप्रिाली णवचारात घेतल्यास, अपवतसन घटना चटकन लक्षात येईल. 
आवाजाची तरंगलाबंी सेन्टीमीटरमध्ये ककवा मीटरमध्ये मोजता येण्याइतकी मोठी असल्याने आवाजाच्या 
मागात काही तरी वस्तू आल्याने, त्या वस्तूची तयार झालेली छाया नगण्य असते आणि अशा वळेी आवाज 
तरंगाचे अपवतसन महववाचे कायस करते. उंच कभतीआड उभे राहून मािसाने हाक मारली तर मािसू णदसत 
नसला तरी ती हाक आपल्याला ऐकू येते; ककवा मोठ्या घराआड वळिावर उभे राहून मािसाने हाक 
मारल्यास, तो मािूस णदसत नसला तरी त्याचा आवाज कानावर पडतो याचे कारि अपवतसन घटना हे 
होय. 

 
आता आपि प्रकाशशास्त्राकडून यंत्रशास्त्राकडे वळू. प्रकाशणकरिाचं्या सहाय्याने घटना समजावनू 

घेण्याची जुन्या प्रकाशशास्त्रातील कृती जुन्या यतं्रशास्त्रातील णवचाराशी समतुल्य आहे, तर नव्या 
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यंत्रशास्त्राची प्रकाशाच्या तरंग उपपत्तीशी तुलना करता येण्यासारखी आहे. जुना दृणष्टकोन टाकून, नवीन 
दृणष्टकोनाचा स्वीकार केल्याने काय फायदा होतो ते आपि पाहू या. सूक्ष्म वस्तूच्या बाबतीत घडून येिारे 
अपवतसन ककवा त्यासारखी घटना आपल्याला नव्या यंत्रशास्त्राप्रमािे णवचारात घ्यायला हरकत नाही. काही 
णवणशष्ट पणरप्स्थतीमध्ये आतापयंत णवचारात न घेतलेल्या घटना णवशिे करून घडून येतात आणि 
यंत्रशास्त्रीय पणरप्स्थती त्या घटनावरच अवलंबून असते अशी कल्पना करिे फारसे अवघड नाही. त्यामुळे 
जुन्या यंत्रशास्त्राच्या आधारे न सुटिारा प्रश्न आपल्यापढेु उभा राहातो. णशवाय सवस याणंत्रकी प्रिालीचा 
णवस्तार केल्यास तो णवस्तार वस्तूमात्र तरंगाच्या तरंगलाबंीशी तुलना करता येण्यासारखा आहे. 
प्रकाशशास्त्रात प्रकाशतरंगाचे जे कायस आहे तेच कायस ‘वस्तूमात्र तरंग’ यंत्रशास्त्रात करू शकतात. 

 
या कारिामुळे अिूसारख्या सूक्ष्म प्रिालीमध्ये जुन्या कल्पना व जुनी आधारतवव े सोडून द्यावी 

लागतात. मोठ्या यतं्रशास्त्रीय प्रिालींच्या बाबतीत जुनी आधारतवव ेअजूनही चालू शकतात व ती जवळ 
जवळ बरोबर असली तरी प्रकाशाची तरंगलाबंी ककवा तीहून कमी लाबंी अशा पणरमािात घडून येिाऱ्या 
सूक्ष्म अदला-बदलींच्या बाबतीत जुनी आधारतवव ेवापरिे योग्य होिार नाही. 

 
तेव्हा आपल्या नवीन आधारतववाना सुरवात करायची ती या मुद्द्यापासून की अिूचा व्यास आणि 

वस्तूमात्राची औपपणत्तक तरंगलाबंी याचंी पणरमािे जवळ जवळ एकच आहेत. येथे एक प्रश्न आपल्या 
मनात आल्याणशवाय राहिार नाही. वस्तूमात्राच्या रचनेचा णवचार करताना, प्रकाशाच्या तरंगलाबंीइतक्या 
पणरमािाचा णवचार यावळेी आपल्यासमोर आला आहे हा केवळ एक योगायोग आहे का? तो योगायोग आहे 
असे तरी आपल्याला कुठे माहीत आहे! कारि वस्तूमात्र तरंग ही कल्पना काही तरी नवीन आहे. ताणववक 
दृष्ट्ट्या णवचार करता, वस्तूमात्र तरंग असायला पाणहजेत पि ते तरंग इतरत्र कोठेही असल्याचे माहीत 
नाही. ककवा वस्तूमात्र तरंगाच्या अप्स्तत्वाचे आधारतवव माडंिे खरोखरच अवश्य होते का? 

 
आता वस्तूमात्र तरंगलाबंी आणि अिूचा व्यास याचंी पणरमािे एकमेकासारखी असिे हा केवळ 

योगायोग नाही. कोित्याही णवशिे आधारतववाचा अवलंब न करता, ती पणरमािे ताणववक णवचार मंथनातून 
समजून येतात. णशवाय त्याच्या जोडीला पुढील णवशिे पणरप्स्थती आहे. अल्फा णकरिाच्या णवकरिाचा, 
रदरफोडस आणि चॅडणवक यानी केलेल्या अभ्यासामुळे अिूच्यामानाने अिुगभस अत्यंत सूक्ष्म आहे याचा 
प्रायोणगक पुरावा णमळाला आहे. त्यामुळे अिुगभस आकिसिाचे कबदुकें द्र आहे असे समजायला हरकत नाही. 
ऋिकिाचं्या ऐवजी आपि औपपणत्तक वस्तूमात्र तरंग णवचारात घेत आहो. या वस्तूमात्र तरंगाची 
तरंगलाबंी काय असावी हा अनुत्तणरत प्रश्न आहे. त्या लाबंीबद्दल आपल्याजवळ काहीही माणहती नाही. 
त्यामुळे आम्ही माडंलेल्या गणितात 4 हे अक्षर वापरलेले आहे. ज्याचे मूल्य अद्याणप ठरलेले नाही असा 4 हा 
एक अंक आहे. त्याचे मूल्य माहीत नसले तरी सूक्ष्म धूलीकिाने प्रकाशतरंगाचे अपवतसन होते. त्यासारखे 
अिुगभामुळे वस्तूमात्र-तरंगाचें एक प्रकारचे अपवतसन होते हे गणिताने काढण्यात काहीही अडचि येत 
नाही. धूलीकिाचं्या बाबतीत ज्याप्रमािे प्रकाश तरंगातील गडबड पसरत जाण्याचे प्रमाि तरंगलाबंीवर 
अवलंबून असते, त्याप्रमािे अिुगभाभोवतालच्या अवकाशात वस्तूमात्र तरंगात होिारी गडबड वस्तूमात्र 
तरंगलाबंीवर अवलंबून असते व त्या गडबडीचे पणरमािही तरंगलाबंीच्याच श्रिेीचे असते हा प्रश्न आम्ही 
तसाच अनुत्तणरत ठेवला आहे. 

 
आता सवात महववाची गोष्ट येते. अिू हेच वस्तूमात्र तरंग गडबडीचे के्षत्र म्हिजे अपवतसन वलय 

होय असे आपि मानतो. अिू हा खरोखर दुसरे णतसरे काही नसून, ऋिकि तरंगाचंी अपवतसन घटना 
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असून ती घटना अिुगभाने नोंदवलेली आहे असे आपि म्हितो. त्यामुळे अिचेू आकारमान आणि 
तरंगलाबंी जवळ जवळ एकच पणरमािाची आहेत हा केवळ योगायोग नाही तर स्वयंणसद्ध गोष्ट आहे. 
आकड्याच्या भािेत बोलायचे झाल्यास, अिूचे आकारमान आणि वस्तूमात्र तरंगलाबंी यापैकी एकही गोष्ट 
आपल्याला माहीत नाही, कारि अजूनही आपल्या गणितात मूल्य माणहत नसलेल्या a या आकड्याचा 
समावशे केलेला आहे. a चे मूल्य ठरणवण्याचे दोन मागस आहेत व ते दोन्ही मागस एकमेकावर अवलंबून 
आहेत. उत्सर्मजत विसपटरेिाचें आपि अचूक मापन करु शकतो. त्या विसपट रेिानंा कारिीभतू होिाऱ्या 
अिूमध्ये घडिाऱ्या घटनाचंी माणहती अगदी अचूक णमळते. अशा प्रकारचे मूल्य आपि a ला देऊ शकतो, 
ककवा a ला आपि असे मूल्य देऊ शकतो की ते मूल्य वापरल्यावर अपवतसन वलयाचा आकार अिूच्या 
आकाराइतका येतो. अिूचा आकार णकती आहे हे आपल्याला इतर प्रयोगातून समजले आहेच. a चे मूल्य 
ठरणवण्याच्या या दोन पद्धतीपैकी दुसरी पद्धत कमी अचकू आहे. कारि अिूचा आकार म्हिजे काय या 
णवियीची कल्पना अद्यापी णनणश्चत नाही. a चे मूल्य ठरणवण्याच्या या दोन्ही पद्धती एकमेकीशी 
णमळत्याजुळत्या आहेत. a ला काही तरी भौणतकी पणरमाि आहे हे ही आपि लक्षात घेतले पाणहजे. हे 
पणरमाि, लाबंीचे नाही तर कृतीचे म्हिजे उजा X काळ याचे पणरमाि आहे. झलँकचा सावसणत्रक कृती 
क्ाटंमच्या मूल्याइतके, a चे भौणतकी पणरमाि आहे असे. समजिे हे यापुढचे सोपे कायस आहे. उष्ट्िता 
णवणकरिाचं्या णनयमावरून h चे (झलँकच्या प्स्थराकंाचे) मलू्य अचूक काढता येते. हे केल्यानंतर आपि a चे 
मूल्य काढण्याच्या पणहल्या पद्धतीकडे वळतो, व ती पद्धत वापरून a चे मूल्य काढतो. दोन्ही पद्धतीनी a चे 
मूल्य एकच येते. 

 
अशा रीतीने या नव्या उपपत्तीत आधारतववाचंी संख्या अत्यंत कमी आहे. या उपपत्तीत स्वचे्छेने 

ठरवलेला एकच प्स्थराकं आहे. अपवतसन वलयाचे पणरमाि अिूच्या आकाराइतके येण्यासाठी व 
आयनीकरि कायस ककवा प्रकाशउत्सजसन यासारख्या अिमूध्ये घडून येिाऱ्या घटनावर अवलंबून असिाऱ्या 
प्रकाराचें अचूक मापन करण्यासाठी, जुन्या क्ाटंम उपपत्तीच्या आधारे काढलेले एक गणिती मूल्य या 
प्स्थराकंाला द्याव ेलागते. 

 
तरंग यंत्रशास्त्रावरचा आपला पणहला संशोधन णनबंध श्रॉकडजरने १९२६ साली प्रणसद्ध केला. 

त्यावळेी इंग्लंडच्या केप्म्ब्रज णवद्यापीठात णडरॅक याच णवियासबंंधी संशोधन करीत होता. 
 

तडिॅक 
 

चतित्र 
 
८ ऑगस्ट १९०२ रोजी पॉल ऐणड्रयन मॉणरस णडरॅकचा जन्म णब्रस्टल या इंप्ग्लश शहरात झाला. 

मचसन्ट व्हेचरसस स्कूलमध्ये त्याचे शालेय णशक्षि झाले. त्याचे णवश्वणवद्यालयीन णशक्षि णब्रस्टल णवद्यापीठात 
झाले. इलेप्क्रकल इणंजणनयकरग ककवा वैदु्यती अणभयाणंत्रकी णशक्षि घेऊन त्याने १९२१ मध्ये बी. एससी. 
पदवी संपादन केली. त्यानंतर गणितशास्त्राचा णवशिे अभ्यास करण्यासाठी त्याने आिखी दोन वि ेणब्रस्टल 
णवद्यापीठात काढली व १९२३ मध्ये केप्म्ब्रजच्या सेन्टजॉन कॉलेजमध्ये तो संशोधनासाठी म्हिनू दाखल 
झाला. तीन वि ेगणितशास्त्रात संशोधन करून १९२६ मध्ये त्याने केप्म्ब्रज णवद्यापीठाची पीएच.डी. पदवी 
संपादन केली. एक विानंतर १९२७ मध्ये त्यास सेंट जॉन कॉलेजचा फेलो णनवडण्यात आले. १९३२ पासून 
गणितशास्त्राचा लु णशयन प्राध्यापक म्हिून तो केप्म्ब्रज णवद्यापीठात संशोधन व अध्यापन करू लागला. 
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१९२६ पासून त्याने बराच प्रवास केला असून, कोपनहेगंन, गॉणटन्जेन, लेडन णवस्कॉनणसन, 
णमणशगन आणि णप्रन्सटन या णवद्यापीठात गणितशास्त्राचंा णवशिे अभ्यास केला आहे. अशा रीतीने त्याने 
णनरणनराळ्या दृणष्टकोनातून गणितशास्त्राचा सखोल अभ्यास केला आहे. 

 
लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास १९३० मध्ये आपला फेलो णनवडले. १९३९ मध्ये त्यास त्या 

सोसायटीचे रॉयल पदक णमळाले. ऐणडनबराच्या रॉयल सोसायटीने त्यास १९३० मध्ये जेम्स स्कॉट 
पाणरतोणिक बहाल केले. १९५२ मध्ये जमसन णफणझकल सोसायटीने त्यास मकॅ्स झलॅक पदक देऊन आपली 
गुिग्राहकता व्यक्त केली. 

 
पातििोतिकास पात्र ठिलेले संशोधन 

 
ववे्ह मेकॅणनक्स ककवा तरंग यंत्रशास्त्र या णवियाची सुरवात करून देण्याचा मान डी ब्रॉली या आद्य 

प्रवतसकाकडे जातो. डी ब्रॉलीने केलेले संशोधन सापेक्षतावादाला धरून आहे. तर त्या उलट श्रॉकडजरचे 
संशोधन असापेक्षातावाद के्षत्रात पडते. शुद्ध गणतकशास्त्राच्या भािेत बोलायचे असल्यास ज्या के्षत्रात 
श्रॉकडजरने संशोधन केले, तेथे प्रकाशाच्या गतीच्या मानाने कमी असलेली गती णवचारात घ्यावी लागते. 
सापेक्षतावादाला धरून गणित माडंल्यास, विसपटातील हायड्रोजन रेिातील सूक्ष्म फरक समजून येतात, 
पि काढलेली उत्तरे मात्र बरोबर असत नाहीत असे आपले मत श्रॉकडजरने व्यक्त केले होते. 
सापेक्षतावादाल धरून गणित माडंताना, काही मूलभतू स्वरूपाच्या अडचिी येतात आणि त्याचे णनवारि 
करि शक्य नाही असे त्यास आढळून आले. १९२८ मध्ये तरंग उपपत्तीला एक वगेळेच वळि देऊन 
णडरॅकने त्या अडचिीवर मात केली. गणितशास्त्राचा सखोल अभ्यास असिाऱ्या णडरॅकलाच तरंग 
उपपत्तीला वगेळे वळि देण्याचे कायस करता आले असले तरी त्याने माडंलेली कल्पना साधी व नैसर्मगक 
आहे. आणि णतच्यासाठी कोितीही णवशिे प्रकारची आधारतवव ेमाडंावी लागत नाहीत. अल्कली धातूच्या 
विसपटातील जोडीजोडीने असिाऱ्या दोन दोन रेिाचं्या स्पष्टीकरिासाठी १९२५ मध्ये उलेनबेक आणि 
गोडणश्मट यानी ऋिकिाला णफरकीचा गुिधमस आहे असे गृहीत धरले होते. णडरॅकने माडंलेल्या नव्या 
तरंग समीकरिानंी ऋिकिाच्या णफरकी गुिधमांचे आपोआपच स्पष्टीकरि णमळाले. उलेनबेक आणि 
गोडणश्मट यानी माडंलेल्या उपपत्तीची काही वैणशष्ट्ठे्य होती. ऋिकिाला काही तरी ठराणवक आकारमान 
आहे व णफरकीचा गुिधमस आहे असे मत त्यानी आपल्या उपपत्तीत माडंले होते. णफरकी असिाऱ्या 
णवदु्यतभारवाही वस्तूला चुबंकीय गुिधमस येत असल्याने, ऋिकिाला चुंबकीय मोमेन्ट आहे असे 
आपोआपच ठरत होते. हायड्रोजनच्या विसपटातील सूक्ष्म रेिाचें स्पष्टीकरि डी ब्रॉली-श्रॉकडजर उपपत्तीत 
णमळत नव्हते. ते स्पष्टीकरि णडरॅकच्या उपपत्तीत णमळते. त्याबरोबर त्याने असेही शोधून काढले की 
ऋिकि ऋिऊजाप्स्थतीमध्ये असिे शक्य आहे. णडरॅकची ही कलपना प्रथमदशसनी समाधानकारक 
वाटली नाही आणि बऱ्याच जिाना पटली नाही. परंतु ऋिणवदु्यतभारवाही ऋिकिाच्या अगदी णवरुद्ध 
प्रकारचा क्षि असिे शक्य आहे असे म्हिून णडरॅकने ऋिऊजाप्स्थतीचे स्पष्टीकरि णदले. यानंतर म्हिजे 
१९३२ मध्ये ॲन्डरसनने णवश्वणकरिात पॉणझरॉन कि असतात हा शोध लावल्याने, णडरॅकने माडंलेली 
ऋिउजाप्स्थती मान्य करावी लागली. नोबेल पाणरतोणिकाचा स्वीकार केल्यानंतर णडरॅकने णदलेल्या 
व्याख्यानात, ऋिकिाच्या अगदी णवरुद्ध प्रकारचा कि असिे कसे शक्य आहे या प्रश्नाचा उहापोह केला 
आहे. म्हिून त्या व्याख्यानातील सबंंणधत भाग या णठकािी उदधृत केला आहे.  
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“णनरणनराळ्या प्रकारचे सूक्ष्म कि णमळून वस्तूमात्राची णनर्ममती होते. एका वस्तूमात्राचे सवस सूक्ष्म 
कि एकमेकासारखे असतात असे प्रयोगणनष्ठ भौणतकीशास्त्रज्ञानी शोधून काढले आहे. वस्तूमात्राचं्या सूक्ष्म 
किापकैी काही कि णमश्र ककवा संयुक्त स्वरूपाचे असून, त्याहून साध्या स्वरूपाचे सूक्ष्म कि एकत्र येऊन 
ते णमश्र ककवा संयुक्त कि तयार झालेले असतात असे णदसून येते. परंतु असेही काही सूक्ष्म कि आहेत की 
ते संयुक्त ककवा णमश्र स्वरूपाचे आहेत असे म्हिता येत नाही. हे कि सयुंक्त ककवा णमश्र स्वरूपाचे आहेत 
असे अजूनपयसन्त णसद्ध करता आलेले नाही व कधी तरी ते णसद्ध होईल अशी आशाही नाही. अशा या 
अणतसूक्ष्म किाना प्राथणमक व मूलभतू कि म्हिायला हरकत नाही. 

 
सवस साधारि णवचाराचं्या दृष्टीने प्राथणमक व मूलभतू किाचं्या णनरणनराळ्या प्रकाराचंी संख्या शक्य 

णततकी कमी असावी असे वाटते. मूलभतू कि एकाच प्रकारचे असावते ककवा फार तर त्यात दोन प्रकार 
असाव े आणि त्या मूलभतू किापासून सवस प्रकारच्या वस्तूमात्राचंी णनर्ममती व्हावी ही कल्पना फार रम्य 
वाटते. परंतु याणवियी झालेल्या प्रयोगावरून मूलभतू किाचं्या प्रकाराचंी संख्या दोहोहून णकतीतरी जास्त 
आहे असे णदसून येते. खरे बोलायचे तर मूलभतू किाचं्या प्रकाराचंी संख्या गेल्या काही विात फार 
झपाट्याने-धास्ती वाटावी इतक्या झपाट्याने-वाढत गेली आहे.  

 
असे जरी असले तरी, पणरप्स्थती णततकीशी वाईट नाही. प्राथणमक मलूभतू कि आणि संयुक्त कि 

यामधला फरक अगदी काटेकोरपिे सागंता येत नाही. काही आधुणनक प्रायोणगक माणहतीचा अथस लावायचा 
असल्यास, कि णनमाि करता येतात व किाचंा णवनाश करता येतो असे समजाव े लागते. दुसऱ्या 
प्रकारच्या एका किातून एक कि बाहेर पडतो आहे असे णदसून आले तर तो दुसऱ्या प्रकारचा कि सयुंक्त 
कि आहे याची खात्री देता येत नाही. बाहेर पडिाऱ्या किाची नुकतीच णनर्ममती झाली असिेही शक्य 
आहे. त्यामुळे प्राथणमक कि आणि संयुक्त कि, यामधला फरक, काय सोईस्कर असेल त्यावरून 
ठरवायची गोष्ट आहे. या एका कारिामुळे, वस्तूमात्र एकाच प्रकारच्या किापासून ककवा फार तर दोन 
प्रकारच्या किापासून णनमाि झाले आहेत ही रम्य कल्पना सोडून देिे भाग आहे.  

 
या णठकािी मी अगदी साधे कि णवचारात घेिार आहे व फक्त ताप्त्वक दृष्टीने णवचार केल्यास, 

काय णनष्ट्किस णनघतात ते सागंिार आहे.  
 
साध्या किात पढुील कि मोडतात. 
 
(१) प्रकाशाचे घटक ते प्रकाशकि ककवा फोटॉन. 
 
(२) ऋिकि व नुकतेच सापडलेले पॉणझरॉन. 
 
पॉणझरॉन कि ऋिकिाचे दपसिणचत्र असून, ऋिकिावर ऋिणवदु्यतभार तर पॉणझरॉनवर 
धनणवदु्यतभार एवढाच दोहोत फरक आहे. 
 
(३) धनकि आणि शून्यकि यासारखे वजनदार कि. 
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ऋिकि व पॉणझरॉन या णवियीची उपपत्ती बरीच प्रगत झाली असल्याने, या दोन किाचंाच मी 
जास्त णवचार या णठकिी करिार आहे. 

— — — — 
 
प्राथणमक किाचं्या गुिधमाणवियीची माणहती, उपपत्तीच्या आधारे कशी काढता येते हे मी आता 

दाखविार आहे. किाचे काहीही गुिधमस असले तरी अशा किाचंी गती विसन करण्यासाठी एक 
सवससाधारि क्ाटंम मेकॅणनक्स ककवा क्ाटंम गतीशास्त्र आहे. परंतु किाची गती फारच मोठी नसली तरच ते 
क्ाटंम गतीशास्त्र वापरता येते व उपयोगी पडते. प्रकाशाच्या गतीशी तुलना करता येईल इतकी गती 
किाला असल्यास, सापेक्षतेचा पणरिाम णवचारात घ्यावा लागतो आणि तेथे सवससाधारि क्ाटंम गतीशास्त्र 
अनुपयुक्त ठरते. णवणशष्ठ गुिधमस असलेल्या शीघ्र गतीमान किाचं्या बाबतीत वापरता येईल अशा प्रकारचे 
सापेक्षतावादी क्ाटंम गतीशास्त्र अप्स्तत्वात नाही. तेव्हा सापेक्षतावादाच्या दृणष्टकोनातून क्ाटंम गतीशास्त्राचा 
णवचार करायचा असल्यास, किाच्या गुिधमाला काही बधंने घालावी लागतात. असे केले तर, 
सवससाधारि भौणतकीशास्त्राच्या तववाचं्या आधारे, ताणववक णवचार करून, आपल्याला किाणवियी माणहती 
णमळवता येते. 

 
अशा प्रकारची कायसपद्धती ऋिकि आणि पॉणझरॉन याचं्या बाबतीत यशस्वी ठरते. इतर प्रकारच्या 

किाचं्या बाबतीत वापरता येईल अशा प्रकारची कायसपद्धती लवकरच सापडेल अशी मला आशा आहे. 
ऋिकि आणि पॉणझरॉन याचं्या बाबतीत अंणगकारलेल्या कायसपद्धतीची मी थोडक्यात माणहती देिार आहे, 
व णतच्या आधारे ऋिकिाचे णफरकी गुिधमस कसे काढता येतात आणि त्यावरून तशाच प्रकारचे गुिधमस 
असिाऱ्या व ऋिकिाबरोमबर टक्कर झाल्यास दोन्ही किाचा णवनाश होण्याची शक्यता असलेल्या 
पॉणझरॉनच्या अप्स्तत्वाचा कसा अंदाज करता येतो हे मी सागिार आहे.  

 
अणभजात क्ाटंम गतीशास्त्रातल्या एका समीकरिाने आपि या णवचाराची सुरवात करू. 
 
W ही गणतक उजा आणि pv हा प्रवगे असिाऱ्या (v = 1, 2, 3 इत्यादी) किाच्या बाबतीत पुढील 

समीकरि लावता येते. 
 

W² 
—–P² – m² c² = 0----(1) 

C² 
 
या (1) समीकरिावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. गणतक उजा W ही धनसंख्या असल्यास ती mc² हून 

मोठी असायला पाणहजे, ककवा W ही गणतक उजा ऋि संख्या असल्यास, ती -mc² हून कमी असायला 
पाणहजे. 

 
———— 

 
व्यवहारात किाची गणतक ऊजा नेहमीच धनस्वरुपी असते. समीकरि क्रमाकं (१) नंतर 

माडंलेल्या समीकरिाचंा णवचार करता, (मूळ व्याख्यानात समीकरि क्रमाकं (१) नंतर बरीच समीकरिे 
माडंली आहेत) ऋिकिाला दोन प्रकारच्या गती आहेत असे णदसते. त्यातील एक प्रकारची गतीच 
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आपल्याला माणहत आहे. ऋिकिाची दुसऱ्या प्रकारची गती अशी आहे की ती गती णजतकी वाढते णततकी 
ऋिकिास कमी ऊजा असते व त्या ऋिकिाना थाबंवण्यासाठी त्याना ऊजा पुरवावी लागते.  

 
त्यामुळे आपल्या उपपत्तीत एक नवीन आधारतवव वापराव ेअसे मला वाटते. शक्य असलेल्या दोन 

गतीपकैी एकच गती ऋिकिाना असते हे ते आधारतवव होय. असे करण्याने एक अडचि उभी राहाते, 
कारि ऋिकिामध्ये काही बदल घडवनू आिल्यास, ऋिकिाच्या धनऊजाप्स्थतीचा ऋिऊजाप्स्थतीत 
बदल होईल. असा औपपणत्तक णनष्ट्किस आहे. तेव्हा जगातले सवस ऋिकि सुरुवातीला धनऊजाप्स्थतीत 
असले तरी काही काळानंतर त्यातील काहीना ऋिऊजाप्स्थती प्राप्त होईल. 

 
अशा रीतीने ऋिऊजाप्स्थती असिे शक्य आहे असे म्हिण्यात, प्रयोगानंी जे आपल्याला शक्य 

कोटीत आहे असे वाटले नाही ते तसे आहे असा ताप्त्वक णनष्ट्किस णनघतो. तेव्हा जे प्रयोगानी साध्य झाले 
नाही, ते ताणववक दृष्ट्ट्याही अप्स्तत्वात असिे शक्य नाही असे म्हिनू एक नवीन आधारतवव माडंण्याची 
जरूर नाही. त्याऐवजी धनऊजाप्स्थती व ऋिऊजाप्स्थती या दोन प्स्थतींचा काय अथस लावायचा त्याचा 
आपि णवचार केला पाणहजे. 

 
ऋि वैदु्यती के्षत्रातं या ऋिऊजाप्स्थतीची काय वतसिकू असेल याचा णवचार करता, नेहमीच्या 

ऋिणवदु्यतभाराऐवजी धनणवदु्यतभार धारि करिाऱ्या इलेक्रॉनच्या गतीचा त्या ऋिऊजाप्स्थतीशी संबधं 
आहे, असे ठरते. धनणवदु्यतभार धारि करिाऱ्या या इलेक्रॉनलाच सध्या पॉणझरॉन म्हितात. त्यामुळे 
ऋिऊजाप्स्थतीमधील ऋिकि म्हिजेच पॉणझरॉन असे समजण्याकडे कोिाचाही कल होईल पि असा 
णवचार करिे योग्य ठरिार नाही. कारि पॉणझरॉन नेहमीच ऋिऊजाप्स्थतीत असत नाहीत. परंतु 
ऋिऊजाप्स्थतीत असिारे ऋिकि आणि पॉणझरॉन यामधला संबधं अप्रत्यक्षरीत्या आपि प्रस्थाणपत करू 
शकता. 

 
यासाठी आपल्याला पॉलीचे अपवतसन तवव वापराव े लागत. या तववानुसार कोित्याही एका 

गतीप्स्थतीमध्ये एकच ऋिकि असिे शक्य आहे. आता आपि असे समजू या, की जगातल्या सवस 
ऋिऊजाप्स्थती ऋिकिानी भरल्या आहेत ककवा व्यापल्या आहेत, आणि त्यातील प्रत्येक 
ऋिऊजाप्स्थतीत एक एक ऋिकि आहे, आणि ऋिऊजाप्स्थती ऋिकिाकडून एकरूप भरून गेलेली 
पाहािे आपल्याला शक्य नाही. कोितीही ऋिऊजाप्स्थती ऋिकिाने भरून गेली नसल्यास, तो प्रकार 
एकरूपतेत बसिारा नाही. त्यामुळे तो आपल्या पाहाण्यात येईल आणि एकरूपतेत न बसिारा तो कि 
पॉणझरॉन असेल. 

 
ऋिकिाने न भरलेली ऋिऊजाप्स्थती ककवा त्या प्स्थतीला एक छोटासा शब्द वापरायचा 

असल्यास, त्या प्स्थतीला आपि ‘णववर’ असे म्हिू या. या णववराला धनऊजाप्स्थती असिार कारि तेथे 
ऋिऊजेची घट झालेली असिार. ‘णववर’ हा शब्द आपि वापरला तरी णववर म्हिजे एक साधा कि 
असून, तो कि पॉणझरॉन होय असे म्हििे हा आपल्या समीकरिात ऋिऊजा णमळण्याच्या अडचिीतून 
मागस काढण्याचा एकमेव उपाय आहे. हा णवचार मान्य केल्यास, पॉणझरॉन हा ऋिकिाचे दपसि प्रणतकबब 
आहे कारि त्याचा भार ऋिकिाइतकाच व त्यावरील णवदु्यतभार ऋिकिावरील णवदु्यतभाराइतकाच पि 
धनस्वरूपी आहे. हे प्रयोगाने जवळजवळ णसद्ध झाले आहे. ऋिकिाला जशी णफरकी असते, तशी णफरकी 



 अनुक्रमणिका 

पॉणझरॉनला असायला पाणहजे. परंतु पॉणझरॉनला णफरकी असते की नाही याचा प्रायोणगक णनिसय अद्यापी 
लागलेला नाही. 

 
ताप्त्वक दृष्ट्ट्या णवचार करता, धनऊजा असलेल्या ऋिकिाला ‘णववरामध्ये’ जाऊन ते णववर 

भरुन टाकिे शक्य व्हाव.े असे करण्याने जी ऊजा बाहेर पडेल ककवा मुक्तावस्थेत येईल ती ऊजा वैदु्यती 
चुंबकीय णवणकरिरूपाने णदसून येईल. असे झाल्यास ऋिकि व पॉणझरॉन यानंी एकमेकाचा णवनाश 
करण्याची ती एक प्रणक्रया आहे असे समजाव ेलागेल. याचं्याबरोबर उलटी प्रणक्रया म्हिजे वैदु्यती चुंबकीय 
णवणकरिापासून ऋिकि व पॉणझरॉन याचंी णनर्ममती घडून येिे शक्य आहे. अशा प्रकारच्या उलट प्रणक्रया 
संशोधकाचं्या पाहाण्यात आल्या आहेत असा माझा समज आहे. त्यामुळे सध्या या प्रणक्रयासंबंधी संशोधन 
चालू आहे.  

 
 

संशोधनाचे पतििाम 
 
तरंग गतीशास्त्राचा पाया डी ब्रॉलीने घातला. त्या पायावर श्रॉकडजर, णडरॅक आणि त्यासारखे इतर 

गणितज्ञ यानी तरंगगतीशास्त्राची भव्य इमारत रचली आहे. सूक्ष्म प्रिाली णवियीच्या उपपत्तीची माडंिी 
करण्यात, तरंगगतीशास्त्र आश्चयस कराव े इतक्या प्रमािात यशस्वी झाले आहे. हायझेनबगसने १९२५ मध्ये 
मणॅरक्स मेकॅणनक्स ककवा मणॅरक्स गतीशास्त्र या नवीन णवियाची स्थापना व माडंिी केली. मणॅरक्स 
गतीशास्त्रसुद्धा णनरणनराळ्या ताणववक प्रश्नाचा णनकाल लावण्यात अत्यंत यशस्वी झाले आहे. तरंगगतीशास्त्र 
व मणॅरक्स गतीशास्त्र या दोन्ही णवचारपद्धतीत समतुल्य आहेत व त्या दोन्ही पद्धतीनी ताणववक प्रश्नाचे 
एकच उत्तर येते असे श्रॉकडजरने १९२६ साली णसद्ध केले. तरंगगतीशास्त्र आणि मणॅरक्स गतीशास्त्र ही 
क्ाटंम गतीशास्त्राची दोन रूपे आहेत, कि णवियीच्या भौणतकी शास्त्रातील ताणववक प्रश्नाची उत्तरे 
शोधण्याच्या या दोन णवचारपद्धती आहेत. त्यातली कोिती पद्धत स्वीकारायची हे णवचारासाठी घेतलेल्या 
ताणववक प्रश्नाच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. शुद्ध भणूमती आणि पृथक्करिात्मक भणूमती ककवा analytical 
भणूमती यातील कोिती भणूमती स्वीकारायची हे ज्याप्रमािे णवचारासाठी घेतलेल्या प्रश्नाच्या स्वरूपावर 
अवलंबून असते, त्यासारखाच हा प्रकार आहे असे आपि समजले पाणहजे. 

 
———— 

  



 अनुक्रमणिका 

१९३४ या ििी नोबेल पातििोतिक तदले गेले नाही. 
 

१९३५ जेम्स चॅडतिक 
 

(१८९१– ) 
 

“शून्यकिाचं्या शोधाबद्दल नोबेल पातििोतिक” 
 

चतित्र 
 

२० ऑक्टोबर १८९१ रोजी, इंग्लंडमधील मचेँस्टर या शहरी जेम्स चॅडणवकचा जन्म झाला. 
मचेँस्टर सेकंडरी स्कूलमध्ये त्याचे शालेय णशक्षि झाले. त्यानंतर मचेँस्टर णवद्यापीठात त्याने 
णवश्वणवद्यालयीन णशक्षि घेतले. १९०८ मध्ये त्याने भौणतकीशास्त्राच्या अभ्यासासाठी खास उघडलेल्या 
मचेँस्टर णवद्यापीठाच्या ऑनसस स्कूलमध्ये प्रवशे णमळणवला. १९११ मध्ये भौणतकीशास्त्राचा पदवीधर 
झाल्यानंतर त्याने तेथेच रदरफोडसच्या मागसदशसनाखाली णकरिोत्सगाणवियी संशोधन केले. १९१३ मध्ये 
त्यास १८५१ प्रदशसन णशष्ट्यवृत्ती णमळाली व तो शालसटनबगसमधील णफणझकाश टेकणनश 
णरकसानस्टाल्टमधील प्रो. एच्. गायगर याचं्या हाताखाली संशोधन करण्यासाठी जमसनीस गेला. जमसनीत 
संशोधनकायस करीत असतानाच, पणहल्या महायुद्धास सुरवात झाली. त्यामुळे शत्रुराष्ट्राचा नागणरक म्हिून 
जमसन सरकारने त्यास स्थानबद्ध केले. महायुद्ध सपेंपयसन्त रुलेबने येथील युद्धकैद्याचं्या छाविीत त्यास 
राहाव ेलागेल. महायुद्ध सपंल्यानंतर त्याची सुटका झाली व तो इंग्लंडला परतला. 

 
१९१९ मध्ये केप्म्ब्रजमधील गॉनप्व्हल व केअस कॉलेजची त्यास णशष्ट्यवृत्ती णमळाली. त्या 

णशष्ट्यवृत्तीच्या आधारे त्याने त्या कॉलेजात अिुगभसणवियक संशोधन केले. १९२१ मध्ये त्यास त्या कॉलेजची 
फेलोणशप णमळाली. त्यानंतर दोन विानी १९२३ मध्ये त्यास केप्म्ब्रजच्या कॅन्हेप्न्डश प्रयोगशाळेच्या संशोधन 
णवभागाचा सहाय्यक संचालक नेमण्यात आले. १९३१ मध्ये णलव्हरपूल णवद्यापीठाने त्यास भौणतकीशास्त्राचा 
प्राध्यापक नेमले. दुसऱ्या महायुद्धकाळात त्याने न्यू मेप्क्सकोमधील सातंा फे संशोधन केन्द्रात काम केले. 
१९४८ साली त्यास केप्म्ब्रजमधील गॉनप्व्हल व केअस कॉलेजचा प्रमुख नेमण्यात आले.  

 
१९२७ साली त्यास लंडनच्या रॉयल सोसायटीची फेलोणशप णमळाली. १९३२ साली त्यास हु्यजेस 

पदक व १९५० मध्ये कोपले पदक णमळाले. १९४५ साली त्यास नाइटहूड णमळाली व तेव्हापासून तो सर 
जेम्स चॅडणवक या नावाने ओळखला जाऊ लागला.  

 
पातििोतिकास पात्र ठिलेले संशोधन 

 
णकरिोत्सगी मलूतववाचें णवघटन होताना, त्यातून अल्फा व बीटा कि आणि गमॅा णकरि बाहेर 

पडतात. अल्फा कि म्हिजे दोन ऋिकिावरील णवदु्यतभाराइतका पि धन णवदु्यतभार धारि करिारा 
हेणलयम अिू होय. म्हिजे हेणलयम अिूतून दोन ऋिकि काढून घेतल्यावर मागे राणहलेला शिे हेणलयम 
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अिू म्हिजे अल्फा कि होय. णवसाव्या शतकाच्या सुरवातीला मूलतववामध्ये त्याच्या अिूभाराच्या 
संख्येइतके ऋिकि व धनकि असतात असे समजत असत. त्या कल्पनेप्रमािे हेणलयम अिूमध्ये चार 
ऋिकि व चार धनकि आहेत असे समजत असत. त्यानंतर अिुरचनेणवियीच्या कल्पना स्पष्ट 
झाल्यानंतर, दोन धनकिाइतका धनणवदु्यतभार धारि करिाऱ्या अिुगभाभोवती दोन ऋिकि णफरत 
असतात अशी कल्पना मान्य झाल्यावर हेणलयमचा अिुगभस म्हिजे अल्फाकि असे ठरले. अणतशय मोठ्या 
वगेाने धाविारे ऋिकि म्हिजे बीटा कि होत असेही त्याबरोबर ठरले. 

 
णनरणनराळ्या मूलतववाचं्या अिुगभापकैी सवात साधा व समजायला सोपा अिुगभस हायड्रोजनचा 

आहे. त्या अिुगभावर एक धनकिाएवढा म्हिजे + e इतका णवदु्यतभार आहे, व त्याचा भार जवळ जवळ 
हायड्रोजनच्या अिूभाराइतका आहे. ऋिकिावर - e इतका णवदु्यतभार असून, त्याचा भार हायड्रोजन 
अिूच्या भाराच्या तुलनेने नगण्य आहे. सध्याच्या मान्य कल्पनाप्रमािे हायड्रोजनचा अिूगभस एक मूलभतू 
कि आहे. त्या किास प्रोटॉन ककवा धनकि असे नाव देण्यात आले आहे म्हिजे हायड्रोजन अिुचे णचत्र 
थोडक्यात पुढीलप्रमािे होते. हायड्रोजन अिुच्या कें द्रस्थानी एक प्रोटॉन ककवा धनकि असतो व एक 
ऋिकि त्याभोवती णफरत असतो. हेणलयम अिुचा भार हायड्रोजन अिुच्या भाराच्या चौपट आहे. म्हिजे 
हेणलयमचा अिुभार ४·००३ आहे. अिुचा भार जास्त करून अिकुें द्रात असतो असे असल्याने, हेणलयमच्या 
अिुकें द्रात चार धनकि असावते हे उघड आहे. पि हेणलयमच्या अिुकें द्रावरील ककवा अिुगभावरील 
णवदु्यतभार +4 e असण्याऐवजी +2 e आहे. तेव्हा हेणलयमच्या अिुगभात ४ धनकिाचं्या जोडीला दोन 
ऋिकि असावते अशी कल्पना करीत असत याचप्रमािे इतर मूलतववाचं्या अिचु्या बाबतीत णवचार करीत 
असत. उदाहरिाथस सोडीयमच्या अिुगभात २३ धनकि व १२ ऋिकि, पोटॅणशयमच्या अिुगभात 3 e 
धनकि व २० ऋिकि आहेत असे म्हित असत. अिचु्या रासायणनक अिुभाराजवळच्या पूिांकाइतके 
धनकि अिुगभात आहेत व त्याचं्या जोडीला ऋिकि अशा संख्येने आहेत की अिुगभावरचा एकंदर 
धनणवदु्यतभार, अिुगभाभोवती णफरिाऱ्या ऋिकिाचं्या ऋिणवदु्यतभाराइतका होईल-म्हिजे अिुचा 
एकंदरीत णवचार करता अिुवर धन ककवा ऋि कोिताच णवदु्यतभार नाही. अिगुभाभोवती णफरिाऱ्या 
ऋिकिाचंी संख्या मूलतववाच्या अिुक्रमाकंाइतकी असते. 

 
सध्या मान्य असलेल्या अिुरचनेच्या कल्पनेप्रमािे अिुचा भार A असल्यास, त्यावरून त्या 

अिुतील धनकिसंख्या कळते. मूलतववाचा अिुक्रमाकं Z असल्यास, त्यावरून त्या मूलतववाच्या 
अिुगभावर णकती धनणवदु्यतभार आहे ते समजते, व (A-Z) या संख्येने अिुगभाभोवती णकती ऋिकि 
प्रदणक्षिा करीत आहेत ते समजते. भौणतकीशास्त्रातील सध्याच्या प्रथेप्रमािे मूलतववाचा भार क्रमाकं व 
अिुक्रमाकं मलूतववाच्या रासायणनक सकेंतणचन्हाच्या बाजूला णलणहतात. हेणलयमचा अिुगभस ⁴₂He ककवा 
₂He⁴ या णचन्हाने दाखणवतात. आवतसनसारिीतील णतसऱ्या मूलतववाचे-णलणथयमचे दोन एकस्थानी आहेत. 
एकाचा अिूभार ६ आहे व दुसऱ्याचा ७ आहे. हे दोन अिगुभस ⁶₃Li व ⁷₃Li या णचन्हानी दाखवतात. अिुगभात 
ऋिकि असू शकतात. या उपपत्तीप्रमािे णवचार केल्यास, ६ अिुभाराच्या णलणथयमच्या अिुगभात ६ 
धनकि व ३ ऋिकि आहेत; व ७ अिुभाराच्या णलणथयमच्या अिुगभात ७ धनकि व ४ ऋिकि आहेत. 
दोन्ही एकस्थानीमध्ये अिुगभाभोवती ३ च ऋिकि प्रदणक्षिा घालीत असतात. चडॅणवकने शून्यकिाचा 
शोध लावण्याआधी अिगुभात ऋिकि असिे शक्य आहे असे समजत असत. अिगुभात ऋिकि असिे 
शक्य आहे असे एकीकडे म्हित असता, णवरुद्ध णवदु्यतभार असिारे धनकि व ऋिकि एकत्र राहून 
आपले स्वतंत्र अप्स्तत्व कसे णटकवनू आहेत याचे उत्तर णमळत नव्हते. मान्य तववाप्रमािे धन व ऋि 
णवदु्यतभारानी एकमेकाचे उदासीनीकरि करायला पाणहजे होते. पि तरीही अिुगभात धन व ऋि कि 
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आहेत असे म्हित होते. शून्यकिाचं्या शोधाअगोदरची पणरप्स्थती समजावनू घेतल्यानंतर आता आपल्याला 
चॅडणवकच्या नोबेल व्याख्यानाकडे वळायला हरकत नाही. या णठकािी त्या व्याख्यानाचा काही भाग णदला 
आहे.  

 
“शून्यकिाच्या गुिधमासारखे गुिधमस असिारे व शून्यणवदु्यतभार धारि करिारे कि अिुगभात 

असावते असे मत, रदरफोडसने प्रथमतः १९२० साली प्रगट केले. हायड्रोजन अिूमध्ये धनकि व ऋिकि 
ज्याप्रमािे एकत्र असतात म्हिजे धनकिाभोवती ऋिकि प्रदणक्षिा करीत असतो त्याहून काहीतरी 
वगेळ्या प्रकारे धनकि व ऋिकि अिुगभात एकमेकाचं्या जवळ येतील व त्यामुळे मुळीसुद्धा णवदु्यतभार 
नसलेला व जवळ जवळ धनकिाइतका भार असलेला कि तयार होईल. वस्तूमात्रातील दोन मूलभतू 
किापासून अिुगभस तयार होण्याच्या णक्रयेतील पणहले पाऊल म्हिजे अशा प्रकारच्या णवदु्यतभाररणहत व 
धनकिाइतका भार असिाऱ्या किाची णनर्ममती हे होय असे रदरफोडसचे मत होते. शून्यकिाची णनर्ममती 
कशी होते हे लक्षात आले की जास्त वजनदार अिुगभाची णनर्ममती कशी होत असावी याची कल्पना करता 
येते. आपि माडंलेल्या कल्पनेप्रमािे शून्यकिाचंी णनर्ममती होत असल्यास, अशा शून्यकिाचे गुिधमस 
काहीसे णवणशष्ठ व णचत्तवधेक असतील असे त्यास वाटत होते. 

 
अिुगभामध्ये शनू्यकिाचंी णनर्ममती होत असावी हे रदरफोडसचे म्हििे पटण्यासारखे होते तरी 

शून्यकिाच्या अप्स्तत्वाचा काहीही प्रायोणगक पुरावा णमळत नव्हता. हायड्रोजन वायूमधून णवदु्यतणवमुक्ती 
करून शनू्यकिाचंी णनर्ममती करता येते का हे पाहाण्याचा प्रयत्न १९२१ मध्ये कॅव्हेप्न्डश प्रयोगशाळेतील 
ग्लॅसन आणि रॉबटसस या शास्त्रज्ञानी केला होता. परंतु त्याचं्या प्रयत्नास काहीही यश प्राप्त झाले नाही. 

 
रदरफोडसने कप्ल्पलेले शनू्यकि कदाणचत अप्स्तत्वात नसण्याची शक्यताही डोळ्याआड करता 

येत नव्हती. मी शनू्यकि शोधण्याचा वगेवगेळ्या प्रकारे प्रयत्न करून पाणहला. नणलकातून वगेवगेळ्या 
प्रकारे णवदु्यत णवमुक्ती करून, णकरिोत्सगी मलूतववाचं्या णवघटनाचा अभ्यास करून व अल्फाकिाचं्या 
माऱ्याने कृणत्रम णवघटन णक्रया घडवनू आिनू, यात कोठेतरी शून्यकि णनर्ममती होते का हे पाहाण्याचा मी 
प्रयत्न केला. 

 
त्यानंतर काही हलक्या ककवा अल्प अिुभाराच्या मूळ तत्वावर अल्फाकिाचंा मारा केल्यास, 

त्यातून गमॅाणकरि बाहेर पडतात असे बोथे व बेकर यानी प्रणसद्ध केले. बोथे व बेकर याचे संशोधन णनष्ट्किस 
प्रणसद्ध झाले. त्याचवळेी अच्. सी वबे्स्टरचे तशाच प्रकारचे-मूलतववावर अल्फाकिाचंा मारा करण्याचे 
प्रयोग कॅन्हेप्न्डश प्रयोग शाळेत चालू होते. आपल्या प्रयोगात णमळिाऱ्या कृणत्रम णकरिोत्सगाचा वबे्स्टरने 
जास्त कसोशीने अभ्यास केला. बेणरणलयमवर अल्फाकिाचंा मारा केल्यावर, त्यातून होिाऱ्या 
णकरिोत्सगाचे गुिधमस काहीतरी वगेळे व णवणशष्ठ प्रकारचे असल्याचे त्यास आढळले. ते गुिधमस त्या णवणशष्ठ 
णकरिोत्सगास का यावते याचे स्पष्टीकरि त्याला देता येईना. तेव्हा या णवणशष्ट णकरिोत्सगास शनू्यकि 
असावते असे मी सुचणवले, व माझ्या कल्पनेचा ककवा उपपत्तीचा खरेपिा पहाण्यासाठी, तो णकरिोत्सगस 
णवस्तारपात्रातून धाडून, णवस्तारपात्राचे फोटो घ्यायला मी साणंगतले. त्याप्रमािे प्रयोग झाला व 
णवस्तारपात्राचे बरेचसे फोटो घेण्यात आले. त्यावळेी काही थोड्याशा बीटा किाचं्या धावमागाचा पत्ता 
लागला. कशावर तरी आपटून परत णफरलेले ते ऋिकि असावते असे वाटले. परंतु अनपेणक्षत व वगेळे 
असे काहीही आम्हाला आढळले नाही.  
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िान्समध्ये ज्योणलओ-क्युरी पतीपत्नीसुद्धा बणेरणलयमवर अल्फाकिाचंा मारा केल्यावर णमळिाऱ्या 
णकरिोत्सगाचा अभ्यास करीत होते. अल्फाकिाचंा मारा केल्यावर बणेरणलयममधून होिारा णकरिोत्सगस 
एका छोट्याशा गवाक्षातून, त्यानी हवनेे भरलेल्या आयनीकरि पात्रातून जाऊ णदला. पॅराणफन मेि ककवा 
हायड्रोजन जास्त प्रमािात असिारी एखादी वस्तू गवाक्षापुढे णकरिोत्सगाच्या मागात ठेवली, तर 
आयनीकरि पात्रातील हवचेे जास्त आयनीकरि होत होते. पॅराणफन मेिातून अतीवगेवान धनकि बाहेर 
पडू लागल्याने हवचेे आयनीकरि वाढते असे त्यानी दाखवले.  

 
बेणरणलयममधून बाहेर पडिारा णकरिोत्सगस क्ाटंम णवणकरिाच्या स्वरुपाचा आहे असे धरल्यास, 

त्याच्या गुिधमाचे स्पष्टीकरि देता येत नव्हते. म्हिून मी बेणरणलयममधून होिाऱ्या णकरिोत्सगाचा अभ्यास 
करायला लगेच सुरवात केली. गायगर गिक यंत्र, णवस्तार पात्र व अणतदाब आयनीकरि पात्र या तीनही 
पद्धती वापरून मी त्या णवणकरिाचंा अभ्यास सुरू केला.  

 
बेणरणलयमवर अल्फा किाचंा मारा केल्यावर, त्यातून होिारा णकरिोत्सगस पॅराणफन मेिावर 

पडल्यावर त्यातून वगेवान कि बाहेर पडतात एवढेच नाही तर तो णकरिोत्सगस णलणथयम, बेणरणलयम, 
बोरॉन यासारख्या पदाथावर पडल्यावर त्यातून वगेवान कि बाहेर पडतात. परंतु णलणथयम, बोरॉन 
यासारख्या पदाथातून बाहेर पडलेले कि फक्त काही णमलीमीटरच हवतूेन जाऊ शकतात. आम्ही केलेल्या 
प्रयोगावरून असे णदसले की णलणथयम, बोरॉन यामधून बणेरणलयममधून होिारा णकरिोत्सगस जाऊ णदल्यास 
णमळिारे कि हे त्या त्या मूलतववाचे प्रत्याघात अि ु होत व णकरिोत्सगाचा त्या मूलतत्वाचं्या अिुवर 
आघात झाल्याने, त्याचं्या काही अिुना गती प्राप्त झालेली असते. 

 
बेणरणलयममधून होिारा णकरिोत्सगस णलणथयम, बोरॉनवर आदळल्यावर, प्रत्याघात अिु णमळतात 

हे णवस्तारपात्रात केलेल्या प्रयोगानंी दाखवता येते. या णवियीचे प्रयोग डॉ. फेदर व डॉ. डी यानी केले 
आहेत. 

 
णवस्तारपात्रात नायरोजन वायू भरून, त्यातून बेणरणलयममधून होिारा णकरिोत्सगस जाऊ देऊन, 

त्या णवस्तारपात्राचे फोटोग्राफ डॉ. फेदरने घेतले. त्यातील दोन फोटोग्राफमध्ये दोन तोकडे व गडद 
धावमागस णदसले. त्यातील प्रत्येक धावमागस बणेरणलयममधून होिारा णकरिोत्सगस नायरोजन अिुवर 
आदळल्याने णमळाला होता. त्यातील एक धावमागात, नायरोजन अिुवर दुसरा नायरोजन अि ु
आदळण्याने तयार झालेला कोन होता व तो कोन ९० अंशाचा होता. म्हिजे मूळचा धावमागस नायरोजन 
अिुचाच होता.  

 
अशा रीतीने बेणरणलयममधून होिारा णकरिोत्सगस क्ाटंम णवणकरिापेक्षा वगेळ्या प्रकारचा होता. 

मागात आलेल्या अिुवर आदळल्यावर, त्या अिलुा गती देण्याच्या गुिधमामुळे, बेणरणलयममधून होिाऱ्या 
णकरिोत्सगात कि बाहेर पडतात असा णनष्ट्किस णनघत होता. 

 
(पॅराणफन मेिातून उत्सजसन होिारे धनकि आणि प्रत्याघात अिू नायरोजनने भरलेल्या 

णवस्तारपात्रातून जास्तीतजास्त कोित्या वयोमयादेपयंत जाऊ शकतात हे मोजल्यास, बेणरणलयममधून 
होिाऱ्या णकरिोत्सगात असिाऱ्या किाचंा भार णकती असावा हे गणिताने काढता येते. धनकिाचा भार 
एक धरल्यास, बेणरणलयममधून बाहेर पडिाऱ्या किाचा भार ०.९ असावा असे ठरले.) 
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त्यामुळे बणेरणलयममधून उत्सजसन होिाऱ्या णवणकरिात कि असतात व या किाचंा भार 
धनकिाचं्या भाराइतका असतो असा णनष्ट्किस णनघतो. बेणरणलयममधून बाहेर पडिारे हे कि दहा ककबहूना 
वीस सेन्टीमीटर जाडीच्या णशशाच्या पत्र्यातून आरपार जाऊ शकतात असे समजून आले आहे. परंतु या 
किाइतकाच वगे असिारे धनकि अडवायला १/४ णमलीमीटर जाडीचा णशशाचा पत्रा पुरा पडतो. एकच 
भार व वगे असिाऱ्या किाचंी भेदकशक्ती त्या किावर असिाऱ्या णवदु्यतभाराने ठरत असल्याने, 
बेणरणलयममधून बाहेर पडिाऱ्या णवणकरिातील किावर अत्यतं अल्प णवदु्यतभार असला पाणहजे. त्यावर 
मुळीसुद्धा णवदु्यतभार नाही ही कल्पना त्यातल्या त्यात सहज पटण्यासारखी आहे. बेणरणलयममधून बाहेर 
पडिाऱ्या णवणकरिातील किाचा भार धनकिाइतका आहे व त्यावर शून्य णवदु्यतभार आहे असे धरल्यास, 
ते रदरफोडसने कप्ल्पलेले शून्यकि आहेत. बणेरणलयममधून होिाऱ्या णकरिोत्सगात शून्यकि असतात हे 
मान्य केल्यास, त्या णवणकरिाचं्या गुिधमाचे स्पष्टीकरि देता येते. 

 
धनकि व ऋिकि एकमेकाचं्या अगदी सणन्नध येऊन एक झाल्यास या एकीकरिामुळे शून्यकि 

तयार होईल या रदरफोडसच्या कल्पनेचा मी णनदेश केला आहेच. शनू्यकि हा एक जणटल कि आहे असा 
ग्रह प्रथमदशसनी होिे अगदी स्वाभाणवक होते. त्याउलट क्ाटंम मेकॅणनक्स शास्त्राप्रमािे धनकि व ऋिकि 
एकत्र आल्यास, त्या एकत्रीकरिामुळे हायड्रोजन अि ू तयार व्हावा. त्या शास्त्राच्या एकंदर माडंिीत 
शून्यकिाची रचना बसवता येत नाही, शून्यकि व धनभारवाही इलेक्रॉन (यालाच पॉणझरॉन असे नाव 
णमळाले आहे) एकत्र आल्यास धनकि तयार होईल असे समजिेही कठीि आहे. तेव्हा शून्यकि व 
धनकि हे प्राथणमक मूलभतू कि आहेत की नाहीत याचा उहापोह सध्या तरी करता येत नाही. कदाणचत 
एकाच मूलभतू वजनदार किाची ती दोन रूपे असतील.  

 
णकरिोत्सगी मूलतववातून बीटा णकरि कसे बाहेर पडतात याचे स्पष्टीकरि देण्यासाठी पुढील 

उपपत्ती वापरता येते. बीटा णकरिोत्सगाच्या वळेी अिुगभातील एका शून्यकिाचे धनकिात व ऋिकिात 
रूपातंर होते. त्यातील ऋिकि बाहेर जातो व धनकि अिुगभातच राहातो. अिुगभातील धनकिाचे 
शून्यकि व धनणवदु्यतभारवाही इलेक्रॉनमध्ये म्हिजे पॉणझरॉनमध्ये रूपातंर झाले तर या रूपातंरामुळे 
अिुगभातून पॉणझरॉन ककवा धनणवदु्यतभारवाही इलेक्रॉन बाहेर पडेल. कृणत्रम णकरिोत्सगात असा प्रकार 
कधी कधी आढळतो. 

 
तेव्हा शून्यकि → धनकि + ऋिकि 

n⁰ → p+ + e- 
धनकि → शून्यकि + पॉणझरॉन 

p → n⁰ + e+ 
 
अिुगभाबरोबर शून्यकिाचंी टक्कर झाल्यावर त्याचें प्रवगे मोजल्यास, शून्यकिाचं्या भाराच अंदाज 

करता येतो, असे मी या अगोदरच म्हटले आहे. पि हा अंदाज अचूक असत नाही. शून्यकिाच्या भाराच 
अचूक अंदाज करण्यासाठी अिुगभातून ज्यावळेी एक शून्यकि बाहेर पडतो. त्यावळेी त्या णवघटन-
प्रणक्रयेतील ऊजा सबंंधाचें मापन करायला पाणहजे. ड्युटेरॉनवर ककवा दोन अिुभाराच्या हायड्रोजनवर 
गमॅा णकरिाचा पणरिाम घडवनू, त्यातून शून्यकि बाहेर पडताना ऊजा संबधंाचा अभ्यास केल्यास 
शून्यकिाचा भार १ ००८५ आहे असे ठरते. हायड्रोजन अिुचा भार १•००८१ आहे. 
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वस्तूमात्रातून शून्यकि जात असता, त्याची अिुगभाबरोबर टक्कर झाल्यास त्याची ऊजा कमी 
होते. त्या उलट ऋिकिाची अिुगभाबरोबर टक्कर होऊनही त्याची ऊजा कमी होत नाही. शून्यकि 
हवतूेन गेल्यावर हवचेे णकती प्रमािात आयनीकरि होते हे डॉ. डीने मोजले आहे. डॉ. डीच्या प्रयोगाप्रमािे, 
शून्यकि तीन मीटर लाबंीचा मागस चालून गेल्यानंतर, एक आयनजोडी णनमाि होते तर मसॅीच्या 
प्रयोगाप्रमािे १०५ णकलोमीटर अंतर शून्यकि हवतूेन चालून गेल्यानंतर एक आयनजोडी णनमाि होत 
असावी. धनकिासारखे णवदु्यतभारवाही कि हवतूेन गेल्यावर हवचेे ज्या प्रमािात आयनीकरि होते 
त्यामानाने हा प्रकार काही तरी वगेळाच आहे. धनकि हवतूेन जात असता, ऋिकिाबरोबर टक्करी 
झाल्याने त्याची ऊजा कमी कमी होत शून्यावर येते. शून्यकिाची ऋिकिाबरोबर टक्कर होण्याच्या 
संभाव्यतेपेक्षा, त्याची अिुगभाबरोबर टक्कर होण्याची सभंाव्यता जास्त असली तरी अशा टक्करी क्णचतच 
घडून येतात. शून्यकि व अिुगभस यामधील अंतर १०-१२ सेंटीमीटरहून कमी असते. त्यावळेीच त्याचंा 
परस्परावर पणरिाम घडून येईल. शनू्यकि अिुगभावर आदळल्यास, शून्यकि जाण्याच्या णदशते बदल 
होईल व ज्या अिुगभावर तो आदळेल त्या अिुगभास ऊजा णमळून त्यामुळे आयन तयार होतील. प्रत्याघात 
अिुगभाचे अप्स्तत्व आयनीकरि पात्रात ककवा णवस्तारपात्रात, तो जाण्याच्या मागाचा मागोवा काढल्यास 
समजून येते. परंतु काहीवळेा, शून्यकि अिुगभावर आदळल्यावर, शून्यकि अिुगभात प्रवशे करतो व 
त्यामुळे अिुचे णवघटन होते. नायरोजनने भरलेल्या णवस्तार पात्रातून शनू्यकि जात असता, त्यानी 
नायरोजनच्या अिुगभात प्रवशे केल्याने घडून आलेली णवघटने. डॉ. फेदरच्या पाहाण्यात आली आहेत. 

 
———— 

 
जास्त अिुक्रमाकंाच्या मलूतववावर व इतर मलूतववावर शून्यकिाचंा मारा केल्यास, कृणत्रम 

णकरिोत्सगस सुरू होतो असे फमी व त्याचे सहकारी यानी दाखवले आहे. या कामी कमी ऊजा असलेले 
शून्यकि जास्त पणरिामकारक आहेत असेही त्यानी दाखवले आहे. 

 
संशोधनाचे पतििाम 

 
अिुगभाची रचना कशी असावी या णवियीच्या उपपत्तींचा इणतहास चॅडणवकच्या संशोधनाची 

माणहती देता देता णदला आहे. अिुगभाच्या णवघटनाणवियी जी माणहती उपलब्ध होती त्या माणहतीला 
अनुरूप अशा उपपवया माडंण्यात आल्या होत्या. णकरिोत्सगी मलूतववाचें आपसूक ककवा स्वयंस्फूतस 
णवघटन असो की मूलतववावर अल्फा किाचंा मारा करून, घडवनू आिलेले त्याचे कृणत्रम णवघटन असो, 
त्या दोहोंच्याही बाबतीत अिुगभाच्या रचनेणवियीच्या उपपवया वापरता येत होत्या. अिुगभातून धनकि 
अल्फाकिाच्या रूपाने जोडीने बाहेर पडतात ककवा बीटाकिाचं्या रूपाने ऋिकि बाहेर पडतात. तेव्हा 
अिुमध्ये धनकि व ऋिकि असतात याबद्दल काहीही शकंा नव्हती. पि अिुच्या णवघटनाबरोबर जे ऊजा 
फरक घडून येतात, त्याणवियी जास्त माणहती णमळाल्यावर, अिुगभाच्या रचनेचा अंदाज करिे 
णदवसेंणदवस कठीि होऊ लागले.  

 
चॅडणवकने शनू्यकिाचंा शोध लावल्याने अिुगभाच्या रचनेचा पुनर्मवचार करिे भाग पडले. 

अिुगभातून ज्याप्रकारे अल्फा कि बाहेर पडतात, त्याप्रमािे त्यातून शून्यकिही बाहेर पडतात. तेव्हा ते 
अिुगभात असले पाणहजेत हे उघड आहे. शनू्यकिाचा भार धनकिाच्या भाराइतकाच असल्याने 
अिुगभातील काही धनकिाऐवजी तेथे शून्यकि असतात, अशी कल्पना करिे फार सोपे होते. त्यामुळे 
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अिुगभाच्या भारात काही फरक होिार नव्हता. फक्त आवतसनसारिीतील मूलतववाच्या क्रमाकंास अनुरूप 
असा अिुगभावरील णवदु्यतभार आपल्या अप्स्तत्वाने त्यास देऊ शकतील इतके धनकि अिुगभात राहू 
णदले म्हिजे झाले. तसे केल्यास अिुगभाबाहेरील ऋिकिावरील ऋिणवदु्यतभाराइतकाच धनणवदु्यतभार 
अिुगभावर राहील व णशवाय अिुगभात ऋिकि राहू शकतात असे म्हिण्याची जरूर पडिार नाही. 
अिुगभाच्या रचनेची ही नवीन उपपत्ती स्वीकारताना, आिखी णकतीतरी गोष्टींचा णवचार करिे भाग होते 
मागातील काही अडचिी दूर केल्या तर नवीन अडचिी उद्भवत होत्या, व त्याचेंही णनराकरि करिे भाग 
होते. अिुमधून ऋिकि कसे बाहेर पडतात याचे स्पष्टीकरि देिे एक कठीि काम होते. कारि नवीन 
उपपत्तीप्रमािे अिुगभात ऋिकि मुळीच नसतात. अिगुभातील शून्यकि व धनकि कोित्या बळामुळे 
एकत्र राहातात हेही सागंिे आवश्यक होते. जुन्या उपपत्तीप्रमािे अिुगभात धनकि व ऋिकि असतात. 
धनकिावरील धनणवदु्यतभारामुळे त्याना ऋिणवदु्यतभारवाही ऋिकिाबद्दल आकिसि असते व 
आकिसिामुळे धनकि व ऋिकि एकत्र राहातात असे सागंता येत होते. 

 
अिुगभाच्या रचनेचा प्रश्न आता समाधानकारक सुटला आहे असे अजूनही म्हिता येत नाही. पि 

एक गोष्ट मात्र मान्य झाली आहे. अिुगभाबाहेर जेवढे ऋिकि असतात तेवढे धिकि अिुगभात असतात 
व अिुगभाचा भार पुरा करतील इतके शून्यकि त्यात असतात. णलणथयमच्या दोन एकस्थानासाठी 6/3Li, 
व 7/3Li अशा संज्ञा हल्ली वापरतात. त्याचा अथस णलणथयमच्या पणहल्या एकस्थानीच्या अिुगभात ३ धनकि 
व ६-३=३ शून्यकि आहेत. तर णलणथयमच्या दुसऱ्या एकस्थानीच्या अिुगभात ३ धनकि व ७-३=४ 
शून्यकि आहेत. मूलतववाच्या णनरणनराळ्या एकस्थानीत फरक असतो, तो त्या मूलतववाच्या अिुगभातील 
शून्यकिाचं्या सखं्येत 

 
चॅडणवकच्या संशोधनामुळे अिुरचनेच्या ताणववक णवचारसरिीत बदल झालाच, णशवाय 

प्रयोगतंत्रात बदल झाला तो वगेळाच. शून्यकिावर अणजबात णवदु्यतभार नसल्याने ते अिुगभाकडून मागे 
लोटले जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे अिूचे णवघटन घडवनू आिण्यासाठी त्याचा खूप उपयोग केला 
आहे. या णवियीची जास्त माणहती अनणरको फमीच्या संशोधनाची माणहती देताना देण्यात येईल. 

 
———— 
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१९३६ ण्हहक्टि फ्राण्न्सस हेस 
 

(१८८३- ) 
 

“तिश्वतकििाचं्या शोधाबद्दल नोबेल पातििोतिक” 
 

चतित्र 
 
१४ जून १८८३ रोजी, ऑप्स्रयाच्या स्टायणरया प्रातंातील ग्राझ शहराजवळील श्लॉस वाल्डस्टीन 

या गावात प्व्हक्टर िाप्न्सस हेसचा जन्म झाला. १८९३ पासून १९०१ पयसन्त त्याने ग्राझ येथील 
णजम्नॅणशयममध्ये शालेय णशक्षि घेतले. १९०१ ते १९०५ ही चार वि ेत्याने ग्राझ णवद्यापीठात णवश्वणवद्यालयीन 
णशक्षि घेतले. १९०५ ते १९०८ ही तीन वि ेत्याने प्व्हएन्ना णवद्यापीठात काढली. १९०६ साली त्याने ग्राझ 
णवद्यापीठाची पीएच्. डी. पदवी संपादन केली. णवशिे उल्लेखनीय णवद्याथी असे णशफारसपत्र त्याला त्या 
पीएच्. डी. पदवीबरोबर णमळाले होते.  

 
१९१० ते १९२० ही दहा वि े त्याने प्व्हएन्ना ॲकेडमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेने नव्याने स्थापन 

केलेल्या रेडीयम संशोधन केन्द्रात काढली. या काळात त्याने रेडीयमच्या णवणवध गुिधमासंबधंी संशोधन 
केले, व णशक्षक म्हिून काम करण्याची प्व्हएन्ना णवद्यापीठाकडून परवानगी णमळणवली. १९२० मध्ये ग्राझ 
णवद्यापीठाने त्याची प्राध्यापक म्हिून नेमिूक केली. १९२१ साली मुद्दाम रजा काढून तो अमेणरकेला गेला व 
१९२१ ते १९२३ ही दोन वि ेत्याने युनायटेड स्टेट्स रेडीयम कापोरेशनच्या संशोधन प्रयोगशाळेचा संचालक 
म्हिून काम केले. प्रयोगशाळेचा सचंालक म्हिून कायस करीत असतानाच, तो वॉकशग्टनमधील ब्युरो ऑफ 
माइन्सचा (खाि खात्याचा) सल्लागार भौणतकीशास्त्रज्ञ होता. १९२३ मध्ये ग्राझला परत येऊन त्याने पनु्हा 
प्राध्यापकीय जीवनाला सुरवात केली. १९२५ मध्ये ग्राझ णवद्यापीठाने त्यास प्रायोणगक भौणतकीशास्त्राचा 
प्रमुख प्राध्यापक नेमले. १९३१ मध्ये इन्सब्रुक या ऑप्स्रयन शहरात नव्याने सुरू केलेल्या रेडीएशन णरसचस 
इप्न्स्टटू्यटचा प्रमुख व भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक अशी त्यास नेमिकू णमळाल्याने तो इन्सब्रुक शहरी 
राहायला गेला. १९३८ मध्ये न्यूयॉकस मधील फोडसहॅम णवद्यापीठाने त्यास भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्हिनू 
नेमल्यानंतर तो अमेणरकेत राहू लागला व तेथेच त्याचे उवसणरत आयुष्ट्य गेले.  

 
अमेणरकन णफणझकल सोसायटीचे व प्व्हएन्नाच्या सायन्स ॲकेडमीचे सभासदत्व त्यास णमळाले 

आहे. फोडसहॅम णवद्यापीठाने त्यास माननीय एस सी.डी. पदवी देऊन आपली गुिग्राहकता व्यक्त केली आहे.  
 

पातििोतिकास पात्र ठिलेले संशोधन 
 
णकरिोत्सगस व वातावरिातील णवदु्यतभार या दोन णवियात हेसने णवशिे संशोधन केले. काही 

ठराणवक वजनाच्या रेडीयममध्ये उष्ट्िताणनर्ममती कशी होते याणवियी त्याने १९१२ मध्ये संशोधन केले. काही 
ठराणवक वजनाच्या रेडीयममधून ठराणवक वळेात उत्सर्मजत होिाऱ्या अल्फा किाचंी संख्या णकती असते हे 
ठरणवण्यासाठी त्याने १९१८ मध्ये संशोधन केले. वातावरिाची णवदु्यतवहनक्षमता अभ्यासिे हे त्याच्या 
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वातावरिातील णवदु्यतभाराणवियीच्या संशोधनाचे उणद्दष्ट होते. हे संशोधन करता करता, त्याने 
णवश्वणकरिाचंा शोध लावला व त्या शोधाबद्दलच त्यास नोबेल पाणरतोणिक णमळाले. 

 
णवदु्यत णवरोधक पदाथाचे सपूंिस आवरि घातलेल्या धातूच्या पट्टीवर णवदु्यतभार येण्याची तजवीज 

केली व अशी णवदु्यत णवरोधकात गंुडाळलेली णवदु्यतभारवाही धातूची पट्टी हवते ठेवल्यास, णतच्यावरील 
णवदु्यतभार भराभर कमी होत असल्याने हवमेध्ये थोडीशी णवदु्यतवहनक्षमता आहे असा अठराव्या शतकाच्या 
शवेटच्या दशकात शास्त्रज्ञाचंा समज झाला. काहीतरी कारिाने पट्टीवरील णवदु्यतभार आपसुक कमी होतो 
ही कल्पना त्यावळेच्या शास्त्रज्ञानंा पटत नव्हती. हवमेध्ये णवदु्यतवहनक्षमतेचा गुिधमस आहे की नाही हे 
शोधून काढण्यासाठी एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात बरेचसे प्रयोग करण्यात आले. परंतु त्या 
प्रयोगातून अप्स्तपक्षी ककवा नाणतस्पक्षी णनःसणंदग्ध पुरावा णमळाला नाही. १८८० मध्ये सी. व्ही. बॉइज याने 
केलेल्या प्रयोगामुळे हवचे्या णवदु्यतवहन क्षमतेबद्दल संशय राणहला नाही. क्ाटसझच्या लाबं व बारीक सळीला 
आणि क्ाटसझच्या तोकड्या पि जाड सळीला, सुविसपत्र णवदु्यतमापी जोडून, त्याची परस्परापासून दूर 
झालेली सुविसपते्र णकती वगेाने खाली येतात हे बॉइजने अभ्यासले. क्ाटसझच्या लाबं व बारीक सळीला 
ककवा क्ाटसझच्या तोकड्या पि जाड सळीला जोडलेल्या णवदु्यतमापीची सुविसपते्र सारख्याच वगेाने खाली 
येतात असे त्यास आढळले. क्ाटसझच्या सळीवरचा णवदु्यतभार आपसुकच कमी होत असता ककवा त्याला 
काही कारिाने गळती लागत असती तर तोकड्या पि जाड सळीला जोडलेल्या णवदु्यतमापीची सुविसपते्र 
झपाट्याने खाली यायला पाणहजे होती. तेव्हा सळीवरच्या णवदु्यतभाराला गळती लागत नाही व हवचे्या 
णवदु्यतवहन क्षमतेमुळे क्ाटसझच्या सळीवरील णवदु्यतभार कमी होतो असे ठरले. 

 
एकोणिसाव्या शतकाच्या शवेटास याच णवियासंबधंी जे. एल्स्टर व एच्. एफ्. गीटेल यानी पनु्हा 

एकदा संशोधन केले. सुविसपत्र णवदु्यतमापीवर त्यानी अशा तऱ्हेचे संपूिस आवरि घातले की 
णवदु्यतमापीतील हवा जरासुद्धा बाहेर पडत नव्हती की बाहेरची हवा आत प्रवशे करू शकत नव्हती. 
तरीसुद्धा णवदु्यतमापीची दुरावलेली सुविसपते्र अस्ते अस्ते खाली आली. तेव्हा हवमेध्ये णवदु्यतवहनक्षमतेचा 
गुिधमस आहे हे णनःसंशय णसद्ध झाले. 

 
सीलबंद केलेल्या पात्रातील हवचे्या णवदु्यतवहन क्षमतेचा सी.टी आर णवल्सनने १९०० साली 

पद्धतशीर अभ्यास केला. णवदु्यतणवरोधकात शक्य असलेल्या बारीक सारीक दोिावर उपाय म्हिून त्याने 
णवदु्यतमापी ज्यावर ठेवला होता त्या णवदु्यतणवरोधक पदाथाला एक धातुपट्टी जोडून ती त्याने 
सुविसपत्रणवदु्यतमापीच्या सुरवातीच्या णवदु्यतणवभवाला ठेवली होती. णवदु्यतणवरोधकात दोि उत्पन्न झाल्यास 
णवदु्यतमापीवर एकच पणरिाम णदसून आला असता. हवतूेन णवदु्यतवहन झाल्याने णवदु्यतमापीच्या 
सुविसपत्राचें णवदु्यतणवभव कमी झाल्यास, णवदु्यतणवरोधकातील दोिामुळे सुविसपत्रामध्ये णवदु्यत येऊ लागेल. 
णवदु्यतमापीची सुविसपते्र मंद गतीने का होईना खाली येतात त्यावरून हवमेध्ये णवदु्यतवहनक्षमतेचा गुिधमस 
असल्याचे णसद्ध झाले. हवा णवदु्यतवहनक्षम असते एवढेच नाही तर आपली णवदु्यतवहनक्षमता ती खूप 
वळेपयसन्त णटकव ूशकते हेही सी. टी. आर. णवल्सनने णसद्ध केले.  

 
या सुमारास म्हिजे १९०० च्या सुमारास वायूंच्या णवदु्यतवहन क्षमतेणवियी आिखी एक माणहती 

उपलब्ध झाली. वायुमधून क्षणकरि जाऊ णदले ककवा णकरिोत्सगी मलूतत्वातून बाहेर पडिारे णकरि जाऊ 
णदले तर वायूमध्ये णवदु्यतवहनक्षमतेचा गुिधमस येतो असे आढळले. या प्रकारचे स्पष्टीकरि जे.जे.थॉमसनने 
णदले. क्षणकरिामुळे ककवा णकरिोत्सगामुळे वायुरेिूचे णवभाजन होऊन, धन व ऋि णवदु्यतभारवाही आयन 
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तयार होतात असे थॉमसनचे म्हििे होते. पि एकदा आयनीकरि झालेला वाय ू तसाच राहू णदला व 
त्यावर क्षणकरिाचंा ककवा णकरिोत्सगाचा पणरिाम होत नाही असे झाले तर तयार झालेले आयन 
परस्पराशी सयंोग पावनू मूळचा वायुरेिू तयार होतो आणि वायूमध्ये णदसू लागलेली णवदु्यतवहनक्षमता 
नाहीशी होते. तेव्हा या प्रयोगाने असे ठरत होते की हवतेील ककवा पृथ्वीच्या पोटातील णकरिोत्सगी 
पदाथातून बाहेर पडिाऱ्या णकरिामुळे हवमेध्ये णवदु्यतवहनक्षमता येते. रदरफोडसने १९०३ मध्ये केलेल्या 
एका प्रयोगामुळे या कल्पनेला दुजोरा णमळाला. बंद पात्राभोवती णशशाच्या पत्र्याचे सवस बाजूने आवरि 
घातले तर त्या पात्रातील हवचेे आयनीकरि तीस टक्क्याने कमी होते. आवरिासाठी वापरलेल्या 
णशशाच्या पत्र्याची जाडी वाढवत नेल्यास, आयनीकरि जास्त कमी व्हाव ेअशी अपेक्षा होती व ती अपेक्षा 
णशशाच्या दोन इंच जाडीपयसन्त खरी ठरली. पि दोनइंचाहूनही जास्त जाडीचा णशशाचा पत्रा वापरला तरी 
हवचेी णवदु्यतवहनक्षमतातीस टक्क्याहून जास्त कमी होत नव्हती. णकरिोत्सगी पदाथातून α, β व γ 
(अल्फा, बीटा व गमॅा) असे तीन तऱ्हेचे णकरि बाहेर पडत असतात. त्यापैकी फक्त गमॅा णकरि दोन 
इंचाहून जास्त जाडीच्या पत्र्यातून पलीकडे जाऊ शकातात. तेव्हा असा णनष्ट्किस णनघत होता की गमॅा या 
भेदक णकरिामुळे बंद पात्रातील हवचेे बहुताशंाने आयनीकरि होत असाव ेव बंद पात्राच्या बाजूमध्ये सूक्ष्म 
प्रमािात असिाऱ्या णकरिोत्सगी पदाथामुळे हवचे्या आयनीकरिास थोड्या प्रमािात मदत होत असावी. 
त्यानंतर झालेल्या संशोधनाने या णनष्ट्किास पुष्टी णमळत गेली. बंद पात्रातील हवचेे आयनीकरि 
समुद्रसपाटीला जणमनीवर णजतके असते त्यापेक्षा ते गोठलेल्या सरोवरावर व समुद्रावर बरेच कमी असते 
असे आढळले. त्याउलट बंद पात्रातील हवचे्या आयनीकरिाचे अचूक मापन केल्यानंतर, हवचेे 
आयनीकरि फक्त गमॅा णकरिामुळेच होते की काय याबद्दल शकंा णनमाि झाली. 

 
हवचे्या आयनीकरिाणवियी जास्त माणहती णमळणवण्यासाठी समुद्रसपाटीवर होिारे हवचेे 

आयनीकरि व समुद्रसपाटीपासून तीनश ेमीटर ककवा त्याहून अणधक उंचीवर होिारे हवचेे आयनीकरि 
याची तुलना करिे जरूर होते. तीनश ेमीटर हवतूेन प्रवास करता करता गमॅा णकरिाचें शोिि होते असे 
माहीत झाल्याने, पृथ्वीतलापासून णनघिारे गमॅा णकरि तीनश ेमीटरहून जास्त उंचीवर पोचिार नाहीत व 
त्या ककवा त्याहून अणधक उंचीला हवचेे आयनीकरि कमी व्हाव े ककवा अणजबात असू नये असे अपेणक्षत 
होते. प्रत्यक्ष प्रकार या अपेके्षप्रमािे आहे की नाही हे ठरणवण्यासाठी १९१० मध्ये टी वुल्फ याने पॅणरसमधील 
तीनश ेमीटर उंचीच्या ईफेल स्तंभाच्या तळाशी व शीिसभागी असलेल्या हवचे्या आयनीकरिाचे मापन केले, 
तेव्हा स्तंभाच्या तळाशी असलेल्या हवचे्या आयनीकरिापेक्षा स्तंभाच्या शीिसभागी असलेल्या हवचेे 
आयनीकरि पन्नासहू अणधक टके्क असल्याचे आढळले. पृथ्वीतळातून होिाऱ्या णकरिोत्सगामुळे हवचेे 
आयनीकरि होत असते असे मानल्यास, स्तंभाच्या शीिसभागी असलेल्या हवचेे आयनीकरि अपेणक्षल्यापेक्षा 
जास्तच होते. ईफेल स्तंभाच्या लोखंडी पट्ट्यावर हवतेील णकरिोत्सगी पदाथस बसल्याने स्तंभाच्या 
शीिसभागी असलेल्या हवचेे आयनीकरि होत असाव ेअसे एक कारि सागंता येत होते. तेव्हा उंचीवरील 
हवचे्या आयनीकरिाच्या मापनासाठी णवदु्यतमापी बलूनमधून वर नेला पाणहजे असे ठरले. हा प्रयोग १९०९ 
सालीच झाला होता. तेव्हा तेराश े मीटर उंचीवरील हवचेे आयनीकरि समुद्रसपाटीवरील हवचे्या 
आयनीकरिाच्या एकचतुथांशाइतके असल्याचे आढळले होते. पि हा प्रयोग करताना णवदु्यतमापीची 
काहीशी मोडतोड झाल्याने हा प्रयोग पुन्हा नव्याने करिे भाग होते. १९१० व १९११ साली ऐ. गॉकेल याने 
णवदु्यतमापी बरोबर घेऊन प्स्वत्झरलंडमध्ये बलूनमधून उड्डािे केली, व पंचेचाळीसश ेमीटर उंचीपयसन्तच्या 
हवचेे क्रमवार आयनीकरि मोजले. तेव्हा जणमनीपासून उंचीवर जाऊ लागले की हवचेे आयनीकरि कमी 
कमी होत जाते असेच आढळले. पि पृथ्वीतलापासून होिाऱ्या णकरिोत्सगामुळेच हवचेे आयनीकरि होत 
असल्यास, हवचेे आयनीकरि उंचीप्रमािे णजतके कमी व्हायला पाणहजे होते णततके ते होत नव्हते. 



 अनुक्रमणिका 

अपेणक्षल्यापेक्षा हवचेे जास्त आयनीकरि आहे असे गॉकेलला आढळले.परंतु गॉकेलने वापरलेली उपकरिे 
सदोि असल्याने त्याचे णनष्ट्किस णवश्वासाहस नाहीत असे ठरले. 

 
वुल्फने ईफेल स्तंभाच्या तळाशी व शीिसभागी असलेल्या हवचेे आयनीकरि मोजण्याच्या प्रयोगाचा 

वृतातं वाचल्यावर आपिही अशाच प्रकारचे प्रयोग करून पहाव े असे हेसला वाटले. तोपयसन्त झालेल्या 
प्रयोगाच्या वृत्तातंाच्या अभ्यासावरून हवचे्या आयनीकरिाचे कारि काहीतरी अज्ञात आहे असे त्यास 
वाटत होते. पृथ्वीतलापासून णनघालेल्या गमॅा णकरिामुळे णकती उंचीवरच्या हवचेे आयनीकरि होऊ शकते 
याचे अचूक मोजमापन करिे हे त्याने आपल्या प्रयोगाचें पणहले उणद्दष्ट ठरणवले. त्याने आपले प्रयोग 
प्व्हएन्नाला केले व गमॅा णकरि णमळवण्यासाठी दीड गॅ्रम रेडीयम वापरले. जणमनीपासून पाचश े मीटर 
उंचीवर जाईपयसन्त गमॅा णकरि हवमेध्ये पूिसपिे शोिले जातात असे त्यास आढळले. म्हिजे पाचश ेमीटर 
ऊंचीनंतर, पृथ्वीतलापासून णनघालेल्या गमॅा णकरिाचा काहीही प्रभाव पडिार नाही, असे त्याने ठरणवले. 
त्यानंतर दाब व तपमान यातील फरकास दाद देिार नाही अशा तऱ्हेची मजबूत उपकरिे तयार 
करण्याकडे त्याने लक्ष पुरणवले. अवश्य त्या मजबुतीची उपकरिे तयार झाल्यानंतर प्रत्येक बलून 
उड्डािाबरोबर दोन तीन उपकरि संच नेण्याचा प्रघात त्याने ठेवला. त्यामुळे उपकरिातील बारीक सारीक 
दोि टाळता येऊ लागले, व चुकून यदाकदाणचत एखादे उपकरि ऐनवळेी नादुरुस्त झाल्यास त्याच्या 
जोडीच्या इतर उपकरिाच्या सहाय्याने काम चालू राहात असे. हेसने १९११ मध्ये दोन बलून उड्डािे केली, 
१९१२ मध्ये सात बलून उड्डािे केली, व १९१३ मध्ये फक्त एक बलून उड्डाि केले. यापकैी पाच उड्डािे त्याने 
रात्रीच्या वळेी केली. जसजसे उंचावर जाव े तसतशी हवचे्या आयनीकरिातील घट कमी होत जाते व 
काही ठराणवक उंचीपलीकडे हवचेे आयनीकरि झपाट्याने वाढू लागते. पृथ्वीतलापासून णकत्येक 
णकलोमीटर उंचीवर हवचेे आयनीकरि पृथ्वीतलावर असते त्याहून णकतीतरी पटीने जास्त असते असे 
त्यास आढळले. त्यावरून त्याने असा णनष्ट्किस काढला की पृथ्वीच्या वातावरिामध्ये बाहेरच्या अवकाशातून 
काही तरी भेदक णकरि येत असतात.  

 
हेसने केलेल्या संशोधनामुळे, हवचेे आयनीकरि या णवियासबंंधी बरेच कुतूहल णनमाि झाले. 

त्याचे णनष्ट्किस मात्र शास्त्रीय जगताने ताबडतोब मान्य केले नाही. १९१४ साली सुरू झालेल्या महायुद्धामुळे 
त्याच्या संशोधनात खंड पडला. महायुद्ध सपंल्यानंतर, युरोपीय राष्ट्रात व अमेणरकेमध्ये हवचेे आयनीकरि 
व अवकाशातून येिारे भेदक णकरि याणवियी संशोधनास सुरवात झाली. अवकाशातून भेदक णकरि 
पृथ्वीच्या वातावरिात येत असतात या हेसच्या णनष्ट्किास लवकरच मान्यता णमळाली. हेस ज्याना 
अवकाशातून येिारे भेदक णकरि या नावाने संबोधत होता, त्याना णमणलकन या अमेणरकन शास्त्रज्ञाने १९२५ 
मध्ये कॉप्स्मक रेज ककवा णवश्वणकरि असे नाव ठेवले. णमणलकनने ठेवलेले 'णवश्वणकरि' हे नाव शास्त्रज्ञाचं्या 
पसंतीस उतरल्याने 'णवश्वणकरि' हेच नाव सध्या रूढ आहे. अवकाशातून जास्त भेदक असे णवश्वणकरि येत 
असतात असे ठरल्यानंतर दोन प्रश्न शास्त्रज्ञापुढे उभे राणहले. या णवश्वणकरिाचंी उत्पत्ती कोठे होत असते 
आणि त्या णवश्वणकरिात कोित्या गोष्टी अंतभूसत आहेत? नोबले पाणरतोणिकाचा स्वीकार केल्यानंतर 
द्यायच्या व्याख्यानात या प्रश्नांचे उत्तर देण्याचा हेसने प्रयत्न केला. त्याने पाणरतोणिकाचा स्वीकार केला 
त्यावळेी त्याचे व्याख्यान तयार होते. पि थोड्याच णदवसापूवी घशावर शस्त्रणक्रया केल्याकारिाने हेसला ते 
व्याख्यान देिे शक्य झाले नाही. जमसन भािेत तयार केलेल्या त्या व्याख्यानात हेसने णवश्वणकरिासंबधंी 
१९३६ पयसन्त झालेल्या संशोधनाचा आढावा घेतला आहे. १९४० मध्ये त्याने फोडसहॅम णवद्यापीठाच्या 'थॉट' 
ककवा 'णवचार' या तै्रमाणसकात आपल्या सशंोधनाबद्दल जास्त माणहती णदली आहे. त्या तै्रमाणसकातील 
लेखावरून पुढील माणहती हेसच्याच शब्दात णदली आहे. 
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“बरीचशी बलून उड्डािे केल्यानंतर, १९१२ मध्ये मी असे दाखवनू णदले की पृथ्वीतलापासून 
उंचावर जाऊ लागल्यावर पथृ्वीतलातील णकरिोत्सगी पदाथाचा पणरिाम कमी होऊ लागल्याने, सीलबंद 
केलेल्या पात्रातील हवचेे आयनीकरि पृथ्वीतलापासून उंचावर गेल्यावर कमी होते. परंतु एक हजार मीटर 
उंचीवर गेल्यानंतर हवचेे आयनीकरि, पृथ्वीतलापासूनच्या उंचीप्रमािे वाढू लागते आणि पाच णकलोमीटर 
उंचीवर गेल्यावर हवचेे आयनीकरि पृथ्वीतलावर णजतके असते त्याच्या णकतीतरी पट असते. त्यावरून मी 
असा णनष्ट्किस काढला की पथृ्वीभोवतालच्या अवकाशातून पृथ्वीच्या वातावरिामध्ये जास्त भेदक शक्तीचे 
अद्यापपयसन्त अज्ञात असलेले णकरि येत असतात व त्याचं्यामुळे णवशिे लक्षात याव े अशा प्रकारचे हवचेे 
आयनीकरि होत असते. हे भेदक णकरि कोठे उत्पन्न होतात हे शोधण्याचा मी प्रयत्न केला. त्यासाठी १२ 
एणप्रल १९१२ या जवळ जवळ संपूिस सूयसग्रहिाच्या णदवशी मी मुद्दाम बलूनोड्डाि केले, व पृथ्वीतलापासून 
दोन ते तीन णकलोमीटर उंचीवर जाऊन हवचेे आयनीकरि मोजले. सूयसग्रहिाच्या वळेी सुद्धा हवचे्या 
आयनीकरिात घट झाल्याचे णदसून आले नाही. त्यावरून मी असा णनष्ट्किस काढला की फक्त सूयस हाच 
णवश्वणकरिाचें, एकमेव उत्पत्तीस्थान नाही. येथे तेथे न वळता थेट पृथ्वीच्या वातावरिात प्रवशे करिाऱ्या 
णवश्वणकरिाचं्या बाबतीत तरी हे णवधान लागू पडते. 

 
या णवश्वणकरिाचं्या तीव्रतेत फेरबदल होत असतात असे मी १९२२ सालीच ध्वनीत केले होते. आता 

जास्त कायसक्षम उपकरिे वापरून णवश्वणकरिाचं्या तीव्रतेतील फेरबदलाचंा काळजीपूवसक अभ्यास झाला 
आहे. अवकाशाच्या एका णवणशष्ट भागात हे णवश्वणकरि णनमाि होत असतात असे मत काही शास्त्रज्ञानी 
१९२३ ते १९२७ या काळात व्यक्त केले होते. परंतु त्यानंतर झालेल्या संशोधनावरून हे मत बरोबर नाही 
असे आढळून आले आहे. 

 
णवश्वणकरिाचं्या तीव्रतेतील फेरबदलाचें सतत णटपि ठेवण्याच्या उदे्दशाने मी १९३१ मध्ये, 

ऑप्स्रयातील इन्सबु्रक शहराजवळील हाफेलेकर पवसतावर तेवीसश े मीटर उंचीवर एक लहानशी 
प्रयोगशाळा उभी केली. त्या प्रयोगशाळेत केलेल्या णटपिाचंा मी आता थोडक्यात उल्लेख करिार आहे. 
णवश्वणकरिाचं्या तीव्रतेतील फेरबदल सूयस मध्यानीस येतो त्यावळेी जास्त असतात. पि इतर वळेीही ते 
चालूच असतात. पृथ्वीच्या वातावरिातील उंचीवरच्या थरातील वैदु्यती व चुबंकीय पणरिामामुळे 
णवश्वणकरिाचं्या तीव्रतेत फेरबदल घडून येतात असे आढळले आहे. रात्रीच्यावळेी णवश्वणकरिाचं्या तीव्रतेत 
फार थोडे फरक णदसून येतात. त्यामुळे एक विापूवी प्रो. ए. एच्. कॉम्िन यानी माडंलेल्या उपपत्तीस 
दुजोरा द्यावा असे मला वाटते. आपल्या आकाशगंगेपलीकडच्या व तीपासून खूप अंतरावर असलेल्या 
अवकाशातून णवश्वणकरि पृथ्वीवर येत असतात अशी उपपत्ती प्रोफेसर कॉम्िन यानी माडंली आहे. 

 
काउंकटग टू्यक (गिक नणलका) व आयोनायझेशन चेंबर (आयनीकरि पात्र) यासारखी 

उपकरिे एक सहाश ेमीटर उंचीवर व दुसरे त्यापासून सहा णकलोमीटर अंतरावर आणि तेवीसश ेमीटर 
ऊंचीवर ठेवनू, णवश्वणकरिाचं्या तीव्रतेचा अभ्यास केल्यास, दोन्ही उपकरिात एकाचवळेी तीव्रता-बदल 
घडून येत असल्याचे णदसून येते.  

 
णवश्वणकरिाचें उत्पत्तीस्थान कोिते व त्यात कोिते णकरि सामावले आहेत या दोन प्रश्नाशी 

णनगडीत अशा णकत्येक गोष्टींची माणहती आपल्याला कशी णमळवता येईल? ती माणहती णमळणवण्यासाठी खूप 
द्रव्याची आवश्यकता आहे. भरपूर द्रव्य उपलब्ध झाले तर अवश्य णततके उपकरि साणहत्य णवश्वणकरिाचं्या 
संशोधनासाठी वापरता येईल.  
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स्वयंणटपि करिारी उपकरिे बलूनमधून पंचवीस णकलोमीटर ककवा त्याहून जास्त उंचीवर 
पाठवनू त्याचं्या सहाय्याने हवचे्या आयनीकरिाचा अभ्यास करण्याची पद्धत स्टटगाटसचे प्रोफेसर णरजनर 
यानंी शोधून काढली. त्या पद्धतीत आिखी काही सुधारिा केल्यास ती पद्धत यशस्वीरीत्या हाताळता 
येईल. त्याबरोबर अमेणरकेत बऱ्याचवळेा यशस्वीरीत्या वापरलेल्या पद्धतीनेसुद्धा खूपच माणहती णमळेल 
असा अंदाज आहे. या अमेणरकन पद्धतीत स्रटॅॉप्स्कयरमधून बलूनचे उड्डाि चालू असता, बलूनमध्ये 
असलेल्या उपकरिानी णटपलेली माणहती लगेच रेणडओ टेणलग्राफीने ककवा रेणडओ लहरीद्वारा पृथ्वीतळावर 
येते. यासाठी बलूनबरोबर कोिीही पाठवाव ेलागत नाही. बलूनवर ठेवलेली उपकरिे हे काम स्वता होऊन 
करीत असतात. स्रॅटॉप्स्फयरमधील हवचे्या णकरिासबंंधी बरीचशी माणहती गोळा केल्यानंतर 
णवश्वणकरिाचं्या स्वरूपाबद्दल काहीतरी बोलता येईल. हे णकरि पृथ्वीच्या वातावरिात आल्याबरोबर त्याचंी 
हवबेरोबर णवणक्रया होऊन णद्वतीयक णकरि णमळत असल्याने, हवचे्या आयनीकरिाच्या अभ्यासावरून 
णवश्वणकरिाचें सत्यस्वरूप समजिे कठीि आहे. त्याचप्रमािे हवचे्या वगेवगेळ्या उंचीला अचानक होिारा 
आयनाचंा विाव व हॉफमन आयनस्फोट याचंाही अभ्यास केल्यास, णवश्वणकरिाचें हववेर काय पणरिाम 
होतात याबद्दल नवी माणहती उपलब्ध होिार आहे. तसेच खािीमध्ये पथृ्वीतळाच्या खाली बऱ्याच फूट 
खोलीवर व समुद्राच्या पाण्यात शकेडो फूट खाली आयन विाव व आयनस्फोट होत असतात त्याचं्या 
अभ्यासातून काही तरी महत्वाची माणहती उपलब्ध होईल असे वाटते.  

 
आपल्याला जेवढी उपकरिे उपलब्ध करता येतील तेवढी सवस आपि एकाच वळेी व एकमेकाचं्या 

जोडीला वापरली पाणहजेत. अशा तऱ्हेचा प्रयत्न यापूवी झालेला नाही. पि तसा प्रयत्न व्हायला पाणहजे 
असे मला वाटते. णवश्वणकरिाचं्या अभ्यासासाठी अमेणरकेतील रॉचेस्टर णवद्यापीठातल्या प्रोफेसर 
णवप्ल्कन्सनी एक नवीन पद्धत शोधून काढली आहे. णवश्वणकरिाचंा मागस शोधण्यासाठी फोटोग्राणफक 
इमल्शन वापरून त्यावर तीव्र चुंबकीय के्षत्राचा पणरिाम होऊ णदल्यास, जास्तीत जास्त भेदक णकरिाचंी 
उजा अभ्यासता येते असे प्रो. णवप्ल्कन्स यानी दाखवनू णदले आहे. प्रो. णवप्ल्कन्स याचंी फोटोग्राणफक 
इमल्शन पद्धत फार उपयुक्त ठरावी असे माझे मत आहे. या पद्धतीत आिखी काही सुधारिा करिेही शक्य 
आहे.  

 
या सवस णवणवध प्रकारच्या अभ्यासाबरोबर, णवश्वणकरिाचंा सजीव सृष्टीवर काय पणरिाम होतो 

याचाही अभ्यास करिे जरूर आहे.  
 
तीव्र चुंबकीय के्षत्रातील णवश्वणकरिाचंा मागस णवल्सन मेघपात्राच्या सहाय्याने अभ्यासल्याने 

पॉणझरॉन किाचा शोध लागला आहे. ऋिकिाच्या भाराइतका भार व ऋिकिावर असतो णततकाच पि 
धनणवदु्यतभार ही पॉणझरॉनची वैणशष्ट्टे्य आहेत. वस्तूमात्राचं्या रचनेत पॉणझरॉनचा भाग असिार. पि 
अद्यापपयंत त्या किाच्या अप्स्तत्वाची कल्पना आली नव्हती. असा हा पॉणझरॉन कि शोधून काढल्याबद्दल 
प्रोफेसर कालस  ॲन्डरसन याना नोबले पाणरतोणिक णमळाले असून, ह्या विाचे पाणरतेणिक आम्हा दोघात 
णवभागले गेले आहे. 

 
णवश्वणकरिामुळे घडून येिारे आयनविाव व आयनस्फोट याचं्या अभ्यासातून न्यूणरनोसारख्या 

आिखी काही नवीन प्राथणमक किाचंा कदाणचत शोध लागेल. अिुरचनेच्या ताणववक अभ्यासावरून 
अिुमध्ये णवदु्यतभार धारि न करिारे व ऋिकिाच्या भाराहूनही कमी भार असिारे ककवा भार जवळ 
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जवळ नसिारे कि असावते असे मत भौणतकीशास्त्रज्ञानंी व्यक्त केले आहे व त्या किाला न्युणरनी असे 
नावही णदले आहे. 

 
संशोधनाचे पतििाम 

 
णवश्वणकरिाचें अप्स्तत्व संशयातीत रीत्या प्रस्थाणपत केल्याने, हेसने आधुणनक भौणतकीशास्त्रात एका 

नवीन संशोधन के्षत्राची भर घातली आहे. या नवीन सशंोधन के्षत्रात णकत्येक नािावलेले भौणतकीशास्त्रज्ञ 
सध्या संशोधन करीत आहेत. व णवश्वणकरिासंबधंीच्या माणहतीत नवीन माणहतीची भर घालीत आहेत.  
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१९३६ कालन  डेण्हहड अॅन्डिसन 
 

(१९०५- ) 
 

“पॉतिरॉन किाच्या शोधाबद्दल नोबेल पातििोतिक” 
 

चतित्र 
 
न्यूयॉकस  या प्रख्यात अमेणरकन शहरात ३ सिेंबर १९०५ रोजी कालस  डेप्व्हड अॅन्डरसनचा जन्म 

झाला. पासाडेना येथील कॅणलफोर्मनया इप्न्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी या ससं्थेत त्याने भौणतकीशास्त्र व 
अणभयाणंत्रकी या दोन णवियाचंा अभ्यासक्रम १९२७ मध्ये पुरा केला. याच संस्थेच्या भौणतकीशास्त्राच्या णवशिे 
अभ्यासासाठी खास उघडलेल्या नॉमसन णब्रज प्रयोगशाळेचे संचालकपद प्रो. णमणलकन याचं्याकडे होते, व 
त्याच प्रयोगशाळेत त्याचें णवश्वणकरिाणवियीचे संशोधन चालू होते. १९२७ मध्ये पदवीधर झाल्यावर त्याला 
कॉणफन संशोधनवृत्ती णमळाली. १९२८ मध्ये त्याचा नॉमसन णब्रज प्रयोगशाळेच्या अध्यापक वगात समावशे 
करण्यात आला. १९३० मध्ये त्याने पीएच. डी. पदवी संपादन केली. त्यानंतर भौणतकीशास्त्र णवभागाच्या 
संशोधनशाखेत त्याची नेमिकू झाली. १९३३ मध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, १९३७ मध्ये सह प्राध्यापक व १९३९ 
मध्ये प्राध्यापक अशा नेमिुका त्यास णमळत गेल्या. अध्यापन व संशोधन या दोन्ही के्षत्रातील कौशल्यामुळे तो 
अध्यापन के्षत्रातील या पायऱ्या भराभर चढून गेला. 

 
न्यूयॉकस च्या अमेणरकन इप्न्स्टटू्यटने त्यास १९३५ मध्ये सुविस पदक अपसि केले. १९३७ मध्ये 

अमेणरकेच्या िँकणलन इप्न्स्टटू्यटने इणलयट के्रसन पदक अपसि केले. १९३७ मध्ये कोलगेट णवद्यापीठाने 
त्यास माननीय डॉक्टरेट देऊन आपली गुिग्राहकता व्यक्त केली. अमेणरकेच्या नॅशनल अकेॅडमी ऑफ 
सायन्सेस, अमेणरकन णफणझकल सोसायटी व अमेणरकन णफलॉसॉणफकल सोसायटी या तीनही ससं्थाचें 
सभासदत्व त्यास लाभले आहे. 

 
पातििोतिकास पात्र ठिलेले संशोधन 

 
१९२७ मध्ये अॅन्डरसनने सशंोधनाला सुरवात केली तेव्हा त्यावळेी णवश्वणकरिाचें सत्य स्वरूप काय 

हा प्रश्न मुख्यत्व ेकरून शास्त्रज्ञापुढे होता. णवश्वणकरि म्हिजे जलदगतीने जािारे कि आहेत की अणतशय 
भेदक तरंगस्वरूपी गमॅाणकरि आहेत याचा णनिसय झाला नव्हता. ते णवदु्यतभारवाही कि असल्यास, 
चुंबकीय के्षत्राचा त्या किाचं्या मागावर पणरिाम होऊन, त्या मागाचे वक्रीभवन व्हायला पाणहजे. चुंबकीय 
के्षत्रामुळे णवश्वणकरिाचें वक्रीभवन होते की नाही हे ठरणवण्याकणरता प्रथमतः णवल्सन मेघपात्रपद्धत वापरली 
गेली होती. पि ती पद्धत फारशी यशस्वी ठरली नाही. णवश्वणकरि किस्वरूपी असल्यास त्या किाना 
एवढी उजा प्राप्त झाली होती की त्याचं्या मागाचे वक्रीभवन घडवनू आिण्यासाठी फार मोठे चुंबकीय के्षत्र 
वापरिे भाग होते. पि सुरवातीच्या प्रयोगात अवश्य णततके शणक्तशाली चुंबकीय के्षत्र न वापरल्याने चुंबकीय 
के्षत्राचा णवश्वणकरिाचं्या मागावर णवशिे काही पणरिाम होत नाही असा समज झाला. त्यानंतरच्या 
प्रयोगावरून णवश्वणकरिाचंी उजा णकत्येक कोटी इलेक्रॉन व्होल्ट आहे असे समजून आले आहे. 
णवश्वणकरिाचं्या मागाचे चुंबकीय के्षत्रामुळे वक्रीभवन होते की नाही या प्रश्नाचे नक्की उत्तर णवल्सनच्या 
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मेघपात्र पद्धतीने णमळत नाही हे पाणहल्यावर, णवश्वणकरिासंबंधी मोठ्या प्रमािावर प्रयोग करण्यासाठी प्रो. 
णमणलकन यानी पासाडेना येथे उपकरिाचंी जमवाजमव करायला सुरवात केली आणि प्रयोगांची आखिी व 
मागसदशसन करण्याचे काम त्यानी अनॅ्डरसनकडे सोपवले. १९३१ मध्ये उपकरिाचंी णसद्धता झाल्यानंतर 
णवश्वणकरिाचं्या सखोल अभ्यासास अॅन्डरसनने सुरवात केली. णवश्वणकरिाचं्या मागाचे दर पंधरा सेकंदाला 
रातं्रणदवस फोटोग्राफ काढून त्याचंा अभ्यास सुरू झाला. णवश्वणकरिाचं्या मागाच्या घेतलेल्या हजारो 
फोटोग्राफमधील काही फोटोग्राफ, इलेक्रॉनच्या भाराइतक्या भाराच्या व एक एकक धनणवदु्यतभार धारि 
करिाऱ्या किाचें अप्स्तत्व दाखवत होते. हे अॅन्डरसनच्याच शब्दात समजावनू घेतल्यास फार बरे असे 
वाटल्याने, अॅन्डरसनच्या नोबेल व्याख्यानातला काही भाग येथे उद्घतृ केला आहे.  

 
“१९२७ मध्ये स्कोबलेझीन या शास्त्रज्ञाने णवश्वणकरिाचं्या मागाचे फोटोग्राफ प्रथमतः णमळणवले. ते 

पाणहल्यानंतर मी प्रो. णमणलकन याचं्या मागसदशसनाखाली णवश्वणकरिाचं्या अभ्यासासाठी उपयोगी पडेल अशा 
प्रकारच्या मेघपात्र उपकरिाची णसद्धता करण्याचे काम हाती घेतले. चागंल्या शणक्तशाली चुंबकीय के्षत्राचा 
णवश्वणकरिावर पणरिाम घडवनू आिून, त्याचं्या मागाच्या वक्रीभवनावरून त्याचं्या ऊजेचे मापन कराव ेअसे 
आम्ही ठरवले होते. आम्ही वापरलेले मेघपात्र १७X१७X३ सेन्टीमीटर मापाचे होते व त्यावर २४००० गॉस 
शक्तीच्या चुंबकीय के्षत्राचा पणरिाम घडवनू आिता येत होता. चुंबकीय के्षत्र णनमाि करण्यासाठी 
वैदु्यतीचुंबक वापरला होता व त्या चुबंकातच मेघपात्राचा समावशे केला होता. 

 
आता विसन केलेले मेघपात्र उपकरि वापरून आम्ही १९३१ च्या एणप्रल मणहन्यात णवश्वणकरिाच्या 

अभ्यासाला सुरवात केली. अण्वीय किाचंी ऊजा त्यावळेी दीड कोटी इलेक्रॉन व्होल्ट पयसन्त मोजता येत 
होती. ऊजा मोजण्याच्या पद्धतीत सुधारिा करून, पन्नास कोटी इलेक्रॉन व्होल्ट ऊजा मोजण्यापयसन्त 
आम्ही मजल मारली. १९३२ मध्ये आमच्या संशोधनाचा एक प्राथणमक वृत्तातं आम्ही प्रणसद्ध केला. त्यामध्ये 
१० कोटी इलेक्रॉन व्होल्ट ऊजा णवश्वणकरिाना असल्याचे आम्ही नमूद केले होते. णवश्वणकरिात ऋि 
णवदु्यतभारवाही व धनणवदु्यतभारवाही कि जवळजवळ समप्रमािात असल्याचे आणि या दोन्ही प्रकारच्या 
किाचें उत्पत्तीस्थान एकच असल्याचे आम्हाला आढळले होते. धनणवदु्यतभारवाही किाचें अप्स्तत्व व तशा 
णकत्येक किाचंा एकदम होिारा विाव यावरून णवश्वणकरिाचें वस्तूमात्रामध्ये शोिि एका नवीन प्रकारच्या 
अण्वीय प्रणक्रयेमुळे होत असते असे आमचे मत झाले. 

 
णवश्वणकरि मागाच्या एक एकक मागावरील सूक्ष्म कबदंूची संख्या मोजून, त्यावरून हवचे्या णवणशष्ट 

आयनीकरिाचा अभ्यास केल्यास असे णदसते की णवश्वणकरिातील धन व ऋिणवदु्यतभार धारि करिाऱ्या 
किावर प्रत्येकी एक एकक णवदु्यतभार असतो. ऋिणवदु्यतभारवाही कि म्हिजे इलेक्रॉन ककवा ऋिकि 
असा अथस आम्ही चटकन लावला. धनणवदु्यतभारवाही कि म्हिजे प्रोटॉन ककवा धनकि असावते असा अथस 
आम्ही त्यावळेी लावला, कारि धनणवदु्यतभार धारि करिारे प्रोटॉनच ककवा धनकिच त्यावळेी माहीत 
होते.  

 
णवश्वणकरिातील धनणवदु्यतभारवाही कि म्हिजे प्रोटॉन ककवा धनकि असे मान्य करण्यात काही 

अडचिी होत्या. कमी उजा असलेल्या व चुंबकीय के्षत्रात जास्त वक्रीभवन पाविाऱ्या धनकिामुळे, 
ऋिकिामुळे णजतके आयनीकरि होते त्याहून जास्त आयनीकरि व्हायला पाणहजे होते. परंतु 
णवश्वणकरिातील ऋि णवदु्यतभारवाही कि व धनणवदु्यतभारवाही कि याचं्या गुिधमात फारसा फरक 
असल्याचे णदसून येत नव्हते. त्यामुळे णवश्वणकरिातील धनणवदु्यतभारवाही किाचंा भार ऋिकिाचं्या 
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भाराइतका आहे असे म्हििे त्यावळेी फार धाष्टयाचे ठरले असते. अवकाशातून पृथ्वीतलाकडे येिारे 
धनणवदु्यतभारवाही कि मूळात ऋिकि असून ते पृथ्वीतलातून वर अवकाशाकडे जात असता, णवखुरले 
जाऊन त्याचं्या जाण्याच्या मागाची णदशा उलट होते, ते पृथ्वीतलाकडे येऊ लागतात व पृथ्वीतलाकडे येता 
येता त्यावरील णवदु्यतभार ऋिाऐवजी धन होतो अशी एक कल्पना होती. ही कल्पना शक्य कोटीत आहे का 
नाही याचाही आम्ही णवचार केला. णवखुरल्यामुळे ऋिकि जाण्याच्या मागाची णदशा क्णचत प्रसंगी उलट 
होते ही कल्पना शक्य कोटीतली वाटत असली तरी अत्यंत कमी आयनीकरि दाखविाऱ्या किाचंी संख्या 
इतकी मोठी होती की ते कि धनकि असावते हे मान्य करता येत नव्हते. 

 
धनणवदु्यतभारवाही व ऋिणवदु्यतभारवाही किामधला भेद णनःसंशय स्पष्ट करण्यासाठी ते कि 

जाण्याची णदशा ठरणविे भाग होते. ते करण्याकणरता, मेघपात्राच्या मध्यभागी आम्ही णशशाचा जाड पत्रा 
वापरला. णशशाच्या पत्र्यातून उजेत घट झाल्यावर पत्र्याच्या दुसऱ्या बाजूस बाहेर पडिाऱ्या कमी ऊजेच्या 
व चुंबकीय के्षत्रात जास्त वक्रीभवन पाविाऱ्या किाचं्या मागाची णदशा णनणश्चतपिे ठरवता येत होती. 

 
कमी ऊजेच्या किाचं्या मागाचा अभ्यास केल्यानंतर, धनणवदु्यतभारवाही किाचंा भार 

ऋिकिाचं्या भाराइतका आहे. व त्यावरील णवदु्यतभार ऋिकिावरील णवदु्यतभाराइतकाच पि धन आहे 
असे ठरले. आम्ही घेतलेल्या एका फोटोग्राफमध्ये, धनणवदु्यतभारवाही किाने सहा णमलीमीटर जाडीच्या 
णशशाच्या पत्र्यातून मागस क्रमल्याचे णदसत होते. या किाचा भार ऋिकिाच्या भाराइतका आहे असे 
म्हटल्यास, णशशाच्या पत्र्यात प्रवशे करण्यापूवी त्याची ऊजा ते्रसष्ठ दशलक्ष इलेक्रॉन व्होल्ट होती, व 
णशशाच्या पत्र्यातून बाहेर पडल्यावर ती तेवीस दशलक्ष इलेक्रॉन व्होल्ट होते. धनणवदु्यतभारवाही किाने 
क्रमलेल्या मागाची लाबंी व चुंबकीय के्षत्रामुळे त्या मागाचे होिारे वक्रीभवन याचं्या अभ्यासावरून हे कि 
प्रोटॉन ककवा धनकि नाहीत असे म्हिाव ेलागते. धनणवदु्यतभारवाही किाचं्या मागात जेवढे वक्रीभवन होते 
तेवढेच वक्रीभवन प्रोटॉनच्या ककवा धनकिाचं्या मागात झाल्यास, अशा धनकिाची उजा दोन लाख 
इलेक्रॉन व्होल्ट असायला पाणहजे व इतकी उजा असलेला धनकि फक्त पाच णमलीमीटर इतका मागस क्रम ू
शकेल. तर त्या उलट आम्ही अभ्यासलेला कि पन्नास णमलीमीटरपयंत जाऊ शकत होता. तेव्हा यावरून 
एकच णनष्ट्किस णनघत होता व तो म्हिजे णवश्वणकरिातील धनणवदु्यतभार धारि करिारे ते इलेक्रॉन 
असावते. अशा किाचंा भार इलेक्रॉनच्या भाराइतका व णवदु्यतभारसुद्धा इलेक्रॉनवरील णवदु्यतभाराइतका 
पि धनस्वरुपाचा असिार. एकाच उत्पत्तीस्थानापासून एकाचवळेी दोन ककवा अणधक अशा प्रकारचे कि 
णमळत असल्याची णकती तरी उदाहरिे आम्हाला आढळली. या किावर धनणवदु्यतभार होता. आणि त्याचंा 
भार प्रोगॉनच्या भाराहून खूप कमी होता. या अभ्यासाच्या आधारावर आम्ही १९३२ च्या सिेंबर मणहन्यात 
एक संशोधन णनबधं प्रणसद्ध केला व प्रोटॉनहून णभन्न स्वरुपाच्या धनणवदु्यतभारवाही किाचें अप्स्तत्व णसद्ध 
केले. 

 
चुंबकीय के्षत्रात भरपूर वक्रीभवन होत असण्याइतकी कमी उजा असलेल्या धन व ऋि 

णवदु्यतभारवाही इलेक्रॉनच्या णवणशष्ट आयनीकरिाचे सूक्ष्म कबदू मोजण्याच्या पद्धतीने मापन केल्यानंतर 
असे समजून आले की धनणवदु्यतभारवाही इलेक्रॉनचा भार आणि ऋिणवदु्यतभारवाही इलेक्रॉनचा भार 
यात वीस टक्क्याहून जास्त व दोन्ही प्रकारच्या इलेक्रॉनवरील णवदु्यतभार यात दहा टक्क्याहून जास्त 
फरक नाही. 
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ब्लॅकेट व ऑणछयाणलनी यानी आमच्या सारखेच उपकरि तयार केले असून गायगर मुल्लर गिक 
नणलकाचं्या सहाय्याने त्याचें णनयतं्रि करता येते. त्या उपकरिातून णवश्वणकरि गेल्यास त्याची आपोआप 
नोंद होत असते. हे उपकरि वापरून ब्लॅकेट व ऑणछयाणलनी यानी धन णवदु्यतभारवाही इलेक्रॉन त्यानाच 
आम्ही पॉणझरॉन असे नाव णदले आहे-या किाचें अप्स्तत्व नक्की केले आहे. याणशवाय जणटल स्वरूपाच्या 
इलेक्रॉन विावाचेही त्यानी सुंदर णचत्रि केले आहे. 

 
णवश्वणकरिाचं्यामुळे पॉणझरॉनची णनर्ममती होत असते, तशीच इतर प्रकारेही होत असते, असे 

चॅडणवक, ब्लॅकेट व ऑणछयाणलनी यानी णसद्ध केले आहे. बेणरणलयमवर अल्फा किाचंा मारा केल्यास, 
बेणरणलयममधून होिाऱ्या णकरिोत्सगात पॉणझरॉन असतात असे या णतघा शास्त्रज्ञाना आढळून आले आहे. 
अल्फाकिाचंा मारा केल्यावर बेणरणलयममधून होिाऱ्या जणटल णकरिोत्सगात न्यरूॉन ककवा शून्यकि 
आणि गमॅा णकरि असतात. या दोहोपैकी कोित्या किामुळे ककवा णकरिामुळे पॉणझरॉनची णनर्ममती होत 
असते हे या शास्त्रज्ञाना ठरवता आले नाही. क्युरी व ज्योणलओ यानी यासारखाच प्रयोग करून 
बेणरणलयममधून बाहेर पडिाऱ्या णकरिोत्सगाच्या मागात णशशाचे व पॅराणफनचे ठोकळे ठेवनू त्या 
णकरिोत्सगाचे शोिि केले व शून्यकिामुळे पॉणझरॉनची णनर्ममती होत नसून ती गमॅा णकरिामुळे होत असते 
असा णनष्ट्किस काढला. 

 
“थोणरयम सी” या मूलतववामधून बाहेर पडिाऱ्या गमॅा णकरिातील जास्त तीव्रतेच्या गमॅा 

णकरिामुळे पॉणझरॉनची णनर्ममती होत असते या णवियीचा पुरावा मी व बेडरमेयर यानी केलेल्या प्रयोगातून 
१९३३ साली णमळाला. तशाच प्रकारचे प्रयोग क्युरी व ज्योणलओ यानंी िान्समध्ये आणि मेटनर व णफणलप 
यानी जमसनीमध्ये केले व आमचे णनष्ट्किस बरोबर असल्याचे णसद्ध केले. 

 
णवश्वणकरिातील फोटॉन ककवा प्रकाशकि व इलेक्रॉन याचं्या शोििामुळे आणि णनरणनराळ्या 

मूलतववापासून णमळिाऱ्या जास्त ऊजा असलेल्या गमॅा णकरिाचं्या शोििाने पॉणझरॉन णनर्ममती होते. 
त्याप्रमािे काही णकरिोत्सगी मूलतववाचं्या णवघटनाच्या वळेी पॉणझरॉन णनर्ममती होते. १९३४ मध्ये क्युरी व 
ज्योणलओ यानी तयार केलेल्या कृणत्रम णकरिोत्सगी मूलतववाचं्या णवघटनच्यावळेी पॉणझरॉन व इलेक्रॉन 
बाहेर पडतात असे आढळले आहे. ज्या मूलतववाचंा अिुक्रमाकं णततक्याच अिभुाराच्या प्स्थरस्वरूपी 
मूलतववाच्या अिुक्रमाकंाहून जास्त असतो त्या मलूतववाचं्या णवघटनाच्या वळेी पॉणझरॉन बाहेर पडतात. 

 
णडरॅकने माडंलेल्या इलेक्रॉन उपपत्तीच्या सहाय्याने पॉणझरॉनची णनर्ममती व णवनाश याचें 

स्पष्टीकरि देता येते. अिगुभाजवळच्या भागात धन व ऋि इलेक्रॉन जोडीची णनर्ममती होते असे या 
उपपत्तीच्या सहाय्याने सागंता येते, असे प्रथमतः ब्लॅकेट व ऑणछणलयानी यानी दाखवनू णदले. धन व ऋि 
या दोन्ही प्रकारच्या इलेक्रॉनचा भार व त्याचंी ऊजा याचंा पुरवठा अिूवर पडिाऱ्या णवणकरिाकडून होतो 
असे या शास्त्रज्ञाचें म्हििे आहे. एका इलेक्रॉन जोडीच्या भाराशी सबंंणधत ऊजा साधारिपिे दहा लक्ष 
इलेक्रॉन व्होल्ट इतकी असल्याने याहून जास्त उजा असिारे गमॅा णकरि वस्तुमानातून गेल्यावर 
पॉणझरॉनची णनर्ममती होते आणि धन व ऋि इलेक्रॉनच्या गणतक उजेची बेरीज, हे कि णनमाि करिाऱ्या 
णवणकरिाची उजा उिे दहा लक्ष इलेक्रॉन व्होल्ट असेल अशी अक्षापे करायला हरकत नाही. 

 
थोरीयम सी” या मूलतववामधून उत्सर्मजत होिाऱ्या गमॅा णकरिाचं्या बाबतीत ही अपेक्षा बरोबर 

आहे असे मी व बेडरमेयर यानी केलेल्या प्रयोगात आणि चॅडणवक, ब्लॅकेट व ऑणछयाणलनी यानी केलेल्या 



 अनुक्रमणिका 

प्रयोगात णदसून आल्याने धन व ऋि इलेक्रॉन जोडी कशी णनमाि होते याणवियीची उपपत्ती बरोबर आहे 
असे ठरते. 

 
णडरॅकच्या उपपत्तीचा आिखी एक णनष्ट्किस आहे. सवससाधारि पदाथातून जात असता, पॉणझरॉनचे 

आयुष्ट्य एक दशकोट्याशं सेकंद ककवा त्याहूनही कमी काल असते. धनणवदु्यतभारवाही पॉणझरॉन व 
ऋिणवदु्यतभारवाही इलेक्रॉन एकमेकाचंा णवनाश करतील व त्याऐवजी प्रत्येकी पाच लक्ष इलेक्रॉन व्होल्ट 
उजा असलेल्या प्रकाशकिाचंी ककवा फोटॉनची जोडी णनमाि होईल. पॉणझरॉनचे आयुष्ट्य नक्की णकती 
असते हे अद्यापी मोजले गेले नसले तरी ते अत्यतं अल्प असते एवढे नक्की. तसेच पॉणझरॉनच्या णवनाशाने 
णवणकरि णनर्ममती होते असेही णदसून आले आहे. पॉणझरॉनच्या णवनाशाने णवणकरिणनर्ममती होते हे प्रथमतः 
ज्योणलओ व णगबॉ याचं्या प्रयोगात णदसून आले. पॉणझरॉनच्या णवनाशाने णमळिाऱ्या णवणकरिातील 
प्रकाशकिाचंी उजासुद्धा अपेणक्षल्याप्रमािे पाच लक्ष इलेक्रॉन व्होल्ट असते. तेव्हा णवणकरिणनर्ममतीच्या 
वळेी पॉणझरॉनचा संपूिस णवनाश होतो हेही आपोआपच ठरते. 

 
णवश्वणकरि वस्तुमात्रातून गेल्याने धन व ऋि इलेक्रॉनच्या णनर्ममतीप्रणक्रयेशी सबंंणधत अशी म्हिजे 

बरोबर णतच्या उलट प्रकारची धन व ऋि इलेक्रॉन वस्तुमात्रातून गेल्याने णवणकरि उत्पत्ती ही प्रणक्रया 
आता णवचारात घ्यायला हरकत नाही. 

 
चाळीस कोटी इलेक्रॉन व्होल्टपयसन्त ऊजा असलेले इलेक्रॉन णशसाच्या पातळ पत्र्यातून गेल्यास 

त्याचं्या उजेत होिारी घट मोजण्यात आली आहे. त्यावरून असे णदसते की इलेक्रॉनच्या उजेच्या 
घटीपकैी फार थोडा भाग हवचे्या आयनीकरिासाठी वापरला जातो व इलेक्रॉनचा अिूगभावर आघात 
होऊन णवणकरि उत्पत्ती झाल्यास, णजतकी उजा खचस व्हावी अशी अपेक्षा आहे, ती एकंदर उजाघट उिे 
आयनीकरिामुळे झालेली उजाघट णहच्या एवढी आहे. याणशवाय शभंर कोटी इलेक्रॉन व्होल्ट उजा 
असलेले इलेक्रॉन णशशाच्या पत्र्यातून जाऊ णदल्यास त्याचं्या ऊजेत होिारी घट, ताणववक णवचाराचं्या 
आधारे अपेणक्षलेल्या ऊजाघटी एवढी असते. खूप ऊजा असलेले इलेक्रॉन धातूच्या पत्र्यातून जाऊ 
णदल्यास, त्याचं्या ऊजेमध्ये जी घट होते तीवरुन णवश्वणकरि विाव णनर्ममती कशी होते यावरून काही 
णनष्ट्किस काढता येतात. खूप ऊजा असलेले धन व ऋि इलेक्रॉन अिुगभावर आदळण्याने प्रकाशकि 
णनर्ममती होते, आणि फोटॉन ककवा प्रकाशकि अिुगभावर आदळल्यावर धन व ऋि इलेक्रॉनच्या जोड्या 
णनमाि होतात. बऱ्याचशा इलेक्रॉन जोड्या एकाचवळेी णनमाि झाल्याने त्याना णवश्वणकरि विावाचे रूप 
येते. 

 
खूप उजा असलेल्या धन व ऋि इलेक्रॉनचे वस्तुमात्रामध्ये चटकन शोिि होते. त्या उजावान 

इलेक्रॉनमध्ये व अत्यंत भेदकशक्ती असलेल्या णवश्वणकरिामध्ये काही फरक आहे असे अजूनपयसन्त तरी 
समजून आलेले नाही. णवश्वणकरिातील हे भेदक कि म्हिजे मुक्तावस्थेतील धन व ऋि इलेक्रॉन नाहीत 
तरी त्या किावर एक एकक णवदु्यतभार असतो. त्या किाचंा जास्त अभ्यास व्हायला पाणहजे.  

 
अॅन्डरसनच्या नोबले व्याख्यानाच्या शवेटच्या पणरच्छेदात, णवश्वणकरिात असलेल्या दुसऱ्या एका 

णनराळ्या किाचा उल्लखे असून, त्या किाचें अप्स्तत्वही त्यानेच शोधून काढले आहे. त्या किाना त्याने 
मेसोरॉन हे नाव णदले. सध्या मेसोरॉन हे नाव मागे पडले असून, त्या किाना मेसॉन असे म्हितात. 
णवश्वणकरिामध्ये या भेदक णकरिाचं्या अप्स्तत्वाचा पुरावा त्याने केलेल्या प्रयोगात वळेोवळेी णमळाला होता. 
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तरीही त्याचं्या अप्स्तत्वाणवियीचा उल्लेख त्याने फार जपून सौम्य शब्दात केला आहे. अनॅ्डरसनच्या 
प्रयोगावरून असा णनष्ट्किस णनघत होता की या किाचा भार ऋिकिाच्या भाराहून जास्त पि धनकिाच्या 
ककवा प्रोटॉनच्या भाराहून कमी आहे. किाच्या भाराच्या या वैणशष्ट्ट्यावरून, मेसो म्हिजे मध्यम या ग्रीक 
शब्दावरून तयार केलेले मेसोरॉन हे नाव अॅन्डरसनने सुचवले. सध्या वापरात असलेल्या मेसॉन या 
शब्दाचा अथसही मध्यम असाच आहे. या मेसॉन किावर धन ककवा ऋि णवदु्यतभार असू शकतो हेही त्यानेच 
शोधून काढले. १९३७ ते १९४१ या चार विाच्या काळात मेसॉनचा भार ठरणवण्यासाठी खूप प्रयत्न झाले. 
प्रत्येकवळेी मेसॉनचा भार वगेवगेळा ठरला. पि सवससाधारिपिे तो इलेक्रॉनच्या भाराच्या दोनश ेपट आहे 
असे ठरले. अिुगभातील वगेवगेळे कि एकत्र कसे राहू शकतात याचा ताणववक णवचार करून, युकाबाने 
१९३५ मध्ये अशा प्रकारच्या किाचे म्हिजे धन ककवा ऋि णवदु्यतभारवाही व इलेक्रॉनच्या भाराच्या दोनश े
पट भार असिाऱ्या किाचे अप्स्तत्व अपेणक्षत आहे असे म्हटले होते. आता अशा प्रकारच्या किाचें अप्स्तत्व 
मान्य झाले आहे. धन ककवा ऋि णवदु्यतभारवाही आणि इलेक्रॉनच्या भाराहून जास्त व प्रोटॉनच्या भाराहून 
कमी भार असिाऱ्या णवणवध किाना मेसॉन या नावाने सबंोधतात. याणवियीची जास्त माणहती १९५० सालचे 
नोबले पाणरतोणिक णमळणविाऱ्या सेणसल पॉवलेच्या चणरत्रात णदली आहे. 

 
संशोधनाचे पतििाम 

 
हेसच्या संशोधनामुळे सुरू झालेल्या णवश्वणकरि संशोधन के्षत्रात उल्लखेनीय कामणगरी करुन, 

अॅन्डरसनने तोपयसन्त अज्ञात असलेल्या पॉणझरॉन व मेसॉन या दोन किाचंा शोध लावला. पॉणझरॉन व 
मेसॉन किाचें अप्स्तत्व शक्यतेच्या कोटीत आहे असे ताणववक भौणतकीशास्त्रज्ञ म्हित असत. प्रत्यक्ष शोध 
मात्र अनॅ्डरसनने लावला. वस्तुमात्रांच्या रचनेत भाग घेिाऱ्या मूलभतू किाणवियीच्या माणहतीत त्याने भर 
टाकली आणि ज्या ताणववक णवचाराचं्या आधारावर या किाचे अप्स्तत्व शक्य आहे असे ताणववक 
भौणतकीशास्त्रज्ञ म्हित असत, त्या ताणववक णवचारसरिीला पुष्टी देण्याचे कायस त्याने केले. 

 
———— 
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१९३७ ण्क्लन्टन जोसे  डेहहीसन 
 

(१८८१ –) 
 

“स् तटकािून जािाऱ्या ऋिकिाचंा पिस्पिाना होिाऱ्या प्रतििोधाचा प्रायोतगक पद्धिीने शोध 
लािल्याबद्दल नोबेल पातििोतिक” 

 
चतित्र 

 
अमेणरकेच्या इणलनॉइस राज्यातील ब्लुकमगटन शहरात, २२ ऑक्टोबर १८८१ रोजी प्क्लंटन 

जोसेफ डेप्व्हसनचा जन्म झाला. त्या शहरातील शाळेचा अभ्यासक्रम १९०२ मध्ये पुरा करून, गणित आणि 
भौणतकीशास्त्र या णवियातील प्राणवण्याबद्दल णशष्ट्यवृत्ती णमळवनू त्याने णशकागो णवद्यापीठात प्रवशे णमळणवला. 
तेथे त्याच्यावर प्रो. आर. ए. णमलीकन याचं्या व्यणक्तमत्वाचा णवशिे प्रभाव पडला. प्रो. णमलीकन याचं्या 
खास णशफारसीमुळे त्यास पड्यूस णवद्यापीठाने १९०४ जानेवारीमध्ये भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमले. १९०४ 
जून ते १९०५ ऑगस्ट हा काळ त्याने णशकागो णवद्यापीठात पदव्युत्तर णशक्षिासाठी काढला. १९०५ मध्ये प्रो. 
णमलीकन याचं्या णशफारसीमुळे णप्रन्सटन णवद्यापीठाने त्यास भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमले. तेथे तो 
१९१० पयंत होता. या काळात त्याने अनुक्रमे प्रो. एफ्. मगँी, प्रो. इ. पी. अॅडम्स, प्रो. जेम्स जीन्स व प्रो. ओ. 
डब्ल्यू. णरचडससन याचं्या मागसदशसनाखाली णवणवध णवियावर संशोधन केले. या नामाणंकत संशोधकापैकी 
त्याने जास्त करून प्रो. ओ. डब्ल्यु. णरचडससन याचं्या मागसदशसनाचा लाभ घेतला. १९०८ मध्ये त्याने णशकागो 
णवद्यापीठाची बी. एस. पदवी संपादन केली. १९१० ते १९११ या काळात, भौणतकीशास्त्र शाखेकडील 
फेलोणशप स्वीकारून, त्याने प्रो. णरचडससन याचं्या मागसदशसनाखाली पीएच्. डी. पदवीसाठी संशोधन केले व 
धन आयनाचें औप्ष्ट्िक उत्सजसन या णवियावर प्रबंध सादर करून ती पदवी सपंादन केली. 

 
१९११ च्या सिेंबर मणहन्यात णपट्सबगस येथील कानेजी इप्न्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेने 

त्यास भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमले. तेथे तो १९१७ पयंत होता. णपट्सबगसमध्ये प्राध्यापकीय जीवनास 
सुरवात केल्यानंतर १९१३ मध्ये त्याने इंग्लंडला जाऊन, प्रो. जे. जे. थॉमसन याचं्या कॅन्हेप्न्डश 
प्रयोगशाळेत काही काळ सशंोधन केले. अमेणरकेने महायुद्धात भाग घेतल्यानंतर, १९१७ पासून तो वसे्टनस 
इलेप्क्रक कंपनीच्या अणभयाणंत्रकी खात्यात होता. महायुद्ध संपल्यानंतर कानेजी इप्न्स्टटू्यटला न परतता, 
त्या ससं्थेतील प्राध्यापकपदाचा राजीनामा देऊन, तो वसे्टनस इलेप्क्रक कंपनीतच सशंोधन करीत राणहला. 
१९४७ नंतर व्हर्मजणनया णवद्यापीठात सवडीप्रमािे जाण्याच्या अटीवर त्याने त्या णवद्यापीठाचे प्राध्यापकपद 
स्वीकारले. 

 
अमेणरकेच्या नॅशनल अकेॅडमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेने त्यास १९२८ मध्ये कॉमस्टॉक 

पाणरतोणिक णदले. १९३१ मध्ये िँकणलन इप्न्स्टटू्यटने त्यास इणलयट के्रसन पदक णदले. लंडनच्या रॉयल 
सोसायटीने त्यास १९३५ मध्ये हु्यजेस पदक णदले. १९४५ मध्ये आपला जुना नामवतं णवद्याथी म्हिनू 
णशकागो णवद्यापीठाने त्यास अॅल्युम्नी पदक णदले. पड्यूस (१९३७), णप्रन्सटन (१९३८), लायन (१९३९) 
आणि कॉली (१९४०) या अमेणरकन णवद्यापीठानी त्यास आपली माननीय डी. एससी. पदवी अपसि करून 
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आपली गुिग्राहकता व्यक्त केली आहे. याणशवाय इतर णकत्येक अमेणरकन णवज्ञानसंस्थाचें सभासदत्व त्यास 
णमळाले आहे. 

 
१ फेबु्रवारी १९५८ रोजी त्याने इहलोकचा णनरोप घेतला. 
 

पातििोतिकास पात्र ठिलेले संशोधन 
 
ज्या वसे्टनस इलेप्क्रक कंपनीत डेव्हीसनने १९१७ मध्ये संशोधनास सुरवात केली, त्या कंपनीचे 

नंतर बले टेणलफोन प्रयोगशाळेत रूपातंर झाले. या बले टेणलफोन प्रयोगशाळेत आय्. अन्. गमसर याच्या 
सहकायाने संशोधन करीत असता, डेव्हीसनने लावलेल्या शोधाबद्दल त्यास नोबेल पाणरतोणिक णमळाले. 
णनकेल धातूच्या पृष्ठभागावरून इलेक्रॉनचे ककवा ऋिकिाचें परावतसन या णवियाचा ते दोघे म्हिजे 
डेव्हीसन व गमसर अभ्यास करीत होते. णनकेल धातूच्या पृष्ठभागावर, णकत्येक सूक्ष्म णनकेल स्फणटक 
असतात. णनवात नणलकेत णनकेल धातू ठेवनू, त्याच्या पषृ्ठभागावर इलेक्रॉनचा झोत सोडलेला असताना, 
द्रव हवा ठेवलेली बाटली अचानक फुटल्याने, णनवातात ठेवलेल्या णनकेल धातूच्या गरम पृष्ठभागावर हवचेा 
झोत गेला व त्या पृष्ठभागातील णनकेलचे ऑप्क्सकरि झाले. ऑप्क्सकरि झालेला णनकेल धातू खूप 
वळेपयसन्त उच्च तपमानाला तापवल्यानंतर ऑप्क्सकरि झालेल्या णनकेल धातूला मूळ धातू स्वरूप प्राप्त 
झाले. यानंतर पुन्हा प्रयोगाला सुरवात केल्यावर त्याला असे आढळले की आपल्याला पूवी णमळत 
असलेल्या णनकिापेक्षा ह्यावळेी णनराळे णनष्ट्किस णमळताहेत. ऋिकि जाण्याच्या णदशतेील फरकाप्रमािे, 
त्याचं्या धनतेत णकती फरक होतो याचा ते अभ्यास करीत होते. आपल्या णनष्ट्किात झालेल्या फरकाचे 
कारि काय हे त्यानी सरते शवेटी शोधून काढले. ऑप्क्सकरि झालेला णनकेल धातू खूप वळेपयसन्त उच्च 
तपमानाला तापवल्याने, ऑप्क्सकरि झालेला णनकेलधातू मूळ धातुस्वरूपास आला. परंतु त्याबरोबर 
णनकेल धातूचे स्फणटकीकरि झाले व धातूच्या पषृ्ठभागावर पूवीच्या अनेक सूक्ष्म णनकेल धातू 
स्फणटकाऐवजी आकाराने मोठे पि संस्थेने थोडे णनकेल धातुस्फणटक तयार झाले होते. 

 
त्यानंतर डेव्हीसन आणि गमसर यानी एका मोठ्या णनकेल स्फणटकाच्या पृष्ठभागावरून परावर्मतत 

होिाऱ्या ऋिकिाचा अभ्यास केला. या संशोधनाचा वृत्तातं त्यानी १९२७ मध्ये प्रणसद्ध केला. क्षणकरि 
शलाका स्फणटकाच्या पृष्ठभागावर आदळल्यास णतचे जसे णडफॅक्शन ककवा वक्रीभवन होते तसाच प्रकार 
ऋिकिशलाका स्फणटकाच्या पृष्ठभागावर आदळल्यावर होतो असे त्याना आढळले होते. वक्रीभवन हे 
तरंगाचें एक वैणशष्ट्ट्य आहे. क्षणकरि इलेक्रॉणनक तरंग असल्याने त्याचं्या वक्रीभवनात नाणवन्य वा 
अनपेणक्षत असे काहीही नव्हते. पि ऋिकि म्हिजे तरंग नाहीत भार, गती असिारे आणि णवदु्यतभार 
वाहिारे ते कि असल्याने त्याचे वक्रीभवन णवशिे अभ्यासण्यासारखे होते. ऋिकि जाण्याच्या णदशचेेही 
वक्रीभवन होते हा डीब्रॉलीने १९२४ मध्ये माडंलेल्या उपपत्तीचा एक प्रायोणगक पुरावा होता. गतीवान 
किाचंा तरंगाशी संबधं असतो व हा संबधं कसा जोडायचा या णवियीचे समीकरिही डीब्रॉलीने माडंले 
होते. स्फणटकातील अिूच्या थरामधील अंतरावरून क्षणकरिाचंी तरंगलाबंी काढता येते असे ब्रगॅने 
दाखवले होते. ब्रगॅच्या समीकरिाचा उपयोग करुन, डेव्हीसन आणि गमसर यानी इलेक्रॉनशी संबणंधत 
तरंगाचं्या तरंगलाबंीचे मापन केले. यासाठी त्यानी णनकेल स्फणटकाच्या अिुथरातील माणहत असलेल्या 
अंतराचंा उपयोग केला. अशा तऱ्हेच्या मापनाने ऋिकिशलाकेशी संबणंधत तरंगाचंी तरंगलाबंी, डीब्रॉली 
समीकरिाने ठरवलेल्या तरंगलाबंीशी फार सुरेखपिे जुळत व जमत होती. 
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आयनीकरि पात्राचा वापर करून ब्रगॅने परावर्मतत क्ष-णकरिामुळे णमळिाऱ्या आयनीकरि णवदु्यत 
प्रवाहाची तीव्रता मोजली होती. तशाच प्रकारचा प्रयोग डेव्हीसन आणि गमसर यानी केला. स्फणटकाच्या 
पृष्ठभागावरून णनरणनराळ्या णदशते परावर्मतत झालेल्या ऋिकिाचें संख्यासामथ्यस त्यानी गलॅव्हानो 
मापीच्या सहाय्याने मोजले. त्यानी वापरलेले उपकरि पुढील आकृतीत दाखणवले आहे. तप्त टंग्स्टनच्या 
णफतीतून उत्सर्मजत झालेल्या ऋिकिावर वैदु्यतीके्षत्राचा पणरिाम घडवनू आिनू त्याचंा वगे इष्ट त्या 
मयादेपयंत वाढवण्यात आला होता. या णवणशष्ट उपकरिाला ‘ऋिकि बंदुक’ असे आकृतीत म्हटले आहे. 
बंदुकीतून जशी गोळी सुटते व वगेाने पुढे जाते तसे या णवणशष्ट उपकरिातून ऋिकि बाहेर पडतात आणि 
मोठ्या वगेाने धाव ूलागतात, बाहेर पडलेल्या ऋिकिाचं्या मागात, मध्ये अत्यंत अरंुद फट असलेले पडदे 
ठेवनू, ऋिकिाचंी अत्यतं अरंुद शलाका णमळणवण्यात येते. ही ऋिकिशलाका, स्फणटकशास्त्रज्ञ ज्यास 
१, १, १ पृष्ठभाग म्हितात त्या पृष्ठभागावर काटकोनात पडेल, अशा तऱ्हेने त्या शलाकेच्या मागात स्फणटक 
ठेवतात. णनकेलच्या चौकोनी घनाकृती स्फणटकामध्ये स्फणटकाच्या एका कोनापासून क्ष, य, ज्ञ अक्षाना 
सारख्याच अंतरावर कापिाऱ्या पृष्ठभागाला १, १, १ पषृ्ठभाग म्हितात.) ऋिकिशलाका ज्या कबदूशी 
स्फणटकाच्या पृष्ठभागावर पडत असते, त्या कबदुभोवती एका पातळीत णफरवता येईल अशा तऱ्हेने गलॅव्हानो 
मापीला जोडलेला संग्राहक ठेवतात. ऋिकि शलाकाचा ज्या मागाने येत असते, त्या मागाच्या 
अक्षाभोवती स्फणटक णफरणवण्याची सोय असते. 

 
स्फणटकावर पडिारी ऋिकिशलाका आणि स्फणटकाच्या पृष्ठभागावरून परावर्मतत होऊन 

परतिारी ऋिकिशलाका यातील कोन (θ) कमी जास्त केल्याचा पणरिाम आकृतीमध्ये आलेखाने 
दाखवला आहे. या आलेखातील प्रत्येक कबदू गलॅव्हानो मापीने घेतलेले मापन दाखवतो. ० पासून त्या 
कबदुमागापयंतच्या सरळ रेिेची लाबंी इलेक्रॉणनक प्रवाहाच्या प्रमािात आहे. ० पासून कबदूपयंतची रेिा 
आणि उभी रेिा यामधला कोन, स्फणटकावर पडिारी ऋिकिशलाका आणि परावतसन झालेली 
ऋिकिशलाका यामधल्या कोनाएवढा असतो. ५४ व्होल्ट णवदु्यती के्षत्राने गती णदलेले ऋिकि 
स्फणटकावर पडिाऱ्या ऋिकिशलाकेत असले तर असे आढळते की स्फणटकावर पडिारी 
ऋिकिशलाका आणि परावतसन झालेली ऋिकिशलाका या मधला कोन θ, ५०° पयंत वाढवत नेल्यास, 
ऋिकिशलाकेचे संख्यासामथ्यस झपाट्याने वाढत जाते व ५०° चा कोन असताना ते बृहत्तम असते. θ कोन 
५०° हून वाढवल्यास, ऋिकिशलाकेचे सखं्यासामथ्यस झपाट्याने कमी होऊ लागते. त्यामुळे आकृतीत 
दाखवल्यासारखा उंचवटा आपल्याला णमळतो. ऋिकिसंग्राहक ५०° लाच ठेवला व वैदु्यतीके्षत्राचे 
व्होल्टेज वाढवनू ककवा कमी करून, ऋिकिाचंा वगे वाढवत नेल्यास, ककवा कमी करीत नेल्यास 
आलेखात णदसून येिारा उंचवटा कमी कमी होऊ लागतो. ४० व्होटला व तसेच ६८ व्होल्टला तो उंचवटा 
जवळ जवळ नाहीसा होतो. वैदु्यती के्षत्राचे व्होल्टेज १८१ व्होल्ट केल्यास पणहल्या उंचवट्याच्या जोडीला 
दुसरा उंचवटा णदसू लागतो. (θ कोन ५५° चा असताना) अशा रीतीने वगेवेगळे व्होल्टेज व वगेवगेळे θ 
कोन असताना, वीसाहून अणधक सामथ्यसशाली ऋिकिशलाका णमळाल्या. 

 
काही ठराणवक णदशतेच सामथ्यसशाली ऋिकिशलाका णमळतात याचे स्पष्टीकरि देता येते. 

स्फणटकावर प्रकाश तरंग पडत असतात असे धरून, स्फणटक एक णत्रणमती वक्रीभवन गे्रकटग (रेखापट्टी) 
असल्याने, स्फणटकावर पडिाऱ्या प्रकाश तरंगाचें काही ठराणवक णदशतेच वक्रीभवन होत असते आणि 
वक्रीभवन झालेल्या प्रकाश तरंगाचं्या कला एकमेकाचंा पाठपुरावा करीत असल्यास ककवा वक्रीभवन 
झालेले प्रकाश तरंग एकाच कलेत असल्यास, वक्रीभवनाचा पणरिाम जास्त उठावदारपिे णदसून येतो. 
त्यासारखाच पणरिाम ऋिकिशलाकेशी संबणंधत तरंगाचं्या बाबतीत णदसून येतो व त्याचं्या बाबतीत, n λ 
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= d sin θ हे समीकरि [हे समीकरि ब्रगॅच्या सुप्रणसद्ध nλ = २d sin θ या समीकरिाहून णभन्न आहे. स्फणटकातील णनरणनराळ्या 
अिुस्तरामुळे होिाऱ्या क्षणकरिाचं्या णवकरिात θ हा स्फणटकाचा पृष्ठभाग व क्षणकरिशलाका यामधला कोन आहे. तर ऋिकिवक्रीभवनात 
पृष्ठभागातील अिचू फक्त भाग घेतात आणि θ हा स्फणटकावर पडिारी ऋिकिशलाका व परावतसन झालेली ऋिकिशलाका यामधला कोन 
आहे.] लावता येते. या समीकरिात d हे स्फणटकाच्या पृष्ठभागातील अिूमधील अतंर आहे. θ - पणतत व 
परावर्मतत ऋिकिशलाका यामधला कोन आणि n म्हिजे १, २, ३ यासारखे पूिांक होत. ५०° ला 
आलेखात उंचवटा णमळत असतो अशावळेी णनकेलच्या स्फणटकात d चे मूल्य २·१५ X १०-४ सें.मी. असते. 
म्हिून λ चे मूल्य १.६५ x १०-८ सें.मी. येते. याच उपकरिात काहीही फरक न करता, ५५° ला दुसरा 
उंचवटा णमळत असता, n चे मूल्य दोन आहे असे धरुन λ चे मूल्य काढल्यास, ते ०.८८ x १०-८ सें. मी. 
येते. ५०° अंशाला λ चे जे मूल्य णमळते त्याच्या हे साधारिपिे णनम्याइतके आहे. डी ब्रॉलीच्या सूत्रामध्ये (λ 
= h/p यामध्ये) p हा संवगे (भार X वगे), ऋिकिाना वगे देिारे वैदु्यती के्षत्र व ऋिकिावरचा णवदु्यतभार 
e व ऋिकिाचा भार m यामध्ये माडंता येतो.  

 

P = √ 
2me V 

300 
 
असे सूत्र असून त्यात v = व्होल्टेज व e इलेक्रोस्टॅणटक युणनटमध्ये ककवा एकेकामध्ये असतो.  
 
५०° ला आलेखात उंचवटा असतो, त्यावळेी व्होल्टेज ५४ व्होल्ट असते व λ चे मूल्य १.६७ X १०⁻⁸ 

सें.मी. आहे असे गणिताने येते. १८१ व्होल्ट वैदु्यती के्षत्र असल्यास, आलेखातील उंचवटा ५५° ला येतो. 
त्यावळेी λ चे मूल्य ०.९१ X १०⁻⁸ सें. मी. येते. ही दोन्ही मूल्ये प्रायोणगक मूल्याशी अगदी णमळती जुळती 
आहेत. इतर उंचवट्याचं्या बाबतीतही λ ची गणिताने काढलेली मूल्ये यात एकवाक्यता आहे. 

 
जेव्हा ऋिकिशलाका ठराणवक अतंरावर अिू असलेल्या स्फणटकावर पडू णदल्यास, 

प्रकाशतरंगासारखी तरंगमाणलका पडावी असे णतचे वतसन असते. स्फणटकाभोवतालच्या सवस णदशामध्ये 
ऋिकिशलाकेचे णवकरि होते. ऋिकिसंग्राहक वगेवगेळ्या णदशाना ठेवनू, कोित्या णदशामध्ये 
ऋिकिशलाका संख्यासामथ्यस दाखवते एवढे अभ्यासायचे व त्या संख्यासामथ्याची परस्पराबरोबर तुलना 
करायची एवढेच काम संशोधकाला कराव ेलागते. 

 
डेव्हीसनच्या संशोधनाबद्दल ही माणहती णमळवल्यानंतर, आता आपल्याला त्याच्या नोबले 

व्याख्यानाकडे वळायला हरकत नाही. त्या व्याख्यानातील काही थोडासा भागच या णठकािी णदला आहे. 
 
“प्रकाश किमय असतो ही उपपत्ती, थॉमस यंगच्या १८०० साली पार पाडलेल्या प्रयोगामुळे 

सोडून द्यावी लागली. पि जवळ जवळ एक शतकानंतर १८९९ मध्ये भौणतकी शास्त्रज्ञाना त्या उपपत्तीचा 
पुन्हा नव्याने णवचार करावा लागला. त्या विी मकॅ्स झलँकने क्ाटंम उपपत्ती माडंली. या उपपत्तीप्रमािे 
प्रकाश उजा काही तरी कारिामुळे क्ाटंाचं्या स्वरूपात असते. झलँकची उपपत्ती मान्य केल्यास कृष्ट्ि 
वस्तूमात्र णवणकरिाचं्या विसपटात उजा कशी वाटली जाते याचे समाधानकारक स्पष्टीकरि देता येत होते. 
ऊजेचे क्ाटंायझेशन ककवा पुंजीकरि अशा रीतीने होत असते की त्यामुळे वस्तुमात्र आणि णवणकरि 
यामधील ऊजेची देवाि घेवाि णवणकरि वारंवारतेच्या प्रमािात क्ाटंामध्ये होत असते. या देवािघेवािीची 
प्रमािीयता झलॅकचा प्स्थराकं h यावर अवलंबून असते. अशा रीतीने प्रकाश किमय आहे ही कल्पना एका 
वगेळ्या स्वरूपात शास्त्रज्ञापढेु आली.  
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आकृती ३४ डेप्व्हसनची आकृती-१ 

(प्राथणमक प्रकाशणकरि, णनकेलचा स्फणटक  
आणि संग्राहक याचंा णवन्यास दाखविारी काल्पणनक आकृती) 

 
णरचडससन, के. टी. कॉम्िन, हु्यजेस आणि णमणलकन यानी या किउपपत्तीणवियक केलेल्या 

संशोधनातून असे णसद्ध झाले की प्रकाशापासून ऋिकिाना णमळालेली ऊजा प्रकाश तरंगाच्या 
वारंवारतेच्या प्रमािात असते, आणि ऊजा व वारंवारता यामधील प्रमािीयता ज्यावर अवलंबून असते तो 
अंक झलँकने कृष्ट्ि वस्तूमात्र णवणकरिाचं्या अभ्यासावरून काढलेला प्रमािीयतेचा अंक होय. झलँकने 
माडंलेली ऊजेच्या क्ाटंायझेशनची ककवा ऊजापुंजाचंी कल्पना आइनस्टाइनने मान्य केली. इतकेच नाही, 
तर त्याच्याही पुढे जाऊन प्रकाश क्ाटंा ककवा प्रकाश पुजं ऊजा पुंज असून, ते ऋिकिाना देता येतात अशी 
कल्पना माडंली. 

 
काही णवणशष्ट पणरप्स्थतीमध्ये प्रकाश क्ाटंाचे-त्याना फोटॉन ककवा प्रकाश कि असे नाव णमळाले 

होते-ऋिकिाबरोबर प्रत्यास्थ आघात होऊ शकतात व त्या आघाताना किाणवियीच्या आघातंाचें साधे 
णनयम लावता येतात असे ए. एच्. कॉम्िनने १९२२ मध्ये दाखवल्यानंतर प्रकाश किस्वरुपी असतो ही 
कल्पना मान्य करावी लागली. जी सकृतदशसनी परस्परणवरुद्ध णवधाने वाटतात, ती णवधाने बरोबर आहेत 
असे णसद्ध झाले होते. प्रकाश म्हिजे जलदगती कि आणि प्रकाश म्हिजे तरंगणनर्ममती असे म्हिाव ेलागत 
होते, कारि प्रकाशाचा प्रत्यारोध तरंग उपपत्तीच्याच सहाय्याने समजावनू घ्यावा लागत होता. 

 
१९१३ मध्ये नील्स बोरने त्याची प्स्थरप्स्थतीप्रदणक्षिा मागाची चमत्काणरक उपपत्ती माडंली. 

ऋिकि प्स्थरप्स्थती प्रदणक्षिामागात सारखे णफरत असतात व ते तसे णफरत असताना, प्रकाशाचे 
उत्सजसन व शोिि होत नाही. पि ऋिकिाने एका प्स्थरप्स्थती मागातून दुसऱ्या प्स्थरप्स्थती 
प्रदणक्षिामागात उडी मारली तर प्रकाशाचे उत्सजसन वा शोिि होते. बाहेरच्या प्रदणक्षिा मागातून आतल्या 
प्रदणक्षिा मागात ऋिकिाने उडी मारल्यास प्रकाशाचे उत्सजसन होते आणि प्रकाश उजा शोिि केल्यास 
ऋिकि आतल्या प्रदणक्षिा मागातून बाहेरच्या प्रदणक्षिामागात उडी घेतो असे बोरने माडंलेले चमत्काणरक 
णचत्र होते. पि हैड्रोजनच्या विसपटात णदसून येिाऱ्या महववाच्या गोष्टींचे स्पष्टीकरि त्या उपपत्तीच्या 
सहाय्याने करता येत होते. दृश्य प्रकाशाच्या विसपटातील बामर माणलकातील रेिा, राइडबगस प्स्थराकं या 
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सवांची मूल्ये अगदी अचूक णमळत होती. याणशवाय ध्यानात घेण्यासारखी आिखी एक गोष्ट ही की कृष्ट्ि 
वस्तूमात्र विसपटाच्या अभ्यासावरून झलँकने काढलेला प्स्थराकं आपल्या उपपत्तीत अणतशय उपयुक्तपिे 
वापरता येतो हे बोरने णसद्ध केले. 

 
त्यामुळे आमची अशी भावना झाली की बोरच्या उपपत्तीने भौणतकीशास्त्राच्या ताणववक 

णवचारसरिीत भर घातली असली तरी आिखीही प्रगती होण्यासारखी आहे. बोरच्या उपपत्तीची अंगेउपागें 
समजावनू घेऊन त्या उपपत्तीपलीकडे झेप घेिारी व णनरणनराळ्या णवरोधी कल्पनाचंा समन्वय घालून 
देण्याची बोर उपपत्तील असमथसता जीमध्ये नाही अशा प्रकारची नवीन उपपत्ती माडंली पाणहजे असे आमचे 
मत झाले. 

 
भौणतकीशास्त्रातील णनरणनराळ्या णवरोधी कल्पनाचंा समन्वय घालून देण्याचे प्रयत्न यापूवीही झाले. 

अशा प्रकारचा समन्वय घालू शकतील अशा दोन कल्पना १९२४ पयंत माडंण्यात आल्या होत्या, व त्या 
कल्पनाचंा पद्धतशीर पाठपरुावा केला जात होता. डी ब्रॉलीने पीएच्. डी. पदवी णमळणवण्यासाठी 
णलणहलेल्या प्रबंधात ज्या कल्पना माडंल्या होत्या, त्यातून तरंगयंत्रशास्त्राची उत्पत्ती व वाढ झाली. 
प्रकाशाला ज्याप्रमािे तरंगाचें गुिधमस आणि किाचें गुिधमस असतात, त्याप्रमािे वस्तुमात्रानाही तरंग 
गुिधमस व कि गुिधमस असतात असे डी ब्रॉलीने आपल्या उपपत्तीत माडंले. बोर उपपत्तीमध्ये किाचं्या 
गुिधमावर ज्या मयादा होत्या, त्या मयादा लक्षात घेऊन अिूमधील तरंगाचं्या आकृतीबधाचा णवचार 
करायचा होता. 

 
प्रकाश व वस्तुमात्र याचं्या वस्तुप्स्थतीतील साम्यावरून व बोरच्या उपपत्तीत झलँकचा प्स्थराकं एक 

अत्यावश्यक भाग आहे हे लक्षात घेऊन, हा प्स्थराकं इलेक्रॉनचे किगुिधमस आणि तरंगगुिधमस याचंा 
संबंध जोडू शकेल अशी आम्ही कल्पना केली आणि अशा प्रकारचा संबधं प्रस्थाणपत करिारी खालील 
समीकरिे माडंली. 

 
किाची ऊजा  E = hv 

(v वारंवारता ककवा एक एकक कालातील तरंगसंख्या) 
किाचा संवगे  p = ho 

(० = तरंग अंक ककवा एक एकक अतंरातील तरंगसंख्या) 
यातील दुसरे समीकरि 
 

λ = h/p 
 
असे माडंतात व त्या स्वरूपात ते जास्त पणरणचत आहे. यात λ=तरंगलाबंी. 
 
भौणतकीशास्त्रात दुसऱ्या कोित्याही कल्पनेची या कल्पनेइतकी चटकन प्रगती झाली ककवा 

णतच्याकडे इतक्या प्रमािात लक्ष पुरवले गेले नाही. समीकरिात माडंलेल्या कल्पनेची वाढ करण्यात डी 
ब्रॉलीने खूप हातभार लावला असला तरी त्या बाबतीत श्रॉणडजर या शास्त्रज्ञाचे पणरश्रम णवशिे उल्लखेनीय 
आहेत. 

 



 अनुक्रमणिका 

सुरवातीच्या त्या काळात, अिूमधील ऋिकितरंगाकडे शास्त्रज्ञाचें लक्ष केप्न्द्रत झाले होते. 
अिूणवियक णवचारातून तरंगयंत्रशास्त्राचा उदय झाला होता-तेव्हा त्या नवीन यंत्रशास्त्राने अिूवर आपले 
लक्ष केप्न्द्रत केले ही एक सहज समजण्यासारखी घटना होती. त्यावळेी मुक्तावस्थेत संचार करिारे 
ऋिकि णवचारात घेतले नव्हते. प्रकाशशलाकेला ज्याप्रमािे तरंगगुिधमस असतात, त्याप्रमािे 
ऋिकिशलाकेला तरंग गुिधमस असावते ककवा असले पाणहजेत असे धरूनच त्याचं्याणवियी णवचार 
केल्यास, ऋिकिशलाकेचे योग्य प्रकारच्या गे्रकटगकडून (रेखापट्टीकडून) णवकरि झाले तर 
ऋिकिशलाकेचे वक्रीभवन होईल असे अपेणक्षत होते. पि यातून णनघिारा उपणसद्धातं शास्त्रज्ञानी 
णवचारात घेतला नव्हता. हा उपणसद्धातं एल्सासर याने १९२५ मध्ये प्रथमतः शास्त्रज्ञापुढे माडंला. 
ऋिकिशलाकेचे वक्रीभवन होत आहे असे दाखवनू णदले तर ऋिकितरंग असू शकतात याची प्रणचती 
येईल असे एल्सासरचे म्हििे होते. म्हिजे ऋिकिशलाकेचे वक्रीभवन शोधून काढण्याची वैचाणरक 
तयारी झाली होती. ऋिकिशलाकेचे वक्रीभवन णसद्ध करिारे प्रयोग करिे तेवढे बाकी राणहले होते. 

 
एल्सासरने १९२५ साली उपणसद्धातं माडंल्यानंतर जवळ जवळ लगेच ऋिकिाचं्या 

वक्रीभवनाणवियीच्या प्रयोगास अमेणरकेत सुरवात झाली. णद्वतीयक इलेक्रॉनच्या ऊजेचा विसपट 
काढल्यास त्याची वरची मयादा प्राथणमक ऋिकिाचंी उजा दाखवते ककवा प्राथणमक ऋिकिाचं्या 
ऊजेइतकी असते, या १९१९ मध्ये लागलेल्या अचानक शोधामधून या प्रयोगाना सुरवात झाली. शकेडो 
व्होल्ट व्होल्टेज वापरून ऋिकिाना गती णदली असली तरी ते धातूवर आदळल्यावर त्याचें प्रत्यास्थ 
णवकरि होते असे या प्रयोगात आढळले. 

 
प्रत्यास्थ णवकरि पावलेले इलेक्रॉन ककवा ऋिकि णनरणनराळ्या णदशते कसे वाटले जातात 

याच्या अभ्यासास या प्रयोगातूनच सूरवात झाली. यावळेी पुन्हा एकदा अचानक शोध लागला. प्रत्यास्थ 
णवकरिाची तीव्रता, ऋिकिाचें णवकरि करिारा स्फणटक ठेवण्याच्या पद्धतीवर ककवा तो कोित्या णवणशष्ट 
णदशनेे ठेवला आहे यावर अवलंबून असते असे आढळून आले. हे समजल्यानंतर स्फणटक एकाद्या णवणशष्ट 
णदशनेे ठेवनू, त्याच्यामुळे होिाऱ्या प्रत्यास्थ णवकरिाचा पद्धतशीर अभ्यास साहणजकच सुरू झाला. 
डीब्रॉलीचा णसद्धातं प्रणसद्ध झाल्यानंतर एक विाने १९२५ मध्ये या प्रयोगाना सुरुवात झाली. त्यानंतर एक 
विाने तरंग यंत्रशास्त्राची प्रगतीच्या मागावर झपाट्याने वाटचाल सुरू झाली. त्यावळेी डीब्रॉलीच्या तरंग 
उपपत्तीचे प्रायोणगक परीक्षि कराव े हा णवचार नव्हता. १९२६ मध्ये मी इंग्लंडला गेलो असता, माझ्या 
संशोधनाबद्दल मी णरचडससन, बॉनस, िँक आणि त्यासारखे इतर शास्त्रज्ञ याचं्याबरोबर णवचारणवणनमय केला. 
त्यानंतर डीब्रॉलीची तरंगउपपत्ती तपासून पाहायची असे माझ्या प्रयोगाचे स्वरूप झाले. 

 
इंग्लंडहून परतल्यानंतर ऋिकिाचं्या वक्रीभवनाचा शोध घ्यायला मी सुरवात केली. एक विसभर 

प्रयोग केल्यानंतर ऋिकि-वक्रीभवन णसद्ध करिारा पुरावा आम्हाला णमळाला. त्यापाठोपाठ ऋिकि-
वक्रीभवन दाखविारी वीस उदाहरिे आमच्या नजरेस पडली. त्यापैकी एकोिीस उदाहरिे तरंगलाबंी 
आणि संवगे यामधला संबधं प्रस्थाणपत होतो की नाही हे तपासण्यासाठी वापरता आली. प्रत्येक वळेी 
डीब्रॉलीचे 

 
λ = h/p 

 
हे सूत्र, प्रयोगातील अचूकतेच्या मयादा लक्षात घेता, बरोबर असल्याचे आम्हाला आढळले. 
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आम्ही आमचे प्रयोग कशाप्रकारे पार पाडले हे मी थोडक्यात सागंिार आहे. ज्ञातवगेाची 
ऋिकिशलाका णनकेल स्फणटकाच्या (१, १, १) पृष्ठभागावर आम्ही सोबतच्या आकृतीत दाखवल्याप्रमािे 
पडू णदली. प्रत्यास्थ णवकरि पावलेले ऋिकिच पकडू शकेल असा ऋिकि सगं्राहक आम्ही वापरला. 
हा संग्राहक णवकरिासाठी वापरलेल्या स्फणटकाभोवती वतुसळाकार कके्षत णफरवता येत होता. 

 
स्फणटकावर पडिाऱ्या ऋिकिशलाकेच्या कक्षाभोवती स्फणटक णफरणवण्याची सोय होती. अशा 

रीतीने ऋिकि-णवकरिाचा अभ्यास करताना, स्फणटकाच्या पृष्ठभागावरून णनरणनराळ्या णदशते णवकरि 
पावलेल्या ऋिकिाचें संख्यासामथ्यस मोजता येत होते. फक्त ऋिकिाचं्या प्राथणमक शलाकेच्या १०° ते 
१५° अंतरावर असिाऱ्या ऋिकिाचंी तीव्रता ककवा संख्या सामथ्यस आम्हाला मोजता येत नव्हते. 

 
खाली णदलेल्या दोन क्रमाकंाच्या आकृतीत, णनकेल स्फणटक एका णवणशष्ट णदशनेे ठेवल्यानंतर, 

ऋिकिाचें जास्त संख्यासामथ्यस दाखणविारे कोन दाखवले आहेत. 
 
णवणशष्ट तरंगलाबंी असता, वक्रीभवन झालेली ऋिकिशलाका चटकन ओळखता येते. 

स्फणटकाचा ज्ञातप्स्थराकं व वक्रीभवन झालेल्या ऋिकिशलाकेच्या कोनावरून त्याशी संबणंधत तरंगलाबंी 
आम्ही गणिताने काढली व डीब्रॉली समीकरिाने तीच तरंगलाबंी येते का हे पाणहले. λ-h/p या 
समीकरिाच्या सहाय्याने आम्ही तरंगलाबंीचे गणित केले होते. यात p=ऋिकिाचंा संवगे असून, तो 
ऋिकिाचंा वगे वाढवण्यासाठी वापरलेल्या व्होल्टेजवरून आणि e/m ककवा ऋिकिावरील णवदु्यतभार 
भाणगले ऋिकिाचा भार याच्या मूल्यावरून गणिताने काढला होता. 
 

 
आकृती 35 

डेप्व्हसनची आकृती - 2 
(ऋिकिाचं्या प्रत्याप्स्थत णवकरिाची तीव्रता( 

 
स्टनस आणि इस्टरमन यानी १९२९ मध्ये असे णसद्ध केले आहे की अप्ण्वक हायड्रोजन शलाकेचे 

सुद्धा डी ब्रॉली-श्रॉकडजर उपपत्तीप्रमािे वक्रीभवन होते. 
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डेव्हीसन आणि गमसर याचें न्यूयॉकस मध्ये संशोधन चालू असता, स्कॉटलंडच्या ॲबरडीन 
णवद्यापीठात प्रो. जी. पी. थॉमसनचे तशाच प्रकारचे संशोधन चालू होते. डेव्हीसनला थॉमसनच्या 
संशोधनाची माणहती नव्हती व थॉमसनला अमेणरकेत ऋिकिशलाकेच्या वक्रीभवनाणवियी डेव्हीसन 
संशोधन करीत आहे हे माहीत नव्हते. डेव्हीसनने आपल्या प्रयोगाचें णनष्ट्किस प्रणसद्ध केल्यानंतर, त्या 
पाठोपाठ थोड्याच णदवसात थॉमसनचे संशोधन प्रणसद्ध झाले.  

 
संशोधनाचे पतििाम 

 
डेव्हीसन आणि थॉमसन याचं्या संशोधनामुळे डी ब्रॉलीच्या उपपत्तीत अणभपे्रत असलेले वस्तुमात्र 

तरंग प्रत्यक्षात णमळतात असे णनःसंशय णसद्ध झाले. णनदान ऋिकिाचं्या बाबतीत तरी डी ब्रॉलीची उपपत्ती 
बरोबरच आहे असे डेव्हीसन आणि थॉमसन यानी णसद्ध केले. त्यानंतर अिू व रेिू याचं्या बाबतीतही डी 
ब्रॉली उपपत्ती लागू पडते असे स्टनस या संशोधकाने णसद्ध केले. स्टनसला या संशोधनाबद्दल १९४३ साली 
नोबले पाणरतोणिक णमळाले असल्याने, त्याच्या संशोधनाचे वगेळे विसन णदले आहे. ऋिकिाचं्या 
वक्रीभवनाचे महववाचे उपयोग थॉमसनच्या नोबले व्याख्यानात आले आहेत. 

 
———— 
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१९३७ जॉजन पेजेट थॉमसन 
 

(१८९२ – ) 
 
“स् तटकािून जािाऱ्या ऋिकिाचं्या पिस्पिास होिाऱ्या प्रतििोधाचा प्रायोतगक 

पद्धिीने शोध लािल्याबद्दल नोबेल पातििोतिक” 
 
१९३७ साली, भौणतकीशास्त्रातील संशोधनाबद्दलचे नोबले पाणरतोणिक प्रो. डेव्हीसन व प्रो. जॉजस 

पेजेट थॉमसन याचं्यामध्ये णवभागून देण्यात आले. प्रो. डेव्हीसन याचं्या संशोधनाची माणहती याआधी णदली 
आहे. आता थॉमसनच्या संशोधनाची माणहती करून घेऊ. 

 
चतित्र 

 
३ मे १८९२ रोजी इंग्लंडमधील केप्म्ब्रज शहरी जॉजस थॉमसनचा जन्म झाला. १९०६ साली नोबले 

पाणरतोणिक णमळविाऱ्या सर जे. जे. थॉमसनचा तो एकुलता एक मुलगा. केप्म्ब्रजमधील पसस स्कूलमध्ये 
त्याचे शालेय णशक्षि झाले. त्याचे णवश्वणवद्यालयीन णशक्षि केप्म्ब्रजच्या णरणनटी कॉलेजमध्ये झाले. 
णवद्याथीदशते एक अत्यंत हुिार णवद्याथी असा त्याने नावलौणकक कमावला व १९१३ साली गणित हा खास 
णविय घेऊन तो पणहल्या वगात पदवी पणरक्षा उत्तीिस झाला. पदवीपरीके्षबरोबर त्याने णनसगसणवज्ञानशास्त्राची 
रापयॉस ही परीक्षाही णदली. त्याची शकै्षणिक पात्रता पाहून त्यास ताबडतोब केप्म्ब्रजच्या कॉपसस णक्रस्टी 
कॉलेजमध्ये प्राध्यापक नेमण्यात आले. १९१४ साली पणहले महायुद्ध सुरू झाल्यावर तो सैन्यात भरती 
झाला. क्ीन्स रेणजमेन्ट या सैन्यदलात त्याला अणधकारपद णमळाले. १९१५ पयसन्त तो आपल्या 
सेनादलाबरोबर िान्समध्ये होता. णवमानोड्डािात येिाऱ्या अडचिीचा णवचार करण्यासाठी, त्याचे 
णवज्ञानणवियातील कौशल्य लक्षात घेऊन, त्याची रॉयल फ्लाइंग कोअर णवभागात बदली झाली. १९१८ 
मध्ये णब्रटीश वॉर णमशनचा एक सदस्य या नात्याने त्याने अमेणरकेला भेट णदली. 

 
महायुद्ध सपंल्यानंतर सैणनकी जीवनाला रामराम ठोकून, त्याने कॉपसस णक्रस्टी कॉलेजमध्ये 

अध्यापन व संशोधन कायस सुरू केले. १९२२ मध्ये स्कॉटलंडच्या अॅबरडीन णवद्यापीठाने त्यास णनसगसणवज्ञान 
णवियाचंा प्राध्यापक नेमले. स्फणटकामध्ये होिारे ऋिकिाचें वक्रीभवन या णवियावरचे संशोधन त्याने 
अॅबरडीन णवद्यापीठात पार पाडले व त्याच संशोधनाबद्दल त्यास नोबले पाणरतोणिक णमळाले. १९२९ मध्ये 
अमेणरकेच्या कॉनेल णवद्यापीठाने त्यास पाहुिा व्याख्याता म्हिून बोलावनू घेतले. कॉनेल णवद्यापीठात काही 
णदवस राहून त्याने बेकर व्याख्यानमाला गंुफली. अमेणरकेत असतानाही त्याचे संशोधन तेथल्या िँकणलन 
इप्न्स्टटू्यटमध्ये चालू होते. १९३० मध्ये लंडन णवद्यापीठाच्या इणंपणरयल कॉलेज ऑफ सायन्स अँड 
टेक्नॉलॉजी या ससं्थेत भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमण्यात आले, व कायसणनवृत्त होईपयसन्त त्याचे संशोधन 
तेथेच चालू होते. 

 
दुसऱ्या महायुद्धात १९४० ते १९४१ या काळात णब्रणटश कणमशन ऑन अटॅॉणमक एनजी (णब्रटनची 

अप्ण्वक उजा सणमती) या सणमतीचा अध्यक्ष म्हिून काम पाणहले. १९४१ ते १९४२ या काळात तो गे्रट 
णब्रटनचा कॅनडामधील णवज्ञानसंपकाणधकारी होता. कॅनडाहून परत आल्यानंतर १९४२ ते १९४३ या काळात 
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तो णब्रणटश रेणडओ बोडाचा उपाध्यक्ष होता. त्यानंतर एक विस तो णवमानखात्याचा णवज्ञानसल्लागार होता. 
युद्धानंतर १९४६ साली युनायटेड नेशन्स कणमशनपढेु गेलेल्या णब्रटनच्या अप्ण्वक उजासणमतीचा तो 
णवज्ञानसल्लागार होता. 

 
लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास १९२९ साली आपला फेलो णनवडले. १९३९ मध्ये त्यास हु्यजेस 

पदक णमळाले. १९४९ मध्ये त्यास रॉयल पदक णमळाले. णब्रटनमधील व परदेशातील बऱ्याचशा णवद्यापीठानी 
त्यास आपल्या माननीय पदव्या देऊन आपली गुिग्राहकता व्यक्त केली आहे. १९४३ साली त्यास ‘सर’ ही 
पदवी णमळाल्याने तेव्हापासून सर जॉजस पेजेट थॉमसन असा त्याचा उल्लेख होऊ लागला. 

 
पातििोतिकास पात्र ठिलेले संशोधन 

 
डेव्हीसन आणि गमसर यानी केलेल्या संशोधनापेक्षा थॉमसनचे संशोधन संपूिसतया णभन्न आहे. 

धातुच्या तप्त तारेतून बाहेर पडिारे कमी वगेाचे ऋिकि प्रयोगात वापरण्याऐवजी थॉमसनने कॅथोड 
णकरिातील जलदगती ऋिकि आपल्या प्रयोगात वापरले आहेत. कॅथोड णकरिातील जलदगती 
ऋिकि, एका स्फणटकाच्या पृष्ठभागावरून परावर्मतत करून, मग प्रयोगासाठी वापरण्याऐवजी, ते त्याने 
प्रथमतः धातूच्या अत्यतं पातळ णझरणझरीत पत्र्यातून पलीकडे धाडून मग प्रयोगात वापरले. धातूच्या 
पत्र्यातून धाडल्याने ऋिकिाचें होिारे वक्रीभवन त्याने वैदु्यती पद्धतीने न अभ्यासता, फोटो घेण्याच्या 
पद्धतीने अभ्यासले. स्फणटकातून क्षणकरि पाठवनू त्याचंा फॉन लावनेे ज्याप्रमािे फोटोग्राणफक पद्धतीने 
अभ्यास केला, त्याप्रकारचा अभ्यास थॉमसनने ऋिकिाचं्या बाबतीत केला. डेव्हीसन आणि गमसर याचंी 
प्रयोगपद्धती ब्रगॅच्या पद्धतीशी जास्त णमळती जुळती होती. स्फणटकाच्या पृष्ठभागावरून होिारे क्षणकरिाचें 
परावतसन ब्रगॅने अभ्यासले तर डेव्हीसन आणि गमसर यानी स्फणटकाच्या पृष्ठभागावरुन होिारे ऋिकिाचें 
परावतसन अभ्यासले. स्फणटक काही ठराणवक णदशनेे ठेवल्यावर, ब्रगॅला विसपटात णशखरकबदू णमळाले. 
तसेच णशखरकबदू डेव्हीसन आणि गमसर याना आपल्या प्रयोगात णमळाले. थॉमसनला णमळालेल्या 
फोटोग्राफचे फॉन लावलेा णमळालेल्या फोटोग्राफशी पुष्ट्कळसे साम्य होते. वक्रीभवन अणजबात न झालेल्या 
क्षणकरिामुळे, मध्यभागी मोठा काळा णठपका व वक्रीभवन झालेल्या क्षणकरिामुळे त्या काळ्या 
णठपक्याभोवती णठपक्याचंी प्रमािबद्ध रागंोळी, फॉन लावलेा फोटोग्राणफक झलेटवर णमळत होती. तशाच 
प्रकारचा केन्द्रस्थानी काळा मोठा णठपका व त्याभोवती तशाच प्रकारची णठपक्याचंी प्रमािबद्ध रागंोळी 
थॉमसनला णमळाली. धातूचा पातळ पत्रा नैसर्मगक स्फणटकी अवस्थेत असल्यास थॉमसनच्या व फॉन 
लावचे्या फोटोग्राफमध्ये साम्य असायचे. पि ठोकून ठोकून ककवा सारखा दाब देऊन, धातूचा पत्रा पातळ 
केला असल्यास, णठपक्याचं्या रागंोळीऐवजी, फोटोग्राफमध्ये एक-केप्न्द्रय वतुसळे णमळायची. एका 
स्फणटकातून क्षणकरि धाडण्याऐवजी स्फणटकाचें चूिस करून, त्या चूिातून क्षणकरि धाडल्यासही 
एककेप्न्द्रय वतुसळे णमळतात. णशवाय वतुसळाचें व्यास, वापरलेल्या उपकरिाचंी लाबंीरंुदी, फोटोग्राणफक 
झलेटपासून उपकरिाचे अतंर चूिातील स्फणटकाचंी रचना माणहती असल्यास, ऋिकिामुळे णमळिाऱ्या 
तरंगाचंी तरंगलाबंी गणिताने काढता येते. अशा तऱ्हेने काढलेली तरंगाचंी तरंगलाबंी डी ब्रॉली सूत्राने 
काढलेल्या तरंगलाबंीशी पूिसपिे जुळते. या एवढ्या प्रास्ताणवकानंतर थॉमसनच्या नोबले व्याख्यानाकडे 
वळायला हरकत नाही. त्या व्याख्यानात थॉमसनने म्हटले आहे- 

 
“णवलयनातील आयनावर असिारा णवदु्यतभार एकक रूपात असतो हे फॅराडेने 

णवदु्यतणवभाजनाणवियी संशोधन करून दाखवले. आपि णकती बहुमोल कायस केले याची त्यावळेी त्याला 
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कल्पना आली नाही. १८७३ मध्ये मकॅ्सवलेने णवजेचा एक रेिू असा शब्दप्रयोग केला. १८८१ मध्ये फॉन 
हेल्महोल्टझने फॅराडेच्या सशंोधनाचे महवव विसन करताना, पुढील उद्गार काढले. प्राथणमक स्वरूपाचे 
पदाथस अिूंचे बनलेले आहेत ही उपपत्ती आपि मान्य केली तर त्याबरोबर आपल्याला हेही मान्य कराव े
लागते की णवदु्यतही अत्यंत सूक्ष्म किात णवभागता येते व णतच्या सूक्ष्म किाचें गुिधमस णवदु्यत-अिूच्या 
गुिधमासारखे आहेत. हेल्महोल्ट झच्या बोलण्यातील णवदु्यतअिचेू नामकरि डप्ब्लनच्या जॉन्स्टन स्टोनने 
केले. णवदु्यतअिलूा त्याने इलेक्रॉन असे नाव ठेवले. त्यावळेी इलेक्रॉनवर णवदु्यतभार असतो एवढाच 
गुिधमस अणभपे्रत होता. तो गुिधमस धन की ऋि याबद्दल काहीही म्हटले गेले नव्हते. 

 
एकोणिसाव्या शतकाच्या शवेटच्या दशकात, भौणतकशास्त्राच्या णवणवध माणहतीमध्ये 

इलेक्रॉनणवियीच्या माणहतीने महववाची भर घातली. इलेक्रॉनला भार आहे व इलेक्रॉन सवसत्र असतो असे 
ठरले. त्यावरचा णवदु्यतभार एवढेच त्याचे वैणशष्ट्ठ्य नसून, सवस प्रकारच्या वस्तुमात्रामध्ये त्याचे अप्स्तत्व 
अवश्य असते असेही मान्य झाले, इलेक्रॉनणवियीची माणहती णमळणवण्यात सर जे. जे. थॉमसनचे पणरश्रम 
णवशिेे करून कारिीभतू झाले असे मी म्हटले तर माझ्या णपत्याबद्दल वाटिाऱ्या आदरबुद्धीने मी तसे 
बोलतो असे आपि कृपा करून समजू नये. इलेक्रॉन व झलँकच्या उपपत्तीतील क्ाटंा याचंा संबधं जोडून 
देण्याचे काम बोरने केले आणि त्यामुळे इलेक्रॉनणवियीचे एक स्वतंत्र यंत्रशास्त्र तयार झाले. यानंतर काही 
विानी ए. एच. कॉम्िनच्या सूचनेवरून गौडकश्मट व उलेनबके यानी इलेक्रॉनला प्स्पन ककवा णफरकी 
असते असे णसद्ध करिारा परुावा णमळणवला. 

 
इलेक्रॉनवर णवदु्यतभार असतो, त्याचा भार मोजता येतो, त्याला णफरकी असते आणि 

त्याच्याणवियीचे स्वतंत्र यंत्रशास्त्र तयार झाले तरी भौणतकीशास्त्रात इतकी प्रायोणगक माणहती गोळा झाली 
होती की णतचे स्पष्टीकरि इलेक्रॉनच्या गुिधमाच्या सहाय्याने करता येत नव्हते. कोित्याही गणतवान 
किाचा व णवशिेेकरून इलेक्रॉनचा तरंगप्रिालीशी सबंंध असतो असे लुई डीब्रॉलीने णसद्ध केले. या 
तरंगाचें जास्त अचूक मापन श्रॉकडजर आणि णडरॅक यानी केले, व इलेक्रॉनच्या ककवा ऋिकिाच्या 
णफरकीचा जास्त णवचार केला.  

 
कॅथोड णकरिाचंी एक णनरंूद शलाका धातूच्या पातळ पत्र्यातून आम्ही जाऊ णदली. धातूच्या 

पत्र्यातून गेल्याने णवकरि पावलेले कॅथोड णकरि आम्ही त्या णकरिाशी काटकोनात ठेवलेल्या 
फोटोग्राणफक झलेटवर पडू णदले. ती झलेट डेव्हलप केल्यावर, केन्द्रस्थानी काळा णठपका आणि त्याभोवती 
एककें णद्रय वतुसळाकार वलये णमळाली. डेबी व शरेर यानी आमच्यासारखाच प्रयोग क्ष णकरिाचं्या बाबतीत 
केला होता. स्फणटक चिूातून क्षणकरि धाडून, ते फोटोग्राणफक झलेटवर पडू णदल्यावर, त्याना 
फोटोग्राणफक झलेटवर केन्द्रस्थानी काळा णठपका आणि त्याभोवती एककेन्द्रीय वतुसळाकार वलये णमळाली 
होती. दोन्ही प्रकारच्या फोटोग्राफमध्ये णमळिाऱ्या रेिाचं्या साम्यावरून, आम्हाला आढळून आलेला प्रकार 
प्रणतरोधामुळे घडून आला असावा असे अनुमान णनघत होते. कॅथोड णकरिाचें घटक असिाऱ्या 
ऋिकिाशी संबणंधत असलेल्या व पुढे पुढे येिाऱ्या तरंगातील एक लहानशा तरंगाचे णवकरि, धातूच्या 
पातळ पत्र्यातील प्रत्येक अिूने केले तर हा प्रकार घडून येईल. धातूच्या अत्यंत सूक्ष्म स्फणटकामध्ये 
धातुअिू अगदी प्रमािबद्ध तऱ्हेने एकमेकाजवळ असल्याने, एका णवणशष्ट णदशनेे णवकरि झालेल्या प्रत्येक 
सूक्ष्म तरंगाचं्या कलाचंा परस्पराशी काही तरी णनणश्चत संबंध असला पाणहजे. काही णदशानंा णवकरि 
पावलेल्या तरगाचं्या कला एकमेकाशी जुळत्या असतील आणि त्यामुळे ते तरंग परस्परास पुष्टी देतील व 
एक जोरदार तरंग णमळेल. तर काही णदशाना णवकरि पावलेल्या तरंगाचं्या कला परस्पराणवरुद्ध असतील 
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आणि प्रणतरोधामुळे ते तरंग परस्परास नष्ट करतील. जोरदार ककवा बलशाही तरंग, गे्रकटगमुळे ककवा 
रेखापट्टीने वक्रीभवन झालेल्या प्रकाशशलाकेसारखे आहेत. धातुस्फणटकातील अिरुचना कशी असते ते 
क्षणकरिाचं्या सहाय्याने अगोदरच आम्ही ठरवले होते. डीब्रॉलीच्या उपपत्तीप्रमािे गतीमान ऋिकिाशी 
संबंणधत तरंगलाबंी (h/mv) एवढी असते. २० ते ६०००० व्होल्टला णमळवलेल्या कॅथोड णकरिातील 
ऋिकिाशी सबंंणधत तरंगलाबंी ८ X १७⁻⁹ से. मी. ते ५ X १०⁻⁹ से. मी. इतकी असते.  

 
फोटोग्राणफक झलेटवर आम्हाला णमळालेली वतुसळाकार वलयरचना व णवकरि पावलेल्या जोरदार 

क्षणकरि तरंगाचंी णवभागिी याणवियी मी माडंलेले गणित बरोबर असल्याचे णदसून आले. प्रयोगातील 
प्रणतशत एकटक्का संभाव्य चकू लक्षात घेता, गणिती उत्तरातील व प्रायोणगक उत्तरातील एकवाक्यता फारच 
चागंली होती. आमच्या प्रयोगात, सोईस्कररीत्या घेता येईल असा एकही प्स्थराकं नाही. क्षणकरिाचं्या 
सहाय्याने समजून आलेल्या आकृतीबधंाचे सवससाधारि स्वरूप नक्की होतेच, इतकेच नाही तर स्फणटकाच्या 
रचनेवरून त्याच्या पृष्ठभागाशी जे पातळ अिुस्तर असल्याचे समजून येते, त्या पातळ अिुस्तराचंा 
तपशीलही समजून येतो. यानंतर केलेल्या संशोधनाने आमचे अगोदरचे णनिसय बरोबर असल्याचे नक्की 
झाले. यानंतर माझ्या प्रयोगशाळेत व इतरत्र, आम्ही घेतले त्या प्रकारचे हजारो फोटोग्राफ घेण्यात आले. 
त्यातील एकाही फोटोग्राफमध्ये उपपत्ती व प्रात्यणक्षक यामध्ये काही फरक असल्याचे णदसले नाही. 
उपकरिात सुधारिा झाल्यानंतर, प्रयोगातून णमळिाऱ्या माणहतीतील अचूकता जास्त वाढली आहे. 
उझसाला णवद्यापीठाचे व्ही. के्रसेन यानी तयार केलेल्या उपकरिामुळे मापनातील अचूकता हजार भागात 
एक भाग संभाव्य चूक इतकी वाढली आहे. 

 
आमच्या प्रयोगातील दोन फेरबदल येथे सागंिे अवश्य आहे असे मला वाटते. पणहल्या 

फेरबदलामध्ये, धातुपत्र्याच्या पृष्ठभागावरच्या पातळ स्तरातून ऋिकि पुढे गेल्यानंतर, त्याचं्यावर एकरूप 
चुंबकीय के्षत्राचा पणरिाम घडवनू आिला जातो. त्यामुळे त्या ऋिकिाचं्या मागाचे वक्रीभवन होते. 
फोटोग्राणफक झलेटवर जे ऋिकि आदळण्याने वतुसळाकार आकृतीबंध तयार होतो, त्या ऋिकिाचं्या 
मागाचे आणि पृष्ठभागातील पातळ स्तरातल्या मोकळ्या जागातून जे ऋिकि पढेु आलेले असतात त्या 
ऋिकिाचं्या मागाचे सारखेच वक्रीभवन होते. त्यामुळे चुंबकीय के्षत्रामुळे जाण्याच्या मागाचे वक्रीभवन 
होण्याचा गुिधमस ज्या ऋिकिामध्ये कायम असतो त्या ऋिकिाचं्या आघातामुळे फोटोग्राणफक झलेटवर 
आकृतीबधं तयार होतो. क्षणकरिामुळे णमळिाऱ्या आकृतीबधंापेक्षा ऋिकिानी णमळिारा आकृतीबधं णभन्न 
असतो आणि तो ऋिकिाचंा एक गुिधमस आहे असे णदसते. दुसरा फेरबदल प्रायोणगक तंत्रात आहे. 
ज्यातून ऋिकि पलीकडे जाऊ शकतील अशी पटले तयार करावी लागतात, ती पटले तयार करण्याची 
जरूर पडू नये यासाठी ऋिकिाचं्या परावतसनाचा उपयोग करून घेता येईल अशा प्रकारचे उपकरि तयार 
करण्यात आले असून, त्यामध्ये वापरलेल्या ऋिकिाचंा मागस पदाथाच्या पृष्ठभागाशी अत्यतं अल्प कोन 
करतो. जवळ जवळ प्रत्येक प्रयोगात पृष्ठभागाच्या अगदी वरच्या स्तरातून पलीकडे गेलेल्या ऋिकिामुळे 
फोटोग्राणफक झलेटवर आकृतीबधं णमळतो असे णदसते. इतर प्रयोगात म्हिजे ज्या प्रयोगात स्फणटकाच्या 
फूट (cleavage) पृष्ठाभागावर ऋिकि आदळतात, त्यावळेी स्फणटकाच्या ब्रगॅ पृष्ठभागावरून ऋिकिाचें 
परावतसन होत असते. 

 
डी ब्रॉलीच्या उपपत्तीत योग्य ते फेरबदल करून श्रॉकडजरने णतची सुधाणरत आवृत्ती तयार केली. 

त्या सुधाणरत आवृत्तीला तरंग यंत्रशास्त्र या नावाने ओळखतात. हे तरंग यंत्रशास्त्र अप्ण्वक भौणतकीशास्त्राचा 
पाया ठरले आहे. वगेवगेळ्या णवणवध प्रकारच्या बाबतीत ते यशस्वीरीत्या वापरले गेले आहे. परंतु त्या 
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यंत्रशास्त्रातील अवघड गणितामुळे ते वापरून, ताणववक दृष्ट्ट्या णमळालेले उत्तर आणि प्रयोगाने णमळालेले 
उत्तर पडताळून पाहािे शक्य होत नव्हते. जलदगती ऋिकिाचें स्फणटकाकडून होिारे उत्तर पडताळून 
पाहािे शक्य होत नव्हते. जलदगती ऋिकिाचें स्फणटकाकडून होिारे वक्रीभवन ही अगदी कस्सून 
प्रकारची तपासिी आहे. त्यामुळे ताणववक णवचारसरिीवरून काढलेली आणि प्रयोगाने आमच्या पद्धतीने 
काढलेली उत्तरे यात णकती एकवाक्यता आहे हे पाहािे अत्यंत महववाचे आहे. 

 
क्षणकरिवक्रीभवनाच्या बाबतीत जे गणित माडंतात, तेच गणित आमच्या या प्रयोगात माडंता येते. 

यात वक्री भवन झालेल्या शलाकेची णदशा ठरणवताना, एकच गोष्ट गणृहत धरायची आहे. ती ही की, खूप 
खोलवर असलेले तरंग आणि बऱ्याच अिूवर पसरलेली ऄकपातळीय तरंगआघाडी याचंा आपल्याला 
णवचार करायचा आहे. 

 
तरंगप्रिालीचा बाजूला आणि पुढे णकती अल्पतम णवस्तार झाला आहे हे रेिाचं्या काटेखोर तीक्ष्ि 

ठळकतेवरून समजून येते. व्ही. क्रीसेनच्या आकड्यावरून गणित केल्यास दोनश े अॅीगस्रामहून जास्त 
लाबंीच्या आघाडीच्या पुढे मागल्या टोकापासून पुढच्या टोकापयसन्त णनदान दोनश ेपचंवीस तरंग असतात. 

 
परंतु तरंगाचं्या भौणतकी अथाचा णवचार करायला लागल्यास ऄक अडचि उभी राहाते. खरे 

सागंायचे तर, तरंग जेथे जोरदार ककवा बलवान असतात तेथेच ऋिकि फोटोग्राणफक झलेटवर काळा 
णठपका उमटणवतात. बोर, बॉनस आणि श्रॉकडजर याचें मत ग्राह्य धरून आपल्याला असे म्हिता येईल की 
कोित्याही स्बानाच्या तरंगाच्या तीव्रतेवरून, तेथे ऋिकि असण्याची संभाव्यता मोजता येते. 
फोटोग्राणफक झलेटवर णमळालेल्या वतुसळाकार वलयाचंी सापेक्ष तीव्रता मोजल्यास या मतास दुजोरा 
णमळतो. हे मत मात्र सवससाधारि कल्पनाना धरून नाही. तरंगाचं्या एका ठराणवक समुच्चयाशी संबधं 
असलेल्या स्थानीच कि का णदसून यावा? तरंगाचंा पणरिाम चूिाच्या माध्यमातूनच का णदसून यावा? या 
प्रयोगामध्ये प्रत्येक ऋिकि फोटोग्राणफक झलेटच्या एकाच सूक्ष्म स्थानी संवदेना णनमाि करतो आणि त्या 
णवणशष्ट स्थानी ऋिकिाच्या मागाचे वक्रीभवन झालेच नव्हते अशा प्रकारची भेदक आणि फोटोग्राणफक 
झलेटवर पणरिाम घडवनू आिण्याची शक्ती त्या ऋिकिामध्ये असते हे मात्र आग्रहपूवसक सागंायला 
पाणहजे. ध्वणनतरंगामध्ये ककवा पाण्यावरील तरंगामध्ये जशी सवसत्र ऊजेची वाटिी झालेली असते, तशी या 
तरंगामध्ये ऊजेची वाटिी झालेली असते असे समजता येत नाही. ज्या णठकािी ऋिकि णदसून येतो 
तेथेच तरंगाचंा पणरिाम झाल्याचे णदसून येते. 

 
फोटोग्राणफक झलेटवर णमळिाऱ्या आकृतीबधंाचा काटेखोर ठळकपिावर ककवा तीक्ष्ितेवर 

स्फणटकाच्या आकारमानाच्या पणरिामावरून असे णदसते की तरंगाचं्या सपूंिस आघाडीवर जे काही घडते 
त्याचा पणरिाम न्यटूोणनयन किाचं्या गतीवर होत नाही, पि ऋिकिाचं्या गतीवर होतो. दृणष्टकोनातला हा 
फरक मूलभतू स्वरूपाचा आहे आणि सवससाधारि याणंत्रकी कल्पना आपल्याला सोडून देिे भाग आहे. 
ऋिकिाचंा मागस अनन्य ककवा असाधारि नाही. तरंगाची उजा सतत सारखी वाटली जात नाही, आणि 
णनिायकत्वापेक्षा संभाव्यताच णनसगात णदसून येते. 

 
पृष्ठभाग-पणरिामाचंा अभ्यास करण्यासाठी ऋिकि-वक्रीभवन फार उत्तम प्रकारे वापरता येते. 

क्षणकरिवक्रीभवनामुळे णवणवध प्रकारच्या धन व द्रव पदाथातील अिूचंी रचना ठरणवता येते. क्षणकरि 
अणतशय भेदक असतात. त्यामुळे पदाथाच्या पृष्ठभागाची णवणशष्ट वगेळी रचना क्षणकरि वक्रीभवनाने समजून 
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येत नाही कारि एकंदर वस्तूचा क्षणकरिावर जो पणरिाम घडून येईल त्या मानाने पृष्ठभागाचा 
क्षणकरिावरील पणरिाम अगदी नगण्य असतो. ऋिकिाचंा पणरिाम पृष्ठभागाशी असलेल्या अिूवर णदसून 
येतो ककवा फार तर पृष्ठभागाखालच्या आठ-दहा अिूवर णदसून येतो. त्यामुळे पृष्ठभागाच्या अभ्यासासाठी 
ऋिकिमागाच्या वक्रीभवनाचा अभ्यास हे एक उत्कृष्ट साधन आहे. पृष्ठभागावरून वक्रीभवन झालेल्या 
ऋिकिशलाकाचं्या अभ्यासाने पुष्ट्कळदा पृष्ठभागातील अिूची रचना समजून येते. अशा प्रकारे बऱ्याचशा 
पृष्ठभागाचंा मी अभ्यास केला आहे. त्यातील फक्त एकाच पृष्ठभागाची मी येथे माणहती देिार आहे. 
चकचणकत पृष्ठभाग असलेल्या धातूबद्दल मी बोलिार आहे. बऱ्याच विापूवी सर जॉजस बोली यानी अशा 
धातूबद्दल एक कल्पना माडंली होती. धातूचा चकचकीत पृष्ठभाग, धातूच्या पृष्ठभागाला झळाळी देण्यामध्ये 
ककवा चकचकीत करण्यामध्ये ओघवती झालेल्या व नंतर अणतनीत झालेल्या द्रवासारखा आहे असे सर 
बीली याचें म्हििे होते. लंडनच्या इणंपणरयल कॉलेजमध्ये ऋिकिवक्रीभवनाणवियी केलेल्या 
प्रयोगमाणलकामुळे बीली याचें म्हििे खरे असल्याचे णसद्ध झाले. चकचकीत धातूच्या पृष्ठभागाणवियी डॉ. 
कॉच् रेन यानी जे संशोधन नुकतेच पुरे केले आहे, त्यावरून धातूच्या पृष्ठभागावरचा हा अस्फणटकी स्तर 
जोपयसन्त धातूला जोडलेला असतो ककवा धातूशी सलंग्न असतो तोपयसन्त प्स्थर असतो. पि धातूपासून हा 
स्तर वगेळा काढल्यास त्यामध्ये अप्स्थरता णनमाि होते आणि काही तासातच त्याचे स्फणटकीकरि होते. 
पेरोल वापरिाऱ्या इणंजनातील दंडगोलाचं्या व णपस्टनच्या पृष्ठभागाणवियी प्रो. कफच याने अशाच प्रकारचे 
संशोधन केले असून, त्या पृष्ठभागाबद्दल महत्वाची माणहती णमळणवली आहे. 
 

संशोधनाचे पतििाम 
 
थॉमसनच्या संशोधनाच्या पणरिामाचे वगेळे विसन देण्याची जरूर नाही.  

 
 

———— 
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१९३८ ऄतिको  मी 
 

(१९०१–१९५४) 
 
“शून्यकिाचंा मूलित्त्िािि मािा करून निीन तकििोत्सगी मूलित्त्िे ियाि केल्याबद्दल ि 

मंदगिी ऋिकिाचं्या सहाय्याने अिुगभीय प्रतक्रया घडिून आिवयाच्या शोधाबद्दल नोबेल 
पातििोतिक” 

 
चतित्र 

 
२९ सिेंबर १९०१ रोजी इटलीची राजधानी रोम या शहरामध्ये अेणन्रको फमीचा जन्म झाला. त्याचे 

वडील इटलीच्या रेल्व े खात्यात एक अणधकारी होते व आई णशणक्षका होती. रोममध्ये शालेय णशक्षि पुरे 
केल्यानंतर, गणित आणि भौणतकीशास्त्र या णवियातील प्राणवण्याबद्दल णशष्ट्यवृत्ती णमळवनू, १९१८ मध्ये त्याने 
णपसा णवद्यापीठात प्रवशे णमळणवला. १९२२ साली त्या णवद्यापीठाची भौणतकशास्त्रातली पीएच् .डी. पदवी 
संपादन केली. त्यानंतर काही काळ त्याने गोणटन् जेन येथील मकॅ्स बॉनस याचं्या मागसदशसनाखाली संशोधन 
केले. त्यानंतर लेडन णवद्यापीठात थोडेसे संशोधन करून तो १९२४ मध्ये इटलीस परतला.  

 

 
अणन्रको फमी अनेस्ट ऑरलँडो लॉरेन्स 

 
इटलीतील फ्लॉणरन्स णवद्यापीठाने त्यास गणिती भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमले. तीन विानंतर 

१९२७ मध्ये रोम णवद्यापीठाने त्यास भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमल्याने तो रोमला आला. तेथे तो १९३८ 
पयंत होता. इटलीमधील ज्य ूणवरोधी कायदे पसंत न पडल्याने व आपली पत्नी ज्यू असल्याने, त्याने नोबले 
पाणरतोणिकाचा स्वीकार केल्यानंतर, स्वीडनहून थेट अमेणरकेला प्रयाि केले. त्याचे भौणतकशास्त्रातील 
प्राणवण्य लक्षात घेऊन कोलंणबया णवद्यापीठाने त्यास अमेणरकेस आल्याबरोबर भौणतकीशास्त्राचा प्राध्यापक 
नेमले. १९४६ मध्ये णशकागो णवद्यापीठाने त्यास प्राध्यापक नेमल्याने त्याचे वास्तव्य तेव्हापासून १९५४ मध्ये 



 अनुक्रमणिका 

त्याचा मृत्यू होईपयसन्त णशकागोमध्ये होते. अिुबॉम्बणवियीचे त्याचे संशोधन तो अमेणरकेत आल्यानंतरच्या 
चार पाच विातले आहे. अिबुॉम्ब शक्यतेच्या कोटीत त्याने आिल्याने, पुष्ट्कळदा त्यास अिुयुगाचा जनक 
असे म्हितात. 

 
अमेणरकेच्या िॅन्कणलन इप्न्स्टटू्यटने १९४७ मध्ये त्यास िॅन्कणलन पदक अपसि केले. येल, 

कोलंणबया, वॉकशग्टन, युरेक्ट आणि हायडेलबगस या णवद्यापीठानी आपली माननीय डॉक्टरेट पदवी त्यास 
बहाल करून आपली गुिग्राहकता व्यक्त केली आहे. इटलीतील व इतर देशातील णकत्येक नामवतं 
संस्थानी त्यास आपले सभासदत्व णदले आहे. अमेणरकन णफणझकल सोसायटी व अमेणरकन 
णफलॉसॉफीकल सोसायटी या ससं्थानीही त्यास आपला सभासद करून घेतले होते. 

 
२९ नोव्हेंबर १९५४ रोजी, त्यास णशकागो येथे मृत्यू आला. 
 

पातििोतिकास पात्र ठिलेले संशोधन 
 
१९३२ मध्ये चॅडणवकने शून्यकिाचा शोध लावला. शून्यकिावर ककवा न्यरूॉनवर णवदु्यतभार नाही व 

त्याचा भार प्रोटॉनच्या ककवा धनकिाच्या भाराइतका आहे. शनू्यकिाच्या शोधामुळे अिुगभाच्या 
रचनेणवियीच्या उपपत्तीत महववाचे बदल कराव े लागले, इतकेच नाही तर मलूतववावर किाचंा मारा 
करून, त्यात बदल घडवनू आिण्याकणरता अल्फा कि व धनकि यापेक्षा जास्त पणरिामकारक कि 
भौणतकीशास्त्रज्ञाना उपलब्ध झाले. अल्फा किाचंा व धनकिाचंा मूलतववावर मारा केल्यास मूलतववाचं्या 
अिुगभावरील धनणवदु्यतभार त्या धनणवदु्यतभारवाही किाना मागे लोटतील, त्याचंा वगे कमी करतील 
त्यामुळे त्याचंी उजा कमी होते व ते कि अिुगभापयसन्त पोचत नाहीत, व मूलतववात बदल घडवनू 
आिण्याच्या दृष्टीने पणरिामकारक ठरत नाहीत. त्याउलट शून्यकिावर णवदु्यतभार नसल्याने, ते थेट 
अिुगभापयसन्त जातात व त्याचं्या माऱ्यामुळे मूलतववाचं्या अिुगभात बदल घडून येतो. 

 
जलदगती ड्युटेरॉन ककवा एक धनकि व एक शून्यकि णमळून तयार झालेल्या जाड 

हायड्रोजनच्या अिुगभाचा मूलतववावर मारा केल्यास, मूलतववामध्ये फरक घडवनू आिता येतात असे 
लॉरेन्सने (यास १९३९ साली नोबेल पाणरतोणिक णमळाले) १९३३ साली दाखवले. पि दुसऱ्या कोित्याही 
अिुगभाप्रमािे ड्यूटेरॉनवर धनणवदु्यतभार असल्याने, मूलतववाच्या अिुगभावरील धनणवदु्यतभारामुळे 
त्याचंा वगे कमी होतो व ते सुद्धा व्हाव ेणततके पणरिामकारक ठरत नाहीत. णशवाय दोन धनणवदु्यतभारवाही 
किामधील प्रणतसारि त्या किावरील णवदु्यतभारावर अवलंबून असते. त्यामुळे मूलतववाचा अिू णजतका 
मोठा णततका त्याच्या अिुगभावरील णवदु्यतभार जास्त आणि णततक्या प्रमािात त्याकडून मारा केलेल्या 
किास जास्त प्रणतसारि होत असते. त्यामुळे कमी ककवा साधारि भार असलेल्या अिूवर ड्युटेरॉनचा 
मारा यशस्वी होतो व जास्त अिुभाराच्या मूलतववावर त्याचा मारा पणरिामकारक ठरत नाही. अशा प्रसंगी 
शून्यकिाचंा जास्त उपयोग होतो. त्यावर णवदु्यतभार नसल्याने ते मूलतववाच्या अिुगभापयसन्त सहज पोच ू
शकतात व त्यावर आघात केल्यानंतर त्याचें कायस सुरू होते. मूलतववाच्या अिुगभापयसन्त पोचण्याकामी 
शून्यकि धनकिाचं्या मानाने णकती पणरिामकारक आहेत हे समजण्यासाठी पुढील एकच उदाहरि पुरेसे 
आहे. शून्यकि णशशामध्ये वीस सेन्टीमीटरपयसन्त जाऊ शकतात तर त्याउलट धनकि फक्त १/४ 
णमलीमीटरपयसन्त जाऊ शकतात. त्यामुळे अिुगभावर मारा करण्यासाठी शनू्यकिाइतके पणरिामकारक 
साधन नाही. 
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अिुगभावर शून्यकिाचा आघात झाल्यावर काय होते हे आपि णवल्सन मेघपात्रात पाहू शकतो. 
शून्यकिावर णवदु्यतभार नसल्याने त्याच्या मागांचा मागोवा आपल्याला घेता येत नाही. पि अिुगभावर 
शून्यकिाचा आघात झाल्यावर अिुगभातून जे णवदु्यतभारवाही कि बाहेर पडतात त्याचं्या मागांचा मागोवा 
आपि घेऊ शकतो कारि त्याचं्या मागांचा ठसा आपल्याला णवल्सन मेघपात्रात णमळतो. दोन ककवा कधी 
त्याहून अणधक मागस एका समाईक कबदूपासून णनघालेले णदसतात. ज्या अिुगभावर शून्यकि आदळतो, तो 
अिुगभस पुढे लोटला गेल्याने, त्यापकैी एक मागस असतो आणि इतर दुसरे मागस अिुगभातून बाहेर पडिाऱ्या 
णवदु्यतभारवाही किामुळे णमळत असतात. अिुगभावर शून्यकि आदळल्यावर ज्या प्रणक्रया घडून येतात, 
त्यात खूप णवणवधता आहे. १९३३ पासून अशा अिुगभीय प्रणक्रयाचंा अभ्यास चालू आहे, व त्या अभ्यासामुळे 
णवज्ञानके्षत्रात अिुगभीय रसायनशास्त्र या नावाचे एक नवीन संशोधनके्षत्र णनमाि झाले आहे. या अिुगभीय 
रसायनशास्त्रातील अणभणक्रया रसायनशास्त्रातील नेहमीच्या अणभणक्रयाप्रमािे समीकरिाने दाखवतात. 
बेणरणलयमवर अल्फा किाचंा मारा केल्यास काय होते ते पुढील समीकरिाने दाखवता येते. 

 

 
 

 म्हिजे बेणरणलयमच्या अिगुभाचा भारक्रमाकं नऊ आहे आणि त्यावरचा णवदु्यतभार +4e 
(चार ऋिकिावरील णवदु्यतभाराइतका पि धनणवदु्यतभार) आहे. 4/2He म्हिजे अल्फा कि ककवा 
हेणलयमचा अिुगभस याचा भारक्रमाकं चार आहे आणि णवदु्यतभार +2e आहे. बेणरणलयमवर अल्फा किाचंा 
मारा केल्यावर  णमळतो. म्हिजे काबसनचा अिुगभस णमळतो. याचा भार क्रमाकं बारा आहे व त्यावरील 
णवदु्यतभार +६e आहे. या अणभणक्रयेत एक शनू्यकि बाहेर पडतो. तो या णचन्हाने दाखवला आहे. त्या 
शून्यकिाचा भारक्रमाकं एक आहे व त्यावरील णवदु्यतभार शून्य आहे. 

 
नायरोजनच्या अिुगभावर शून्यकिाचा मारा केल्यास पढुील अणभणक्रया घडून येते. 
 

 
 

म्हिजे या अणभणक्रयेत बोरॉनचा अिुगभस आणि अल्फा कि णमळतो. तर कधी कधी नायरोजनवर 
शून्यकिाचंा मारा केल्यावर णलणथयमचा अिुगभस व दोन अल्फाकि णमळतात. ही अणभणक्रया 

 

 
 
या समीकरिाने दाखवतात. तर क्णचत प्रसंगी वर दाखवलेल्या दोन प्रकारे अणभणक्रया घडून न 

येता, ती णतसऱ्याच प्रकारे घडून येते. हा णतसरा प्रकार 
 

असा आहे. 

 
म्हिजे नायरोजनच्या अिगुभावर शून्य किाचंा मारा केल्यास, चौदा भारक्रमाकंाचा व +६e 

णवदु्यतभार असिारा काबसनचा अिुगभस णमळतो. धनकिाचा भारक्रमाकं एक व त्यावरील णवदु्यतभार +e 
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आहे. थोडक्यात नायरोजनच्या अिुगभावर शून्यकिाचंा मारा केल्यास तीन वगेवगेळ्या अणभणक्रया घडून 
येिे शक्य आहे. या तीनही अणभणक्रया पढुील समीकरिाने दाखवता येतात. 

 

 
 
या अणभणक्रयामध्ये, ज्या अिगुभावर शून्यकिाचंा मारा करावा, तो अिुगभस शून्यकिाला स्वतामध्ये 

सामावनू घेतो व मग त्यानंतरची अणभणक्रया घडून येते. त्यामुळे अिुगभीय अणभणक्रयाचं्या समीकरिात, 
समीकरिाच्या डाव्या बाजूकडील भारक्रमाकंाची बेरीज व णवदु्यतभारांची बेरीज उजव्या बाजूकडील 
भारक्रमाकंाचं्या बेरजेइतकी व णवदु्यतभाराचं्या बेरजेइतकी असते. 

 
वर दाखवलेल्या अणभणक्रयामध्ये दाखवलेले अिुगभस प्स्थर अिुगभस आहेत. पोलोणनयमपासून 

णमळिाऱ्या अल्फा किाचंा अलॅ्युणमणनयमवर मारा करण्याचा प्रयोग १९३३ मध्ये क्युरी आणि ज्योणलओ यानी 
केला. त्यावळेी अॅल्युणमणनयममधून शून्यकि बाहेर पडले आणि त्याचे फॉस्फरसच्या अेकस्थानीमध्ये 
रुपातंर झाले. ही अणभणक्रया 

 

 
 
या समीकरिाने दाखवता येते. या अणभणक्रयेत तयार झालेला तीस अिुभाराचा फॉस्फरसचा 

एकस्थानी अप्स्थर व णकरिोत्सगी असतो. हा एकस्थानी णकरिोत्सगी असतो असे म्हिण्याचे कारि 
अॅ्ल्युणमणनयमवर होिारा अल्फा किाचंा मारा थाबंवल्यावरही, त्या अॅल्युणमणनयम मधून णकरिोत्सगस चालू 
असतो व तो णकरिोत्सगस म्हिजे तयार झालेल्या फॉस्फर समधून होिारा णकरिोत्सगस काही ठराणवक व 
णवणशष्ट वळेेत मूळच्या णनम्म्याइतका होतो. तीस अिभुाराच्या फॉस्फरसमधून पॉणझरॉनच उत्सगस होत 
असतो आणि तो उत्सगस २•५५ सेकंदात मूळच्या णनम्म्या सेकंदात मूळच्या णनम्मा होतो. णकरिोत्सगी 
फॉस्फरसमधून पॉणझरॉन गेल्याने त्याचे णसणलकॉनमध्ये रूपातंर पुढे दाखवल्याप्रमािे होते. 

 

 
 

 म्हिजे पॉणझरॉन. त्याचा भार ऋिकिाइतका म्हिजे जवळ जवळ शून्य असतो आणि त्यावर 
e+ इतका णवदु्यतभात असतो. यासारख्या अणभणक्रया बोरॉन आणि बणेरणलयमवर अल्फा किाचंा मारा 
केल्यावर घडून येतात. त्यावळेी तयार होिाऱ्या णकरिोत्सगी मूलतववातून सुद्धा पॉणझरॉन बाहेर पडतात. 

 
१९३३ च्या उत्तराधात फमीने कृणत्रम ककवा प्रवृत्त णकरिोत्सगाच्या अभ्यासास सुरवात केली. 

अिूवर अल्फा किाचंा ककवा धनकिाचंा मारा करण्याऐवजी त्याने मूलतत्वावर शून्यकिाचंा मारा केला. 
शून्यकि णमळणवण्यासाठी वायूने भरलेल्या बल्बमध्ये त्याने बेणरणलयमचे चूिस ठेवले. रेडीयममधून अल्फा 
कि उत्सर्मजत झाल्यावर त्याचे णकरिोत्सगी रेडॉन वायूमध्ये रूपातंर होत असते व त्यातूनही अल्फा 
किाचें उत्सजसन चालू असते. रेडॉनमधून बाहेर पडिाऱ्या अल्फा किाचं्या माऱ्याने, बेणरणलयमचे 
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काबसनमध्ये रूपातंर झाले, व शून्यकिाचें उत्सजसन सुरू झाले. ही अणभणक्रया कशी घडून येते हे या आधी 
दाखवले आहेच. अशा अणतशय पद्धतशीर रीतीने फमीने णनरणनराळ्या मूलतववावर शून्यकिाचंा मारा 
केला, व त्यात होिाऱ्या फरकाचंा अभ्यास केला. णनरणनराळ्या मलूतववावर शून्य किाचंा मारा करण्याचे 
प्रयोग सहाएक मणहने केल्यानंतर फमीला एक महववाचा शोध लागला. बणेरणलयममधून बाहेर पडिाऱ्या 
शून्यकिाचंा वगे, त्याचं्या मागात पॅराणफन ककवा पािी यासारखे हायड्रोजनचे प्रमाि जास्त असलेले पदाथस 
ठेवल्यास कमी होतो. म्हिजे थोडक्यात जलदगती शनू्यकिाचें मंदगती शून्यकिात रूपातंर होते. हे 
मंदगती शून्यकि अिुगभीय अणभणक्रया घडवनू आिण्याच्या कामी जलदगती शून्यकिापेक्षा जास्त 
पणरिामकारक ठरतात असे त्यास आढळून आले. मलूतववाच्या अिुगभावर शून्यकि आदळल्यावर, तो 
अिुगभस शून्यकिाला स्वतामध्ये सामावनू घेतो, ककवा शून्यकि अिुगभावर आदळण्याने अिुगभाचे णवघटन 
होते. परंतु हायड्रोजनच्या अिुगभावर म्हिजे धनकिावर शून्यकि आदळल्यास, धनकि शून्यकिाला 
स्वतामध्ये सामावनू घेतो व त्यामुळ ड्युटेरॉनचा अिुगभस तयार होतो. शून्यकि धनकिावर आदळण्याने 
त्याचे णवघटन होत नाही. त्यामुळे शून्यकि धनकिावर म्हिजे हायड्रोजनच्या अिगुभावर आदळण्याने 
शून्यकिाचंा वगे कमी होतो. 

 
नोबले पाणरतोणिकाचा स्वीकार केल्यानंतर फमीने नोबेल व्याख्यान आपल्या मातृभािेत म्हिजे 

इटाणलयन भािेत न देता इंग्रजीमध्ये णदले. शनू्यकिाचंा मूलतववावर मारा करण्यासबंंधीचे प्रयोग त्याने त्या 
व्याख्यानात वर्मिले आहेत. त्या व्याख्यानातील काही भाग पुढे णदला आहे. 

 
“कमी अिुभाराच्या मलूतववावर जलदगती कि आदळल्यास, त्या मूलतववाच्या अिुगभाचे 

णवघटन होते असे रदरफोडसने दाखवले आहे. अिुगभावर अल्फा किाचंा मारा केल्यास, अल्फा कि 
पुष्ट्कळदा अिुगभात सामावला जातो व त्या अिुगभातून एक वगेळाच कि-पुष्ट्कळदा धनकि-उत्सर्मजत 
होतो असे त्याला आढळले होते. अल्फाकि सामावनू घेिे आणि धनकिाचे उत्सजसन करिे ही प्रणक्रया पूिस 
झाल्यानंतर णमळिारा अिुगभस, त्यावरील णवदु्यतभार आणि अिुभार याबाबतीत मूळच्या अिुगभाहून णभन्न 
असतो. 

 
अिुगभाचे णवघटन झाल्यानंतर णमळिारा अिुगभस पुष्ट्कळदा प्स्थरस्वरुपी असतो आणि 

णवश्लेििातंी तो कोित्या मलूतववाचा अिुगभस आहे हे ओळखता येते. पि कधी कधी तसा प्रकार घडून येत 
नाही. णवघटन फलरूपी अिुगभस कोित्याही नैसर्मगक अिुगभाहून णभन्न असतो. त्यामुळे णवघटन फलरूपी 
अिुगभस प्स्थरस्वरूपी असत नाही. त्याचे णवघटन होते. त्याचे सरासरी आयुष्ट्य त्या अिुगभाचे वैणशष्ट्ठ्य 
असते आणि णवघटनाच्या वळेी त्यातून ऋिकि (इलेक्रॉन) ककवा पॉणझरॉन बाहेर पडून शवेटी त्यास 
प्स्थरस्वरूप प्राप्त होते. अिुगभावर किाचंा मारा केल्यानंतर काही वळेाने सुरू होिाऱ्या अिुगभाच्या 
णवघटनास कृणत्रम णकरिोत्सगस म्हितात. ज्योणलओ आणि आयणरन क्युरी यानी १९३३ मध्ये कृणत्रम 
णकरिोत्सगाचा शोध लावला. 

 
पोलोणनयमपासून णमळणवलेल्या अल्फा किाचंा बोरॉन, मगॅ्नेणशयम व अॅल्युणमणनयम या 

मूलतववावर मारा करून, त्या मूलतववात कृणत्रम णकरिोत्सगस सुरू करता येतो असे या दोघा िें च 
संशोधकानंी दाखणवले. नायरोजन, णसणलकॉन, आणि फॉस्फरस या मूलतववाचे णकरिोत्सगी एकस्थानी 
त्यानी तयार केले आणि तारा केलेल्या मूलतववाचं्या अिुपासून, या णकरिोत्सगी मूलतववाचें अि ू
रासायणनकदृष्ट्ट्या अलग करण्यात यश संपादन केले. 
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शून्यकि-मारा : ज्योणलओ व क्युरी यानी कृणत्रम णकरिोत्सगाचा शोध लावल्यानंतर, लवकरच 
असे समजून आले की अिूवर मारा करून कृणत्रम णकरिोत्सगस सुरू करायचा असल्यास फक्त अल्फा किच 
वापरले पाणहजेत असे नाही. इतरही जलदगती कि या कामासाठी वापरता येतात. तेव्हा मलूतववावर 
शून्यकिाचंा मारा करून, त्यामुळे कोिती प्रणक्रया घडून येते हे पाहाण्याचे मी ठरणवले. 

 
अल्फा किाचं्या तुलनेने शून्यकिामध्ये एक उिीव होती. अल्फा कि पाणहजे णततक्या प्रमािात 

णमळणवता येतात, तर शून्यकि फारच थोड्या प्रमािात णमळतात. शून्यकिामध्ये ही त्रुटी असली तरी 
त्यावर अणजबात णवदु्यतभार नसल्याने अिुगभाभोवती असिाऱ्या कुलंब के्षत्रामुळे णनमात झालेल्या 
धनणवदु्यतभाराच्या बधंाऱ्यावर ककवा अडथळ्यावर मात करून तो त्याना ओलाडंावा लागत नव्हता. त्यामुळे 
ते थेट अिुगभापयंत जाऊ शकत होते. शनू्यकिाचंी ऋिकिाबरोबर काहीही रासायणनक अणभणक्रया घडून 
येत नसल्याने ते फार दूरवर जाऊ शकतात. त्यामुळे अल्फाकि ककवा धनकि याचं्यापेक्षा ते अिुगभावर 
आदळण्याची शक्यता जास्त आहे. खरे सागंायचे तर, अिुगभीय णवघटन घडवनू आिण्याच्या कामात 
शून्यकि चागंलेच कायसक्षम आहेत हे माहीत झाले होते. 

 
माझ्या या संशोधनात, काचेच्या मोठ्या बल्बमध्ये बेणरणलयमचे चूिस आणि रेडॉन वाय ूयाचें णमश्रि 

वापरून मी शून्यकि णमळणवण्याची सोय केली. आठश े णमली क्युरी रेडॉन बल्बमध्ये असल्यास २ x १०७ 
इतके (दोन कोटी) शून्यकि दर सेकंदास बल्बमधून बाहेर पडतात. सायक्लोरॉन ककवा अत्युच्च व्होल्टेज 
नणलका वापरून णमळिाऱ्या शून्यकिाचं्या संख्येपेक्षा ही संख्या खूप कमी आहे. परंतु लहान आकार, योग्य 
प्रकारचा अणवणचणलतपिा आणि उपकरिाचंा साधेपिा ही बणेरणलयम चूिस+रेडॉन वायू या णमश्रिाची 
वैणशष्ट्ठे्य आहे. 

 
शून्यकिाचं्या या माऱ्याने घडवनू आिलेल्या काही अिुगभीय अणभणक्रया-शून्यकिाचंा मारा 

केल्यावर, त्या मूलतववामधून णकरिोत्सगस सुरू होत असल्याचे मला सशंोधनाच्या पणहल्या प्रयोगापासून 
णदसून आले. शून्यकिाचंा मारा केलेल्या महववाच्या णकरिोत्सगाची कालाप्रमािे कमी होत जािारी तीव्रता 
अभ्यासल्यास, णकरिोत्सगी मूलतववास एकच सरासरी आयुष्ट्य तर कधी कधी एकाहून अणधक आयुष्ट्ये 
असल्याचे णदसून यायचे. म्हिजे कधी एक तर कधी एकाहून अणधक णकरिोत्सगी मलूतवव ेशून्यकिाचं्या 
माऱ्याने तयार होत असल्याचे आढळायचे. 

 
आवतसन सारिीतील बहुतेक सवस मूलतववावर शून्यकिाचंा मारा केल्यावर काय पणरिाम घडून 

येतो याचा मी आणि माझे सहकारी डागप्स्टनो, पॉन्टेकॉबो, रॅसेटी, अमाल्डी व सेगे्र यानी पद्धतशीर अभ्यास 
केला. मूलतववावर शनू्य किाचंा मारा केल्यावर कोिते णकरिोत्सगी मूलतवव तयार होते हे 
ठरणवण्याकणरता आम्ही बहुतेक प्रसंगी रासायणनक पृथःकरि करून पाणहले. काही अल्पजीवी णकरिोत्सगी 
मूलतववाचं्या बाबतीत हे रासायणनक पृथःकरि एक णमणनटाच्या आत पार पाडाव ेलागे. 

 
आम्ही प्रथम तयार केलेल्या णकरिोत्सगी मलूतववाणवियीचा आमचा अहवाल थोडक्यात असा 

आहे-पासष्ट मलूतववावर शून्यकिाचंा मारा करण्याचे प्रयोग आम्ही केले. त्यापकैी सत्तावन्न मलूतवव े
शून्यकिाचं्या माऱ्यानंतर णकरिोत्सगी झाल्याचे आमच्या चटकन ध्यानात आले. त्या मलूतववाचं्या 
अिुभाराचा व णकरिोत्सगस करण्याच्या त्याचं्या क्षमतेचा काही संबधं असल्याचे णदसून आले नाही. 
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रासायणनक पृथःकरि व एकस्थानी वाटपावरून काढलेले णनष्ट्किस याचंा णवचार करता, अिुगभीय 
अणभणक्रया खालील तीन प्रकारात मोडतात- 

 

 
 
या समीकरिात M/Z A हे णचन्ह, ज्या मलूतववावर शून्यकिाचंा मारा करायचा त्या M 

अिुभाराच्या व Z अिुक्रमाकंाच्या मूलतववाबद्दल वापरले असून 1/0n हे णचन्ह शनू्यकिाबद्दल वापरले 
आहे. 

 
कमी अिुभाराच्या मूलतववाचं्या बाबतीत मुख्यत्व ेकरून (१) व (२) या अणभणक्रया णदसून येतात 

तर (३) प्रकारची अणभणक्रया, णवशिेे करून जास्त अिुभाराच्या मलूतववाचं्या बाबतीत णदसून आली. काही 
प्रसंगी या तीनही अणभणक्रया एकाच मूलतववाच्या बाबतीत एकाच वळेी घडत असल्याचे आढळून आले. 
उदाहरिाथस सत्तावीस अिभुाराचा एकच एकस्थानी असिाऱ्या अॅ्ल्युणमणनयमवर शून्यकिाचंा मारा 
केल्यास, तीन णकरिोत्सगी मूलतवव े णमळतात. पणहल्या अणभणक्रयेने चोवीस अिभुाराचे व पधंरा तास 
अधायुष्ट्य असलेले सोडीयम 24/11Na णमळते. दुसऱ्या अणभणक्रयेने सत्तावीस अिुभाराचे व दहा णमणनटे 
अधायुष्ट्य असिारे मगॅ्नेणशयम (27/12Mg) णमळते आणि णतसऱ्या अणभणक्रयेने अठ्ठावीस अिुभाराचे आणि २-
३ णमणनटे अधायुष्ट्य असलेले ॲल्युणमणनयम (28/13AI) णमळते.  

 
–––– 

 
मंदगती शून्यकि : शनू्यकिाचंा मारा करिारे बेणरणलयम रेडॉन णमश्रि मारा करायच्या 

मूलतत्वापासून णनरणनराळ्या अंतरावर ठेवल्यास, त्या मलूतववाभोवती काय आहे त्यावर, मूलतत्वामध्ये 
णनमाि होिाऱ्या णकरिोत्सगाची तीव्रता अवलंबून आहे असे आढळून आले. या गोष्टीची काळजीपूवसक 
तपासिी केल्यावर असे आढळले की शनू्यकि णनमाि करिाऱ्या बेणरणलयम-रेडॉन णमश्रिाभोवती व मारा 
करायच्या मलूतववाभोवती पॅराणफन ठेवल्यास मूलतववातून होिाऱ्या णकरिोत्सगाची तीव्रता शभंरपटीने 
वाढते. पॅराणफन मूलतववाभोवती ठेवण्याने णकरिोत्सगाच्या तीव्रतेवर जो पणरिाम णदसून येतो तोच 
पणरिाम हायड्रोजनचे प्रमाि ककवा टके्कवारी जास्त असिारा पदाथस मूलतववाभोवती ठेवण्याने णदसून येतो. 
हायड्रोजनचा समावशे अणजबात नसिारे पदाथस कधी कधी अशाच प्रकारचा पणरिाम दाखवतात. पि तो 
पणरिाम णवशिे लक्षात येण्याइतका असत नाही. 

 
या सवस प्रकाराचें ककवा घटनाचें स्पष्टीकरि पुढे णदल्याप्रमािे करता येते शून्यकि आणि धनकि 

याचंा भार जवळ जवळ समान आहे. जलदगती शून्यकि धनकिावर आदळल्यावर, त्याची गणतक ऊजा 
शून्यकि व धनकि यात णवभागली जाते. १०६ इलेक्रॉन व्होल्ट ऊजा असलेल्या शून्यकिाने हायड्रोजन 
अिूवर म्हिजे त्याच्या अिगुभावर वीस वळेा आघात केल्यास, औप्ष्ट्िक चलनवलनाच्या वळेी त्याची जी 
ऊजा असते, णतथपयसन्त ती कमी होते असे णसद्ध करता येते. तेव्हा खूप उजा असलेल्या शून्यकिानी 
पॅराणफनमध्ये ककवा पाण्यामध्ये प्रवशे केल्यानंतर, त्याचंी ऊजा कमी होऊन, त्याचें मदंगती शून्यकिामध्ये 
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रूपातंर होते. ताणववकदृष्ट्ट्या णवचार करता आणि प्रयोगाचं्या वळेी आलेल्या अनुभवावरून असे णदसून येते 
की जलदगती शून्यकिाऐवजी मंदगती शून्यकि वापरल्यास, (३) क्रमाकंाची अणभणक्रया णवशिेेकरून 
घडून येते. त्यामुळे पॅराणफन ककवा पािी वापरून शून्यकिाचंी गती कमी करून, त्याचंा मलूतववावर मारा 
केल्यास, त्या मलूतववातून होिाऱ्या णकरिोत्सगाची तीव्रता का वाढते याचे स्पष्टीकरि णमळते. मंदगती 
शून्यकिाचं्या माऱ्याने मूलतववाच्या प्रसामान्य अिुभारापेक्षा एक एकक अणधक अिुभार असलेला 
मूलतववाचा एकस्थानी तयार होतो व तो एकस्थानी अणधक णकरिोत्सगी असतो. 

 
त्याबरोबर आपि हेही लक्षात ठेवले पाणहजे की हायड्रोजन अिूवर प्रत्यास्थ आघात करण्याची 

शून्यकिाचंी शक्ती, त्याचंी ऊजा कमी झाल्यास कमी होत जाते. त्यामुळे हायड्रोजन अिूवर तीन चार वळेा 
आघात केल्यानंतर, शून्यकिाची उजा इतकी कमी होते की त्याची गती कमी होण्याची णक्रया पुरी 
होण्याच्या आत, शून्यकि परॅाणफन बाहेर पडण्याची शक्यता राहात नाही. 

 
मंदगती शून्यकिाचंा मूलतववावर मारा करून फमी व त्याचे सहकारी यानी बहुतेक मूलतववाचें 

णकरिोत्सगी एकस्थानी तयार केले. त्यात जास्त अिुभाराच्या मूलतववाचंाही समावशे आहे. १९३४ मध्ये, 
त्यावळेपयंत माहीत असलेल्या मूलतववापैकी सवात जास्त अिुभाराच्या युरॅणनयमवर शून्यकिाचंा मारा 
करण्याचा प्रयोग फमीने केला. त्यावळेी युरॅणनयमच्या अिुक्रमाकंाहून जास्त अिकु्रमाकं असलेले मूलतत्व 
णमळाले असे त्याला वाटले. णनसगात जास्त प्रमािात आढळिाऱ्या युरॅणनयमच्या एकस्थानीचा अिुभार 
२३८ असून, त्याच्या अिुगभात ९२ धनकि व १४६ शून्यकि आहेत. तेव्हा त्याचे रासायणनक णचन्ह 
238/92U असे आहे. युरॅणनयम णकरिोत्सगी असून, त्यातून अल्फाकि बाहेर पडत असतात. 
युरॅणनयममधून बीटा कि बाहेर पडले तर सॉडीच्या णनयमाप्रमािे त्याच्या अिुगभात ९३ धनकि राहातील 
व ९३ अिुक्रमाकंाचे मलूतत्व तयार होईल. परंतु १९३४ साली ९३ अनुक्रमाकंाचें मूलतत्व अप्स्तत्वात 
असल्याचे माणहत नव्हते. ९२ अिुक्रमाकंाचे युरॅणनयम हे आवतसनसारिीतील शवेटचे मूलतत्व आहे असे 
मानीत असत. युरॅणनयमवर शून्यकिाचंा मारा करण्याचा प्रयोग फमीने केला तेव्हा युरॅणनयममधून गमॅा 
णकरिाचें उत्सजसन होत असल्याचे त्यास आढळले. या गमॅा णकरिाचं्या जोडीला बीटा किही, शून्यकिाचंा 
मारा केलेल्या युरॅणनयममधून बाहेर पडत होते व त्याचें उत्सजसन काही काळपयंत चालू होते. फमीने त्या 
घटनेचा अथस असा लावला की त्यावर आदळलेला शनू्यकि (मंदगती) युरॅणनयमने स्वताकडे सामावनू 
घेतला आणि नव्याने तयार झालेल्या युरॅणनयमच्या एकस्थानीमधून एक बीटा कि बाहेर पडल्याने २३९ 
अिुभाराचे व ९३ अिुक्रमाकंाचे णनसगात नसलेले मलूतत्व तयार झाले. (९२ धनकि +१४६ शून्यकि + 
सामावनू घेतलेला १ शून्यकि त्यामुळे या मूलतत्वाचा अिुभार २३९ व मूळचे ९२ धनकि व एका 
शुन्यकिातून बीटा कि बाहेर गेल्याने त्याचे धनकिात रूपातंर झाले. त्यामुळ एकंदर ९३ धनकि. म्हिनू 
या नवीन मूलतत्वाचा अिुक्रमाकं ९३). 

 
२३९ अिुभाराचे व ९३ अिुक्रमाकंाचे मूलतत्व तयार होण्याची प्रणक्रया दोन टझझयात घडून येते असे 

आता समजून आले आहे. प्रथमतः युरॅणनयम अिू एक शून्यकि स्वतामध्ये सामावनू घेतो आणि त्यातून एक 
गमॅा णकरि बाहेर पडतो आणि २३९ अिुभाराचे युरॅणनयम तयार होते. ही प्रणक्रया  
 

 
 
या समीकरिाने दाखवता येते. 
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या २३९ अिुभाराच्या युरॅणनयममधून बीटा कि बाहेर पडून, त्याचे ९३ अिुक्रमाकंाच्या 
नेपच्युणनयममध्ये रूपातंर होते. ही प्रणक्रया 

 

 
 
या समीकरिाने दाखवता येते. 
 
नेपच्युणनयमसुद्धा णकरिोत्सगी आहे व त्यातून बीटा कि बाहेर पडून त्याचे ९४ अिुक्रमाकंाच्या 

नेपच्युणनयममध्ये रुपातंर होते. ही प्रणक्रया  
 

 अशी आहे. 
 
फमीने १९३४ साली मंदगती शून्यकिाचंा युरॅणनयमवर मारा करण्याचा प्रयोग केला, त्यावळेी या 

सवस प्रणक्रया नीटपिे समजल्या नव्हत्या. आपले णनष्ट्किस बरोबर आहेत, की नाही हे पाहाण्यासाठी फमीने व 
त्याच्या सहकाऱ्यानी युरॅणनयमवर शून्यकिाचंा मारा करण्याचे प्रयोग पनु्हा पनु्हा करून पाणहले. फमीने 
काढलेले णनष्ट्किस बरोबर आहेत असे वाटू लागले. पि शून्यकिाचं्या माऱ्याने युरॅणनयमपासून तयार 
झालेल्या णनरणनराळ्या मूलतत्वाचं्या एकस्थानींच्या बाबतीत एकवाक्यता होईना. बरीचशी उलटसुलट 
माणहती हाती आली. 

 
१९३८ मध्ये हान (यास १९४४ सालचे रसायनशास्त्राचे नोबेल पाणरतोणिक णमळाले) आणि स्रासमन 

यानी युरॅणनयमवर शून्यकिाचंा मारा करण्याचा प्रयोग पनु्हा नव्याने केला व प्रयोगात णमळालेल्या नवीन 
णकरिोत्सगी पदाथाचे कस्सून रासायणनक पृथःकरि केले. युरॅणनयमवर शून्यकिाचंा मारा केल्यास, 
त्यातील काही युरॅणनयम अिूचे णवभाजन होऊन, कमी अिुभाराच्या मूलतत्वाचें एकस्थानी तयार होतात 
असे त्याला आढळले. कमी अिुभाराच्या मूलतत्वाचं्या एकस्थानीमध्ये एक एकस्थानी बणेरयमचा होता. 
अशा रीतीने अिुगभीय णवभाजनाचा शोध १९३८ मध्ये लागला. हान व स्रासमनचा हा शोध पुन्हा पुन्हा 
तपासून, २३५ अिुभाराच्या युरॅणनयमवर मंदगती शून्यकिाचंा मारा केल्यास, त्या युरॅणनयम अिूचे णवभाजन 
होऊन, बरीचशी औप्ष्ट्िक उजा बाहेर पडते याबद्दल खात्री करण्यात आली. या अिुगभीय णवभाजनाची 
पणरिती १ ४३ मध्ये जपानमध्ये टाकलेल्या अिुबाँबमध्ये झाली. नोबले पाणरतोणिक णवतरि समारंभाहून 
थेट अमेणरकेला पोचल्यावर फमीने अप्ण्वक ऊजा णनयंणत्रत प्रकारे कशी उपलब्ध करून घ्यायची 
याणवियीचे अनेक प्रश्न सोडणवले आणि युरॅणनयमपासून झलेटोणनयम तयार करण्याकणरता पणहली अिुभट्टी 
१९४२ च्या णडसेंबर मणहन्यात णशकागो येथे उभारली. युरॅणनयम णवभाजनाचा उपयोग अिूबॉम्ब व अिुभट्टी 
तयार करण्याकडे करता येईल असे मत स्वदेशातून परागंदा होऊन अमेणरकेस पोचलेल्या युरोणपयन 
शास्त्रज्ञानी व्यक्त केले. अमेणरकेने अिुबॉम्ब णनर्ममतीच्या कायास सुरवात करावी यासाठी आइन्स्टाइनने 
अध्यक्ष रूझवले्ट याचंी भेट घेऊन, त्याबाबतीत त्याचें मन वळणवले. नैसर्मगक युरॅणनयममधून, २३५ 
अिुभाराचे युरॅणनयम णमळविे व त्याचा उपयोग अिबुॉम्ब तयार करण्याकणरता करिे, २३८ अिुभाराच्या 
युरॅणनमपासून नेपच्युणनयम व त्यापासून झलुटोणनयम णमळणविे व त्या झलुटोणनयमचा अिुबॉम्बमध्ये उपयोग 
करिे, इत्यादी अिुबॉम्ब व अिुभट्टीणवियीचे णवणवध प्रश्न सोडणवण्यात फमीने कसहाचा वाटा उचलला 
आहे. झलुटोणनयम तयार करण्यासाठी वापरण्यात येिाऱ्या अिुभट्टीला फमी भट्टी या नावानेही ओळखतात. 
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णकरिोत्सगी मलूतववातून बीटा कि कसे बाहेर पडतात या प्रश्नासंबधंी फमीने ताणववक संशोधन 
केले आहे. अिुगभात धनकि व शून्यकि असतात ही उपपत्ती इतर काही गोष्टींचे स्पष्टीकरि देऊ शकत 
होती.पि अिूतून बीटा कि कसे बाहेर पडतात याचे स्पष्टीकरि त्या उपपत्तीच्या आधारे णमळत नव्हते. या 
णवियीची अेक नवीन उपपत्ती फमीने १९३४ साली माडंली असून णतला शास्त्रज्ञानी मान्यता णदली आहे. त्या 
उपपत्तीप्रमािे धनकि व शून्यकि ही एकाच मूलभतू किाचंी दोन णभन्न रूपे आहेत. (या मूलभतू किाला 
त्याने न्युप्क्लऑन असे नाव णदले) धनकिाचे शनू्यकिात रूपातंर झाले तर पॉणझरॉनचे उत्सजसन होते 
आणि शून्यकिाचे धनकिामध्ये रूपातंर झाले तर इलेक्रॉनचे ककवा ऋिकिाचे उत्सजसन होते. ऊजेचे 
संरक्षि (conservation) कसे होते याचे स्पष्टीकरि देताना, फमीने ऋिकिाहूनही अत्यंत सूक्ष्म किाचे 
अप्स्तवव ताणववक-दृष्ट्ट्या मान्य केले. पॉली (यास १९४५ सालचे नोबेल पाणरतोणिक णमळाले) या शास्त्रज्ञाने 
केवळ ताणववक दृष्ट्ट्या णवचार करून, इलेक्रॉनइतक्या भाराचा व अणजबात णवदु्यतभार धारि न करिारा 
एक अत्यंत सूक्ष्म कि अप्स्तत्वात असायला पाणहजे असे मत व्यक्त केले होते. ताणववक दृष्ट्ट्या त्या किाचे 
अप्स्तत्व मान्य करून, फमीने त्यास न्युणरनो (शून्यकणिका) असे नाव णदले. फमीच्या उपपत्तीप्रमािे 
अिूमधून पॉणझरॉनचे ककवा इलेक्रॉनचे उत्सजसन होताना, त्या किाच्या जोडीला न्यूणरनोचेही उत्सजसन 
होत असते. फमीने न्युणरनोचे अप्स्तत्व मान्य केले तरी त्याचे अप्स्तत्व णसद्ध करिारा प्रायोणगक पुरावा 
बरीच वि ेणमळाला नाही. त्याचे अप्स्तत्व दशसविारे अप्रत्यक्ष पुराव ेमात्र भरपूर णमळाले आहेत. 

 
संशोधनाचे पतििाम 

 
घडवनू आिलेल्या कृणत्रम णकरिोत्सगाणवियी फमीने केलेले संशोधन अणतशय महववाचे आहे. त्या 

संशोधनामुळे णकरिोत्सगी एकस्थानींच्या गुिधमांच्या आणि ते एकस्थानी ज्या अिुगभीय अणभणक्रयामुळे 
णनमाि होतात त्या अणभणक्रयाचं्या अभ्यासास सुरवात झाली. सध्या झलुटोणनयम धरून सवस मलूतववाचें 
णकरिोत्सगी एकस्थानी तयार करण्यात आले आहेत. फक्त हायड्रोजनचा णकरिोत्सगी एकस्थानी तयार 
झालेला नाही. अिुभट्टी उभारण्यासाठी फमीने केलेल्या पणरश्रमामुळे अप्ण्वक उजा णनयंणत्रत प्रकारे कशी 
उपलब्ध करून घ्यायची याचे ताणंत्रक ज्ञान णमळाले. फमीच्या या कामाचे महत्व णकती आहे हे वगेळे 
सागंायला नको. त्याच्या सशंोधनामुळे अियुुगाला सुरवात झाली या एका छोट्याशा वाक्यात त्याच्या 
संशोधनाचे महत्व सागंता येते. 

 
———— 
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१९३९ अनेस्ट ऑि  लँडो लॉिेन्स 
 

(१९०१—१९५२) 
 
“सायक्लोरॉन यंत्राचा शोध, त्याची उभाििी ि िे यंत्र िापरून कृतत्रम तकििोत्सगी 

मूलित्त्िे तनमाि किवयाची पद्धि शोधल्याबद्दल नोबेल पातििोतिक.” 
 

चतित्र 
 
अमेणरकेच्या दणक्षि डाकोटा संस्थानातील कॅन्टन गावी, ८ ऑगस्ट १९०१ रोजी अनेस्ट ऑर् लॅन्डो 

लॉरेन्सचा जन्म झाला. त्या संस्थानातील कॅन्टन व प्ण्यर गावी त्याचे शालेय णशक्षि झाले. णमनेसोटा 
संस्थानाच्या नॉथसफील्ड शहरातील सेन्ट ओलाफ कॉलेज व त्यानंतर दणक्षि डाकोटा णवद्यापीठात त्याचे 
पदवीपूवस णशक्षि झाले. १९२२ साली भौणतकीशास्त्राचा णवशिे अभ्यास करून, तो दणक्षि डाकोटा 
णवद्यापीठाचा पदवीधर झाला. पदव्युत्तर णशक्षि मात्र त्याने णमनेसोटा णवद्यापीठात घेतले व १९२३ साली 
त्याने त्या णवद्यापीठाची अेम्. अे. पदवी संपादन केली. या णवद्यापीठात असताना, णवश्वणकरिाणवियीच्या 
संशोधनाबद्दल प्रणसद्ध असलेल्या डॉ. डब्ल्यु. एफ्. जी. स्वान याचं्या व्यणक्तमत्वाची त्यावर णवशिे छाप 
पडून, त्याचं्या मागसदशसनाखाली पीअचे् . डी. पदवीसाठी संशोधन करण्याचे त्याने ठरणवले. त्यास अेम् . अे. 
पदवी णमळेपयंत, डॉ. स्वाननी येल णवद्यापीठात प्राध्यापकीय जबाबदारी पत्करल्याने, ते येलला गेले. 
त्यामुळे लॉरेन्सही येलला गेला. तेथे डॉ. खान याचं्या मागसदशसनाखाली संशोधन करून, त्याने १९२५ साली 
त्या णवद्यापीठाची पीएच्. डी. पदवी संपादन केली. नॅशनल णरसचस फेलो व त्यानंतर सहाय्यक प्राध्यापक 
म्हिून त्याने येल णवद्यापीठात तीन वि ेकाढली. १९२८ मध्ये बाटॉल णरसचस फाऊंडेशनच्या संचालकपदी 
डॉ. स्वानची णनयुक्ती झाल्याने, त्यानी येल णवद्यापीठाचा णनरोप घेतला. तोपयसन्त लॉरेन्सने केलेल्या 
संशोधन कायाचा बोलबाला झाला होता व एक हुिार तरुि प्राध्यापक म्हिून त्यास ओळखू लागले होते. 
त्यामुळे कॅणलफोर्मनया णवद्यापीठाने त्यास १९२८ मध्ये भौणतकीशास्त्राचा सहाय्यक प्राध्यापक नेमले. दोनच 
विानी म्हिजे १९३० मध्ये त्याच णवद्यापीठात त्याची प्राध्यापकपदी नेमिूक झाली. १९३९ मध्ये त्या 
णवद्यापीठाच्या 'रेणडएशन' (णकरिोत्सगस) प्रयोगशाळेचा संचालक नेमण्यात आले. कॅणलफोर्मनया 
णवद्यापीठात त्याने जे संशोधन केले, त्या संशोधनाने त्यास नोबेल पाणरतोणिक णवजेत्याचा मान णमळवनू 
णदला. 

 
अमेणरकेच्या िँकणलन इप्न्स्टटू्यटने त्यास इणलयट के्रसन पदक णदले आहे. लंडनच्या रॉयल 

सोसायटीचे हु्यजेस पदक व अमेणरकेच्या नॅशनल ॲकेडमी ऑफ सायन्सेसचे कॉम्स्टॉक पदक त्यास 
णमळाले आहे. णशवाय अमेणरकेच्या णरसचस कॉपोरेशनचे पाणरतोणिकही त्यास णमळाले असून, १९३४ मध्ये 
अमेणरकेच्या नॅशनल ॲकेडमी ऑफ सायन्सेस या ससं्थेचे माननीय सभासदत्व त्यास णमळाले आहे. २७ 
ऑगस्ट १९५८ रोजी त्याने इहलोकचा णनरोप घेतला. 
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पातििोतिकास पात्र ठिलेले संशोधन 
 
१९३४ पासून, पुढच्या पाच विात लॉरेन्सने आपल्या नावावर ककवा आपले सहाय्यक व णवद्याथी 

याच्या साहाय्याने जोडनावावर एकंदर छपन्न संशोधन णनबंध प्रणसद्ध केले आहेत. पीएच् . डी. पदवीसाठी 
त्याने णलणहलेला संशोधन गं्रथ फोटोइलेप्क्रणसटी ककवा प्रकाश-णवदु्यत या णवियावर होता. ती पदवी 
णमळाल्यावरसुद्ध त्याचे येल व त्यानंतर कॅणलफोर्मनया णवद्यापीठात त्याच णवियावर संशोधन चालू होते. येल 
णवद्यापीठात नॅशनल णरसचस फेलो म्हिनू काम करीत असता, पारद-अिूचे आयनीकरि णवभव या 
णवियासंबधंी त्याने महववाचे संशोधन पार पाडले. पारद अिूच्या आयनीकरि णवभवाची ती जास्तीत जास्त 
अचूक मोजिी होती. 

 
अिूमधून एक ऋिकि दूर करून त्याचे धन-आयनात रूपातंर करण्यासाठी लागिारे व्होल्टेज 

दहा व्होल्टच्या एककाने मोजता येण्यासारखे असते. शनू्यकिाचंा शोध लागण्यापूवी, अिुगभाचे णवघटन 
घडवनू आिून, त्यापासून णनराळा अिू तयार करण्यासाठी, अिूवर खूप मोठी उजा असलेल्या किाचंा 
मारा करावा लागे. ही उजा तसे पाहायला गेल्यास अत्यंत अल्प म्हिजे दहा लक्ष ककवा त्याहून अणधक 
इलेक्रॉन-व्होल्ट आहे. दशलक्ष इलेक्रॉन व्होल्ट उजा एक पधंरा लक्षाशं अगस इतकी असते. (एक फूट 
पाउंड =सत्तर लक्ष अगस) ऋिकिाला दश लक्ष इलेक्रॉन व्होल्ट उजा प्राप्त करून देण्यासाठी दहा लाख 
व्होल्ट णवभव वापराव ेलागते. इतकी मोठी णवभव न वापरता, खूप मोठी उजा असलेले कि णमळणवण्याची 
पद्धत लॉरेन्सने शोधून काढली हे लॉरेन्सच्या संशोधनाचे ममस आहे. या संशोधनाबद्दल व यानंतर केलेल्या 
संशोधनाबद्दल लॉरेन्सला नोबेल पाणरतोणिक णमळाले. 

 
फक्त पंचवीस हजार व्होल्ट णवभव फरक वापरून, पन्नास हजार व्होल्ट णवभव फरक वापरल्यावर 

किाला प्राप्त होिाऱ्या उजेइतकी उजा किाला प्राप्त करून देण्याची, आर् . णवडेरो नावाच्या जमसन 
शास्त्रज्ञाने एका संशोधन-णनबंधात विसन केलेली पद्धत लॉरेन्सच्या वाचनात आली. णवडेरोने विसन केलेली 
पद्धत जास्त उजा असलेले कि प्राप्त करण्यासाठी वापरता येत नव्हती. पि त्या पद्धतीत सुधारिा करता 
येईल असे वाटल्याने लॉरेन्सने णवडेरोच्या पद्धतीत सुधारिा करण्याच्या कायास हात घातला. त्यातून 
सायक्लोरॉन या यतं्राची णनर्ममती झाली. लॉरेन्सने आपल्या एका णवद्याथ्याच्या सहाय्याने १९३० च्या 
जानेवारी मणहन्यात सायक्लोरॉन यतं्राची उभारिी केली व त्याच विाच्या सिेंबर मणहन्यात बकस ले येथे 
भरलेल्या नॅशनल ॲकेडमी ऑफ सायन्सेसच्या सभेला या यंत्राची माणहती णदली. 

 
° अेक व्होल्ट णवभव फरकातून अेका ऋिकिाला गती णदल्यास, त्या किाला अेक इलेक्रॉन व्होल्ट उजा प्राप्त होते. 
 
सायक्लोरॉन यंत्राची उभारिी एका साध्या तववावर केली आहे. णवदु्यतभारवाही कि णवदु्यतके्षत्रात 

एका णदशनेे व परत णवरुद्ध णदशनेे सारखा णफरवनू व दरवळेी णवदु्यतके्षत्राची णदशा बदलून म्हिजे प्रत्येक 
वळेी णवदु्यतके्षत्रात प्रवशे करताना, किावरील णवदु्यतभाराच्या णवरुद्धप्रकारचा णवदु्यतभार णवदु्यतके्षत्राचा 
असेल अशी योजना करून किाचंी गती टझझयाटझझयाने वाढवत न्यायची हे सायक्लोरॉनच्या उभारिीतील 
मुख्य तत्व आहे. सपाट, वाटोळ्या जणमनीस समातंर, धातूंच्या ड्रमचे दोन अधसवतुसळाकार भाग ककवा 
कर्मिका करायच्या. या कर्मिकामध्ये थोडे अंतर ठेवनू, चागंल्या शणक्तशाली इलेक्रोमगॅ्नेटच्या (णवदु्यत 
चुंबकाच्या) धु्रवामध्ये अशा तऱ्हेने ठेवतात की त्या कर्मिकामध्ये वरपासून खालपयसन्त अेकरूप चुंबकीय के्षत्र 
णनमाि होते. या कर्मिकामध्ये णवभव फरक असल्यास, णवदु्यतभारवाही कि दोन कर्मिकामधल्या मोकळ्या 
जागेत आल्यावर त्याची गती वाढते व तो एका कर्मिकेतून दुसऱ्या कर्मिकेत प्रवशे करतो. या दुसऱ्या 
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कर्मिकेत त्याच्यावर णवदु्यतके्षत्राचा पणरिाम होिार नाही याची काळजी घेतल्यास चुंबकीय के्षत्रामुळे त्याला 
वतुसळाकार गती णमळते. या दुसऱ्या कर्मिकेतला अधसवतुसळाकार मागस चालून गेल्यावर, कि दोन 
कर्मिकामधील मोकळ्या जागेत येईपयसन्त णवदु्यतके्षत्राची णदशा बदलतात. त्यामुळे किाच्या गतीत पुन्हा 
एकदा वाढ होते, व वाढत्या गतीने कि पणहल्या कर्मिकेत प्रवशे करतो. तेथे गेल्यावर चुंबकीय के्षत्रामुळे 
त्याचा मागस अधसवतुसळाकार व वाढत्या गतीमुळे जास्त णत्रज्येचा होतो. पनु्हा पणहल्या कर्मिकेतून दुसरीत 
जाताना किाच्या गतीत व किाच्या वतुसळाकार मागाच्या णत्रज्येत वाढ होते. असे पुन्हा पनु्हा करीत 
राणहल्यास, तो कि कर्मिकामध्येच पि अगदी बाहेरच्या कके्षत येतो. दोन कर्मिकामधील मोकळ्या 
जागेतून, णजतक्या वळेा त्याने उडी घेतली असेल, णततक्या पट त्याचा वगे वाढलेला असतो. कि सवात 
बाहेरच्या कके्षत आल्यावर तो कर्मिकातच णफरत न राहता, त्यातून बाहेर येईल अशी व्यवस्था करतात. 
अशा रीतीने खूप गती प्राप्त झाल्याने किाला खूप मोठी ऊजा प्राप्त होते. अशा खूप ऊजा असलेल्या 
किाचा, पाणहजे त्या मूलतत्वाच्या अिूवर मारा करतात. 

 
किाच्या अधसवतुसळाकार मागाची णत्रज्या वाढती असली तरी तो मागस क्रमण्यासाठी लागिाऱ्या 

वळेात फरक होत नाही. हा वळे किाचा भार, त्यावरील णवदु्यतभार व चुंबकीय के्षत्राचे बल यावरच फक्त 
अवलंबून असतो व त्या वळेावर किाच्या मागाची णत्रज्या व किाचा वगे याचंा काहीही पणरिाम होत नाही. 
किाचा वगे वाढल्यास, किाच्या मागाची णत्रज्या वाढते. पि अधसवतुसळाकार मागस क्रमण्यासाठी लागिाऱ्या 
वळेात फरक नाही. त्यामुळे कर्मिकामधील मोकळ्या जागेत येण्यासाठी लागिाऱ्या वळेात फरक होत 
नाही, व त्यावरील णवदु्यतके्षत्राची णदशा बदलण्याचा वळे ठरवता येतो. म्हिजे ज्या क्षिी णवदु्यत के्षत्राची 
णदशा बदलायची त्याच क्षिी, कि कर्मिकामधल्या मोकळ्या जागेत येईल हे पाणहले जाते. णवदु्यतके्षत्राची 
णदशा बदलण्याचे कायस, कर्मिका अे. सी. णवदु्यतप्रवाह देिाऱ्या णवभव फरकाला जोडून होते, व 
णवदु्यतप्रवाहाची णदशा बदलण्याची frequency ककवा वारंवारता अशी असते की कि व कर्मिकामधील 
मोकळ्या जागेत येण्याचा क्षि व णवदु्यतके्षत्राची णदशा बदलण्याचा क्षि एकच येतो. टंग्स्टन धातूची तार 
तापवनू णमळिाऱ्या ऋिकिामुळे आयनीकरि झालेले वायु रेिू म्हिजेच णवदु्यतभारवाही कि 
सायक्लोरॉनमध्ये वापरतात.  

 
या विीच्या नोबेल पाणरतोणिक णवजेत्याचंी नाव े जाहीर होईपयसन्त, दुसऱ्या महायुद्धाला सुरवात 

झाली होती. त्यामुळे त्याविी नेहमीचा पाणरतोणिक णवतरिाचा समारंभ व त्यावळेचे पाणरतोणिक णवजेत्याचे 
व्याख्यान झाले नाही. लॉरेन्सने केलेल्या संशोधनाची माणहती, १९३२ मध्ये त्याने एम् . स्टॅनले णलप्व्हंगस्टन 
याच्या सहकायाने णफणझकल रेव्ह्य ूमाणसकात णलणहलेल्या लेखात णमळते. त्यावरून त्यानी तयार केलेल्या 
सायक्लोरॉन यंत्राची व त्या यंत्राच्या सहाय्याने केलेल्या संशोधनाची माणहती णदली आहे. 

 
मोठे व्होल्टेज न वापरता, अणतवगेवान व हलक्या आयनाचंी णनर्ममती : 
 
रदरफोडस व त्याच्या सहकाऱ्यानी कृणत्रम णकरिोत्सगाणवियी केलेले अणभनव प्रयोग, बोथे व बेकर 

यानी केलेले अिुगभस प्रकाश लहरीचे संवदेनीकरि ककवा सणक्रयाकरि यामुळे एक महववाची गोष्ट समजून 
आली व ती ही की अिुगभाणशवाय इतर शिे अिूचे गुिधमस समजून येण्यासाठी ज्या संशोधन पद्धती 
वापरल्या त्याच पद्धती अिुगभाचे गुिधमस अभ्यासण्यासाठी उपयोगी पडू शकतील. प्रयोगशाळेत 
अिुगभाला कृणत्रमरीत्या चेतना णदल्यावर, त्यामध्ये जे फरक घडून येतात, त्याचं्या अभ्यासातून बरीचशी 
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उपयुक्त माणहती णमळेल असे वाटते. त्यामुळे अिुगभाला चेतना देण्याच्या पद्धती प्रथमतः अभ्यासल्या 
पाणहजेत असे वाटून त्याकडे प्रथमतः लक्ष पुरणवले.  

 
अिुगभाला चेतना णदल्यानंतर खूपच उपयुक्त माणहती णमळेल हे जरी खरे असले तरी ते कायस 

णततकेच अवघड आहे. अिगुभातील णनरणनराळ्या किाना एकत्र ठेविाऱ्या बंधनऊजेमुळे, अिुगभस त्याला 
चेतना देण्याच्या कायास मोठा णवरोध करतो. अिुगभीय उजा पातळ्या परस्परापासून फार णभन्न असतात. 
त्यामुळे अिुगभाला चेतना देण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमािात उजा वापरावी लागते. ती उजा णकत्येक लाख 
इलेक्रॉन-व्होल्ट असावी लागते.  

 
त्यामुळे अिगुभाला चेतना देण्यासाठी कोित्या पद्धती वापरता येतील याचा आम्ही प्रथमतः णवचार 

केला. दोन पद्धती आमच्या डोळ्यासमोर होत्या. गमॅा णकरि शोिि केल्यावर अिुगभाला चेतना णमळेल 
असे वाटत होते. अणतजलद किाचंा अिुगभावर मारा केला व असे कि अिुगभावर आदळले तर 
अिुगभाला चेतना येईल अशी दुसरी कल्पना होती. 

 
गमॅा णकरि अिुगभाकडून शोिि करण्याणवियी जे प्रयोग नुकतेच झाले आहेत, त्यावरून जास्त 

अिुभाराच्या मूलतत्वाच्या अिुगभाने गमॅा णकरि शोिल्यास त्याचं्या अिुक्रमाकंात फरक पडतो. यावरून 
या पद्धतीने अिुगभाला चेतना णमळते असे णसद्ध होते. त्यामुळे गमॅा णकरिाचें शोिि ही णक्रया बऱ्याच वळेा 
घडवनू आिण्यासाठी, णभन्न णभन्न तीव्रतेचे गमॅा णकरि णमळणवण्याणवियी आमच्या प्रयोगशाळेत व इतरत्र 
संशोधन चालू आहे. 

 
रदरफोडसने व त्याच्या सहकाऱ्यानी जलदगती किाचंा अिुगभावर मारा करून जे णनष्ट्किस काढले, 

त्याचंा णवचार करता, गमॅा णकरिाच्या शोििापेक्षा, अिगुभावर जलदगती किाचंा मारा करण्याची पद्धत 
जास्त उपयुक्त ठरेल असे आम्हाला वाटले. णकरिोत्सगी मलूतत्वातून बाहेर पडिाऱ्या कमी ऊजेच्या 
अल्फा किाचंा मूलतत्वावर मारा करून, अनुगभीय प्रणक्रयासंबधंी जी णनणश्चत स्वरूपाची व महववाची 
माणहती रदरफोडसने व इतरानी गोळा केली त्यात त्याचें उच्च प्रतीचे प्रायोणगक कौशल्य णदसून आले. णशवाय 
त्याचं्या संशोधनामुळे अल्फा किाचंा अिुगभावर मारा करिाऱ्या पद्धतीची उपयुक्तता समजून आली, आणि 
त्यामुळे अल्फा किाचंी उजा काही तरी करून वाढवता येण्याची आवश्यकता उत्पन्न झाली. तसे केल्यास 
जास्त अिुभाराच्या मूलतववाच्या अिुगभावर अशा जास्त ऊजेच्या ककवा जास्त णदलेल्या अल्फा किाचा 
मारा करून, कोित्या अिगुभीय प्रणक्रया घडून येतात, याचे संशोधन करता येईल. अिुगभीय प्रणक्रया 
घडवनू आिण्यासाठी फक्त अल्फा किच वापरले पाणहजेत असा णनष्ट्किस मात्र कोिी काढू नये. अल्फा 
किाहून हलक्या ककवा जास्त जड किाना अवश्य णततकी उजा णदल्यानंतर म्हिजे गतीमान केल्यानंतर, 
त्याचं्या माऱ्याने अिुगभात काय प्रणक्रया घडून येतात याचा अद्यापी अभ्यास व्हायचा आहे. 

 
वगेवान धनकि ककवा प्रोटॉन व अल्फा कि यापकैी कोित्या किाची अिुगभावरील मारा जास्त 

यशस्वी होईल हे आता तरी सागंता आले नाही, तरी अिुगभावर किाचंा मारा करून, त्याना चेतना 
द्यायची असेल, तर कमी अिुक्रमाकंाच्या मूलतववापासून णमळणवलेले धनआयन त्यासाठी वापरले पाणहजेत 
एवढी गोष्ट आता स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे अशा किाना, प्रयोगशाळेत जो वगे देण्यात येतो, त्यापेक्षा खूपच 
जास्त वगे देण्याच्या पद्धती शोधल्या पाणहजेत.  
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या गोष्टीचे महवव समजून आल्याने, अणतवगेवान कि व आयन णमळणवण्यासाठी, खूप मोठे 
व्होल्टेज णनमाि करून त्याचा या कायासाठी उपयोग करण्यासाठी बऱ्याचशा प्रयोगशाळातून संशोधन 
चालू आहे.  

 
खूप मोठे व्होल्टेज वापरून, किाना वगे देण्याच्या पद्धतीला प्रायोणगक मयादा पडतात. व्होल्टेज 

वाढू लागल्यावर प्रायोणगक अडचिी वाढू लागतात. अणतशय मोठ्या व्होल्टेजला दाद देिार नाही असा 
इन्सुलेशनसाठी (णवदु्यत प्रणतरोधासाठी) कोिता पदाथस वापरावा ही एक मोठी अडचि णनमाि होते. तसेच 
अणतशय मोठ्या व्होल्टेजला वापरात येतील अशा णनवात नणलकाचंी रचना काय असावी हा प्रश्न सोडवावा 
लागतो. 

 
या सवस कारिामुळे णवदु्यतभारवाही किाना वगे देऊ शकतील व ते करण्यासाठी अणतशय मोठ्या 

व्होल्टेजची जरूर पडिार नाही अशा पद्धती शोधून काढण्याची आवश्यकता आम्हाला पटली, व त्या 
णदशनेे आमचे प्रयत्न सुरू झाले. प्रयोगशाळेत वापरता येण्यासारखे कमी खचाचे उपकरि वापरून, 
साधारि दहा लाख इलेक्रॉन व्होल्ट उजा असलेले णवदु्यतभारवाही कि णमळणविे व ते कि णमळणवण्याच्या 
पद्धतीची प्रायोणगक व्यवस्था सुलभतेच्या कके्षत आििे हे आमचे पणहले उणद्दष्ट होते. हे साध्य झाल्यास, 
णनरणनराळ्या मूलतत्वाचं्या अिूवर अणतवगेवान किाचंा मारा केल्यावर, घडून येिाऱ्या अिुगभीय 
अणभणक्रयाचंा अभ्यास करिे सहज शक्य होते. शक्य णततके जास्तीतजास्त व्होल्टेज वापरल्यावर 
णमळिाऱ्या अणत ऊजावान किापेक्षा जास्त ऊजा असलेले कि-कदाणचत एक कोटी इलेक्रॉन-व्होल्ट 
ऊजा असलेले कि-णमळणविे हे आमचे उणद्दष्ट होते.  

 
आयनाना वाढती गती देण्याची एक पद्धत, आम्ही १९३१ सालच्या णफणझकल रेव्ह्यमूध्ये णदली 

आहे. त्या पद्धतीत सुधारिा करून, कमी वजनदार आयनाना क्रमाक्रमाने वाढती गती देण्याची पद्धत 
आम्ही बसवली आहे व ती या णनबंधात वर्मिली आहे. अिुगभीय अणभणक्रयाचंा अभ्यास करताना, वगेवान 
धनकिाचंा णकती उपयोग होतो हे लक्षात घेऊन, त्याना वाढती गती देण्याची पद्धत बसणवण्यासाठी आम्ही 
णवशिे श्रम घेतले आहेत. आम्ही केलेल्या प्रयोगात बारा लक्ष वीस हजार व्होल्ट-प्रोटॉन ऊजा असलेले 
धनकि णमळणवण्यात आम्ही यशस्वी झालो असून, लवकरच एक कोटी व्होल्ट प्रोटॉन ऊजा असलेले 
धनकि आम्हाला णमळणवता येतील असा आमचा अंदाज आहे.  

 
प्रायोणगक पद्धत-क्रमाक्रमाने आयनाना वाढता वगे देण्याच्या या पद्धतीत, धातंूच्या नणलकामधून 

आयन प्रवास करतात व या नणलकाना सोईस्कर बदलते णवदु्यत णवभव लावलेले असते. एका नणलकेच्या 
अंतभागातून, दुसऱ्या नणलकेच्या अतंभागामध्ये प्रवशे करताना, आयनाची गती वाढावी अशा प्रकारचे 
गतीवधसक णवदु्यत णवभव असते. किावरच्या णवदु्यतभाराच्या णवरुद्ध प्रकारचा णवदु्यतभार ज्या नणलकेत तो 
कि प्रवशे करतो, त्या नणलकेवर असल्याने, तो आयन त्या नणलकेकडे खेचला जातो व त्याची गती वाढते 
अशा प्रकारे णजतक्या नणलका वापराव्या णततक्या पट मूळ आयनाचे व्होल्टेज वाढते व णततक्या प्रमािात 
त्याचंी ऊजा आणि गती वाढते. ही पद्धत वजनदार आयनाच्या गती वधसनासाठी फारच उपयुक्त ठरते. 
हलक्या म्हिजे वजनाला अणतशय कमी असलेल्या आयनाचंा वगे मुळातच मोठा असतो. त्यामुळे आयन 
जाण्याच्या नणलकावरील णवदु्यतभार बदलण्याचा काळ पणहल्यासारखाच ठेवायचा असल्यास, त्या 
नणलकाचं्या लाबंीत फेर करावा लागतो.  
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आम्ही सध्या वापरत असलेल्या प्रायोणगक पद्धतीत आयनाला पनु्हा पुन्हा प्रवशे देण्यासाठी 
णवदु्यतके्षत्रात बदल करण्याचे म्हिजे णवदु्यतभार अणधक ककवा उिे करण्याचे तत्व वापरले आहे. फक्त 
आयन जाण्यासाठी लाबं लाबं नणलका न वापरता, चुंबकीय के्षत्र वापरून आयनाना चक्राकार गती णदली 
आहे, आणि एका इलेक्रोडच्या अंतभागातून दुसऱ्या इलेक्रोडच्या अंतभागात णशरताना, त्या 
इलेक्रोडवरील णवदु्यतभाग सोईस्कररीत्या बदलण्याचे तत्व अंणगकारले आहे.  

 
प्रयोगाच्या विसनावरून, आयनाना क्रमाक्रमाने कशी गती देण्यात येते हे समजून येईल. पढुील 

आकृतीत दाखवल्याप्रमािे उपकरिाची माडंिी केली आहे. A व B हे दोन अधसचदं्राकृती इलेक्रोड असून, 
ते आतून पोकळ आहेत. णनवातात हे दोन इलेक्रोड एकाच पातळीत ठेवल्यावर, चक्राकार पूिस होईल अशा 
रीतीने ते णनवातात ठेवलेले असतात.  

 
हा सवस भाग चुबंकाच्या दोन धु्रवामध्ये ठेवनू, चुंबकीय के्षत्र या इलेक्रोडशी काटकोन करिाऱ्या 

णदशते कायस करू शकेल अशा तऱ्हेने, चुंबकाच्या धु्रवाचंी स्थाने ठेवतात. खूप मोठी वारंवारता असलेली 
णवदु्यत ऑप्स्सलेशन या धातूच्या अधसचक्राना लावतात. त्यामुळे त्यामध्ये असिाऱ्या भागात, णदशचेी सारखी 
अदलाबदल होिारे णवदु्यतके्षत्र तयार होते.  

 

 
आकृती -36 लॉरेन्सची आकृती-1 

(आयनाचें अनेकणवध वगेवधसन करिाऱ्या प्रायोणगक पद्धतीची आकृती) 
 
उपकरिाची अशी माडंिी केल्यावर, जर दोन इलेक्रोडमधील मोकळ्या जागेत एखादा धन 

आयन असला व A इलेक्रोड B इलेक्रोडच्या मानाने ऋि असला तर तो धन आयन A इलेक्रोडकडे 
आकिसला जाऊन त्याचा वगे वाढेल. A इलेक्रोडमध्ये आयनाने प्रवशे केल्यानंतर, चुंबकीय के्षत्राच्या 
प्रभावामुळे त्याचा मागस चक्राकार राहील व a → b हा कमानाकृती ककवा अधसचक्राकृती मागस क्रणमल्यानंतर 
तो पुन्हा इलेक्रोडमधील मोकळ्या जागेत येईल. हा अधसचक्राकृती मागस क्रमण्यासाठी आयनाला लागिारा 
वगे, णवदु्यत ऑप्स्सलेशनच्या अधसकाल-खंडाइतका असल्यास, धनआयन b पयसन्त येईपयसन्त, 
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णवदु्यतके्षत्राची णदशा बदलेल व B इलेक्रोडवर ऋिणवदु्यतभार असल्याने धन आयन पुन्हा इलेक्रोडकडे 
खेचला जाऊन, त्याच्या वगेात वाढ होईल. B इलेक्रोडमध्ये आयनाचा मागस b → c असा कमानाकृती 
राहील. फक्त वगे वाढल्याने b → c या कमानीची णत्रज्या a → b कमानीच्या णत्रज्येहून जास्त राहील. 
वाढत्या वगेाने आयनाच्या भारात होिारा फरक लक्षात न घेतल्यास, इलेक्रोडमध्ये अधसचक्राकार मागस 
चालून जाण्यासाठी आयनाला लागिाऱ्या वेळेचा, त्याच्या वगेाशी काही संबधं नसतो. ती वळे नेहमीच 
प्स्थरमूल्य असते. त्यामुळे इलेक्रोडमधील पणहला अधसचक्राकार मागस चालून जाण्यासाठी आयनाला 
णजतका वळे लागतो, णततक्याच वळेात आयन, दुसरा, णतसरा ककवा त्यानंतरचा अधसचक्राकार मागस चालून 
जाऊ शकतो. णवदु्यत ऑप्स्सलेशन एकाच गतीने बदलत राणहल्याने, एका इलेक्रोडच्या अंतभागातून 
दुसऱ्या इलेक्रोडच्या अंतभागात णशरताना व णफरून दुसऱ्या इलेक्रोडच्या अतंभागातून पणहल्याच्या 
अंतभागात णशरताना, आयनाच्या गतीत सारखी वाढ होत राहािार व त्याच्या अधसचक्राकार मागाची णत्रज्या 
सारखी वाढत राहािार. अशा रीतीने दोन इलेक्रोडमधल्या जागेतून पलीकडे जाताना, आयनाच्या गतीत 
वाढ होऊन त्याची ऊजा वाढविार. दोन इलेक्रोडमधील णवदु्यतणवभव खूप मोठे असल्यास, आयनास जी 
गती णमळिे शक्य आहे तेवढी गती या प्रकारे मोठे णवदु्यतणवभव न वापरताही आयनाला देता येिे शक्य 
आहे. इलेक्रोडमध्ये चार हजार व्होल्ट इतके णवदु्यतणवभव ठेवनू, इलेक्रोडवरील णवदु्यतभाराची 
अदलाबदल होण्याचा काळ व्यवप्स्थत ठेवला व धनकिाला इलेक्रोडमध्ये णदडश ेफेऱ्या मारू णदल्या तर 
त्याच्या वगेात तीनश ेवळेा वाढ होईल व बारा लक्ष व्होल्ट णवदु्यतणवभव असल्यावर धनकिाला जो वगे प्राप्त 
होिे शक्य आहे, णततका वगे त्याला प्राप्त होईल. 

 
———— 

 
दोन इलेक्रोडमधील अरंुद जागेत भरपूर प्रमािात धन आयन णमळवता आल्यास, व ते सवस त्याना 

प्रवशे देिाराचं्या पातळीत असल्यास म्हिजे प्रवशे देिाराचं्या पातळीशी काटकोन करिाऱ्या णदशते त्या 
आयनानंा मुळीसुद्धा गती नसल्यास आपला कायसभाग होतो. इलेक्रोडमधील अरंुद जागेवर एक णफलामेन्ट 
(अत्यंत बारीक व्यासाची तार) ठेवनू, चुंबकीय रेिाचं्या अनुरोधाने इलेक्रॉनचा प्रवाह सोडल्यास, 
नणलकेतील वायपूासून धनकि णनमाि होतात. णनमाि झालेले धनकि बदलत्या णवदु्यतके्षत्राने बाजूला 
ओढले जातात. चुंबकीय के्षत्रात इलेक्रॉनच्या चक्राकार मागाची णत्रज्या फार अल्प असल्याने इलेक्रॉन 
बाजूला ओढले जात नाहीत. त्यामुळे इलेक्रॉन ककवा ऋिकि धनकिापासून व्यवप्स्थतरीत्या वगेळे 
काढले जातात, व सुरवातीस फार थोडा वगे असलेले धनकि, आपल्याला इष्ट वाटेल त्या जागेत 
णमळतात. बदलत्या णवदु्यतणवभवामुळे ते लगेच बाजूला काढले जातात, व त्याना चक्राकार मागाने णफरवनू 
वाढती गती देण्याचे कायस सुरू होते. याची कल्पना आकृतीच्या वरच्या भागात णदली आहे. 

 
लॉरेन्सने तयार केलेल्या पणहल्या सायक्लोरॉनचा व्यास फक्त चार इंच होता. पि इतका लहान 

सायक्लोरॉन वापरूनही, हायड्रोजन आयनाना ऐन्शी हजार व्होल्ट वापरून णमळिारी ऊजा, त्या आयनाना 
देता आली. १९३२ मध्ये अकरा इंची सायक्लोरॉन वापरून त्याने साडेबारा लाख व्होल्ट हायड्रोजन 
आयनाचंी वगेवान शलाका णमळणवली व णतच्या सहाय्याने णलणथयम अिूचे णवघटन घडवनू आिले. याच 
विी एच्. सी. युरे या शास्त्रज्ञाने (यालाच १९३४ साली रसायन शास्त्रातील सशंोधनाबद्दल नोबले 
पाणरतोणिक णमळाले.) कोलंणबया णवद्यापीठात जड हायड्रोजनचा ककवा दोन अिुभाराच्या हायड्रोजनचा 
शोध लावला. हा जड हायड्रोजन सायक्लोरॉनमध्ये वापरल्यावर जड हायड्रोजनच्या अिुगभाची ककवा 
ड्युटेरॉनची वगेवान शलाका णमळाली. ही शलाका अिू चे णवघटन घडवनू आिण्याच्या कामी जास्त 
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पणरिामकारक ठरली. १९३९ मध्ये दोनशवेीस टन वजनाचा सायक्लोरॉन तयार करण्यात आला. या 
सायक्लोरॉनमधील णनवात पात्राचा व्यास ६० इंच होता व त्यातून णमळिाऱ्या जड हायड्रोजनच्या 
अिुगभाच्या ककवा ड्यटेुरॉनच्या शलाकेची ऊजा एक कोटी साठ लाख इलेक्रॉन व्होल्ट इतकी होती. 
सायक्लोरॉनणवियीच्या लॉरेन्सच्या मूळ कल्पनेत थोडा फेरफार करून णसक्रो-सायक्लोरॉन तयार 
करण्यात आला असून, बकस ले येथील रेणडएशन प्रयोगशाळेत तो बसणवला आहे. त्या णसक्रो-
सायक्लोरॉनमध्ये चार हजार टन वजनाचा इलेक्रोमगॅ्नेट (णवदु्यती चुबंक) असून, तो कायाप्न्वत 
करण्यासाठी तीनश े टन ताबं्याच्या तारेमधून णवदु्यतप्रवाह सोडावा लागतो. या णसक्रो सायक्लोरॉनमधून 
वीस कोटी इलेक्रॉन व्होल्ट उजा असलेली ड्युटेरॉन शलाका णमळते. 

 
१९३२ मध्ये इंग्लंडमधील कॅव्हेप्न्डश प्रयोग शाळेत, चॅडणवक या शास्त्रज्ञाने शून्यकिाचंा शोध 

लावला. या शून्यकिाचा भार हायड्रोजन अिइूतका असून, त्यावर मुळीसुद्धा णवदु्यतभार नाही. १९३३ मध्ये 
लॉरेन्सने बणेरणलयमवर ड्युटेरॉनचा मारा करण्याचा प्रयोग केला. ड्युटेरॉनच्या माऱ्यामुळे बेणरणलयम अिचेू 
णवघटन होऊन, णवघटनाच्यावळेी त्यातून भरपूर प्रमािात शून्यकि बाहेर पडतात असे लॉरेन्सला आढळून 
आले. 

 
यानंतर णनरणनराळ्या मूलतववावर ड्युटेरॉनचा मारा करून, त्याचे णवघटन घडवनू आिून, नवीन 

णकरिोत्सगी एकस्थानी तयार करण्याचे कायस लॉरेन्सने हाती घेतले व बऱ्याच अंशी पूिस केले. 
त्यातल्यात्यात सोडीयमचा णकरिोत्सगी एकस्थानी तयार करण्याचे त्याचे कायस णवशिे उल्लेखनीय आहे. 
शरीरात चालू असलेल्या रक्ताणभसरिासारख्या णक्रयेचा मागोवा घेण्यासाठी सोडीयमचा णकरिोत्सगी 
एकस्थानी अत्यतं सूक्ष्म प्रमािात शोधक मूलतवव म्हिून वापरतात. नोबले पाणरतोणिक णमळण्याआधी, 
शून्यकिाचें जीवनशास्त्रीय व शारीणरक पणरिाम याणवियी लॉरेन्सचे संशोधन चालू होते. 

 
संशोधनाचे पतििाम 

 
सायक्लोरॉन यंत्राच्या शोधाने, अती वगेवान धनणवदु्यतधारी कि-यात अल्फा कि, धनकि व 

ड्युटेरॉन आले-भरपूर प्रमािात णमळणवण्याचे एक उत्कृष्ट साधन लॉरेन्सने शास्त्रज्ञाचं्या हाती णदले. 
अिुगभीय अणभणक्रयाचं्या अभ्यासासाठी सायक्लोरॉनचा खूप उपयोग होईल अशी अपेक्षा होती व ती बऱ्याच 
अशी फलदु्रप झाली आहे. सायक्लोरॉन यतं्राचा उपयोग करून, ज्या प्रमािात अिुगभीय अणभणक्रया 
अभ्यासल्या गेल्या आहेत, त्यावरून ही अपेक्षा बऱ्याच अंशी पूिस झाली असे म्हिायला हरकत नाही. 
णनरणनराळ्या मूलतत्वाचें णकरिोत्सगी एकस्थानी तयार करण्याचे कायस सायक्लोरॉन यंत्रात, उत्कृष्टपिे 
पार पाडले जाते. फक्त युरॅणनयमवर शून्य किाचंा मारा करून, त्याच्या णवभाजनाने णकरिोत्सगी एकस्थानी 
णमळणवण्याची पद्धत सायक्लोरॉन पद्धतीपेक्षा काही बाबतीत जास्त उपयुक्त आहे.  

 
———— 
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१९४० या ििी नोबेल पातििोतिक तदले गेले नाही. 


