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णनवेदन 
 
डॉ. चं. रा. तळपदे यानंी अनुवाददत केलेल्या “भौदतक शास्त्रातील नोबले पादरतोदिकाचे मानकरी” 

(सन १९०१ ते १९५०) या पुस्तकाच्या पदिल्या भागाचे प्रकाशन करण्याचा आज योग येत आिे. या 
पुस्तकाचे प्रकाशन एकूण पाच भागात िोणार असून त्यापैकी इ. स. १९०१ ते १९१० या काळातील भौदतक 
शास्त्रातील नोबले पादरतोदिक दवजेत्याचंा अल्पपदरचय व त्याचं्या ज्या संशोधनास नोबले पादरतोदिक 
दमळाले आिे त्याची थोडक्यात मादिती या भागात करुन देण्यात आली आिे. अन्य चार भागाचें प्रकाशनिी 
अल्पावधीत करण्यात येईल. वाचक या सवसच पुस्तकाचें स्वागत करतील अशी आशा आिे. 
 
 
४२, यशोधन, सुरेंद्र बारलिंगे 
मंुबइस – ४०००२०, अध्यक्ष, 
दद. १५ ऑगस्ट, १९८३. मिाराष्ट्र राज्य सादित्य संस्कृती मंडळ. 



 

अनुक्रमणिका 

प्रस्तावना 
 

साधारण पधंरा सोळा विापूवी रसायन शास्त्रातील नोबले पादरतोदिक दवजेते (१९०१-१९५०) िे 
माझे पुस्तक पाच भागात प्रदसद्ध झाले. या पसु्तकाचे मिाराष्ट्रात जे स्वागत झाले, त्यामुळे उते्तजन दमळून 
मी मूलतत्वाचंा शोध व रसायनशास्त्राचे कारागीर (भाग १ ते ६) िी पुस्तके दलदिली व ती व्िीनस प्रकाशनाने 
प्रदसद्ध केली. या दोन पसु्तकास मिाराष्ट्र सादित्य व संस्कृती मंडळाचा परुस्कारिी दमळाला. 
रसायनशास्त्राचा भौदतकीशास्त्राशी फार जवळचा संबंध आिे. प्राध्यापक म्िणून भौदतकी रसायनशास्त्र 
दशकवत असता त्यातील कािी दविय भौदतकीशास्त्रात मोडत असल्याचे आढळून येत िोते. त्यामुळे 
भौदतकीशास्त्रातील नोबेल पादरतोदिकाचें दवजेते असे पसु्तक दलिाव ेिा दवचार माझ्या मनात बरेच ददवस 
घोळत िोता. पण पुस्तकाच्या लेखनास अवश्य दततका वळे दमळत नव्िता. १९७५ साली प्राध्यापकीय 
कामातून मुक्त झाल्यानंतर भरपूर मोकळा वळे दमळू लागला. त्यावळेी भौदतकीशास्त्राचा पुन्िा नव्याने 
अभ्यास करून या पुस्तकाच्या लेखनास िात घातला. सुदैवाने याच दवियावरचे नील्स एच्. डी. व्िी. 
िीथकोट याचें पुस्तक (न्ययूॉकस च्या िेन्री शुमन कंपनीने प्रदसद्ध केलेले) िाती आले. ते पुस्तक वाचून 
अभ्यासल्यावर स्वतंत्र वगेळे पुस्तक दलदिण्याऐवजी, त्याच पुस्तकाचा अनुवाद करावा असे मी ठरवले. तो 
अनुवाद तयार केल्यानंतर बरेच ददवस माझ्यापाशीच िोता. पुस्तकाचंी एकंदर पृष्ठसंख्या पािाता 
मिाराष्ट्रातला प्रकाशक या पुस्तकाचे प्रकाशन िाती घेइसल का, अशी शकंा वाटू लागली. कािी 
प्रकाशकाबरोबर पत्र व्यविार करता, िी शकंा खरी ठरली. त्यानंतर माझे दमत्र प्रो. प. म. बवे याचं्या 
सुचनेवरुन िे पुस्तक मिाराष्ट्र सादित्य व ससं्कृती मंडळ प्रदसद्ध करील का, िे पािण्याचे मी ठरदवले व 
त्याप्रमाणे पुस्तकाचे िस्तदलदखत मंडळाकडे नेऊन ददले. मंडळाने पुस्तक प्रदसद्ध करण्याचे ठरवले व 
त्याप्रमाणे पुस्तक आता प्रदसद्ध िोत आिे. पुस्तकाचे प्रकाशन िाती घेतल्याबद्दल मिाराष्ट्र सादित्य व 
संस्कृती मंडळाचे व त्या मंडळाच्या अध्यक्षाचें आभार मानणे माझे कतसव्य आिे व ते मी मोठ्या आनंदाने पार 
पाडत आिे. मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र बारप्रलगे यानी पुस्तकाचे िस्तदलदखत स्वतः वाचून पादिले आदण 
नंतरच दनणसय घेतला. 

 
या आधीच्या ‘‘रसायनशास्त्रातील नोबले पादरतोदिकाचे मानकरी’’ या पसु्तकासारखीच या 

पुस्तकाची रचना आिे. पादरतोदिक दवजेत्याचंा थोडक्यात पदरचय, ज्या कामाबद्दल पादरतोदिक दमळाले 
त्या कामाची मादिती व त्या कामामुळे संशोधनावर व दवज्ञानावर झालेला पदरणाम अशी या पुस्तकाची 
साधारण रचना आिे. मराठी वाचकाचं्या िातात एक जाडजूड गं्रथ ददल्यास, तो कदादचत दबचकेल व गं्रथ 
वाचण्याच्या भरीस पडणार नािी असे वाटून गं्रथ पाच भागात प्रदसद्ध केला आिे. १९०१ ते १९५० या पन्नास 
विांच्या कालखंडाचे दिा विांचा एक असे पाच कालखंड कल्पून प्रत्येक कालखंडासाठी एक भाग, अशा 
तऱ्िेने पाच भागात िे पुस्तक प्रदसद्ध िोत आिे. या पुस्तकात पादरतोप्रिक दवजेत्याचं्या चदरत्रावर दवशिे भर 
ददलेला नािी. ज्या कामाबद्दल पादरतोदिक दमळाले, त्या कामाची मादिती देण्यावरच भर ददला आिे. 
पादरतोदिक दवतरणाचा समारंभ दर विी स्वीडनमध्ये िोतो. त्यावेळी पादरतोदिक दवजेता समारंभस्थळी 
जमलेल्या दवद्वान मंडळीपढेु आपल्या संशोधनाची मादिती देणारे व्याख्यान देतो. संशोधकाचंी अशी 
मादितीपूणस व्याख्याने पुस्तकरुपाने प्रदसद्ध झाली आिेत. त्या व्याख्यानाचं्याच आधारे िीथकोट यानी आपले 
पुस्तक दलदिल्याने त्या पसु्तकाचाच अनुवाद मी केला आिे. अनुवाद करताना मिाराष्ट्र शासनाला मान्य 
असलेली पदरभािा व त्या शासनाचा पदनाम कोि याचंा मुक्त िस्ताने वापर केला आिे. ज्या दठकाणी इंग्रजी 
संजे्ञला मराठी प्रदतशब्द दमळाला नािी, त्यादठकाणी मळूचाच इगं्रजी शब्द ठेवला आिे. प्रकवा सुचेल तो 
मराठी प्रदतशब्द ददला आिे. 
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चदरत्राच्या दमिाने दवज्ञानदवियाची मादिती सागंता येते व ती वाचताना वाचक कंटाळत नािी असा 
अनुभव असल्याने, नोबेल पादरतोदिक दवजेत्याचंी चदरते्र सागंायला घेतली आिेत. या चदरत्राबरोबर 
ददलेली मादिती वाचल्यानंतर १९०१ पासून भौदतकीशास्त्राचा दवकास कसा िोत गेला याचे दचत्र 
डोळ्यासमोर येइसल. तसेच मोठमोठे शोध अल्प श्रमानी लागत नािीत, त्यासाठी अपार कष्ट उपसाव े
लागतात याबद्दल वाचकाचंी खात्री िोइसल. 

 
१९५० नंतर रसायनशास्त्राचा व भौदतकीशास्त्राचा दवकास कसा झाला िे समजण्यासाठी १९५१ ते 

१९८२ च्या नोबेल पादरतोदिक दवजेत्याचंी चदरते्र दलिायला पादिजेत प्रकवा एक वगेळा गं्रथ दलिीला 
पादिजे. ते काम कोणातरी तरुण लेखकाने उचलावे अशी इच्छा प्रगट करावीशी वाटते. 

 
एखादा खाद्य पदाथस तयार केल्यानंतर, त्याचे केवळ वणसन करुन भागत नािी, तो खाऊन पािावा  

लागतो. तेव्िाच त्याची चव समजते. त्याच न्यायाने िे पसु्तक वाचनू पिाव ेव मग आपले मत बनवाव ेिी 
दवनंती, 

 
 

२२-६-१९८३ - चं. रा. तळपदे  
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१९०१ 
 

णवल्हेल्म कॉनरॉड रॉन्टजेन १८४५-१९२३ 
 

“                                   ” 
चदरत्र 

 
दवल्िेल्म कॉनरॉड रॉन्टजेन या जमसन शास्त्रज्ञाचा जन्म २७ माचस १८४५ रोजी, प्रदशयन ऱ्िाइन 

प्रातंातील, लेनेप या गावी झाला. िॉलंडमधील उरके्ट गावी प्राथदमक दशक्षण घेतल्यानंतर, त्याने 
स्स्वत्झरलंडमधील झुदरचच्या पॉलीटेक् दनकमध्ये प्रवशे दमळदवला व १८६९ मध्ये झुदरचच्या दवद्यापीठाची 
पी. एच्. डी. पदवी दमळदवली. यावळेी झुदरच पॉलीटेक् दनकमध्ये ऑगस्ट कंुट िे भौदतकीशास्त्राचे प्राध्यापक 
िोते व ध्वनी दवियक संशोधनाने त्यानंा खूप प्रदसद्धी दमळाली िोती. १८६९ मध्ये बन्िादरयातील वुझसबगस 
दवद्यापीठामध्ये कंुटची भौदतकशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणून नेमणूक झाली. झुदरचमध्ये रॉन्टजेन कंुटचा 
सिाय्यक िोता. वुझसबगसमध्येिी त्याने कंुटचा सिाय्यक म्िणून काम केले. १८७२ मध्ये नव्यानेच स्थापन 
झालेल्या स्रासबगस दवद्यापीठात कंुटची नेमणूक झाली व तेथेिी त्याने कंुटच्या िाताखाली काम केले. 
१८७४ मध्ये रॉन्टजेनला ‘दप्रव्िाटडोझटं’ म्िणून काम करण्यास सरकारी मान्यता दमळाली. 
दप्रव्िाटडोझंटला दवद्यार्थ्याना दशकदवण्याबद्दल दवद्यापीठाकडून पगार दमळत नािी. िाताखाली दशकणारे 
दवद्याथी मात्र अशा प्राध्यापकानंा गुरुददक्षणा देतात. यानंतर एक विाने म्िणजे १८७५ मध्ये िोिेनिीम 
मधील अॅदग्रकल्चरल अॅकेडमीमध्ये गदणत व भौदतक शास्त्राचा प्राध्यापक म्िणनू रॉन्टजेनची नेमणूक झाली. 
१८७६ मध्ये तो तेथून स्रासबगसला कंुटचा सिाय्यक प्राध्यापक म्िणून गेला. १८७९ मध्ये गीसेन दवद्यापीठात 
रॉन्टजेनची भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणून नेमणकू झाली, व तेथील दफदझकल इस्न्स्टटू्यटचे 
संचालकपद त्याच्याकडे आले. येथे तो १८८५ पयंत िोता. १८८५ मध्ये तो वुझसबगसला व तेथून १९०० मध्ये 
म्युदनचला गेला. वुझसबगस व म्युदनच या दोन्िी दठकाणी त्याने भौदतकी शास्त्राचा प्राध्यापक म्िणनू काम 
पादिले. १० फेबु्रवारी १९२३ रोजी, म्युदनचमध्ये त्याचा मतृ्यू िोइसपयंत तो भौदतकीशास्त्राचे अध्यापन करीत 
िोता. 

 
भौदतकीशास्त्राच्या बिुतेक सवस शाखामध्ये रॉन्टजेनने संशोधन कायस केले आिे. वायुची कायम 

दाबाखालील दवदशष्ठ उष्ट्णता व कायम घनफळाला असणारी दवदशष्ठ उष्ट्णता याचें परस्पर प्रमाण 
ठरदवण्याचे कायस त्याने १८७०-१८७३ या तीन विात केले. साद्रस िवकेडून रक्तपूवस दकरणाचें शोिण या 
दवियावर त्याने १८८४ मध्ये संशोधन केले. त्याच विी दाबाचा दवष्ट्यदंदतेवर पदरणाम या दवियीचे त्याचे 
संशोधन प्रदसद्ध झाले. दाब ददल्यावर दवलयने दकती आकसू शकतात प्रकवा त्यांच्या आकारमानात दकती 
घट िोते, सूक्ष्मनदलकाचें गुणधमस, स्स्थतीस्थापकत्व आदण दनरदनराळ्या द्रवाचं्या वक्रीभवनाकंावर दाबाचा 
पदरणाम, या दवियावरिी त्याने संशोधन केले आिे. स्फदटक तापदवल्यावर प्रकवा थंड केल्यावर दनमाण 
िोणाऱ्या दवदु्यतदवियी त्याने संशोधन केले आिे. तसेच स्फदटकावर दाब ददल्यावर िोणाऱ्या 
दवदु्यतदनर्ममतीबद्दलिी त्याने संशोधन केले आिे. क्वाटसझचे (गारगोटीचे) दवदु्यत व प्रकाशीय गुणधमस आदण 
प्रकाशपदरवतसन पातळीवर चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम िे दवियिी त्याचं्या संशोधन के्षत्रात आले. त्याने 
केलेल्या सवस संशोधनात वुझसबगसमध्ये त्याने केलेले क्ष दकरण दवियीचे संशोधन दवशिे प्रदसद्ध आिे. 
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पाणरतोणिकास पात्र ठरिेंिें कार्य 
 
दनवातात वीजेचे विन कसे िोते याचा अभ्यास करीत असता, राँन्टजेनला क्ष दकरणाचंा शोध 

लागला. भौदतकीशास्त्रातील बऱ्याचशा नोबेल पादरतोदिक दवजेत्याचं्या संशोधनाचा दविय, अत्यतं कमी 
दाबाखाली असलेल्या वायुमधून दवदु्यतविन िा असल्याने, ज्या नदलकेतून दवदु्यतविन करायचे त्या 
नदलकेतील वायुचा दाब कमी करीत, त्यातून दवदु्यतविन चालू ठेवले तर काय िोते याची मादिती प्रथमतः 
करुन घ्यायला पादिजे. नदलकेतील वायु, वातावरणाइतक्या दाबाखाली असल्यास व नदलकेतील 
दवदु्यतकें दे्र परस्परापासून फार अतंरावर नसल्यास, दवदु्यतविन सुरु केल्यावर त्या दवदु्यतकें द्रामध्ये 
दवदु्यतस्फुल्लींग पडतात, नदलकेतील िवचेा दाब कमी केल्यास, दवदु्यतकें द्रातील अंतर कािीसे वाढदवले 
तरीिी दवदु्यतस्फुल्लींग पडतात. नदलकेतील वायुचा दाब यािून कमी केल्यास, एका दवदु्यतकें द्राकडून 
दुसऱ्या दवदु्यतकें द्राकडे जाणाऱ्या समातंर दवदु्यत स्फुल्लींगाचंी एक मादलकाच तयार िोते. वायुचा दाब यािून 
कमी केल्यास दवदु्यत स्फुल्लींग मादलकेएैवजी एक लालसर गुलाबी रंगाचा पट्टा ददसू लागतो. िा गुलाबी 
रंगाचा पट्टा धनदवदु्यतकें द्रापासून जवळजवळ सवस नदलकेभर पसरलेला असतो. फक्त िा पट्टा ॠणदवदु्यत 
कें द्रापयंत पूणसपणे पोचलेला नसतो. ॠणदवदु्यत्कें द्र व िा गुलाबी रंगाचा पट्टा यामध्ये कािीसा काळसर 
अप्रकादशत भाग असतो.िा काळसर भाग प्रथमतः मायकेल फॅराडे या शास्त्रज्ञाच्या लक्षात आला. यामुळे िा 
काळसर पट्टा फॅराडे कृष्ट्णपट्टा म्िणून ओळखला जातो. ॠणदवदु्यतकें द्राभोवती दनळसर प्रकाश असतो. 
नदलकेतील िवचेा दाब दीड सेंटीमीटर (पाऱ्याची उंची) इतका असल्यास िा प्रकार ददसून येतो. िवचेा 
दाब यािून कमी करुन एक दमलीमीटर इतका नेल्यास, गुलाबी रंगाचा व धनदवदु्यतभाराचा पट्टा, 
धनदवदु्यतकें द्राच्या ददशनेे कमी कमी िोऊ लागतो व त्याचबरोबर तो सलग ददसण्याऐवजी त्यात वगेवगेळे 
थर ददसू लागतात व फॅराडे कृष्ट्णपट्टा धनदवदु्यत कें द्राच्या ददशनेे दखचतो. ऋणदवदु्यतकें द्राभोवती एक 
अगदी पातळसा प्रकाशमय पट्टा ददसतो. ॠणदवदु्यतकें द्राभोवतालच्या व धनदवदु्यत कें द्राभोवतालच्या 
प्रकाशमय पट्ट्ट्यामध्ये आणखी एक कृष्ट्णवणी पट्टा ददसू लागतो. या नवीन कृष्ट्णवणी पट्ट्ट्याला, सर 
दवल्यम कू्रक्् ने १८७० पासून याच दवियात केलेल्या संशोधनाची आठवण म्िणून कू्रक्् चे नावं ददले आिे. 
िवचेा दाब एक दमलीमीटरिूनिी कमी केल्यास, कू्रक्् च्या कृष्ट्णवणी पट्ट्ट्याची व्याती ी वाढू लागते व सवस 
नदलकेतील प्रकाश लुती  िोतो. त्याबरोबर नदलकेचा आतला पृष्ठभाग प्रकाश देऊ लागतो. नदलकेचा 
अंतपृसष्ठभाग प्रकाश देऊ लागण्याचा प्रकार, आतील िवचेा दाब एक शताशं दमलीमीटर इतका असल्यास 
ददसून येतो. िवचेा दाब यािूनिी कमी केल्यास, नदलकेच्या अंतपृसष्ठभागापासून बािेर पडणारा प्रकाश वाढू 
लागतो. 

 
एक शताशं दमलीमीटरिून कमी दाबाखाली, नदलकेच्या अंतपृसष्ठभागापासून दनघणाऱ्या प्रकाशाचे 

संशोधन करीत असता, रॉन्टजेनला क्ष दकरणाचंा शोध लागला. रॉन्टजेनचे प्रयोग चालू असता, बेरीयम 
प्लॅदटनोसायनाइड या रसायनाचा थर ददलेला एक कागद नदलकेजवळ पडला िोता. प्रयोग सुरु िोऊन, 
नदलकेचा अंतपृसष्ठभाग प्रकाश देऊ लागल्यावर, तो बेरीयम प्लॅदटनोसायनाइडचा थर ददलेला कागदिी 
प्रकाश देऊ लागला. 

 
आपल्या प्रयोगाचा वृत्तातं रॉन्टजेनने १८९५ च्या दडसेंबर मदिन्यात वारबगसच्या दफदझको केदमकल 

सोसायटीला सादर केला. त्या वृत्तातंावरुन पुढील िकीकत ददली आिे. 
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(१) दिटॉफस  नदलका प्रकवा लेनाडस नदलका प्रकवा कू्रक््  नदलका यासारख्या जवळ जवळ दनवांत 

असलेल्या नदलकेतून, रुम् कॉफस  यंत्रापासून दमळणारा दवदु्यत्प्रवाि जाऊ ददल्यास, त्या नदलकेभोवती 
पातळसे काळ्या काडसबोडसचे आवरण असले तरी, काळोख्या खोलीत अशा नदलकेजवळ बेरीयम 
प्लॅंदटनोसायनाइडचा लेप ददलेली कागदाची बाजू प्रकवा दुसरी बाजू नदलकादभमुख असली तरी व कागद 
नदलकेपासून दोन मीटर अंतरापयंत धरला तरी, तो कागद प्रकाशमय िोतो असे आढळले आिे.  

 
बेरीयम प्लॅदटनोसायनाइडचा कागद प्रकाशमय िोण्याचे कारण, नदलकेतून जाणाऱ्या 

दवदु्यतप्रवािात आिे िे उघड आिे. त्याचे कारण दुसरीकडे शोधण्याची जरुर नािी. 
 
(२) बेरीयम प्लॉदटनोसायनाइडचा कागद प्रकाशमय िोण्यामधील एक मित्वाची गोष्ट िी की त्या 

प्रकाराला कारणीभतू िोणारी गोष्ट, कू्रक्् नदलकेभोवती असलेल्या काळ्या काडसबोडसच्या आवरणातून 
बािेर येऊ शकते पण याच काडसबोडसच्या आवरणातून दृश्य दकरण व सूयसप्रकाशातील प्रकवा 
दवदु्यतस्फुल्लींगातील नीळातीत दकरण बािेर येऊ शकत नािी. त्यामुळे िा दवदशष्ठ गुणधमस ज्या गोष्टीत आिे, 
त्या गोष्टीचे प्रथमतः संशोधन केले पादिजे. िी जी गोष्ट आिे ती बिुतेक सवस पदाथांतून कमी अदधक 
प्रमाणात पलीकडे जाऊ शकते. कागदामधून ती गोष्ट आरपार जाऊ शकते. िजार एक पानाचें पुस्तक मी 
कू्रक््  नदलका आदण बेरीयम प्लॅदटनोसायनाइडचा लेप ददलेला कागद यामध्ये धरले तरी तो कागद 
प्रकाशमय झाला. खेळायच्या पत्तयाचं्या दोन पॅंकमधूनिी ती गोष्ट बेरीयम प्लॅदटनोसायनाइडच्या कागदावर 
आली. खेळायचा साधा एक पत्ता, कू्रक्् नदलका आदण बेरीयम प्लॅदटनोसायनाइडचा लेप ददलेला कागद, 
यामध्ये धरल्यास, तो पत्ता मध्ये धरल्याचे लक्षातिी येत नािी. दटनच्या पत्र्याच्या बाबतीतिी तसाच प्रकार 
आिे. दटनचा एकच पत्रा असल्यास, कू्रक्् नदलकेतून बािेर पडणारी ती गोष्ट अडदवता येत नािी. तो पत्रा 
त्या गोष्टीस पारदशसक आिे. बरेचसे दटनचे पते्र, कू्रक्् नदलकेभोवती धरल्यास, त्याचें पारदशसकत्व कमी 
िोऊन, त्याचंी छाया ददसू लागते. लाकडाच्या जाड जाड पट्टयािी त्या गोष्टीस पारदशसक आिेत. दोन-तीन 
सेंटीमीटर जाडीची पाइनची पट्टी असली तरी ती मध्ये धरण्याने, बेरीयम प्लॅदटनोसायनाइडचा कागद 
पदिल्यासारखाच प्रकाशमय िोतो. पंधरा दमलीमीटर जाडीचा अॅल्युदमदनयमचा पत्रा, कू्रक्् नदलकेजवळ 
धरल्यास बेरीयम प्लॅदटनोसायनाइडच्या कागदातून स्फुरणाऱ्या प्रकाशाची तीव्रता कमी िोते. 
व्िल्कनाइटचा दकत्येक सेंटीमीटर जाडीचा तुकडा, कू्रकस नदलकेजवळ धरला तरी, ती गोष्ट 
पदिल्यासारखीच बेरीयम प्लॅदटनोसायनाइडच्या कागदापयंत येऊन पोचते, या गोष्टीचा थोडक्यात उल्लखे 
करण्यासाठी मी दकरण िा शद्ब वापरणार आिे व इतर सवस दकरणापासून त्याचें दनराळेपण दाखदवण्याकरता 
‘क्ष’ दकरण िा शद्ब वापरणार आिे. सारख्याच जाडीच्या काच पट्टया, कू्रक्स नदलका व बेरीयम 
प्लॅदटनोसायनाइडचा कागद यामध्ये धरल्यास, काचपट्टीत दशशाचा अंश दकती आिे यावर दतचे 
पारदशसकत्व अवलंबनू असल्याचे ददसते. काचपट्टीत दशशाचा अंश असल्यास, दतचे पारदशसकत्व कमी िोते. 
दशशाचा अंश दतच्यामध्ये अदजबात नसल्यास काचपट्टी पूणसपणे पारदशसक असते. कू्रक्स नदलका व बेरीयम 
प्लॅदटनोसायनाइडचा कागद यामध्ये आपला िात धरल्यास िाताची सावली त्या कागदावर पडते. 
िातातल्या िाडाचंी सावली जास्त गडद असते, तर िाडाभोवतालच्या मासंल भागाची सावली पुसटशी 
असते. एका बाजूला दशशाच्या सयुंगाचा थर ददलेला लाकडाचा चौरस ठोकळा, त्या दकरणामध्ये ज्या 
प्रकारे ठेवावा त्या प्रकारावर त्याचे पारदशसकत्व अवलंबून असते. म्िणजे दशशाच्या संयुगाचा थर, 
दकरणाचं्या मागात आल्यास, लाकडाच्या ठोकळ्याची सावली पडते. पण दशशाच्या सयुंगाचा थर, 
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दकरणानंा समातंर असल्यास लाकडाचं्या पारदशसकत्वात कािीिी फरक िोत नािी. घन स्वरुपात प्रकवा 
द्रावण स्वरुपात दनरदनराळ्या धातंुचे क्षार, याचप्रमाणे वापरुन ते दकती प्रमाणात क्ष दकरण शोिनू घेतात 
याचा क्रम लावता येतो. 

 
कॅथोड दकरण अॅल्युदमदनयमच्या पातळ पत्र्यातून आरपार धाडण्याचा एक सुंदर प्रयोग लेनाडसने 

केला आिे, त्या प्रयोगावरून त्याने असा दनष्ट्किस काढला की सवस भौदतक वस्तुतून जाताना, ते दकरण 
दवकरण पावतात व दवखुरले जातात. कॅथोड दकरणादवियी लेनाडसने जे दवधान केले आिे, बरोबर तेच 
दवधान क्ष दकरणादवियी करता येइसल. 

 
कॅथोड दकरण व क्ष दकरण यामध्ये सिज लक्षात येण्यासारखा एक मित्वाचा फरक आिे. चागंले 

जबरदस्त चुंबकीय के्षत्र वापरले तरी त्या के्षत्रामुळे क्ष दकरण जाण्याच्या ददशनेे कािीिी फरक िोत नािी, 
असे मला आढळले आिे. 

 
कॅथोड दकरणाचंा आतापयंत लक्षात आलेला एक मित्वाचा गुणधमस िा की चुंबकीय के्षत्रामुळे 

कॅथोड दकरण जाण्याच्या ददशते फरक िोतो. कॅथोड दकरण ज्या ददशनेे जात असतात, त्या ददशशेी 
काटकोन करणाऱ्या ददशकेडे ते चुंबकीय के्षत्रामुळे वळतात. कॅथोड दकरणादवियी प्रयोग करीत असता, 
िटसझ व लेनाडस याना असे आढळले की दनरदनराळ्या कॅथोड दकरणाचंी स्फुरदीती ी प्रकवा फॉस्फोरेसन्स 
घडवनू आणण्याची शदक्त दभन्न दभन्न असते. पदाथांत शोिले जाण्याची शोिण शक्यता आदण चुंबकीय 
के्षत्रामुळे जाण्याच्या ददशते बदल या बाबतीतिी दनरदनराळे कॅथोड दकरण दभन्नत्व दाखवतात. तरी एका 
बाबतीत दनरदनराळे कॅथोड दकरण एकमेकासारखे वागतात. कॅथोड दकरणावर चुबंकीय के्षत्राचा पदरणाम 
िोऊन, ते दकरण जाण्याच्या ददशते नक्की बदल िोतो व तो बदलिी एकच प्रकारचा असतो. 

 
दडसचाजस नदलकेतील ज्या भागात जोरदार स्फुरदीती ी असते, त्या भागातच क्ष दकरणाचंी उत्पत्ती 

िोते असे आतापयसन्तच्या आमच्या प्रयोगानी दसद्ध झाले आिे. उत्पत्ती झाल्यानंतर क्ष दकरण मग सवस 
ददशाकडे जातात. कॅथोड दकरण दडसचाजस नदलकेच्या अंतभागावर ज्या दठकाणी आघात करतात, त्याच 
दठकाणी क्ष दकरणाचंी उत्पत्ती िोत असते. दडसचाजस नदलकेतील कॅथोड दकरणावर चुंबकीय के्षत्राचा 
पदरणाम घडवनू आणून, ते दडसचाजस नदलकेच्या वगेळ्या जागी आघात करु लागले तर त्या नवीन जागी क्ष 
दकरणाचंी उत्पत्ती िोऊ लागते. 

 
क्ष दकरण जाण्याच्या ददशते बदल घडवनू येत नसल्याने, क्ष दकरण कॅथोड दकरण नािीत िे नक्की. 

ते दडसचाजस नदलकेच्या काचेच्या पृष्ठभागातून, मूळ स्वरुपात कािीिी फरक न िोता, आिेत त्याच स्वरुपात 
बािेर येतात. दडसचाजस नदलकेबािेरील वायुची घनता, नदलकेतील वायुच्या घनतेिून खूपच जास्त 
असल्याने, कॅथोड दकरण व क्ष दकरण वळदवण्याच्या ददशते फरक ददसून येतो असे लेनाडसचे म्िणणे आिे, 
पण कॅथोड दकरण वळदवता येतात आदण क्ष दकरण अदजबात वळदवता येत नािी इतका मोठा फरक, 
वायुच्या घनतेतील फरकामुळे घडून येत नािी िे नक्की. 

 
त्यामुळे क्ष दकरण व कॅथोड दकरण परस्परापासून अगदी दभन्न आिेत असा दनष्ट्किस मी काढला 

आिे. दडसचाजस नदलकेच्या अंतभागावर कॅथोड दकरणाचंा आघात झाल्यानंतर क्ष दकरण दनमाण िोत 
असतात. 
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दडसचाजस नदलकेच्या अंतभागातून क्ष दकरण बािेर येत असतात असे म्िणताना मी ‘दकरण’ िा शद्ब 
मुद्दाम वापरतो. दडसचाजस नदलका व स्फुरदीती ीमय पडदा प्रकवा त्या ऐवजी फोटोग्रादफक प्लेट याचं्यामध्ये 
कमी अदधक प्रमाणात पारदशसक वस्तु ठेवल्यास, त्या वस्तंुच्या व्यवस्स्थत छाया दमळत असल्याने, दडसचाजस 
नदलकेतून जे कािी बािेर येत आिे ते दकरणस्वरुपीच आिे अशी माझी खात्री झाली आिे. 

 
क्ष दकरणाचंा शोध रॉन्टजेनने जािीर केला त्यावळेी त्याने क्ष दकरणाचं्या गुणधमांचा सपूंणस अभ्यास 

केला नव्िता. क्ष दकरणाचंा फोटोग्रादफक प्लेटवर पदरणाम ददसून येतो िे त्याला मादित झाले िोते. 
स्फुरदीती ी पडदा वापरुन क्ष दकरणाचं्या गुणधमांचा अभ्यास केल्यानंतर त्या दकरणामध्ये जे गुणधमस आिेत 
असे वाटत िोते, त्याची खात्री त्याने फोटोग्रादफक प्लेट वापरुन केली. १८९६ च्या माचस मदिन्यात त्याने क्ष 
दकरणाचं्या आणखी एका गुणधमाचा शोध लावला. दवदु्यतभारवािी पदाथांजवळून क्ष दकरण गेल्यास, अशा 
पदाथावरचा दवदु्यतभार नािीसा िोतो िा तो गुणधमस िोय. क्ष दकरणाचंा पदरणाम घडवनू आणलेल्या िवमुेळे 
दवदु्यतभारवािी पदाथांचा दवदु्यतभार नािीसा िोतो असे त्याने शोधून काढले. दवदु्यतभारवािी पदाथस 
पडद्याआड ठेवनू, त्यावर प्रकवा त्या भोवतालच्या िववेर क्ष दकरणाचंा पदरणाम िोणार नािी अशी त्याने 
प्रथमतः व्यवस्था केली. दवदु्यतभारवािी पदाथस धातुच्या तारानी इलेक्रोस्कोपला जोडून, त्या पदाथावर 
दकती दवदु्यतभार आिे िे समजण्याची त्याने व्यवस्था केली. दवदु्यतभारवािी पदाथाकडे, क्ष दकरणाचंा 
पदरणाम झालेली िवा जात नव्िती तोपयसन्त त्यावरील दवदु्यतभारात फरक झाला नािी. पण क्ष दकरणाचंा 
पदरणाम घडवनू आणलेली िवा दवदु्यत भारवािी पदाथाजवळ आणल्यास, दतच्यावरचा दवदु्यतभार लगेच 
कमी िोऊ लागतो असे ददसून आले. क्ष दकरणाचंा पदरणाम घडवनू आणलेल्या िवमुेळे दवदु्यतभारवािी 
पदाथावरचा दवदु्यतभार कसा कमी िोतो त्याचे स्पष्टीकरण मात्र रॉनं्टजेनला देता आले नािी. क्ष दकरणाचा 
पदरणाम घडवनू आलेल्या िवचेा दवदु्यतभारवािी पदाथावरील पदरणाम तेवढाच त्याने शोधून काढला.  

 
                 

 
क्ष दकरणाचं्या शोधाव्यदतदरक्त, क्ष दकरण संशोधनाच्या बाबतीत वापरल्या जाणाऱ्या तीन पद्धती 

शोधून काढण्याचे श्रेयिी त्याच्याचकडे जाते. क्ष दकरण ओळखण्यासाठी फ्लल्यु ओंरेसटं प्रकवा स्फुरदीती ीमान 
पडद्याचा वापर, फोटोग्रादफक प्लेटवर क्ष दकरणाचंा पदरणाम आदण आयोनायझेशन चेंबर प्रकवा 
आयनीकरण पात्र पद्धती या तीनिी पद्धती शोधून काढण्याचे श्रये रॉन्टजेनकडे जाते. या पकैी आयनीकरण 
पात्र पद्धतीची सुरवात त्याने केली. नंतर इतर संशोधकानी त्या पद्धतीत सुधारणा करुन सध्या वापरण्यात 
येत असलेली पद्धत बसवली. 

 
रुग्ण दनदानासाठी क्ष दकरणाचंा उपयोग करता येइसल िे त्याचं्या शोधाबरोबर लगेच शास्त्रज्ञाचं्या 

लक्षात आले. मानवी शरीरातील िाडाचें छायादचत्र रॉन्टजेनने क्ष दकरणाचं्या सिाय्याने घेवनू, अस्स्थभगं 
ओळखण्याकदरता क्ष दकरणाचंा कसा उपयोग करता येइसल ते दाखवले. सध्या तर अस्स्थभगं झाला आिे की 
नािी िे ओळखण्याकदरता शस्त्रवैद्य क्षदकरणाचंा सरास उपयोग करीत असतात. तसेच फुफ्लफुसावर क्षय 
रोगाचा पदरणाम झाला आिे का प्रकवा एखाद्या अंतगसत अवयवाला इजा पोचली आिे का िे ठरदवण्यासाठी 
क्ष दकरणाचंा सरास उपयोग िोत आिे. त्यामुळे क्षदकरण फोटो घेण्याची सोय नािी असे इस्स्पतळ असणे 
जवळ जवळ अशक्य आिे. रुग्णाचें क्षदकरण फोटो घेणे व त्यावरुन रोगाचे दनदान करणे िा एक स्वतंत्र 
वैद्यकीय व्यवसाय झाला आिे. कािी रोगावर क्ष दकरणाचंा गुणकारी उपयोग करता येतो िी गोष्ट नंतर 
अस्ते अस्ते समजून आली. भौदतकीशास्त्रात क्षदकरणाचं्या शोधामुळे, संशोधनाचे एक नवीन दालन उघडले 
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गेले. क्षदकरणाचें सिाय्य घेऊन, मुलभतू स्वरुपाचे दकती तरी शोध लागले. आधुदनकभौदतकीशास्त्राची 
सध्याची प्रगत अवस्था ज्याच्या संशोधनामुळे आली, त्या रॉन्टजेनला भौदतकीशास्त्रातील संशोधनाबद्दल 
पदिले नोबले पादरतोदिक दमळदवण्याचा मान दमळाला, व त्याच्या संशोधनाचा फायदा उठवनू, ज्यानी 
भौदतकीशास्त्रात उत्कृष्ठ प्रकारचे संशोधन करुन, नोबले पादरतोदिक पटकावण्याचा मान संपादन केला त्या 
संशोधकाचंी संख्या लक्षात घेतल्यास, रॉन्टजेनच्या शोधाचे मित्तव सिज लक्षात येइसल. 
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१९०२ 
 

हेन्ड्न्िक अॅन्रन िंॉरेन््झ (१८५३-१९२८) 
व पीटर झीमन (१८६५-१९४३) 

 
िंोह चंुबणकर्त्वाच्र्ा प्रकाशाचा पणरिाम 

र्ाणविर्ीच्र्ा संशोधनाबद्दिं नोबेिं पाणरतोणिक.” 
चदरत्र 

 
िंॉरेन््झ 

 
िॉलंडमधील अनसिेम गावी १८ जुलै १८५३ रोजी िेस्न्िक अॅन्रन लॉरेन्ट्ट्झचा जन्म झाला. त्या 

गावातल्या प्राथदमक शाळेत व गावात नव्यानेच सुरू केलेल्या शाळेत त्याचे शालेय दशक्षण झाले.वयाच्या 
सतराव्या बिी त्याने लेडन दवद्यापीठात प्रवशे दमळदवला व तेथे तादत्तवक भौदतकीशास्त्राचा अभ्यास केला. 
दोन विानंतर त्याने अनसिेममधील एका रात्रीच्या शाळेत दशक्षकाची नोकरी पत्करली व नोकरी करीत 
करीत दवद्यालयीन अभ्यासक्रम पुरा केला. त्यानंतर संशोधनाच्या आधारे, त्याने १८७५ मध्ये लेडन 
दवद्यापीठाची डॉक्टरेट दमळदवली. प्रकाशाचे परावतसन आदण वक्रीभवन या दवियावर त्याने डॉक्टरेट साठी 
प्रबंध दलदिला िोता. िा प्रबधं इतका उत्कृष्ट ठरला की वयाच्या केवळ पंचदवसाव्या विी लेडन दवद्यापीठाने 
त्याची तादत्तवक भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणून नेमणूक केली. या जागेवर त्याने १९२३ पयसन्त काम 
केले. १९१२ मध्ये िालेम येथील टेलर प्रयोगशाळेचा संचालक म्िणून त्याची नेमणूक झाली. लेडन 
दवद्यापीठात त्याची प्राध्यापकाची नोकरी चालू िोतीच. िालेम येथेच त्यास ४ फेबु्रवारी १९२८ रोजी मृत्यु 
आला. 

 
लॉरेन्ट्ट्झच्या संशोधन कायांची चोिोकडून प्रशसंा झाली आिे. लंडनच्या रॉयल सोसायटीने १९०५ 

मध्ये त्यास आपला माननीय सभासद करून घेतले. त्याच सोसायटीने त्यास १९०८ मध्ये रमफोडं 
पादरतोदिक व १९१८ मध्ये कोपले पादरतोदिक ददले. बऱ्याचशा दवद्यापीठानी त्यास माननीय डॉक्टरेट ददली 
आिे.१९०० साली त्यास लेडन दवद्यापीठाची डॉक्टरेट दमळाल्यास पंचवीस वि े झाली. त्या दनदमत्ताने 
त्याच्या दवद्यार्थ्यानी व चिात्यानी लेडन दवद्यापीठात एक समारंभ साजरा केला. त्या समारंभास 
परदेशातील दकत्येक दवद वान शास्त्रज्ञ मुद्दाम उपस्स्थत िोते. १९२८ साली त्यास डॉक्टरेट दमळाल्याचा 
सुवणसमिोत्सव साजरा करण्यात आला, व त्या दनदमत्ताने लॉरेन्ट्ट्झ फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली. 
तादत्तवक भौदतकीशास्त्रातील संशोधन व दनरदनराळ्या देशातील भौदतकीशास्त्रज्ञाचंी परस्पर स्नेिसंबधं 
यासाठी िी फाउंडेशन मदत करते. 

 
डच, इंस्ग्लश, फ्रें च आदण जमसन या चारी भािावर लॉरेन्ट्ट्झचे चागंलेच प्रभतु्व िोते. दनरदनराळ्या 

देशाना भेटी देऊन, तेथील सभासंमेलनात भाग घेणे िे कायस त्याने दवशिे करून उत्तरायुष्ट्यात केले. 
 
भौदतकीशास्त्रातील संशोधना व्यदतदरक्त, आणखी दोन दवियात त्याने दवशिे रस घेतला. झुइडर झी 

या पाणथळ प्रदेशातील पाणी काढून टाकून, त्या भोवतालचा प्रदेश मनुष्ट्यवस्तीसाठी योग्य करुन घेण्याच्या 
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राष्ट्रीय प्रयत्नास, त्याने जोरदार पाप्रठबा ददला. पदिले मिायुद्ध संपल्यानंतर युद्धमान राष्ट्रातंील 
शास्त्रज्ञामध्ये सलोख्याचे व मतै्रीचे सबंंध प्रस्थादपत व्िावते यासाठी त्याने दवशिे प्रयत्न केले. 
 

         
 

नेदरलंडमधील झोनमेर गावी, २५ मे १८६५ रोजी. पीटर झीमनचा जन्म झाला. शालेय दशक्षण 
झाल्यानंतर, त्याने १८८५ मध्ये लेडन दवद्यापीठात प्रवशे दमळदवला. तेथे त्याने प्रो. िेस्न्िकए. लॉरेन्ट्ट्झ व 
कामरप्रलघ ओन्स याचं्या िाताखाली भौदतकीशास्त्राचा अभ्यास केला. दवद्यापीठात दशकवीत असत. १८९० 
मध्ये त्याची लेडन दवद्यापीठातील भौदतकीशास्त्राच्या प्राध्यापकाचंा सिाय्यक म्िणून नेमणूक झाली. 
प्रायोदगक भौदतकीशास्त्राचे प्राध्यापक प्रयोगादवियीचे दशक्षण देत असता, त्याचं्या प्रयोगाचंी तयारी करणे िे 
काम मुख्यत्व ेकरून त्याच्याकडे असे. त्यावळेी कामप्रलघ ओन्स शीत व अदतशीत तपमानासंबधंी संशोधन 
करण्यात गढून गेले असल्याने त्याचें अध्यापनाचे काम त्याचें सिकारी प्रो. लॉरेन्ट्ट्झच यानाच कराव ेलागे. 
त्यामुळे झीमनने दवशिेेकरून प्रो. लॉरेन्ट्ट्झचा सिाय्यक म्िणून काम केले, व त्याचं्याच व्यदक्तमत्वाचा 
त्यावर जास्त प्रभाव पडला. प्रो. लॉरेन्ट्ट्झचा सिाय्यक म्िणून काम करीत असता, त्याचेिी लक्ष प्रो. 
लॉरेन्ट्ट्झ प्रमाणेच प्रकाशादवियीच्या संशोधनाने वधूेन घेतले. लोिचुबंकाच्या घासून पुसून लख्ख व 
चकचकीत केलेल्या धु्रवावरून परावतसन झालेल्या प्रकाशादवियी प्रबधं दलिुन त्याने १८९३ मध्ये पी. एच् डी. 
पदवी संपादन केली. याच दवियावर एक दवस्तृत दनबधं दलिून, िालेंम अॅंकेडमी ऑफ सायन्स या ससं्थेचे 
पादरतोदिकिी त्याने पटकावले िोते. त्यानंतर कािी काळ त्याने स्रासबगस येथे इ. कोिन याचं्या िाताखाली 
काम केले. लंडन दवद्यापीठाने त्याची अध्यापक म्िणून नेमणूक केल्याने, तो िॉलंडला परतला व तेथेच 
त्याचे उवसदरत आयुष्ट्य गेले. 

 
१ जानेवारी १८९७ रोजी आमस्टरडाम दवद्यापीठाने त्यास भौदतकीशास्त्राचा अध्यापक नेमले १९०० 

मध्ये त्यास बढती दमळून तो त्या दवियाचा प्राध्यापक झाला. १९३५ मध्ये कायस दनवतृ्त िोइसपयसन्त तो याच 
दवद्यापीठात प्राध्यापक म्िणनू दवद्यार्थ्याना अध्यापन व संशोधन करीत िोता.९ ऑक्टोबर १९४३ रोजी तो 
मरण पावला. 

 
१९२१ मध्ये लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास आपला माननीय सभासद करून घेतले. १९२२ 

मध्ये त्यास त्याच सोसायटीचे रमफोडस पादरतोदिक दमळाले. नेदरलंड सरकारने त्यास ‘नाइट ऑफ दद 
ऑडसर ऑफ दद नेदरलंड्स लायन’ आदण  ‘कमाडंर ऑफ दद ऑडसर ऑफ ऑरेंज-नॅसॉ’ या पदव्या देऊन 
त्याचा बिुमान केला. 

पाणरतोणिकास पात्र ठरिेंिें संशोधन 
 

प्रकाश आदण त्या दवियीचे दवदवध प्रश्न या संबधंीच दवशिेेकरुन लॉरेन्रझचे संशोधन आिे. ज्या 
पदाथातून जात असता, प्रकाशाचे वक्रीभवन िोते, त्या पदाथांच्या घनतेत दाबातील प्रकवा तपमानातील 
बदलामुळे फरक झाल्यास, त्याचा त्या पदाथाच्या वक्रीभवनाकंावर काय पदरणाम िोतो, यादवियी संशोधन 
करुन, १८८० मध्ये लॉरेन्ट्ट्झने आपला पदिला संशोधन दनबधं प्रदसद्ध केला. या संशोधनाच्या आधारे, 
पदाथाच्या वक्रीभवनाकंादवियी त्याने जे सूत्र माडंले, बरोबर तेच सूत्र त्याच वळेी कोपनिेगनच्या एल.् 
लॉरेन्झ या शास्त्रज्ञाने माडंले. त्यामुळे िे सूत्र ‘लॉरेन्ट्ट्झ-लॉरेन्झ’ सूत्र या नावाने ओळखले जाते. पदाथस द्रव 
स्स्थतीतून वायु स्स्थतीत जरी गेला तरी ते सूत्र पदाथाच्या वक्रीभवनाकंाला लावता येते असे दवदवध 
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प्रयोगानी दसद्ध झाले आिे. पदाथाचा द्रव स्स्थतीतील वक्रीभवनाकं मािीत असल्यास, त्या पदाथाचा 
वायुस्स्थतीतील वक्रीभवनाकं दकती असावा, िे या सूत्राच्या आधारे सागंता येते. प्रकाशादवियींच्या 
दवदु्यतचुंबकीय उपपत्तीच्या आधारे लॉरेन्ट्ट्झने आपले सूत्र माडंले असून, प्रकाशादवियीची दवदु्यत चुंबकीय 
उपपत्ती योग्य ते पुराव ेदेऊन भक्कम पायावर उभी करणे िीच त्याची मोठी दवज्ञान सेवा म्िटली पादिजे. 

 
प्रकाश कणस्वरूपी आिे िी न्यटूनची उपपत्ती एकोदणसाव्या शतकाच्या सुरवातीला अस्ते अस्ते 

मागे पडली आदण प्रकाश कणस्वरूपी नसून, अवकाशात पसरत जाणाऱ्या प्रकवा प्रवास करणाऱ्या लिरी 
असे प्रकाशाचे स्वरूप आिे या उपपत्तीने न्यटूनच्या उपपत्तीची जागा घेतली. प्रकाशाच्या या नवीन 
उपपत्तीची नीट भक्कम पायावर माडंणी करण्यात जेम्स क्लाकस  मकॅ्सवलेचे प्रयत्न बिुताशंाने कारणीभतू 
आिेत. १८५५ ते १८६४ या नऊ विांच्या अवधीत जेम्स मकॅ्सवलेने, खोल तपदशलात जाऊन 
गदणतीसूत्राचं्या आधारे प्रकाशाची दवदु्यत चुंबकीय उपपत्ती माडंली. या उपपत्तीमध्ये प्रकाश ज्या माध्यमातून 
जाणार त्या माध्यमाच्या वैदु्यती व चुंबकीय गुणधमाचा मुख्यत्व े दवचार केला आिे. १८८७ मध्ये दिनदरक 
िटसझच्या प्रयोगामुळे मकॅ्सवलेच्या उपपत्तीला जोरदार दुजोरा दमळाला. अवकाशात अदृश्य दवदु्यतलिरी 
दनमाण करता येतात व अशा लिरींचे गुणधमस दृश्य प्रकाश लिरी सारखेच असतात असे मॅंक्सवलेने दसद्ध 
केले. मकॅ्सवलेच्या उपपत्तीने प्रकाशादवियीच्या बऱ्याच प्रश्नाचें स्पष्टीकरण दमळत िोते. पण प्रकाशाचे 
परावतसन व वक्रीभवन यादवियीचे स्पष्टीकरण मकॅ्सवलेच्या उपपत्तीत दमळत नव्िते. ते स्पष्टीकरण देण्याचा 
प्रयत्न लॉरेन्ट्ट्झने. पी. एच्. डी. पदवीसाठी दलदिलेल्या संशोधन गं्रथात केला. तसेच दवदु्यतदवभाजन 
दक्रयेचेिी स्पष्टीकरण मकॅ्सवलेच्या उपपत्तीत दमळत नव्िते. कािी पदाथांच्या दवलयनातून दवदु्यतप्रवाि 
जाऊ ददल्यास, दवलयनातील पदाथाचे दवभाजन िोते. दवलयनात पदाथाचे धन अयन व ॠण अयन 
असतात व दवलयनातून दवदु्यत प्रवाि गेल्यास अयनावरील दवदु्यतभार नष्ट िोऊन पदाथाचे दवभाजन िोते. 
अयनाचंा दवचार करताना असे ददसते की अयनावरचा दवदु्यतभार कािी ठरादवक सूक्ष्म दवदु्यत भाराच्या 
पटीत असतो. दवदु्यतदवभाजनाचा दवचार करताना, लॉरेन्ट्ट्झने मकॅ्सवलेच्या सूत्राचंाच आधार घेतला. त्या 
सूत्राचें बाह्य स्वरूप कायम ठेवनू, त्याचं्या अंतस्वसरूपात त्याने फरक केला व मकॅ्सवलेच्या उपपत्तीतील 
त्रुटी नािीशी केली. 

 
लॉरेन्ट्ट्झच्या व मकॅ्सवलेच्या उपपत्तीतील मुख्य फरक एका गोष्टीदवियी आिे. दवदु्यतमध्ये 

कणसदृश गुणधमस आिेत असे लॉरेन्ट्ट्झने म्िटले आिे. दवदु्यत प्रकवा इलेस्क्रदसटी ज्या सूक्ष्म कणाचंी झाली 
आिे त्या सूक्ष्म कणानंा इलेक्रॉन प्रकवा ऋणकण असे म्िणतात, इलेक्रॉन िा शद्ब १८९१ मध्ये जी. 
जॉन्स्टन स्टोनेने, दवदु्यतिायिोजन आयनावरील दवदु्यतभार दशसदवण्यासाठी प्रथमतः उपयोगात आणला. 
वािकातून इलेक्रॉन वािात गेले की दवदु्यतप्रवाि तयार िोतो. वस्तुमात्राचं्या वैदु्यती दसद्धातंाची या 
इलेक्रॉनच्या अस्स्तत्वावर उभारणी करुन,प्रकाशमय वस्तुतून प्रकाशाचे उत्सजसन िोते त्यावळेी त्या 
वस्तुच्या अणुतील इलेक्रॉनच्या कंपनामुळे ते िोत असते असे लॉरेन्ट्ट्झचे म्िणणे िोते. 

 
दवदु्यतभारवािी कणाचं्या कंपनामुळे प्रकाशाचे उत्सजसन िोते िे लॉरेन्ट्ट्झचे म्िणणे खरे असल्यास, 

गती ददलेल्या दवदु्यतभारवािी वस्तुबरोबर चुंबकीय के्षत्र दनमाण िोत असल्याने, प्रकाशाचे उत्सजसन 
करणारा वस्तु चागंल्या शदक्तशाली चुंबकीय के्षत्रात ठेवल्यास, दवदु्यतभारवािी कणाचं्या कंपनात फेर 
व्िायला पादिजे. बािेरच्या चुंबकीय के्षत्रामुळे दवदु्यतभारवािी कणाचंी कंपने वाढणार प्रकवा कमी िोणार 
आदण त्यामुळे प्रकाशलिरींची वारंवारता वाढणार प्रकवा कमी िोणार. 
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चुंबकीय के्षत्राचा प्रकाशलिरींच्या वारंवारतेवर िोणारा पदरणाम लॉरेन्ट्ट्झच्या अपेके्षप्रमाणे िोतो 
असे लाँरेन्ट्ट्झच्या दशष्ट्याने झीमनने प्रयोगाद्वारे दाखवले. झीमनने िा प्रयोग केला त्यावळेी त्याने लेडन 
दवद्यापीठात दशक्षकाच्या पेशाला नुकतीच सुरवात केली िोती. ‘प्रकाशपटातील रेिाचें चुंबकीय के्षत्रामुळे 
दवलग िोणे’ असे आपल्या प्रयोगाला नाव देऊन, झीमनने त्या प्रयोगाचे दनष्ट्किस ३१ ऑक्टोबर १८९६ रोजी 
आमस्टरडॅमच्या सायन्स अकेॅडमीस कळदवले, नोबले पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर ११ दडसेंबर १९०२ 
रोजी लाँरेन्ट्ट्झने ददलेल्या व्याख्यानात झीमनच्या या प्रयोगाची मादिती आिे. मूळ व्याख्यान जमसन भािेत 
असून, त्याचा अनुवाद खाली ददला आिे. सवस ब्याख्यान जसेच्या तसे न देता साराशं ददला आिे. 

 
“चुंबकीय के्षत्राचा प्रकाश उत्पत्तीवर पदरणाम िोतो िा फॅराडेचा शोध आपल्याला मादित आिेच. 

योग्य पदरस्स्थती असल्यास, एक पातळीय प्रकाशावर चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम िोऊन त्या प्रकाशाची 
पातळी डावीकडे प्रकवा उजवीकडे चक्राकार दफरते. प्रकाशदकरण चकचदकत केलेल्या धु्रवावरुन परावर्मतत 
झाल्यासिी, त्या प्रकाश दकरणावर यासारखाच पदरणाम झाल्याचे ददसून येते असे यानंतर बऱ्याच विांनी 
केर याने दसद्ध केले. 

 
चुंबकीय के्षत्राचा प्रकाशाच्या परावतसनावर व दनर्ममतीवर पदरणाम िोतो एवढेच नािी तर प्रकाशाच्या 

उत्पत्तीकें द्राच्या दठकाणी घडणाऱ्या दक्रयेवरिी पदरणाम िोतो िे झीमनने दाखवले. प्रकाश दनर्ममती कें द्र 
चुंबकाच्या उत्तर व ददक्षण धु्रवामध्ये ठेवल्यास, प्रकाशाच्या गुणधमांत प्रकवा प्रकाश लिरींच्या वारंवारतेत 
फरक पडतो असे झीमनने दाखदवले. रंदगत ज्योत, दवदु्यत स्फुल्लींग प्रकवा दगस्लर नदलकेचा प्रकाश याचंा 
प्रकाशपट काढल्यास प्रकाशपटात वगेवगेळ्या व परस्परापासून अलग रेिा दमळतात. चुंबकीय के्षत्राचा अशा 
प्रकारच्या प्रकाशावर पदरणाम िोऊन, त्या रेिाचंी संख्या वाढते व जेथे एक रेिा िोती तेथे तीन रेिा ददसू 
लागतात. माझे िे दोन िात उत्तर व ददक्षणधु्रवाचं्या जागी आिेत असे समजा. फक्त आता मी धरले आिेत 
त्यापेक्षा ते एकमेकाचं्या जास्त जवळ आिेत, अशी कल्पना करा. माझ्या या दोन िातामध्ये जी मोकळी 
जागा आिे तेथे प्रकाशदनर्ममतीस्थान आिे असे समजा. माझ्या पढेु येणारा जो प्रकाश आिे, त्याचा प्रकाशपट 
काढल्यास चुंबकीय के्षत्र चालू नसता जेथे एक रेिा ददसायची, तेथे चुंबकीय के्षत्र चालू झाल्यानंतर एका 
ऐवजी तीन रेिा ददसू लागतात. प्रकाशपटातील प्रत्येक रेिेचा तत्संबधंीच्या ठरादवक वारंवारतेच्या 
प्रकाशलिरीशी संबधं असल्याने एका रेिेऐवजी तीन रेिा दमळतात याचा अथस चुंबकीय के्षत्र चालू झाल्यावर 
प्रकाशदनर्ममती कें द्र एका वारंवारतेच्या प्रकाशदकरणाऐवजी तीन दभन्न वारंवारतेचे प्रकाश दकरण पाठव ू
लागते. मूळच्या प्रकाशपटात एकािून अदधक रेिा असल्यास, त्यातील प्रत्येक रेिेऐवजी तीन रेिा 
दमळतात.कधी कधी तर एका रेिेऐवजी तीनािून अदधक रेिा दमळतात. 

 
एवढे सादंगतल्यानंतर लाँरेन्ट्ट्झने प्रकाशदवियीची आपली उपपत्ती माडंली. 
 
“माझ्या या उपपत्तीप्रमाणे िे जग तीन प्रकारच्या वस्तुनी भरले आिे. १) नेिमीचे दवचारात घेतलेले 

वस्तुमात्र, २) इलेक्रॉन व ३) इसथर प्रकवा अवकाश. 
 

-------------- 
 

नेिमीच्या वस्तुमात्रात प्रकाशाचे उत्पादन केसे िोत असते ते आपण पािू. कंपन पावणाऱ्या कणावर 
दवदु्यतभार असला पादिजे असा माझा दनष्ट्किस आिे. त्यामुळे अशा दवदु्यतभारवािी कणाना ददलेले इलेक्रॉन 



 

अनुक्रमणिका 

िे नावं अगदी योग्य आिे. दवदु्यत चुंबकीय दनयमाचं्या आधारे कणाचंी कंपने कशी िोतात आदण त्याचंा 
इसथरमधील घडामोडीवर काय पदरणाम िोतो िे अचकू सागंता येते. इलेक्रॉनच्या कंपनाचंा दवचार करुन 
मी प्रकाश प्रसरणाचा वगे आदण वस्तंुचा अपवतसनाकं (Refractive Index) (१) प्रकाशलिरीच्या 
वारंवारतेवर प्रकवा प्रकाशाच्या वणावर व (२) इलेक्रॉनची संख्या व त्याचें गुणधमस यावर अवलंबून असतात 
असा दनष्ट्किस काढला व तो सूत्ररुपाने माडंला. 

 
असा तो दनष्ट्किस सागंणारी जदटल समीकरणे येथे न माडंता, त्या समीकरणाचंा काय अथस िोतो िे 

सागंणार आिे. वस्तंुचा अपवतसनाकं प्रकाशाच्या वारंवारतेवर प्रकवा प्रकाशाच्या वणावर अवलंबनू असतो. या 
दवधानाचा आपण प्रथमतः दवचार करु. दत्रपार्श्सकाच वापरुन दमळालेला वणंपट आदण इंद्रधनुष्ट्यात ददसतात 
ते रंग यावरुन असे म्िणता येते की काच व पाणी यातील इलेक्रॉनना कािी तरी ठरादवक भार आिे आदण 
त्यामुळे दनरदनराळ्या रंगाचं्या प्रकाशाच्या कंपनाचंा त्या सवांवर सारखाच पदरणाम िोत नािी. दुसरे एका 
ठरादवक घनफळातील जास्त प्रकवा कमी संख्येत असणाऱ्या इलेक्रॉनचा दवचार केल्यास वस्तुच्या घनतेत 
फरक झाल्यास, त्या घनतेतील फरकाचा त्या वस्तुच्या अपवतसनाकंावर काय पदरणाम व्िावा िे सागंता येते. 

 
चुंबकीय के्षत्राचा प्रकाशावर िोणाऱ्या पदरणामाचा प्रो. झीमनने शोध लावला त्या वळेी तो पदरणाम 

कसा घडून येत असावा याचे स्पष्टीकरण देण्याइतकी इलेक्रॉन उपपत्तीत प्रगती झाली िोती. िे सारे जग 
इलेक्रॉननी भरले आिे व वस्तुवर पडणाऱ्या प्रकाशानुरूप त्या इलेक्रॉनची कंपने सुरू िोतात, असे एकदा 
मानले की प्रकाशणाऱ्या वस्तुतील इलेक्रॉनच्या कंपनामुळे प्रकाश दनर्ममती िोते असे म्िणता येते. कंपने 
िोत असलेला इलेक्रॉन अत्यंत सूक्ष्म आकाराच्या िटसदझयन ऑस्स्सलेटरसारखा आिे. दोरीचे एक टोक 
एका जागी बाधूंन, व दुसरे टोक िातात घेऊन िात खाली वर केला तर दोरीमध्ये जशी कंपने दनमाण 
िोतात तशीच कंपने इलेक्रॉनच्या मागे पढेु िोण्याने इसथरमध्ये दनमाण िोतात. चुबंकीय सूचीवर दवदु्यत 
प्रवािाचा पदरणाम िोताना जे बल वापरले जाते ते बलच इलेक्रॉनच्या मागे पुढे िोण्यावर कायस करते व 
त्यामुळे इसथरमध्ये िोणाऱ्या कंपनात फरक िोतो तो फरक प्रकाशलिरीत िोणाऱ्या फरकाचं्या रूपाने 
आपल्याला ददसतो. 

 
चुंबकीय के्षत्र कायसवािीत आणल्यावर प्रकाशपटातीलएका रेिेऐवजी तीन रेिा का ददसतात याचे 

स्पष्टीकरण देण्याचे काम प्रो. झीमन करणार आिेतच. मी त्या दवियावर फक्त चार पाच वाक्ये बोलून माझे 
भािण आटोपते घेणार आिे. ॠणदवदु्यतभारवािी इलेक्रॉन मागे पढेु िोत रादिल्याने प्रकाशलिरी दनमाण 
िोतात. चुंबकीय के्षत्र कायसवािीत आणल्यावर प्रकाशपटातील एका रेिेऐवजी तीन घटक रेिा दमळतात. 
त्या तीन घटक रेिाचंा दवचार केल्यास, इलेक्रॉनचा भार व त्यावरील दवदु्यत भार याचें परस्परप्रमाण काय 
असाव ेया दवियी अनुमान करता येते. संशोधनाच्या इतर के्षत्रात याच परस्पर प्रमाणाचे जे मूल्य दमळाले 
आिे ते आमच्या अनुमानाशी चागंले जुळते. कॅथोड दकरणात असणाऱ्या ऋणदवदु्यतभारवािी कणाचंा भार व 
त्यावरील दवदु्यतभार याचें परस्परप्रमाण आमच्या त्या प्रमाशादवियीच्या अनुमानाशी बरेचसे जुळते िेिी येथे 
नमूद करायला िरकत नािी. 

 
प्रो. झीमनला १९०२ चे नोबेल पादरतोदिक दमळाले तरी आजारी पणामुळे पादरतोदिक दवतरण 

समारंभाला त्याला िजर रािता आले नािी. त्यामुळे आपल्या संशोधनाची मादिती देणारे त्याचें व्याख्यान 
१९०२ च्या दडसेंबर मदिन्यात न िोता, १९०३ च्या मे मदिन्यात झाले. त्याचें मूळ व्याख्यान जमसन भािेत 
असून, त्यातील कािी संबधंीत भागाचंा अनुवाद पढेु ददला आिे. 



 

अनुक्रमणिका 

“‘प्रकाशमान झालेल्या वायुतून येणाऱ्या प्रकाशाचे सूक्ष्म दव्ेिण करायचे म्िटल्यास, न्यटून व 
फ्रॉनिॉफर याचं्या दत्रपार्श्सकाचा त्यासाठी उपयोगी पडत नािीत. प्रकाशाच्या सुक्ष्म दव्ेिणासाठी रोलंडचे 
गे्रप्रटग वापराव े लागते. िे गे्रप्रटग म्िणजे चागंली चकाकी असलेला धातुचा आरसा असून, त्याच्या दिा 
सेन्टीमीटर लाबंीमध्ये पन्नास िजार समातंर रेिा कोरलेल्या असतात. प्रकाशशलाका अशा आरशावर 
पडल्यावर दतचे नेिमी प्रमाणे परावतसन िोत नािी. प्रकाशशलाकेतील प्रत्येक एकलिरी प्रकाशाचे दभन्न दभन्न 
ददशलेा परावतसन िोत असते. 

 
--------------- 

 
नेिमीच्या सोडीयम ज्योतीचे रोलंडच्या गे्रप्रटगने दव्ेिण केल्यास प्रकाशपटात परस्परापासून एक 

दमलीमीटर अंतरावर असणाऱ्या दोन दपवळ्या रेिा दमळतात. त्यामुळे सोडीयम ज्योतीमध्ये दोन प्रकारचा 
एक लिरी प्रकाश आिे असा दनष्ट्किस दनघतो. सोडीयमच्या D1 व D2 या दोन रेिापैकी कोणती तरी एक रेिा 
आपण दवचारात घेणार आिोत. 

 
लेडन दवद्यापीठातील दफदझकल इस्न्स्टटयूटमध्ये १८९६ च्या ऑगस्ट मदिन्यात, चुंबकीय बलाचा 

सोडीयम ज्योतीवर काय पदरणाम िोतो याचा अभ्यास करण्यासाठी, सोडीयम ज्योत शदक्तमान दवदु्यत 
चुंबकाच्या धु्रवामध्ये ठेवनू, दतचे रोलंड गे्रप्रटगने पदरक्षण व दव्ेिण करीत िोतो. चुंबकीय के्षत्रातल्या 
बलरेिाशी काटकोन करणाऱ्या ददशनेे, माझे सोडीयम ज्योतीच्या प्रकाशाचे दनरीक्षण व दव्ेिण चालू िोते. 
चुंबकीय के्षत्र कायसवािीत नसताना, सोडीयमच्या दोन्िी रेिा परस्परापासून चागंल्या अलग, स्पष्ट व 
प्रकाशमान ददसायच्या. चुंबकीय के्षत्र कायस करू लागल्यावर, त्या रेिातले अंतर वाढल्याचे व त्या रेिािी 
जास्त रंुद झाल्याचे ददसून आले. म्िणजे चुंबकीय के्षत्र कायस करू लागल्यावर, त्या आधी ज्या प्रकाशलिरी 
दमळत िोत्या त्या दमळत िोत्याच व दशवाय त्याच्या जोडीला पदिल्या प्रकाशलिरींच्या लाबंीिून जास्त 
प्रकवा कमी लाबंीच्या प्रकाशलिरीिी दमळू लागल्या िोत्या. प्रकाशलिरीमध्ये घडून येणारा िा फरक फार 
थोडा िोता. साधारण शदक्तमान चुंबकीय के्षत्र वापरल्यास सोडीयमच्या दोन रेिातील अंतरात, त्या 
अंतराच्या एक तीसाशं (१/३०) भागाइतका फरक पडायचा. 

 
आमच्या प्रयोगात कािी तरी चूक झाली असेल या शकेंने, आम्िी चुंबकीय के्षत्रातल्या बलरेिाशी 

समातंर ददशनेे सोडीयम ज्योतीचे परीक्षण केले. त्यासाठी चुंबकीय धु्रवामध्ये आम्िी योग्य त्या ददशनेे दछदे्र 
पाडली. प्रयोग करुन पिाता चुंबकीय के्षत्राचा प्रकाशलिरीवर पदरणाम िोत असल्याचे ददसून आले. या 
नंतर मी याच्या बरोबर उलट प्रकारचा प्रयोग करुन पादिला. प्रकाशाचे शोिण सोडीयम बाष्ट्प करीत असते. 
त्या शोिणावर चुंबकीय के्षत्राचा काय पदरणाम िोतो याचािी मी अभ्यास केला. त्यामुळे कािी प्रश्न 
आपोआपच डोळ्यासमोर आले. दनरदनराळ्या पदाथांच्या बाबतीत चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम दनरदनराळा 
असतो का? चुंबकीय के्षत्र जास्तीत जास्त वाढवले तर काय िोइसल? एकाच पदाथाच्या प्रकाशपटातील 
दनरदनराळ्या रेिावर चुंबकीय के्षत्राचा काय पदरणाम असतो? या प्रश्नाचंी उत्तरे प्रयोगद्वारे दमळण्याआधीच 
ती उत्तरे या प्रश्नाचंा तादत्तवक दृष्ट्ट्या दवचार करून दमळाली. लॉरेन्रझ यानी माडंलेल्या प्रकाशीय व 
वैदु्यतीपदरणामादवियी माडंलेल्या उपपत्तीच्या आधारे या प्रश्नाचंा दवचार करुन दमळालेल्या उत्तरानंा पुष्टी 
देणारा प्रकवा ती उत्तरे दसद्ध करणारा प्रायोदगक पुरावा गोळा करण्यात मी यशस्वी झालो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

लॉरेन्ट्ट्झच्या या तादत्तवक दवचारसरणीप्रमाणे, सवस वस्तुमात्रामध्य इलेक्रॉन या नावाने ओळखले 
जाणारे दवदु्यतभारवािी कण असतात. या इलेक्रॉनची संख्या त्याचें चलनवलन प्रकवा िालचाल यावर 
वस्तुमात्राचं्या बाबतीत आढळणारे प्रकाशीय व वैदु्यती पदरणाम अवलंबनू असतात. या इलेक्रॉनच्या 
आंदोलनामुळे प्रकाशलिरी उत्पन्न िोतात. प्रकाशपटातील एकाच रेिेचा, लॉरेन्ट्ट्झच्या उपपत्तीच्या आधारे 
दवचार केला तर प्रत्येक अणमुध्ये प्रकवा रेणूमध्ये एक गतीमान इलेक्रॉन असतो असे धरायला िरकत नािी. 

 
या इलेक्रॉनच्या समतोल पदरस्स्थतीत बदल झाला, तर समतोल पदरस्स्थतीपासून दकती बदल  

आला आिे त्या प्रमाणात कायस करणारे बल, तो इलेक्रॉन मूळच्या समतोल पदरस्स्थतीला आणीत असते. 
अशा प्रकारच्या इलेक्रॉनच्या आंदोलनात्मक चलनवलनाचे पुढील तीन प्रकारच्या कंपनामध्ये पृथक्करण 
करता येते. चुंबकीय के्षत्राच्या बलरेिांच्या ददशते सरळ रेिेत िोणारे एक कंपन, व चुंबकीय के्षत्राच्या 
बलरेिाशी काटकोन करणाऱ्या पातळीत परस्पर दवरुद्ध ददशसे िोणारी, वतुसळाकारी, आवतसनी दोन कंपने 
असे इलेक्रॉनच्या आंदोलनात्मक चलनवलनाचे पृथक्करण करता येते. चुंबकीय के्षत्र कायसवािीत नसता, या 
तीन आंदोलनाचंी कालमयादा एकच असते. पण त्या इलेक्रॉनवर चुंबकीय के्षत्राचंा पदरणाम घडवनू 
आणल्यास, इलेक्रॉनच्या गतीत फरक पडल्याचे ददसून येते. वैदु्यतीगदतकशास्त्राच्या दनयमाप्रमाणे 
चुंबकीयके्षत्रात गतीमान असलेल्या इलेक्रॉनवर तो इलेक्रॉन ज्या ददशनेे जात असेल त्या ददशशेी व 
चुंबकीय के्षत्राच्या बलरेिाशी काटकोन करणाऱ्या ददशते एक प्रकारचे बळ कायस करु लागते. ते बल दकती 
आिे िे गदणताने ठरवता येते. चुंबकीय के्षत्र कायस करु लागले तरी इलेक्रॉनच्या सरळरेिेत िोणाऱ्या 
कंपनात कािी फरक िोत नािी व त्याचंी कालमयादा पदिल्यासारखीच रािते. दोन वतुसळाकारी कंपनावर 
मात्र, त्याच्या दत्रज्याशी समातंर ददशते कायस करणाऱ्या नव्या बलाचंा पदरणाम घडून येतो. या नव्या बलाचंी 
पदिल्या बलात भर पडते प्रकवा या नव्या बलाइतकी पदिल्या बलातून घट िोते. पदिल्या बलात नवीन 
बलाची भर पडल्यास, कंपनाचंी कालमयांदा कमी िोते व नवीन बलाइतकी पदिल्या बलातून घट झाल्यास 
कंपनाचंी कालमयादा वाढते.  

 
अशा दरतीने दवचार केल्यास चुंबकीय के्षत्राचा प्रकाशावर काय पदरणाम झाला पादिजे िे सागंता 

येते. 
 
चुंबकीय के्षत्राच्या बलरेिाशी काटकोन करणाऱ्या ददशते चुंबकीय के्षत्राचा प्रकाशावर काय पदरणाम 

िोइसल िे आपण प्रथमतः पािू. इलेक्रॉनच्या आंदोलनात्मक चलनवलनाचे पृथक्करण केल्यास ज्या तीन 
प्रकारच्या गती दमळतात त्या गतीवर चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम िोऊन तीन वगेवगेळ्या कालमयादा 
असलेली कंपने दमळतात. म्िणजे सुरवातीला चुंबकीय के्षत्र कायसवािीत नसता एक वणीय प्रकाशलिरी 
असल्या तर चुंबकीय के्षत्र कायस करु लागल्यानंतर दत्रवणीय प्रकाशलिरी दमळतील. त्याचा अथस चुंबकीय 
के्षत्र नसताना, प्रकाशपटात एक रेिा असली तर चुंबकीय के्षत्र कायस करु लागल्यावर प्रकाशपटात त्या एका 
रेिेऐवजी तीन रेिा ददसू लागतील.’’ 
 

संशोधनाचे पणरिाम 
 
लॉरेन्रझच्या इलेक्रॉन-उपपत्तीचा तादत्तवक भौदतकीशास्त्राच्या प्रगतीवर फार मोठा पदरणाम घडून 

आला आिे. फॅराडेने तास्त्वक उपपत्ती माडूंन मंददराचा पाया घातला. त्या पायावर मकॅ्सवलेने तादत्तवक 
उपपत्तीचे मंददर बाधंले व त्या मंददरावर लॉरेन्ट्ट्झच्या उपपत्तीने कळस चढदवला असे थोडेसे काव्यमय 
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वणसन या दतघा शास्त्रज्ञाचं्या कायाबद्दल करण्यात येते. अदभजात भौदतकीशास्त्र व नवभौदतकीशास्त्र या 
सीमारेिेवर लॉरेन्ट्ट्झचे कायस आिे. दनसगाचे गूढ समजावनू घेत असता, लॉरेन्ट्ट्झची उपपत्ती खूप उपयुक्त 
ठरली. झीमनच्या संशोधनामुळे लॉरेन्ट्ट्झची तादत्तवक उपपत्ती दसद्ध करणारा पुरावा दमळाला. झीमननंतर 
झालेल्या संशोधनाने लॉरेन्ट्ट्झच्या उपपत्तीस जास्तच पुष्टी दमळाली. लॉरेन्ट्ट्झने माडंलेल्या तास्त्वक 
उपपत्तीत नंतर थोडे फार फरक कराव े लागले, तरीसुद्धा लॉरेन्ट्ट्झने माडंलेल्या गदणती समीकरणात 
फरक कराव ेलागले नािी. 

 
-------------- 
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१९०३ 
 

अॅन्तॉइने हेन्री बेके्वरेिं 
(१८५२-१९०८) 

‘णकरिोत्सगाच्र्ा शोधाबद्दिं पाणरतोणिक.’ 
णपर्र क्रु्री 
(१८५९-१९०६) 

मेरी स्किंोडोव्हस्का क्रु्री 
(१८६७-१९३४) 
 

‘बेके्वरेिंने शोधून काढिेंल्र्ा णकरिोत्सगय णविर्क केिेंल्र्ा संशोधनाबद्दिं 
पणतपत्नीिंा एकत्र पाणरतोणिक.’ 

चदरत्र 
 

ए. एच्. बेके्वरेिं. 
 

१५ दडसेंबर १८५२ रोजी, पॅरीसमध्ये अॅन्तॉइने िेन्री बेके्वरेलचा जन्म झाला. त्याचे आजोबा 
अॅन्तॉइने सीझर बेके्वरेल (१७८८-१८७८) पॅरीसमधील म्युदझयम ऑफ नॅचरल दिस्टरी या शास्त्रीय संस्थेत 
भौदतकीशास्त्राचे प्राध्यापक िोते, व त्यानी दवदु्यतशास्त्रात मित्तवाचे संशोधन केले िोते. त्याचे वडील एडमंड 
बेके्वरेल त्याच शास्त्रीय संस्थेत दशकले व त्याचं्या वडीलाचं्या पाठोपाठ त्याच ससं्थेत भौदतकीशास्त्राचे 
प्राध्यापक झाले. तेथे कािी वि ेप्राध्यापकीय काम केल्यानंतर ते कॉन्झरव्िेटरी डे् आटसस एट् मेटसस या 
संस्थेत प्राध्यापक झाले. तेथे त्यानी प्रकाशदवियक व दवशिेेकरुन सल्फाइड सयुंगाचा व युरॅदनयम सयुंगाचा 
फॉस्फोरेसन्स (स्फुरदीती ी प्रकवा अधंारात प्रकादशत िोण्याचा गुणधमस) या दवियी संशोधन केले. इकोल 
पॉलीटेक् दनक, पॅरीस या ससं्थेत १८७२ ते १८७४ िी दोन वि े अभ्यास करुन, अॅन्तॉइने िेन्री बकेे्वरेलने 
इकोल डे् पॉन्टेस एट चॉसीस या संस्थेत प्रवशे दमळदवला. या संस्थेतून इदंजदनयप्ररग पदवी घेऊन तो 
१८७७ मध्ये बािेर पडला. १८८५ मध्ये त्याचा प्रथम वगाच्या इदंजदनअरमध्ये समावशे करण्यात आला. 
१८९४ मध्ये त्यास प्रमुख इदंजदनयर िोण्याची सधंी दमळाली. १८८८ मध्ये त्याने डी. ए् सी. पदवी संपादन 
केली. १८७८ मध्ये त्याचे वडील काम करीत िोते त्या नॅचरल दिस्टरी म्युदझयममध्ये त्यास दुय्यम 
प्राध्यापक म्िणनू नोकरी दमळाली. प्राध्यापकीय काम करीत असता, संशोधन करुन त्याने डी. ए् सी पदवी 
संपादन केली. १८९२ मध्ये नॅचरल दिस्टरी म्युदझयममध्ये त्यास भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमले. ते काम 
तीन वि े केल्यानंतर, १८९५ मध्ये इकोल पॉलीटेक् दनकमध्ये त्याची भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणनू 
नेमणूक झाली. याच पॉलीटेक् दनकमध्ये तो १८७६ पयसन्त दुय्यम प्राध्यापक म्िणून अध्यापन कायस करीत 
िोता. िे कायस करुन तो दशवाय कॉन्झरव्िेटरी डे् आटसस एट् मेटसस या संस्थेत वडीलाना अध्यापनकायात 
मदत करीत असे. २५ ऑगस्ट १९०८ रोजी फ्रान्सच्या दब्रटनी प्रातंातील ली क्रॉइदसक या गावी तो मृत्यु 
पावला. 
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णपर्र क्र्रूी मेरी स्कोडोव्हस्का व्र्ुरी 

 
 
 

 

 
 
 

 
जॉन णवल्र्म स्रट णिणिंप िेंनाडय 

 
लंडनची रॉयल सोसायटी, बर्मलनची सायन्सअॅकेडमी, फ्रें च अॅकेडमी ऑफ सायन्सेस या व इतर 

दकत्येक शास्त्रीय संस्थेचा तो सभासद िोता. १९०८ साली त्यास दलजन ऑफ ऑनर िा फ्रान्समधील सवोच्च 
बिुमान दमळाला िोता.  

 
पाणरतोणिकास पात्र ठरिेंिें संशोधन 

 
बेके्वरेलचे बिुतेक सवस संशोधन प्रकाशदवियक आिे. डी, ए् सी पदवीसाठी त्याने दलिीलेला 

संशोधनगं्रथ प्रकाशाचे शोिण या दवियावर आिे. तत्पूवी एक पातळीय-प्रकाशाच्या पातळीच्या पदरवतसनावर 
चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम या दवियावर संशोधन-दनबंध प्रदसद्ध केले िोते. घन व द्रव पदाथातील एक 
पातळीय प्रकाशाची पातळी, चुंबकीय के्षत्रामुळे बदलते िे फॅराडेने १८४५ साली शोधून काढले िोते. 
वायुतील एक पातळीय प्रकाशाची पातळी चुबंकीय के्षत्रामुळे बदलत नािी असा फॅराडेचा ग्रि झाला िोता. 
फॅराडेचा ग्रि चूक आिे व वायुतील एक पातळीय प्रकाशाची पातळीसुद्धा चुंबकीय के्षत्रामुळे बदलते म्िणजे 



 

अनुक्रमणिका 

वायुना मगॅ्नेटोगायदरक प्रकवा चुंबकीय के्षत्रामुळे प्रकाश पातळी पदरवतसन िोण्याची शदक्त आिे, असे 
बेके्वरेलने शोधून काढले. त्या दशवाय त्याने फॉस्फोरेसन्स दवियी संशोधन केले. प्रकाशात कािी वळे ठेवनू, 
नंतर अंधारात ठेवल्यास जे पदाथस प्रकाशमान िोतात अशा पदाथांना फॉस्फोरेसन्ट (स्फुरदीती ीमान) पदाथस 
म्िणतात. पदाथांचा फॉस्फोरेसन्स (स्फुरदीती ी) मोजण्यासाठी बेके्वरेलने एक नवीन तऱ्िेचा फॉस्फोरोस्कोप 
(स्फुरदीती ीमापी) शोधून काढला. या स्फुरदीती ीमापीमुळे, पदाथस प्रकाशातून काढून अंधारात ठेवल्यानंतर, 
तो दकती वळे प्रकाश देत राितो ते मोजता येते. स्फुरदीती ीदवियक ज्ञानाचा उपयोग त्याने अवरक्त 
प्रकाशपटाच्या अभ्यासासाठी केला व तती  धातु बाष्ट्प अवरक्त प्रकाशपटातील रेिा देऊ शकतात िे शोधून 
काढले. 

 
१८९६ मध्ये त्याने युरॅदनयममधून सतत दकरण बािेर पडत असतात िा एक अत्यंत मित्तवाचा शोध 

लावला. युरॅदनयममधून सतत दकरण बािेर पडत असतात, या दनसगात आढळून आलेल्या प्रकाराला त्याने 
रेदडओ-अॅस्क्टस्व्िटी प्रकवा दकरणोत्सगस असे नाव ददले. फॉस्फोरेसन्स दवियक संशोधनातूनच,त्याने 
युरॅदनयममधून सतत बािेर पडणाऱ्या दकरणाचंा शोध लावला असला, तरी दकरणोत्सगाच्या शोधाने त्याचे 
आधीचे स्फुरदीती ीदवियक सशंोधन मागे पडले. १८९५ मध्ये रॉन्टजेनने शोधून काढलेल्या क्षदकरणाचंा एक 
दवदशष्ट गुणधमस लक्षात घेण्यासारखा आिे. कािी दवशिे प्रकारे तयार केलेल्या पडद्यावर प्रकवा काचेवर 
क्षदकरण पडल्यास, त्या पडद्यामध्ये प्रकवा काचेमध्ये फ्ललुओरेन्ससचा गुणधमस ददसून येतो. फ्ललुओरेसन्स व 
फॉस्फोरेसन्स या दोिोमध्ये बरेच साम्य आिे. फॉस्फोरेसन्ट पदाथस प्रकाशातून अंधारात नेला तरी 
फॉस्फोरेसन्स चालू रिातो म्िणजे पदाथस कािी वळे पयसन्त प्रकाशमय रािातो. त्या उलट फ्ललुओरेसन्ट 
पदाथावर जो पयसन्त प्रकाश पडत असतो, तोपयंन्तच पदाथस प्रकाशमय ददसतो. फ्ललुओरेसन्ट व 
फॉस्फोरेसन्ट पदाथस काळ्या कागदात गंुडाळून व नंतर ती गंुडाळी फोटोग्रादफक प्लेटवर ठेवनू, 
फ्ललुओरेसन्ट व फॉस्फोरेसन्ट पदाथातून बािेर पडणारा प्रकाश रॉन्टजेनने शोधून काढलेल्या 
क्षदकरणासारखा आिे की नािी िे पादिले. या आधी त्याने स्फुरदीती ीमापीमध्ये युरॅदनयम-क्षार ठेवनू व त्यावर 
नीलातीत दकरण पडू देऊन, त्यामधून सेकंदािूनिी कमी काळपयसन्त िोणारा फॉस्फोरेसन्स अभ्यासला 
िोता. युरॅदनयम क्षाराचा एखादा स्फदटक काळ्या कागदात गंुडाळून, ती गंुडाळी फोटोग्रादफक प्लेटवर 
कािी तास ठेवनू ददली व त्यानंतर ती प्लेट डेव्िलप केली तर युरॅदनयम क्षाराच्या स्फदटकातून बािेर 
पडलेल्या दकरणाचंा फोटोग्रादफक प्लेटवर पदरणाम झाल्याचे ददसून आले िोते. बेके्वरेलचा प्रथमतः असा 
समज झाला की युरॅदनयम क्षारातून िोणाऱ्या फॉस्फोरेसन्सचा िा पदरणाम आिे. पण आपला िा समज 
बरोबर नािी िे त्याला या पुढील संशोधनाने कळून आले. युरॅदनयमक्षारातून िोणाऱ्या फॉस्फोरेसन्सचा 
पदरणाम टाळण्यासाठी, युरॅदनयम क्षाराच्या दवलयनावर प्रकाशाचा अदजबात पदरणाम घडू न देता, ते 
दवलयन अधंारात ठेवनू अधंारातच त्याची संिती वाढवनू, त्याने युरॅदनयम क्षाराचे स्फदटक दमळदवले व त्या 
क्षाराच्या स्फदटकाचंा फोटोग्रादफक प्लेटवर पदिल्यासारखाच पदरणाम िोतो असे दाखदवले. प्रयोगासाठी 
वापरलेला युरॅदनयम क्षार फॉस्फोरेसन्ट असला प्रकवा नसला तरीिी त्या क्षाराच्या फोटोग्रादफक प्लेटवरील 
पदरणामातः फरक पडत नािी, आदण युरॅदनयमच्या सवस प्रकारच्या क्षारामधून व युरॅदनयम धातुमधून, 
फोटोग्रादफक प्लेटवर पदरणाम घडवनू आणणारे दकरण बािेर पडतात, म्िणजे दकरणोत्सगस िा युरॅदनयमचा 
दवदशष्ट गुणधमस आिे असे त्याने दसद्ध केले. रॉन्टजेन दकरण प्रकवा क्षदकरण दवदु्यतभारवािी पदाथांजवळून 
जाऊ ददल्यास, त्या पदाथावरील दवदु्यतभार जसा कमी िोतो, त्याप्रमाणे युरॅदनयम मधून बािेर पडणारे 
दकरण दवदु्यतभारवािी पदाथांजवळून जाऊ ददल्यास त्या पदाथावरील दवदु्यतभार कमी िोतो. 
इलेक्रोस्कोपची सुवणसपते्र दवदु्यतभारवािी करून, परस्परापासून अलग केली व नंतर इलेक्रोस्कोपमधून 
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युरॅदनयमचा दकरणोत्सगस जाऊ ददल्यास इलेक्रोस्कोपची सुवणसपते्र परस्पराचं्या जवळ येतात म्िणजे 
त्याचं्यावरचा दवदु्यतभार नािीसा िोतो असे त्याने दाखदवले. 

 
बेके्वरेलने आपला िा शोध २४ फेबु्रवारी १८९६ रोजी पॅरीसमधील फ्रें च अकेॅडमीस कळदवला. नोबले 

पादरतोदिक दवतरणाचा समारंभ आटोपल्यानंतर ११ दडसेंबर १९०३ रोजी ददलेल्या व्याख्यानात, बेके्वरेलने 
आपण केलेल्या दकरणोत्सगस दवियक सशंोधनाचा व आपला शोध जािीर झाल्यानंतर झालेल्या त्याच 
दवियासंबधंीच्या संशोधनाचा आढावा घेतला. त्या व्याख्यानातील कािी भाग खाली उद धृत केला आिे. 

 
१८९६ सालच्या सुरवातीला, रॉन्टजेनचे प्रयोग आदण  कु्रक्स नदलकेतून बािेर पडणाऱ्या 

क्षदकरणाचें आश्चयसकारक गुणधमस माझ्या वाचनात आले. त्याच वळेी फॉस्फोरेसटं पदाथातून बािेर पडणारे 
दकरण व क्षदकरण याचं्या गुणधमात कािी साधम्यस आिे का िे पािाव ेअसे माझ्या मनात आले. प्रयोग करुन 
पािाता क्षदकरण व फॉस्फोरेसंट पदाथातून बािरे पडणारे दकरण याचं्या गुणधमात साधम्यस नािी असे 
समजून आले. पण यादवियीचे प्रयोग करीत असता, अचानक मला दकरणोत्सगांचा शोध लागला. 

 
फॉस्फोरेसंट पदाथापैकी युरॅदनयमचे क्षार मी प्रयोगासाठी मुद्दाम घेतले. युरॅदनयमच्या क्षारातून 

फॉस्फोरेसन्सच्या वळेी पडणाऱ्या प्रकाशाचा शोिण प्रकाशपट आदण फॉस्फोरेसन्स प्रकाशपट काढल्यास 
त्यातील रेिा कािी ठरादवक क्रमाने येतात म्िणनू मी मुद्दाम युरॅदनयमचे क्षार अभ्यासासाठी दनवडले. 
युरॅदनयम सल्फेट व पोटॅदशयम सल्फेट या पासून तयार केलेल्या दमश्र क्षाराचे बारीक स्फदटक काळ्या 
कागदात गंुडाळलेल्या फोटोग्रादफक प्लेटवर ठेवनू, ते स्फदटक मी दकत्येक तासपयसन्त प्रकाशात ठेवले. 
त्यानंतर त्या फोटोग्रादफक प्लेट डेव्िलप केल्यास त्या स्फदटकातून बािेर पडलेल्या दकरणामुळे 
स्फदटकाचंा आकार, फोटोग्रादफक प्लेटवर िुबेिुब उठल्याचे ददसून आले. फोटोग्रादफक प्लेटवरील 
काळ्या कागदातून प्रकवा धातुच्या कागदासारख्या पातळ पत्र्यातून युरॅदनयममधून बािेर पडलेले दकरण 
जात असल्याचे समजून आले. 

 
एक ददवस युरॅदनयम क्षार उन्िात ठेवनू, त्यानंा फॉस्फोरेसंट करायचे असे मी ठरवले. पण िवा 

सतत ढगाळ असल्याने चार पाच ददवस प्रयोग करता येइसना. काळ्या कागदात गंुडाळलेली फोटोग्रादफक 
प्लेट व त्यावर ठेवलेले युरॅदनयम क्षाराचे स्फदटक मी खणात ठेवनू ददले िोते. चार पाच ददवसानंतर प्रयोग 
करण्याची सधंी दमळाली. पण माझ्या मनात काय आले कोणास ठाऊक, प्रयोग न करता मी ती 
फोटोग्रादफक प्लेट डेव्िलप करुन पादिली. युरॅदनयम क्षाराचे स्फदटक ठेवले िोते, त्याच्या खालची जागा 
काळी झाल्याचे ददसून आले. माझ्या नकळत कोणी ती प्लेट प्रकाशात नेली िोती का अशी मी चौकशी 
केली. कोणीिी त्या प्लेटला िात लावला नव्िता. तरीिी ती प्लेट काळी झाली िोती. त्याचा अथस युरॅदनयम 
क्षारातून सतत दकरणोत्सगस िोत िोता व त्या दकरणाचंा फोटोग्रादफक प्लेटवर पदरणाम िोऊन, प्लेट काळी 
िोत िोती अशा रीतीने अचानक मला दकरणोत्सगाचा शोध लागला. 

 
मी केलेल्या प्रयोगाचें दोन प्रकारे स्पष्टीकरण करता येत िोते. फॉस्फोरेसन्समध्ये ज्या प्रमाणे सूयस 

दकरणाचं्या ऊजेचे वगेळ्या प्रकारच्या प्रकाश ऊजेमध्ये रुपातंर िोते, त्या सारखाच प्रकार युरॅदनयमच्या 
क्षाराकडून िोतो िे एक स्पष्टीकरण डोळ्यासमोर येत िोते. पण या दवियी जरा जास्त प्रयोग करुन पािाता 
युरॅदनयममधून िोणारा दकरणोत्सगस, प्रकाशाने, दवजेने वा उष्ट्णतेने सुरु िोत नािी. इतकेच नािी तर तो या 
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तीनिी पैकी कोणत्यािी एका गोष्टीवर अवलंबून नािी असे समजून आले. युरॅदनयममधून िोणारा 
दकरणोत्सगस स्वयंस्फूतस असून, तो अगदी वगेळ्या प्रकारचा आिे असे माझे मत झाले. 

 
प्रयोगासाठी वापरलेले युरॅदनयम क्षार दकत्येक ददवसापूवी स्फदटकीकरण करुन दमळवले 

असल्याने, युरॅदनयम क्षारातून िोणाऱ्या दकरणोत्सगाचा, क्षार स्फदटक तयार िोऊन दकती काळ लोटला 
आिे त्याशी कािी संबधं आिे का िे मी पादिले, तेव्िा स्फदटकीकरणानंतरचा काळ व दकरणोत्सगाची 
तीव्रता याचंा परस्पराशंी कािंी संबंध नािी व दकरणोत्सगाची तीव्रता कायम स्वरुपी आिे असा दनष्ट्किस 
दनघाला. युरॅदनयम क्षारातून िोणारा दकरणोत्सगस कालमानानुसार कमी िोत नािी असे आढळून आले आिे. 

 
या शोधापाठोपाठ दुसरा एक शोध लागला. दवदु्यतभारवािी पदाथांजवळून युरॅदनयम क्षारातून 

िोणारा दकरणात्सगस जाऊ ददल्यास, अशा पदाथांवरचा दवदु्यतभार नष्ट िोतो असे आढळले. त्यामुळे 
दकरणोत्सगांचा अभ्यास करण्यास आणखी एक पद्धत उपलब्ध झाली. फोटोग्रादफक प्लेट वापरल्याने, 
दकरणोत्सगस िोतो की नािी एवढेच सागंता येते. त्याच्या तीव्रतेचे मापन करता येत नािी. दवदु्यतभारवािी 
पदाथस वापरुन व दवशिेतः इलेक्रोस्कोप मधील सुवणसपत्राना दवदु्यतभारवािी करून, परस्परापासून दूर 
गेलेली सुवणसपते्र काय वगेाने खाली पडून परस्पराजवळ येतात िे दकरणोत्सगस अभ्यासण्याचे व त्याचे मापन 
करण्याचे उत्कृष्ट साधन आिे. युरॅदयनममधून िोणाऱ्या दकरणोत्सगांचा सुवणसपत्र इलेक्रोस्कोपच्या 
सिाय्याने अभ्यास केल्यास, तो दकरणोत्सगस बराच काळपयसन्त कायम स्वरुपी असतो असे माझे प्रथमतः मत 
झाले. 

 
फोटोग्रादफक प्लेट पद्धत प्रकवा इलेक्रोस्कोप पद्धत दकरणोत्सगस अभ्यासण्यासाठी वापरल्यास  

असे दसद्ध िोते की सवस प्रकारच्या युरॅदनयम क्षारातून एकच प्रकारचा दकरणोत्सगस िोत असतो, व 
दकरणोत्सगस िोण्याचा िा गुणधमस युरॅदनयम धातुशी संबंदधत असा एक आस्ण्वक गुणधमस आिे. एकाच भाराचे 
युरॅदनयम व युरॅदनयम क्षार प्रयोगासाठी वापरल्यास युरॅदनयम धातुचा दकरणोत्सगस, युरॅदनयम क्षाराच्या 
जवळजवळ साडे तीन पट असल्याचे ददसून आले. 

 
युरॅदनयमच्या गोलकावर दवदु्यतभार देऊन, तो गोलक िवते ठेवल्यास त्या गोलकावरचा दवदु्यतभार 

अस्ते अस्ते कमी िोत शवेटी नष्ट िोतो. पण तोच गोलक दनवातात ठेवला तर त्यावरील दवदु्यतभार कायम 
रिातो. युरॅदनयममधून बािेर पडणाऱ्या दकरणाचं्या सादन्नध्यात दवदु्यतभारवािी पदाथामध्ये दवदु्यतभाराची जी 
देवघेव चालते त्याचे कारण युरॅदनयम क्षारातून िोणाऱ्या दकरणोत्सगामुळे त्या क्षाराभोवतालच्या िवलेा एक 
दवदशष्ट प्रकारची दवदु्यतविन क्षमता येते िे िोय. दकरणोत्सगी क्षाराचं्या भोवतालच्या िवलेा येणारी 
दवदु्यतविनक्षमता, ते क्षार त्या िवतूेन बाजूला काढून ठेवले तरी कािी काळपयसन्त दटकून रािाते. 

 
िे मी सादंगतलेले युरॅदनयम क्षारातून िोणाऱ्या दकरणोत्सगाचे गुणधमस, इतरिी शास्त्रज्ञानी व 

दवशिेतः इंग्लंडमधील रदरफोडस या शास्त्रज्ञाने पारखून पादिले आिेत. युरॅदनयम क्षाराभंोवतालच्या वायुला 
प्राती  िोणाऱ्या दवदु्यतविन क्षमतेचा, इतर कारणानी िोणाऱ्या आयनीकरणाशी सबंंध जोडला गेला आिे. 

 
दकरणोत्सगाचा शोध लावनू, त्याच्या अभ्यासास बेके्वरेलने सुरवात केली. दकरणोत्सगस दवियक 

संशोधनाचे प्राथदमक स्वरूप काय िोते याची कल्पना बेके्वरेलच्या व्याख्यानावरुन करता येते. १९०३ साली 
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बेके्वरेलला दकरणोत्सगाबद्दल दजतकी मादिती िोती, त्यापेक्षा जास्त मादिती दवर्श् दवद्यालयात 
भौदतकीशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या सध्याच्या दवद्यार्थ्याला असणे अगदी सिज शक्य आिे. 

 
बेके्वरेलने दकरणोत्सगाचा शोध लावल्यानंतर, दपयर क्युरी व त्याची पत्नी मेरी क्युरी या जोडप्याने 

केलेल्या संशोधनाने, त्या सशंोधनातील पढुची पायरी गाठली. त्या संशोधनाला मान्यता दमळून, क्युरी पती 
पत्नीला बेके्वरेलच्या जोडीने १९०३ सालचे नोबले पादरतोदिक दमळाले.  

 
चदरत्र 

 
णपर्र आणि मेरी क्रु्री 

 
१५ मे १८५९ रोजी पॅरीसमध्ये दपयर क्युरीचा जन्म झाला. प्राथदमक दशक्षण घरीच परेु केल्यानंतर, 

त्याने पॅरीसमधील सॉरबॉन संस्थेच्या सायन्स फॅकल्टीचा अभ्यासक्रम पुरा केला, १८७८ ते १८८२ िी चार 
वि ेतो सॉरबॉनच्या सायन्स फॅकल्टीमध्ये दुय्यम दशक्षक िोता. १८८२ साली याची परॅीसमधील इकोल डी 
दफदझक एट् डी केमी इंडस्स्रएल ्स या संस्थेत नेमणुक झाली. तेरा विानंतर म्िणजे १८९५ मध्ये बढती 
दमळून त्याची त्याच संस्थेत भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणून नेमणूक झाली. पाच विानंतर १९०० साली 
त्याने सॉरबॉनच्या सायन्स फॅकल्टीत दुय्यम प्राध्यापकाची नोकरी पत्करली. चार विानंतर त्याची िुिारी 
पािून त्यासाठी वगेळी व्यवस्था करुन, प्राध्यापकाच्या जागेवर नेमण्यात आले. १९एदप्रल १९०६ रोजी, 
रस्ता ओलाडंत असता घोडागाडी खाली येऊन त्यास अपघाती मतृ्यु आला. 

 
सॉरबॉनच्या सायन्स फॅकल्टीमध्ये प्राध्यापक म्िणनू काम करीत असता त्याची मेरी स्क्लोडोव्िस्का 

नावाच्या एका पॉलीश मुलीशी ओळख झाली, ७ नोव्िेम्बर १८६७ रोजी वॉरसा येथे जन्मलेल्या या मुलीला, 
स्वदेशमुक्ती चळवळीत भाग घेतल्याच्या आरोपाखाली बरीच मोठी दशक्षा िोण्यासारखी पदरस्स्थती दनमाण 
झाली. जीव वाचवण्यासाठी स्वदेशत्याग करून ती पॅदरसमध्ये स्थाइक झाली. १८९१ साली पदॅरसला 
आल्यानंतर दतने सॉरबॉनच्या सायन्स फॅकल्टीचा अभ्यासक्रम पुरा केला. १८९३ साली दतने 
भौदतकीशास्त्राची व १८९४ मध्ये गदणतशास्त्राची पदवी संपादन केली. पदवीपदरके्षनंतर पी. एच्. डी. 
पदवीसाठी संशोधन करीत असता, १८९५ मध्ये दतची इकोल डी दफदझक एट् डी केमी इंडस्स्रएल्स या 
संस्थेत नव्यानेच नेमलेल्या दपयर क्युरी या प्राध्यापकाबरोबर ओळख झाली. लवकरच ओळखीचे रुपातंर 
पे्रमात िोऊन ती दोघे १८९५ मध्ये दववािबद्ध झाली. दववािानंतरिी दतने आपले संशोधन चालू ठेवले. फक्त 
ते संशोधन सॉरबॉनमध्ये करण्याऐवजी, दपयर क्युरी प्राध्यापक म्िणून कायस करीत िोता त्या इकोल डी 
दफदझक एट् डी केमी इडंस्स्रएल्स या ससं्थेत केले. दतने केलेले संशोधन पोलादाच्या चुंबकीय 
गुणधमादवियी िोते. या संशोधनास दतला सोसायटी फॉर दद एन् करेजमेंट ऑफ नॅशनल इंडस्री (राष्ट्रीय 
उद्योगधंद्यास प्रोत्सािन देणारी संस्था) या ससं्थेकडून आर्मथक सिाय्य दमळाले. या संशोधनादवियीची 
मादिती देणारा दनबधं दतने १८९८ मध्ये प्रदसद्ध केला आिे. १९०० मध्ये पॅरीसजवळील सेव्िरेस गांवातील 
दस्त्रयाचं्या कॉलेजमध्ये दतला प्राध्यापक नेमण्यात आले. १९०३ मध्ये दतला डी. ए् सी पदवी दमळाली व 
१९०४ साली दतला सॉरबॉन दवद्यापीठात प्राध्यापक नेमण्यात आले. १९०६ मध्ये नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर दतला 
त्याच्या जागेवर नेमण्यात आले. ४ जुलै १९३४ रोजी ती मतृ्यू पावली. 
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नोबले पादरतोदिक दमळदवण्याचा मान दोनदा दमळदवणारी ती एकच शास्त्रज्ञ आिे. १९०३ मध्ये 
भौदतकशास्त्रातील संशोधनाबद्दल दतला व दतच्या पतीला नोबेल पादरतोदिक दमळाले. तर १९११ साली 
रेदडयम व पोलोदनयय या मूलतत्तवाचंा शोध आदण रेदडयमच्या रासायदनक गुणधमांचा अभ्यास याबद्दल 
दतला रसायन शास्त्रातील सशंोधनाबद्दलचे नोबले पादरतोदिक दमळाले. 

 
दतचे दकरणोत्सगस दवियक सशंोधन चालू रािाव ेयासाठी पॅरीसमध्ये रेदडयम इस्न्स्टटू्यटची स्थापना 

करण्यात आली. त्या इस्न्स्टटू्यटच्या क्युरी प्रयोगशाळेची आखणी व उभारणी दतच्याच देखरेखीखाली 
करण्यात आली िोती. रेदडयम इस्न्स्टटू्यटची स्थापना केल्यापासून इिलोकचा दनरोप घेइसपयंत दतने त्या 
ससं्थेचे प्रमुख पद भिुदवले िोते. 
 

पाणरतोणिकास पात्र ठरिेंिें संशोधन 
 

दपयर क्युरी व त्याचा बधुं जॅक्स क्युरी या दोघानी दमळून दपझोइलेक्रोदसटी दवियक संशोधन 
करुन, त्या दवियीचा संशोधन दनबधं १८८१ मध्ये दोघा बंधंुच्या जोड नावाखाली प्रदसद्ध केला िोता. इकोल 
डी दफदझक एट् डी केमी इंडस्स्रएल्स या संस्थेत असताना दपयर क्युरीने धातंुच्या चुंबकीय गुणधमात 
तपमानाप्रमाणे िोणाऱ्या फरकावर संशोधन केले. फेरोमगॅ्नेदटक धातुत मोडणारे (कायमस्वरूपी 
लोिचुंबकाचा गुणधमस ज्यात येऊ शकतो असे) लोि, दनकेल, कोबाल्ट आदण कािी दवदशष्ठ दमश्र धातु 
तापदवत गेल्यास एका दवदशष्ठ तपमानाला धातुतील चुंबकीय गुणधमस नािीसे िोतात असे त्याला त्या 
संशोधनातंी आढळून आले. या संशोधनाबद्दल दपयर क्युरीचा गौरव करावा या िेतुने ज्या तपमानाला 
फेरोमगॅ्नेदटक धातूचे चुबंकीय गुणधमस नािीसे िोतात, त्या तपमानाला क्युरी तपमान म्िणतात. 
फेरोमगॅ्नेदटक धातंुच्या चुबंकीय गुणधमस दवियक दलदिलेल्या संशोधन गं्रथास पॅरीसच्या सायन्स फॅकल्टीने 
मान्यता ददली व दपयर क्युरीला १८९५ मध्ये डी. ए् सी. पदवी बिाल करण्यात आली. 

 
बेके्वरेलने दकरणोत्सगाचा आपला शोध जािीर केल्यानंतर, इकोल डी दफदझक एट् डी केमी 

इंडस्रीएल्समध्ये अध्यापनाचे काम करणाऱ्या क्युरी पतीपत्नीने दकरणोत्सगस दवियक संशोधनास सुरवात 
केली. युरॅदनयममधून जसा दकरणोत्सगस िोतो तसा इतर कािी पदाथातून िोतो का िे त्यानी प्रथमतः 
पादिले. युरॅदनयममधून दकरणोत्सगस िोतो त्यासारखाच दकरणोत्सगस थोरीयममधून व थोरीयमच्या क्षारामधून 
िोत असतो असे त्यानी शोधून काढले. इलेक्रोस्कोपच्या दवदु्यतभारवािी धातुपट्टीजवळ परीक्षणासाठी 
घेतलेला पदाथं आणून, इलेक्रोस्कोपची सुवणसपते्र दकती लवकर एकमेकाजवळ येतात िे पािून पदाथातून 
दकरणोत्सगस िोतो की नािी िे ठरदवण्याची पद्धत त्यानी संशोधनासाठी वापरली. 

 
थोरीयमची सयुंगे दकरणोत्सगी असतात िे ठरदवल्यानंतर युरॅदनयम व थोरीयम या दोन्िी धातंुची 

खदनजे व िे दोन्िी धातु ज्यात सापडतात अशी खदनजे मेरी क्युरीने तपासणीसाठी घेतली. त्यातील 
युरॅदनयमचे दपचब्लेन्डे िे खदनज तपासत असता दतला असे आढळले की त्या खदनजातून िोणारा 
दकरणोत्सगस युरॅदनममधून िोणाऱ्या दकरणोत्सगांच्या चौपट आिे. त्यामुळे या खदनजात युरॅदनयम प्रकवा 
थोरीयम याचं्यापेक्षा दकत्येक पट अदधक दकरणोत्सगी मूलतत्तव असले पादिजे असा कयास दतने बाधंला. 
त्यानंतर क्युरी पतीपत्नीने दपचब्लेन्डेमधून ते तीव्र दकरणोत्सगी मूलतत्तव शोधून काढणाऱ्या प्रयत्नास िात 
घातला. त्याच्या कायाचे मित्व ओळखून ऑस्स्रयन सरकारने त्याच्या ताब्यातील जोकीमस्थळ खाणीतील 
तीन टन दपचब्लेन्डे खदनज संशोधनासाठी क्युरी पदतपत्नीच्या स्वाधीन केले. सुदैवाने दपचब्लेन्डेमधून 
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युरॅदनयमिून अदधक तीव्र दकरणोत्सगी दोन मूलतत्तवे दमळदवण्यात ते संपूणसपणे यशस्वी झाले. दपचब्लेन्डे 
खदनजात दबस्मथसदृश रासायदनक गुणधमस असणारे पण युरॅदनयमिून दकती तरी जास्त तीव्र दकरणोत्सगी 
मूलतत्तव आिे असे त्यानी प्रथमतः शोधून काढले. या तीव्र दकरणोत्सगी मूलतत्तवाला मेरी क्युरीच्या 
मातृभमूीचा गौरव करण्याच्या िेतुने, पोलंड या देशाच्या नावावरुन तयार केलेले पोलोदनयम असे नाव 
देण्यात आले. दपचब्लेन्डेमध्ये युरॅदनयम व पोलोदनयम खेरीज इतरिी कािी मलूतत्तव े आिेत. त्यात 
बेरीयमचा समावशे िोतो. दपचब्लेन्डेमधील दनरदनराळी मलूतत्तव ेपरस्परापासून अलग करीत करीत त्यानी 
बेरीयम संयुगे इतर सवस मूलतत्तवाचं्या सयुंगापासून अलग केली त्यावळेी त्या बेरीयम संयुगाबरोबर 
बेरीयमसदृश रासायदनक गुणधमस असलेल्या व पोलोदनयमिूनिी अत्यतं तीव्र दकरणोत्सगी मलूतत्तवाची 
संयुगे दमळाली. त्या मूलतत्तवाचा अत्यंत तीव्र दकरणोत्सगस लक्षात घेऊन, त्या मलूतत्तवाचे रेडीयम असे नाव 
ठेवण्यात आले. पोलोदनयम व रेडीयम या दोन्िी मूलतत्तवाचंा शोध १८९८ मध्ये लागला व त्याचं्या शोधाचा 
वृत्तातं, फ्रें च अॅकेडमीच्या त्या विीच्या ‘कॉम्तेी  रेन्द’ या दनयतकादलकात आला. १८९८ मध्ये क्युरी 
पदतपत्नीला पोलोदनयम व रेडीयम या दोन्िी मूलतत्तवाचें क्षार अशुद्ध स्वरुपात व अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणात 
दमळाले िोते. त्यानंतर ऑस्स्रयन सरकारकडून आलेल्या तीन टन दपचब्लेन्डे खदनजावर प्रदक्रया करीत 
करीत, त्यानी १९०२ मध्ये शभंर दमलीगॅ्रम शुद्ध रेडीयम क्लोराइसड दमळदवले. १९०६ मध्ये दपयर क्युरीचा 
अपघाती मृत्यू झाल्यानंतरिी, आपले संशोधन कायस चालू ठेवनू १९१० मध्ये शुद्ध रेडीयम दमळदवला. 

 
नोबले पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर मेरी क्युरीने केलेल्या भािणातला लिानसा उतारा पुढे 

ददला आिे. 
 
“युरॅदनयममधून व युरॅदनयम संयुगामधून सतत दकरणोत्सगस चालू असतो िे १८९८ साली बकेे्वरेलने 

शोधून काढले.” युरॅदनयममधून बािेर पडणारे दकरण साधारण तीव्रतेचे असतात. त्याचंा फोटोग्रादफक 
प्लेटवर पदरणाम िोतो, ते दकरण काळ्या कागदातून प्रकवा धातुच्या पातळ पत्र्यातून पलीकडे जातात व ते 
आपल्या भोवतालची िवा दवदु्यतविनक्षम बनदवतात. काळाचा व तपमानाचा या दकरणोत्सगावर पदरणाम 
िोत नािी. ते दकरण युरॅदनयममधून का बािेर पडतात त्याचे कारण अद्यादप समजून आले नािी. 

 
थोरीयम व थोरीयम संयुगे सुद्धा युरॅदनयमसारखाच दकरणोत्सगस करीत असतात असे फ्रान्समधील 

मेरी क्युरी या दवदुिीने व जमसनीतील दश्मट या शास्त्रज्ञाने दाखवले आिे. १८९८ मध्ये मेरी क्युरीने असे 
दाखवनू ददले की प्रयोगशाळेत तयार केलेल्या प्रकवा वापरात असलेल्या सवस पदाथांत युरॅदनयम व थोरीयम 
संयुगामध्येच दकरणोत्सगस करण्याची शदक्त आिे िे लक्षात घेऊन, अशा पदाथाना रेदडओ अॅस्क्टव्ि प्रकवा 
दकरणोत्सगी म्िणाव ेअसा दनणसय घेण्यात आला. 

 
दकरणोत्सगांचा िा गुणधमस युरॅदनयम व थोरीयम अणुंचा दवदशष्ठ गुणधमस आिे, कारण संयुगात प्रकवा 

पदाथांत दकती प्रमाणात थोरीयम प्रकवा युरॅदनयम आिे यावर त्या पदाथातून िोणाऱ्या दकरणोत्सगाची 
तीव्रता अवलंबून असते. 

 
दकरणोत्सगस िा युरॅदनयम व थोरीयम अणुंचा दवदशष्ठ गुणधमस आिे िे तत्व लक्षात घेऊन, मेरी 

क्युरीने थोरीयम व युरॅदनयम खदनजाचें परीक्षण केले. या दोन धातंुची सवस खदनजे दकरणोत्सगी आिेत असे 
दतला आढळले. पण या खदनजातून िोणाऱ्या दकरणोत्सगाच्या तीव्रतेचे मापन करता, कािी खदनजातून 
िोणाऱ्या दकरणोत्सगाची तीव्रता, त्यातील थोरीयमच्या प्रकवा युरॅदनयमच्या प्रकवा युरॅदनयमच्या प्रमाणाच्या 
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मानाने दकती तरी पट जास्त असल्याचे आढळून आले. तेव्िा अशा खदनजात, थोरीयम प्रकवा युरॅदनयमिून 
अदधक तीव्र दकरणोत्सगी व अद्यापिी अज्ञात असलेले मलूतत्तव असाव ेअसे दतने ठरदवले. यानंतर आम्िी 
दोघानी, युरॅदनयमच्या दपचब्लेन्डे खदनजातून ते अदधक तीव्र दकरणोत्सगी मूलतत्तव दमळदवण्याचा प्रयत्न 
केला. दपचब्लेन्डे खदनजाचे रासायदनक पृथक्करण करुन व त्यातील वगेवगेळ्या भागाचं्या दकरणोत्सगाचे 
मापन करीत असता, दबस्मथसारखे रासायदनक गुणधमस असलेले व युरॅदनयमिून अदधक तीव्र दकरणोत्सगी 
मूलतत्तव आम्िाला सापडले. त्या मूलतत्तवाला आम्िी मेरी क्युरीच्या मातृभमूीच्या नावावरुन तयार केलेले 
पोलोदनयम असे नाव ददले. त्यानंतर बेमॉन्ट या शास्त्रज्ञाचे सिाय्य घेऊन व क्रमशः अथवा प्रभावी 
स्फदटकीकरणाची पद्धत वापरुन, आम्िी रासायदनक दृष्ट्ट्या बेरीयमसारखा व अत्यंत तीव्र दकरणोत्सगी 
भाग दमळदवला. या भागातील सयुंगे ज्या तीव्र दकरणोत्सगी मूलतत्तवाची आिेत, त्या मूलतत्तवास आम्िी 
रेदडयम असे नाव ददले. यानंतर डी बनी या संशोधकाने दुर्ममळ मृदत्तका वगातील मूलतत्तवासारखे 
रासायदनक गुणधमस असणारे अॅस्क्टदनयम िे मूलतत्तव दमळदवले. 

 
पोलोदनयम, रेदडयम व अॅस्क्टदनयम िी तीनिी मूलतत्तव ेदपचब्लेन्डे खदनजात अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणात 

असतात. पण त्याचं्या दकरणोत्सगाची तीव्रता, युरॅदनयममधून िोणाऱ्या दकरणोत्सगाच्या जवळ जवळ वीस 
लाख पट आिे. जवळ जवळ तीन टन दपचब्लेन्डे खदनजातून, त्यातील वगेवगेळे घटक क्रमशः 
स्फदटकीकरणाच्या पद्धतीने वगेळे करीत, आम्िाला बरेीयम व रेदडयम क्षाराचंा तीव्र दकरणोत्सगी भाग 
दमळाला. या भागातून अदकरणोत्सगी बेरीयम क्षार क्रमशः स्फदटकीकरणाच्या पद्धतीने अलग केल्यानंतर 
आम्िाला फक्त तीनश ेदमलीगॅ्रम शुद्ध रेदडयम क्षार दमळाला.  

 
संशोधनाचे पणरिाम 

 
क्युरी पदतपत्नीकडून दमळदवलेला रेदडयम क्षार वापरून, बेके्वरेलने १८९९ मध्ये त्या मूलतत्तवातून 

बािेर पडणाऱ्या दकरणावर चुंबकीय के्षत्राचा काय पदरणाम िोतो िे अभ्यासले व ते दकरण आदण कॅथोड 
दकरण यात बरेच साम्य असल्याचे दाखवनू ददले. कॅथोड दकरणातील सूक्ष्म कणाचंा वगे आदण त्यावरील 
दवदु्यतभार मोजण्याची जे. जे. थॉमसनची पद्धत वापरुन, त्याने रेदडयममधून बािेर पडणाऱ्या दकरणाचंा वगे 
जवळजवळ प्रकाशाच्या वगेाइतका म्िणजे दर सेकंदास जवळ जवळ १८६००० मैल आिे असे ठरदवले. 
रेदडयममधून बािेर पडणाऱ्या दकरणाचंी तीव्रता व पोलोदनयममधून बािेर पडणाऱ्या दकरणाचंी तीव्रता याचंी 
तुलना करता, पोलोदनयममधून बािेर पडणारे दकरण, रेदडयममधून बािेर पडणाऱ्या दकरणािून कमी तीव्र 
असतात व त्यामुळे त्याना पदाथात प्रवशे करण्याची कमी शदक्त असते असेिी त्याला आढळले. त्यामुळे 
रेदडयममधून दोन प्रकारचे दकरण बािेर पडत असतात असा दनष्ट्किस त्याने काढला. 

 
बेके्वरेलने िे संशोधन केले त्याच विी मॅंस्क्गल दवद्यापीठात भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणनू 

नुकतीच नेमणूक झालेल्या अनेस्ट रदरफोडसने युरॅदनयमधून बािेर पडणारा दकरणोत्सगस दोन प्रकारचा आिे 
असे ठरवले. त्यातील पदिल्या प्रकारच्या दकरणास त्याने अल्फा दकरण व दुसऱ्या प्रकारच्या दकरणास बीटा 
दकरण अशी नाव ेददली. दकरणोत्सगी पदाथातून बािेर पडणारा दकरणोत्सगस, मूळच्या दनमपट िोण्यासाठी 
त्याच्या मागांत ठेवाव्या लागणाऱ्या अॅल्युदमदनयमच्या पत्र्याची जाडी मोजून, अल्फा दकरणापेक्षा बीटा 
दकरणानंा पदाथांत प्रवशे करण्याची शदक्त बरीच जास्त आिे असे त्याने ठरदवले. १९०० साली अल्फा व 
बीटा दकरणापेक्षा प्रवशेशदक्तमूल्य खूपच अदधक असलेले दकरण रेदडयममधून िोणाऱ्या दकरणोत्सगांत 
असतात असे दवलाडस या सशंोधकाने शोधून काढले व त्या अदधक शदक्तशाली दकरणानंा गमॅा असे नाव 
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ददले. गमॅा दकरणावर चुंबकीय के्षत्राचा कािी पदरणाम िोत नािी असे त्याला आढळून आले. िीच गोष्ट 
बेके्वरेललािी आपल्या संशोधनात आढळून आली. दशवाय गमॅा दकरण व क्ष दकरण यात खूपच साम्य 
असल्याचे त्याला आढळले. (क्ष दकरण या अदतसूक्ष्म प्रकाशलिरी प्रकवा अदतसूक्ष्म दवदु्यतचुंबकीय लिरी 
असून त्याचंी लाबंी क्ष दकरणाचं्या दवदु्यतचुंबकीय लिरींच्या लाबंीिून कमी आिे असे आता मान्य झाले 
आिे.) अल्फा दकरण म्िणजे दकरणोत्सगी पदाथातून बािेर पडणाऱ्या वगेवान कणाचंा झोत आिे असे मत 
मेरी क्युरीने १९०० साली माडंले. पोलोदनयममधून फक्त अल्फा दकरण बािेर पडत असतात तर 
रेदडयममधून अल्फा व बीटा दकरण बािेर पडत असतात िे आता मािीत झाले आिे. म्िणजे 
पोलोदनयममधून बािेर पडणाऱ्या दकरणाचें प्रवशेशदक्तमूल्य, रेदडयममधून बािेर पडणाऱ्या दकरणाचं्या 
प्रवशेशदक्तमूल्यािून कमी आिे असे बेके्वरेलला का आढळले याचे स्पष्टीकरण आता देता येते. रेदडयममधून 
बािेर पडणाऱ्या बीटा दकरणाचें प्रवशेशदक्तमूल्य, अल्फा कणाचं्या प्रवशेशदक्तमूल्यािून अदधक असल्याने 
असा प्रकार िोतो. मेरी क्युरीच्या अल्फा दकरणाचं्या स्वरुपादवियीच्या मताला, रदरफोडसने १९०३ साली 
केलेल्या संशोधनाने दुजोरा व पुष्टी दमळाली. अल्फाकणावर धनदवदु्यतभार असतो असे रदरफोडसने दसद्ध 
केले. त्यानंतर िेदलयमचा अणुगभस म्िणजे अल्फा कण िोय असे दसद्ध झाले. बीटा दकरण म्िणजे वगेवान 
ऋणकण प्रकवा इलेक्रॉन िोत िे बेके्वरेलचे म्िणणेिी मान्य झाले आिे. 

 
दनवातनदलकेतून दवदु्यतविन करण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणावर दवदु्यत उजा खचस करुन, क्ष दकरण, 

कॅथोड दकरण व गोल्डस्टीनने शोधून काढलेले कॅनाल दकरण याचें शोध लागले आिेत. त्या उलट 
युरॅदनयममधून व क्युरी दांपत्याने शोधून काढलेल्या पोलोदनयम व रेदडयममधून कािीिी न करता 
अदतवगेवान कण प्रकवा दकरण बािेर पडत असतात. या कणानंा प्रचंड वगे येण्यास अशक्य इतकी उजा 
कोठून दमळते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नातून, अणुंची रचना बिुताशंाने समजली 
आिे. 

 
---------------- 
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१९०४ 
 

जॉन णवल्र्म स्रट (बॅरन रॅिें) 
(१८४२-१९१९) 

 
“वारु्ंच्र्ा घनतेणविर्ीचे संशोधन व त्र्ावरुन आगयन वारु्चा शोध 

र्ाबद्दिं नोबेिं पाणरतोणिक” 
 

चदरत्र 
 

इंग्लंडच्या इसेक्स परगण्यातील दवथमॅ गावच्या टदलंग प्लेसमध्ये, जॉन दवल्यम स्रटचा १२ 
नोव्िेंबर १८४२ रोजी जन्म झाला. त्याच्या बालपणी प्रकृदतच्या अस्वास्र्थ्यामुळे, त्याच्या दशक्षणात पनु्िा पुन्िा 
खंड पडत गेला. इसटन व िॅरो येथील दवद्यालयात कािी काळ अभ्यास केल्यानंतर, घरी दशक्षक ठेवनू अंदतम 
शालेय पदरके्षस त्याला बसदवण्यात आले. ती परीक्षा उत्तीणस झाल्यानंतर १८६१ च्या ऑक्टोबर मदिन्यात 
त्याने केस्म्ब्रजच्या दरदनटी कॉलेजमध्ये प्रवशे दमळदवला व इ. जे. राउथ या गदणतज्ञाच्या देखरेखीखाली 
अभ्यास करुन, १८६४ मध्ये खगोलशास्त्र दवियीची दशष्ट्यवृत्ती दमळदवली, १८६५ मध्ये तो दसदनयर रॅंग्लरची 
परीक्षा उत्तीणस झाला. १८६६ मध्ये दरदनटी कॉलेजने त्यास ‘फेलो’ नेमले. िी त्याची फेलोदशप १८७१ पयंत 
चालू िोती. लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्याची सभासद म्िणून दनवड केली, त्याच विी त्यास सरदारकी 
दमळून तो लॉडस रॅले या नावाने ओळखला जाऊ लागला. 

 
केस्म्ब्रज दवद्यापीठाची जगप्रदसद्ध कॅव्िेस्न्डश प्रयोगशाळा १८७४ मध्ये बाधंण्यात आली व दतच्या 

संचालकपदी क्लाकस  मकॅ्सवलेची नेमणकू झाली. १८७९ साली क्लाकस  मकॅ्सवलेचा मृत्यू झाल्यानंतर, 
त्याच्या मृत्यूने दरकाम्या झालेल्या जागेवर, लॉडस रॅलेची दनयुक्ती करण्यात आली. सशंोधन व अध्यापन यांचे 
एक प्रमुख कें द्र म्िणून, त्या प्रयोगशाळेला मान्यता दमळवनू देण्यामागे लॉडस रॅलेचे पदरश्रम बऱ्याच अंशी 
कारणीभतू आिेत. १८८४ साली त्याने कॅव्िेस्न्डश प्रयोगशाळेच्या संचालक पदाचा राजीनाम ददला. १८८५ 
मध्ये त्याला लंडनच्या रॉयल सोसायटीचा दचटणीस नेमण्यात आले. यानंतर दोन विानी म्िणजे १८८७ 
मध्ये गे्रट दब्रटनच्या रॉयल इस्न्स्टटू्यशनमध्ये त्याची भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणून नेमणूक झाली. 
१९०५ मध्ये रॉयल सोसायटीचा अध्यक्ष म्िणनू त्याची दनवड झाली. १९०८ मध्ये त्यास केस्म्ब्रज दवद्यापीठाचा 
चॅन्सेलर प्रकवा कुलपती नेमण्यात आले. 

 
इंग्लंडमध्ये भौदतकीशास्त्रासाठी वगेळी स्वतंत्र संस्था असावी यासाठी इसं्ग्लश शास्त्रज्ञानी केलेल्या 

चळवळीचे पुढारीपण त्याच्याकडे िोते. लॉडस रॅले व त्याचे त्या चळवळीतील सिकारी याचं्या प्रयत्नामुळे 
दमडलसेक्स परगण्यात टेप्रडगटन येथे इंग्लंडच्या नॅशनल दफदझकल लॅबोरेटरीची (राष्ट्रीय 
भौदतकीशास्त्रप्रयोगशाळा) १९०० साली स्थापना झाली. शास्त्रीय जगात दतला जे दवदशष्ठ व मित्तवाचे स्थान 
प्राती  झाले आिे, ते प्राती  करुन देण्यात लॉडस रॅलेचा प्रसिाचा वाटा आिे. िवते उड्डाण करण्यासाठी, या 
दवसाव्या शतकाच्या सुरवातीला मानवाचे जे प्रयत्न चालू िोते त्यात लॉडस रॅले दवशिे रस घेत असे. िवते 
उड्डाण करण्यादवियींचे त्याचे औत्सुक्य लक्षात घेऊन, इंग्लंडचे मुख्य प्रधान अॅस्स्क्वथ यानी १९०९ मध्ये, 
िवते उड्डाण करण्यादवियींच्या प्रश्नावर दब्रदटश सरकारला सल्ला देणाऱ्या कदमटी ऑफ एरोनॉदटक्सचे 
(दवमान दवद्या सदमतीचे) अध्यक्षपद त्याच्याकडे सोपदवले. नॅशनल दफदझकल लॅबोरेटरीचे एक उपागं 
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म्िणून या सदमतीची स्थापना करण्यात आली िोती. या सदमतीने िवते उड्डाण करण्यादवियीच्या दवदवध 
प्रश्नावर दब्रदटश सरकारला मित्वाचा सल्ला ददला आिे. िवते उड्डाण करण्यासाठी जी दवमाने तयार 
करायची, त्याचं्या मापानंा धरुन लिान मापाच्या छोट्याशा प्रदतकृदत करुन, त्याचंी प्रथमतः चाचणी घ्यावी 
िी या सदमतीची सूचना दवमान बाधंणीच्या कामी दवशिे उपयुक्त ठरली आिे. सध्या तर दवमानाचं्या छोट्या 
प्रदतकृतींच्या अशा प्रकारच्या चाचण्या िा दवमान बाधंणी तंत्राचा एक अदवभाज्य भाग आिे. 

 
इंग्लंडची सागरी वाितूक करणारी जिाजे व ती चालदवणारे खलाशी याचं्या दितसंबधंाचें संरक्षण 

करणाऱ्या दरदनटी िाउसने १८९६ साली लॉडस रॅलेला आपला सल्लागार नेमले. दरदनटी िाऊसचा सल्लागार 
या नात्याने त्याने धुक्यातून जिाजे िाकारताना येणारे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी धोक्याची सूचना कशी 
द्यावी याचा दवचार केला व अशा वळेी कािी ठरादवक आवाजाच्या सिाय्याने सूचना देण्याऐवजी, दबनतारी 
तारायंत्राचं्या सिाय्याने धोक्याची सूचना द्यावी असा दनणसय घेतला. 

 
१९०२ साली सातव्या एडवडसच्या राज्यारोिण प्रसंगी, त्यास ‘ऑडसर ऑफ मेदरट’ िा बिुमान 

दमळाला. १९०४ साली त्यास भौदतकीशास्त्रातील संशोधनाबद्दल नोबले पादरतोदिक दमळाले. नोबले 
पादरतोदिकाबरोबर दमळालेली सवस रोख रक्कम, त्याने कॅव्िेस्न्डश प्रयोगशाळेची वाढ करण्यासाठी केस्म्ब्रज 
दवद्यापीठाला देणगी दाखल ददली. १९०५ मध्ये त्यास गे्रट दब्रटनच्या दप्रव्िी कौस्न्सलवर नेमण्यात आले. 
दनरदनराळ्या देशातील शास्त्रीय संस्थानी त्यास आपला माननीय सभासद करुन घेतले प्रकवा त्यास आपल्या 
देशातील अत्युच्च माननीय पदवी अपसण केली. 

 
१८६९ मध्ये लॉडस रॅलेचा पदिला संशोधन दनबंध प्रदसद्ध झाला. त्यात त्याने दवदु्यत-चुंबकीय 

लिरीदवियी कािी दवचार माडंले आिेत. त्यानंतरच्या दिा विात त्याने भौदतकीशास्त्राच्या सवस शाखात 
संशोधन केले. १८७० मध्ये त्याने रेझॉनन्स प्रकवा सिस्पदंन या दवियावर एक संशोधन दनबंध प्रदसद्ध केला 
व त्यापाठोपाठ ‘आवाज’ या दवियावर बरेचसे संशोधन दनबंध प्रदसद्ध केले. या सवस दनबंधाचा समावशे त्याने 
१८७७ साली प्रदसद्ध केलेल्या ‘रीटाइज ऑन साउंड’ (आवाज दवियीचा गं्रथ) या गं्रथात केला आिे. िवतूेन 
जाणाऱ्या लिरींचा अभ्यास करता करता, त्याने इसथरमधून जाणाऱ्या लिरींचा व प्रकाशदवियक प्रश्नाचंा 
अभ्यास सुरु केला. त्यातल्या त्यात त्याने सूक्ष्म कणाचं्या योगे प्रकाशाचे दवकरण या प्रश्नावर बरेच संशोधन 
केले. त्यादशवाय भौदतकीशास्त्रातील दवदवध प्रश्न दनरदनराळ्या सरकारी संस्थानी त्याच्याकडे सोपदवले. 
अशा प्रश्नाचंी उत्तरे शोधण्यात तो बऱ्याच अंशी यशस्वी झाला. लोलक व दडफॅ्रक्शन गे्रप्रटग (इचंाला आठ 
दिा िजार सरळ रेिा मारलेली काचपट्टी) याचं्या दवकरण शक्तीचा त्याने प्रकाशाच्या लिरी मीमासेंच्या 
दृष्टीकोनातून दवचार केला व दडफॅ्रक्शन गे्रप्रटगची दवकरणशदक्त, गे्रप्रटगवरील रेिाचंी संख्या गुदणले 
प्रकाशपट क्रमाकं यावर अवलंबून असते व दतचा गे्रप्रटगवरील रेिामधील अतंराशी कािी संबंध नािी असे 
दसद्ध केले. प्रदसद्ध केलेल्या एका प्रकाशदवियक सशंोधन दनबधंात त्याने आकाशाच्या दनळ्या रंगाचे 
स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आिे. िवतेील सूक्ष्म घन कणाचं्यामुळे सूयसप्रकाशाचे दवकरण िोते व त्या 
दवकरणामुळे आकाशाला दनळा रंग ददसतो असे मत त्याने माडंले. प्रकाशपटाच्या दनळ्या भागातील 
प्रकाशलिरींचे, ताम्र भागातील प्रकाशलिरीपेक्षा जास्त दवकरण िोत असल्याने (प्रत्यक्षात लिरी लाबंीच्या 
चतुथस वगाच्या व्यस्त प्रमाणात प्रकाशलिरींचे दवकरण िोत असते) सूयापासून दूर अंतरावर, दवकरण 
झालेल्या प्रकाशदकरणामुळे आकाश दृश्य िोत असल्याने दनळे ददसते. १८८७ मध्ये त्याने रंदगत फोटोग्राफ 
काढण्याची पद्धत सुचदवली. याये पद्धतीतील मुख्य तत्वावर दलपमन या शास्त्रज्ञाने रंदगत फोटोग्राफ 
काढण्याचे तंत्र बसदवले. 
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‘ओम’ या दवदु्यत दवरोधाच्या एककाचे अचकू मूल्य ठरदवण्यासाठी लॉडस रॅलेने केलेले संशोधन 
दवशिे मित्वपूणस ठरले आिे. रोजच्या व्यविारात दवदु्यतदवरोध मोजण्यासाठी ‘ओम’ िे एकक वापरले जाते. 
जॉजस सायमन ओम (१७८७-१८५४) या जमसन शास्त्रज्ञाने दवदु्यत दवियक केलेल्या संशोधनाची आठवण 
म्िणून दवदु्यतदवरोधाच्या एककास ओम म्िणतात. सेन्टीमीटर-गॅ्रम-सेकंद पद्धतीवर आधारलेले शतकोटी 
केवळ एकक म्िणजे एक ओम अशी ओमची व्याख्या आिे. १८६३ मध्ये दब्रदटश असोदसएशनच्या एका खास 
सदमतीने एक ओम दवदु्यतदवरोध असण्यासाठी ०’ से. ला पाऱ्याची उंची व लाबंी-रंुदी दकती असावी िे 
ठरदवले िोते. पण यानंतर सदमतीने ठरदवलेले पाऱ्याच्या उंचीचे व लाबंी-रंुदीचे प्रमाण अचूक आिे की 
नािी याबद्दल वाद दनमाण झाला. तो वाद दमटदवण्याच्या दृष्टीने दब्रदटश असोदसएशनने लॉडस रॅलेच्या 
अध्यक्षत्वाखाली एक नवीन सदमती नेमली. या सदमतीने कॅव्िेस्न्डश प्रयोगशाळेत पुन्िा एकवार प्रयोग करुन 
ओमचे मूल्य पुन्िा ठरवले. पूवी ठरवलेले ओमचे मूल्य खऱ्या ओमपेक्षा थोडे कमी असल्याचे दसद्ध झाले. 
लॉडस रॅलेने केलेल्या प्रयोगावरुन ओमच्या मूल्यात अवश्य ती सुधारणा करण्यात आली. १९०८ मध्ये लॉडस 
रॅलेच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या इलेस्क्रदशयनच्या (दवदु्यत तंत्र दवशारदाचं्या) आंतरराष्ट्रीय पदरिदेने 
दब्रदटश असोदसएशनने ठरवलेले ओमचे मूल्य मान्य केले. 

 
पाणरतोणिकास पात्र ठरिेंिें संशोधन 

 
ऑस्क्सजन व नायरोजन या दोन वायुचंी घनता अचकू ठरदवण्यासाठी लॉडस रॅलेने जे अत्यंत 

पदरश्रमपूवसक संशोधन केले, त्या संशोधनातूनच वातावरणातील आगसन वायुचा शोध लागला व त्या 
शोधाबद्दलच त्याला नोबले पादरतोदिक दमळाले. १८१५ मध्ये दवल्यम प्राउट या सशंोधकाने अशी एक 
कल्पना माडंली िोती की मूल तत्वाचें अणुभार िायिोजनच्या अणभुाराचे पूणस गुणक (पूणांकात 
माडंण्यासारखे) असतात. रसायनशास्त्रज्ञ म्िणतात तशी दनरदनराळी मूलतत्व े अस्स्तत्वात नािीतच. 
िायिोजनचे अणु दनरदनराळ्या संख्येने एकत्र आल्याने दनरदनराळ्या मूल तत्वाचें अणु तयार िोत असतात. 
म्िणजे िायिोजनच्या दनरदनराळ्या स्वरुपानाच आपण दनरदनराळी मूल तत्तव ेसमजत असतो. उदािरणाथस 
िायिोजनचे सोळा अणु एकत्र आल्याने ऑस्क्सजनचा अणु तयार िोतो व िायिोजनचे चौदा अणु एकत्र 
आल्याने नायरोजनचा अणु तयार िोतो. प्राउटच्या कल्पनाचंा शास्त्रशुद्ध दवचार व्िावा असे लॉडस रॅलेला 
वाटत िोते. प्राउटच्या कल्पना बरोबर असल्यास, ऑस्क्सजनची तौलदनक घनता (िायिोजनी घनता एक 
आिे असे मानल्यास) सोळा असायला पादिजे िोती. पण प्रत्यक्षात ती १५.९६ िोती. प्राउटच्या कल्पनाना 
मान्यता देण्यात ती एक अडचण िोती. त्यामुळे ऑस्क्सजनची व दतच्या जोडीला नायरोजनची घनता 
अचूक ठरवावी असे लॉडस रॅलेच्या मनात आले. या दोन वायुंची घनता अचूक ठरदवण्यासाठी केलेल्या 
प्रयोगातूनच आगसनचा शोध लागला, या शोधाची मादिती लॉडस रॅलेच्या शद्बात देणे योग्य ठरेल. नोबले 
पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर,त्याने ददलेल्या व्याख्यानात िी कथा आली आिे. 

 
‘गेली वीस वि ेप्रकवा त्यािूनिी अदधक काळ वायुंची घनता िा दविय माझ्या मनात घोळत िोता. 

१८८२ साली दब्रदटश असोदसएशनमध्ये ददलेल्या एका व्याख्यानात, वायुंच्या घनतेचे पुन्िा एकदा मापन 
केले पादिजे असा दवचार मी माडंला िोता. १८१५ साली प्राउटने माडंलेल्या कल्पनाचंा पनुर्मवचार व्िावा 
असे मला सारखे वाटत रादिले िोते. त्यावळेी रेनॉल्ट या शास्त्रज्ञाने ठरदवलेल्या वायुंच्या घनता मान्य 
झाल्या िोत्या. ऑस्क्सजनची घनता िायिोजनच्या घनतेच्या १५.९६ पट आिे असे रेनॉल्टने ठरवले िोते. 
या घनतेत सोळा या पूणांकापासून ददसणारा थोडासा फरक, एखाद्या क्षुल्लक प्रायोदगक चकुीमुळे आला 
असावा असे मला वाटले.’ 



 

अनुक्रमणिका 

वायुंची घनता मोजण्याचे काम आम्िी दोघानी- म्िणजे मी व श्री. कुक यानी स्वतंत्रपणे केले. 
आम्िी दोघानीिी यासाठी रेनॉल्टचीच पद्धत वापरली. या पद्धतीत ज्या गोलात वायु घेतात, त्या गोलाच्या 
बाह्य घनफळ असलेला दुसरा पोकळ गोल तराजूच्या दुसऱ्या पारड्यात ठेवतात. वायुने भरलेला गोल 
अथात तराजूच्या पदिल्या पारड्यात असतो. असे केल्याने वातावरणाच्या घनतेत कािी फरक झाले तर त्या 
फरकाचंा वायुच्या घनतेवर कािी पदरणाम िोत नािी. वायु भरायचा गोल, वायुने न भरता आिे तसाच 
पारड्यात ठेवला प्रकवा वातावरणाइतक्या दाबाखालील िायिोजन वायुने भरुन वापरला तर त्यामुळे 
वायुची घनता मोजण्यात येणाऱ्या अदनदश्चततेपेक्षा जास्त अदनदश्चतता, दुसऱ्या पारड्यात रेनॉल्टप्रमाणे 
पदिल्या गोलाच्या बाह्य घनफळाइतके घनफळ असलेला दुसरा गोल न ठेवता वजन केल्यास आदण वजन 
करते वळेी वातावरणाच्या दाबात फेर झाल्यास येते- म्िणजे वायुच्या घनतेत वातावरणाच्या दाबाप्रमाणे 
फरक पडू लागतो. कुकने वायुंच्या घनतेचे मापन माझ्या आधी केले. रेनॉल्टने ठरवलेल्या वायुच्या घनतेत 
व कुकने नव्याने ठरवलेल्या वायुच्या घनतेत कािीिी फरक नव्िता. पण या दोघाचं्या मापनात एक 
मित्वाची गोष्ट दवचारात घ्यायची रािून गेले िोते. गोलात दनवांत असल्यावर त्याचे बाह्य घनफळ दजतके 
असेल दततकेच ते त्या गोलात वातावरणाइतक्या दाबाखाली वायु भरल्यास असले पादिजे असे रेनॉल्टने व 
कुकने गृदित धरले िोते. वातावरणाइतक्या दाबाखाली गोलात वायु भरल्यावर गोलाचे बाह्य घनफळ, 
त्याच गोलात दनवात असल्यास त्या गोलाच्या बाह्य घनफळािून जास्त असते, िी गोष्ट ध्यानात घेऊन, 
वायुंच्या घनतेचे गदणत पनु्िा माडंल्यास, ऑस्क्सजनची तौलदनक घनता १५८८ आली. म्िणजे प्राउटच्या 
दनयमापासूनचा दुरावा माझ्या प्रयोगाने कमी िोण्याऐवजी जास्तच वाढला. 

 
यानंतर मी नायरोजनच्या घनतेचे मापन केले. िारकोटसने प्रथमतः वापरलेली व दवल्यम रॅम्सने 

मुद्दाम दशफारस केलेली नायरोजन तयार करण्याची पद्धत वापरुन मी नायरोजन वायु दमळदवला व त्याच्या 
घनतेचे मापन केले. द्रव अमोदनयामध्ये िवचेे बुडबुडणे सतत चालू ठेवनू, त्या अमोदनयायुक्त िवचेा प्रवाि 
काचनदलकेत ठेवलेल्या तती  ताबं्यावरुन जाऊ ददल्यास, अमोदनयातील िायिोजनचे िवतेील 
ऑस्क्सजनमुळे ऑस्क्सकरण िोते व नायरोजन वायु तयार िोतो. तती  ताबं्यावरून जाणारा अमोदनयायुक्त 
िवचेा प्रवाि सल्फुदरक अम्लमधून नेल्यास, ऑस्क्सकरण न झालेला अमोदनया वायु त्या अम्लामध्ये शोिला 
जातो व पुढे फक्त शुद्ध नायरोजन दमळतो. या पद्धतीत ताबं्यामुळे ऑस्क्सकरणाच्या दक्रयेसाठी जास्त 
पृष्ठभाग दमळतो व दशवाय ताबं्याच्या रंगावरुन ऑस्क्सकरणाची अदभदक्रया चालू आिे प्रकवा नािी ते कळते. 
ताबं्याचा पृष्ठभाग जोपयंत काळा पडत नािी, तो पयंत िवतेील ऑस्क्सजनची अमोदनयाबरोबर अदभदक्रया 
चालू आिे असे समजून येते. 

 
बरेचसे प्रयोग केल्यानंतर, नायरोजनच्या घनतेचे एकच मूल्य येऊ लागले. तेव्िा नायरोजनची 

घनता मोजण्याचे काम संपले असे मला वाटू लागले. पण नंतर माझ्या लक्षात आले की नायरोजन 
दमळदवण्याची माझी पद्धत व तो वायु दमळदवण्याची रेनॉल्टची पद्धत एकच नािी. दशवाय दनरदनराळ्या 
पद्धतीनी नायरोजन तयार करुन, त्या दनरदनराळ्या नायरोजनची घनता एकच येते की नािी िे पािाणे 
जरूर आिे असे मला वाटू लागले. म्िणून नायरोजन दमळदवण्यासाठी जुनीच पद्धत वापरण्याचे मी ठरवले. 
या परंपरागत जुन्या पद्धतीत, लालभडक तती  ताबं्यावरुन िवचेा प्रवाि पुन्िा पुन्िा खेळवतात, म्िणजे 
िवतेील ऑस्क्सजनची ताबं्याबरोबर अदभदक्रया िोऊन, क्युदप्रक ऑक्साइसड तयार िोते व मागे नायरोजन 
रािातो. या पद्धतीने नायरोजन तयार करुन, मी त्याची घनता मोजली. माझ्या घनता-मापनात चकू नािी 
असे वाटण्याइतपत माझे प्रयोग यशस्वी झाले. पण आश्चयाची गोष्ट िी की अमोदनयाच्या ऑस्क्सकरणाने 
दमळदवलेल्या नायरोजनची घनता व िवतेील ऑस्क्सजन रासायदनक अदभदक्रयेने काढून घेतल्यावर मागे 



 

अनुक्रमणिका 

रादिलेल्या नायरोजनची घनता एकच नव्िती. दोन्िी प्रकारच्या नायरोजनच्या घनतेत तसा फार मोठा 
फरक नव्िता. फरक अगदी सूक्ष्म िोता. पण तो फरक प्रयोगातील संभाव्य अदनदश्चततेपलीकडचा िोता. 
अमोदनयाच्या ऑस्क्सकरणाने दमळदवलेली नायरोजनची घनता, िवतेील नायरोजनच्या घनतेिून थोडी 
जास्त िोती. प्रयोगासाठी वापरलेल्या नायरोजनच्या नमुन्यात, ओळखता येण्यासारखी कािी अशुद्धता 
आल्याने, घनतेतला िा फरक आला आिे की काय िेिी मी पादिले. पण ओळखता येण्यासारखी कोणतीिी 
अशुद्धता नायरोजनच्या नमुन्यात नव्िती. त्यामुळे पुढील मागस खंुटला असे वाटू लागले. प्रयोग करीत 
असता, एखादी दवसंवादीतता आढळल्यास, ती कािी तरी क्षुल्लक आिे असे समजून पुढे जाण्याऐवजी, ती 
फार मोठी आिे असे समजून ती नािीशी करण्याचा प्रयत्न करणे फायद्याचे असते. तसे पािायला गेल्यास 
दोन प्रकारच्या नायरोजनमध्ये असा काय फरक िोता? एक अगदी पूणसपणे िवतेला नायरोजन िोता आदण 
दुसऱ्यामध्ये साधारणपणे वीस टके्क, अमोदनयापासून तयार केलेला नायरोजन दमसळलेला िोता. 
अमोदनयाचे िवतेील ऑस्क्सजनने ऑस्क्सजन करुन, दोन प्रकारच्या नायरोजनचे दमश्रण प्रयोगात 
वापरण्याऐवजी, शुद्ध ऑस्क्सजनने अमोदनयाचे ऑस्क्सकरण केल्यावर दमळणारा नायरोजन, फक्त 
अमोदनयातील नायरोजन असेल, या कल्पनेने मी ती पद्धत वापरून त्या प्रकारचा नायरोजन दमळदवला व 
त्याची घनता मोजली. तेव्िा रासायदनक अदभदक्रयेने दमळदवलेला नायरोजन, िवतेल्या नायरोजनपेक्षा 
१/२०० भाग िलका असल्याचे ददसून आले. दोन प्रकारच्या नायरोजनच्या घनतेत फरक असण्याचे काय 
कारण असाव े याचा दवचार करता दोन प्रकारची स्पष्टीकरणे माझ्या डोळ्यासमोर आली. माझ्या 
रसायनशास्त्रज्ञ दमत्रानी असे सुचदवले की िवमेध्ये नायरोजनपेक्षा जास्त घनता असलेला एखादा वायु 
असावा. अमोदनयापासून दमळदवलेल्या नायरोजनमध्ये सवसच भाग नायरोजन-रेणु नािीत तर त्यातील 
कािी नायरोजन रेणुंचे दवचरण िोऊन नायरोजन अणु तयार झाल्याने, त्या नायरोजनची घनता कमी आिे 
असे दुसरे स्पष्टीकरण िोते. िे दुसरे स्पष्टीकरण मान्य करण्यात एक अडचण िोती. कािी नायरोजन रेणुंचे 
दवचरण िोऊन नायरोजन अणु तयार झाले असल्यास, नायरोजन अणु फार वळे अणुस्स्थतीत रािाणे शक्य 
नसल्याने, म्िणजे त्याचें पनु्िा अण ु िोण्याची शक्यता जास्त असल्याने, अमोदनयापासून तयार केलेल्या 
नायरोजनची घनता, तो कािी काळ ठेवल्यानंतर बदलायला पादिजे. तेव्िा अमोदनयापासून दमळदवलेला 
नायरोजन मी आठ मदिने बाजूला ठेवनू ददला व त्यानंतर त्याची घनता पनु्िा मोजली. तेव्िा ती पदिल्या 
इतकीच असल्याचे आढळले. त्यामुळे दुसरे स्पष्टीकरण आपोआपच दनकालात दनघाले. 

 
पदिले स्पष्टीकरण मान्य करायचे म्िटल्यास, िवतेील नायरोजनमधून फक्त नायरोजनचे शोिण 

केल्यास, मागे नायरोजनिून जास्त घन वायु दमळदवला पादिजे. िवेतील नायरोजनमधून फक्त 
नायरोजनचे शोिण कसे करायचे िा एक मित्वाचा व अवघड प्रश्न िोता. िवतेल्या नायरोजनमधून फक्त 
नायरोजनचे शोिण करण्याचे काम मी आदण दवल्यम रॅम्सने प्रथमतः स्वतंत्रपणे आदण नंतर एकत्र दमळून 
करायला घेतले. यासाठी दोन पद्धती आम्िाला वापरता येण्यासारख्या िोत्या. नायटरमधील नायरोजन 
आदण िवमेधील ज्वलनाला मदत न करणारा जवळ जवळ ऐशी टके्क भाग एकच िोत असे कॅव्िेस्न्टशने दसद्ध 
केले, त्यावळेी त्याने वापरलेली पद्धत, फक्त नायरोजनचे शोिण करण्यासाठी वापरता येत िोती. 
कॅव्िेस्न्डशच्या या पद्धतीत नायरोजन व ऑस्क्सजन याचं्या दमश्रणात दवदु्यत् स्फुप्रल्लग पाडत रादिल्यास, 
नायरोजन व ऑस्क्सजन याचं्यामध्ये रासायदनक अदभदक्रया िोऊन, नायरोजनचे ऑक्साइसड तयार िोतात. 
ते नायरोजनचे ऑक्साइसड अल्कली दवलयनात दवरघळतात व नायरोजनच्या ऑस्क्सकरण अदभदक्रयेत 
अदजबात भाग न घेतलेला वायु मागे रािातो. दुसऱ्या पद्धतीत, लाल िोइसपयंत मगॅ्नेदशयम तापवनू त्यावरून 
िवतेला नायरोजन खेळवल्यास, मगॅ्नेदशयम व नायरोजन यामध्ये रासायदनक अदभदक्रया िोऊन 
मगॅ्नेदशयम नायराइड तयार िोते व या रासायदनक अदभदक्रयेत भाग न घेतलेला वायु मागे रािातो. या 
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दोन्िी पद्धती वापरुन नायरोजनच्या ऑस्क्सकरण अदभदक्रयेत भाग न घेणारा वायु आम्िी दमळदवले. या 
वायुंची घनता मोजून पिाता, ती नायरोजनच्या घनतेच्या जवळ जवळ दीडपट असल्याचे ददसून आले व 
अशा प्रकारचा वायु वातावरणात जवळ जवळ एक टक्का असल्याचे आढळले. या वायुचे ऑस्क्सकरण िोत 
नािी प्रकवा त्याची मगॅ्नेदशयमबरोबर कोणतीिी रासायदनक अदभदक्रया िोत नािी. िा वायु रासायदनक 
अदभदक्रयेत भाग घेतो की नािी िे पािण्यासाठी आम्िी केलेल्या प्रयोगातून एकच दनष्ट्किस दनघाला. िा वायु 
रासायदनक अदभदक्रयेत भाग घेत नािी. रासायदनक अदभदक्रयेत भाग न घेण्याच्या त्याच्या प्रवृत्तीवरुन, 
आम्िी त्याचे आगसन असे नाव ठेवले. ग्रीक भािेत आगसन या शद्बाचा अथस आळशी, सुस्त प्रकवा दनरुत्सािी 
असा िोतो. 

 
३१ जानेवारी १८९५ रोजी, दब्रदटश असोदसएशनच्या ऑक्सफडस येथे भरलेल्या अधवशेनात लॉडस 

रॅले आदण दवल्यम रॅम्से यानी आपला शोध जािीर केला. यानंतर िवतेील सुस्त प्रकवा आळशी वायु दवियींचे 
संशोधन चालू ठेवनू िवते आगसन खेरीज िेदलयम, दनऑन, दक्रप्टॉन व क्झेनॉन िे वायु सूक्ष्म प्रमाणात 
असतात असे रॅम्सने शोधून काढले. या त्याच्या शोधाबद्दल दवल्यम रॅम्सेला १९०४ साली, रसायनशास्त्रातील 
संशोधनाबद्दल देण्यात येणारे नोबले पादरतोदिक दमळाले. 

 
वायुंच्या घनतेदवियी केलेल्या संशोधनातून, लॉडस रॅलेचे पुढील संशोधन सुरु झाले व ते रॉयल 

इस्न्स्टटू्यशनमध्येच पार पडले. ०.०१ ते १.५ दमलीमीटर दाबाखाली असणारे वायु बॉइलच्या दनयमाचे 
अगदी काटेकोरपणे पालन करतात असे लॉडस रॅलेने दसद्ध केले. वायुचे घनफळ, त्यावरील दाबाच्या व्यस्त 
प्रमाणात बदलते असा बॉइलचा दनयम आिे.  

 
संशोधनाचे पणरिाम 

 
लॉडस रॅलेच्या संशोधनाचा तात्काळ ददसून आलेला पदरणाम म्िणजे िेदलयम वायुचा शोध िोय. 

१८६८ साली सर नॉमसन लॉक्सर यानी खग्रास सूयस ग्रिणाच्या वेळी मुद्दाम प्रिदुस्थानात येऊन, सूयाच्या 
वातावरणाचा प्रकाशपट काढला िोता. त्या प्रकाशपटात आढळलेल्या कािी रेिा, त्यावळेी मादित 
असलेल्या कोणत्यािी मूलतत्वाच्या प्रकाशपटात दमळत नव्ित्या. तेव्िा सूयाच्या वातावरणात कािी तरी 
अज्ञात मूलतत्तव आिे व ते पृर्थ्वीतळावर नािी असा तकस  करून, त्या अज्ञात मूलतत्तवास लॉक्सरने ग्रीक 
भािेतील िेलॉस म्िणजे सूयस या नावापासून तयार केलेले िेदलयम िे नाव ददले. आगसनची कािी खदनजे व 
संयुगे आिेत की नािी याचा शोध घेत असता, रॅम्सने क्लीव्िाइट िे खदनज सल्फुदरक अम्लामध्ये 
दवरघळल्यावर दमळालेल्या वायुच्या प्रकाशपटाचा अभ्यास केला. तेव्िा त्या प्रकाशपटात आगंनच्या दवदशष्ठ 
रेिा दमळण्याऐवजी, िेदलयमच्या दवदशष्ठ रेिा आढळल्या. त्या वायुच्या रासायदनक गुणधमांचा अभ्यास 
केल्यावर व त्याचा अणुभार नक्की केल्यावर, त्याला आवतसनसारणीत िायिोजनच्या नंतरचे, शून्य गटातले 
स्थान देण्यात आले. 

 
िेदलयम वायु िा मुख्यत्व ेकरुन, युरॅदनयमच्या व थोरीयमच्या खदनजात दमळतो िे लक्षात घेऊन, 

रदरफोडस व सॉडी या शास्त्रज्ञद्वयाने, िा वायु दकरणोत्सगी मूलतत्तवाचं्या दवघटनाने दमळत असावा असे मत 
१९०३ मध्ये प्रगट केले. युरॅदनयममधून बािेर पडणाऱ्या अल्फा कणाचंा भार,िायिोजनच्या अणुभाराच्या 
चौपट आिे व िेदलयमचा अणुभार चार आिे िे समजून आल्याने, रदरफोडस व सॉडीचे मत ग्राह्य समजाव े
असे ठरले. अल्फा कण व िेदलयम-अणु याचंा अगदी जवळचा संबधं आिे िे १९०९ साली रदरफोडस व 
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रॉयड्स यानी एका प्रयोगाच्या आधारे दसद्ध केले. रेडीयममधून बािेर पडलेल्या अल्फा कण दनवात 
नदलकेत गोळा करून, नंतर त्याचंा प्रकाशपट काढल्यास, त्या प्रकाशपटात िेदलयमच्या दवदशष्ठ रेिा 
दमळतात असे त्यानी दाखदवले. िायिोजन अयनावर दजतका दवदु्यतभार असतो त्याच्या दुप्पट दवदु्यतभार 
अल्फा कणावर असतो िे या आधीच रदरफोडसने दसद्ध केले िोते. तेव्िा अल्फा कण म्िणजे दोन एकक 
धनदवदु्यतभार असलेले िेदलयम अणु असे आपोआपच दसद्ध िोत िोते. अल्फा कणावर दोन एकक 
धनदवदु्यतभार कसा येतो िे सागंण्यासाठी रदरफोडसने माडंलेली कल्पना मान्य झाली. िेदलयम अणुमधून 
दोन ॠणकण कािी कारणाने बािेर गेल्यास, मागे रादिलेल्या अवदशष्ट अणसु दोन एकक धनदवदु्यतभार 
येइसल व अशा तऱ्िेचा अवदशष्ट िेदलयम अणु म्िणजेच अल्फा कण असे मत त्याने व्यक्त केले िोते. अणुचंी 
रचना कशी आिे याचा दवचार करताना, अणुगभात अणुभाराच्या मूल्याइतके धनकण व अणुभार आदण 
अणुक्रमाकं याचं्या मूल्यातील फरकाइतके ऋणकण असतात. अणुगभावर अणकु्रमाकं संख्येइतका 
धनदवदु्यतभार असतो व अणगुभाबािेर असणारे ऋणकण अणुगभाभोवती दनरदनराळ्या कक्षात सतत दफरत 
असतात अशी अणुरचनेदवियीची उपपत्ती रदरफोडसने १९११साली माडंली. या उपपत्तीच्या आधारे दवचार 
करता, दोन ॠणकण िरवनू बसलेला िेदलयम अणु व रदरफोडसच्या उपपत्तीतील िेदलयमचा अणुगभस 
एकच िोत िे लक्षात येते. १९११ साली रदरफोडसने अणुरचनेदवियी माडंलेल्या उपपत्तीत सुधारणा िोत 
िोत, सध्या मान्य असलेली अणुरचनेदवियीची उपपत्ती दनघाली आिे. 

 
------------ 
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१९०५ 
 

णिणिंप िेंनाडय 
(१८६२-१९४७) 

 
“कॅथोड णकरिाणविर्ीच्र्ा संशोधनाबद्दिं पाणरतोणिक” 

 
चदरत्र 

 
७ जून १८६२ रोजी िंगेरीतील पॉझसॉनी गावी (सध्याचे नाव पे्रसबगस) दफदलप लेनाडसचा जन्म 

झाला. त्याच्याच गावातील व्िर्मजल क्लॅट या दशक्षकाच्या मागसदशसनाखाली त्याचे शालेय दशक्षण झाले. पढेु 
व्िर्मजल क्लॅटने व त्याने दमळून स्फुरदीती ी (फॉस्फोरेसन्स) दवियी संशोधन केले. बुडापेस्ट व स्व्िएन्ना 
येथील दवद्यापीठात त्याने भौदतकीशास्त्राचा अभ्यास केला. पदव्युत्तर अभ्यास त्याने बर्मलन दवद्यापीठात 
िेल्मिोल्ट्ट्झच्या मागसदशसनाखाली व त्यानंतर िायडेलबगस दवद्यापीठात दक्वन्के व बुन्सेन याचं्या 
मागसदशसनाखाली केला, आदण १८८६ मध्ये िायडेलबगस दवद्यापीठाची पी. एच् डी. पदवी संपादन केली. 
१८९३ मध्ये त्याने िीनदरच िटसझचा सिाय्यक म्िणून अध्यापन कायास सुरवात केली. १८९४ मध्ये त्यास 
बे्रस्लॉ दवद्यापीठात प्राध्यापक नेमण्यात आले. एक विानंतर तो आकेन दवद्यापीठात गेला. १८९६ मध्ये 
िायडेलबगस दवद्यापीठाने भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणून त्याची नेमणूक केल्याने तो िायडेलबगसला 
परतला. तेथे दोन वि ेकाम केल्यानंतर कील दवद्यापीठाने त्यास बोलावनू घेतले. कील दवद्यापीठात त्याने 
१९०७ पयंत काम केले. १९०७ साली प्रो. प्रक्वके कायसदनवृत्त झाल्यानंतर, त्याचं्या जागेवर िायडेलबगस 
दवद्यापीठाने त्याची नेमणूक केली. त्यामुळे तो िायडेलबगसला पनु्िा एकदा परतला िायडेलबगसला १९०७ 
साली आल्यापासून, १९३१ मध्ये कायसदनवृत्त िोइसपयंत त्याने त्याच दवद्यापीठात अध्यापन व संशोधन कायस 
केले. १९०९ साली िायडेलबगस दवद्यापीठाने रेदडऑलॉदजकल इस्न्स्टटू्यटची स्थापना केली व लेनाडंला 
त्या इस्न्स्टटू्यटच्या संचालक पदावर नेमले. २० मे १९४७ रोजी दफदलप लेनॉडसने इिलोकचा दनरोप 
घेतला. 

 
लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास रमफोडस पदक व अमेदरकेच्या फॅ्रॅं कदलन सोसायटीने फ्रॅं कदलन 

पदक बिाल केले िोते. 
 
त्याचे पदिले संशोधन खाली पडणाऱ्या जलप्रबदुतील कंपने या दवियावर िोते. त्यानंतर नीलातीत 

दकरणादवियीच्या संशोधनाचे त्याला आकिसण वाटले. घन पदाथांवर नीलातीत दकरणाचंा पदरणाम या 
दवियावर त्याने ज्योदतिशास्त्रज्ञ मकॅ्स वुल्फ याचं्या सिकायांने संशोधन करुन, त्या संशोधनाचे दनष्ट्किस 
१८८९ मध्ये प्रदसद्ध केले. नीलातीत दकरणाचंा वायुवर पदरणाम या दवियावर संशोधन करुन, त्याचे दनष्ट्किस 
त्याने१९०० साली प्रदसद्ध केले. खाली पडणाऱ्या पाण्यात िोणारी दवदु्यत दनर्ममती, प्रकाशामुळे िोणारी 
दवदु्यत दनर्ममती (फोटो-इलेस्क्रक पदरणाम) व ज्योतींची दवदु्यतविन क्षमता या दवियावरिी त्याने संशोधन 
केले आिे. 

 
त्यानंतर कॅथोड दकरण दवियक संशोधनाव्यदतदरक्त त्याचे दुसरे मित्वाचे संशोधन स्फुरदीती ीदवियी 

आिे व ते त्याने आपले एक वळेचे दशक्षक क्लॅट याचं्या सिकायाने केले आिे कॅस्ल्शयम सल्फाइसड व इतर 
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तत्सम स्फुरदीती ीचा गुणधमस दाखदवणाऱ्या पदाथातील अदतसूक्ष्म प्रमाणातील ताम्र, दबस्मथ प्रकवा 
मॅंगनीजच्या अशुद्धतेवर त्या पदाथांची स्फुरदीती ी अवलंबून असते स्फुरदीती ीचा गुणधमस असणाऱ्या 
पदाथांतील ताम्र, दबस्मथ प्रकवा मॅंगनीजची अशुद्धता कािी ठरादवक प्रमाणात असल्यास स्फुरदीती ीची 
(अंधारात दमळणाऱ्या प्रकाशाची) तीव्रता जास्तीत जास्त असते. िी अशुद्धता त्या ठरादवक प्रमाणािून 
जास्ती प्रकवा कमी झाल्यास, स्फुरदीती ीची तीव्रता कमी िोते असे लेनाडस व क्लॅट यानी दसद्ध केले. 
यादशवाय कॅस्ल्शयम सल्फाइसड, स्रॉस्न्शयम सल्फाइसड व बेदरयम सल्फाइसड या मृद  धातंुच्या सल्फाइसडवरील 
दाब वाढदवत गेल्यास, त्याचंा स्फुरदीती ी गुणधमस कमी िोत िोत नष्ट िोतो असेिी या संशोधक द्वयाने 
दाखदवले. िे सवस संशोधन लेनाडसने १९०४ साली प्रदसद्ध केले आिे. कािी दवदशष्ट पदाथस स्फुरदीती ीचा 
गुणधमस कसा व का दाखदवतात यादवियी त्याने १९०५ मध्ये एक उपपत्ती माडंली. लेनाडसने माडंलेली िी 
उपपत्ती मान्य झाली असून, स्फुरदीती ीदवियी दुसरी वगेळी उपपत्ती माडंण्यात आलेली नािी. लेनाडसच्या 
उपपत्तीप्रमाणे स्फुरदीती ीमान पदाथावर प्रकाश पडल्यावर त्या पदाथात सूक्ष्म अशुद्धतेच्या रूपात असणाऱ्या 
अणुतून ऋणकण बािेर पडू लागतात. नंतर तो पदाथस अंधारात ठेवल्यावर, बािेर पडलेले ॠणकण त्या 
पदाथाकडे परतू लागतात व त्यामुळे तो पदाथस प्रकाशमान िोतो. पदाथातून ऋणकण कां व कसे बािेर 
पडतात व का ंव कसे परततात या दक्रया मात्र अद्यादपिी नीट समजून आल्या नािीत.  

 
पाणरतोणिकास पात्र ठरिेंिें संशोधन 

 
१८७९ साली इंग्लडमधील प्रख्यात संशोधक सर दवल्यम कू्रक्स यानी ‘पदाथांची चवथी अवस्था’ या 

नावाखाली एक संशोधन दनबंध प्रदसद्ध केला. त्या संशोधन दनबधाचे जमसन भािातंर १८८० साली 
लाइस्प्झगमध्ये प्रदसद्ध झाले. कॅथोड दकरणादवियीच्या दनबंधाचे जमसन भािातंर वाचनू, लेनाडसच्या मनात 
कॅथोड दकरणादवियी खूपच औत्सुक्य दनमाण झाले व त्याने कॅथोड दकरणादवियी संशोधन करायला 
सुरवात केली. या आधी दिा वि े म्िणजे १८६९ च्या सुमारास, दवसजसन नदलकेतील दाब एक 
दमलीमीटरिून कमी ठेवनू मग तीमधून दवदु्यतविन केल्यास, कॅथोडपासून (ॠणदवदु्यत अग्रापासून) दफकट 
दनळा प्रकाश दनघत असल्याचे दिटाफस  या संशोधकाने नमूद केले िोते या दनळ्या प्रकाशात एखादी वस्तु 
ठेवल्यास, त्या वस्तुची छाया, दवसजसन नदलकेच्या ज्या भागावर तो दनळा प्रकाश पडतो, त्या भागावर ददसू 
लागते असेिी दिटॉफस ला आढळले िोते. ॠणदवदु्यत-अग्रापासून दनघणारा प्रकाश िा नेिमीच्या इसथरमधील 
लिरीसारखा आिे असे समजून गोल्डस्टीनने त्या प्रकाशास कॅथोडेन-स्रालेन म्िणजे कॅथोड-दकरण असे 
नाव ददले. कॅथोडपासून दनघणाऱ्या या कॅथोड दकरणावर चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम घडवनू आणल्यास, 
चुंबकीय के्षत्राच्या ददशपे्रमाणे कॅथोड दकरण जाण्याच्या ददशते बदल िोऊन, ते सरळ न जाता 
वळतात.कॅथोड दकरण ॠणदवदु्यतभार धारण करणारे वगेवान कण आिेत असे धरल्यास, कॅथोड दकरण 
चुंबकीय के्षत्रामुळे एका दवदशष्ट ददशलेा का वळतात याचे स्पष्टीकरण दमळते. असे मत कू्रक्सने प्रदर्मशत केले 
िोते. त्यामुळे कॅथोडपासून प्रकवा ॠणदवदु्यत-अग्रा-पासून दनघालेले िे वगेवान कण, धन द्रव व वायु या 
स्स्थतीतील कोणत्यािी स्स्थतीत नसून, ते एका नव्या चौर्थ्या अवस्थेत असणाऱ्या वस्तुमात्रात मोडतात अशी 
कू्रसने आपली समजूत करुन घेतली िोती. १८९० मध्ये सर ऑथसर शुस्टर या शास्त्रज्ञाने कॅथोड दकरण िे 
दवदु्यतभारवािी कण आिेत असे धरुन, कणावरील दवदु्यतभार व कणाचा भार याचें परस्पर प्रमाण माजले 
िोते. दवदु्यत दवभाजनात दमळणाऱ्या िायिोजन अयनाचा दवदु्यतभार व त्या अयनाचा भार याचं्या परस्पर 
प्रमाणाच्या जवळ जवळ पाचश ेपट, कॅथोड दकरणातील कणावरील दवदु्यतभार व कणाचा भार याचें परस्पर 
प्रमाण असते असे शुस्टरला आढळले िोते. कॅथोड दकरण अत्यंत पातळसोन्याच्या प्रकवा अॅल्युदमदनयमच्या 
पत्र्यातून आरपार पलीकडे जाऊ शकतात असे १८९२ साली िीनदरच िटसझने दसद्ध केले. िटसझचा शोध 
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समजून आल्याने, लेनाडसने चार विापूवीच सुरू केलेल्या कॅथोड दकरण दवियक संशोधनास वगेळेच वळण 
दमळाले. िा प्रकार कसा घडला ते त्याने नोबले पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर ददलेल्या व्याख्यानात 
सादंगतले आिे. त्या दवियाशी संबदंधत तेवढा भाग या दठकाणी उद धृत केला आिे. मूळ व्याख्यान जमसन 
भािेत आिे. 

 
‘सव्वीस विापूवी माझ्या संशोधनास सुरवात झाली.’ कू्रक्स कॅथोड दकरणानंा ‘प्रकाशमय वस्तुमात्र’ 

म्िणत असे. कू्रक्सने या प्रकाशमय वस्तुमात्राबद्दल ददलेले एक व्याख्यान माझ्या वाचनात आले आदण त्या 
व्याख्यानाने मी चागंलाच प्रभादवत झालो. कू्रक्सने केलेले प्रयोग तुम्िा सवांना मािीत आिेतच त्यातील 
मित्वाच्या मुद्दयाचंी मी आपल्याला आठवण करून देणार आिे. आतील सवस वायु जवळ जवळ काढून 
टाकल्याने, आता जवळ जवळ दनवातमय असलेली काचेची दवसजसन नदलका, जेथून कॅथोड दकरण 
दनघतात ती ॠण दवदु्यत-भारवािी धातुची पट्टी, ऋणदवदु्यत अग्र प्रकवा कॅथोड, कॅथोड जाण्याच्या मागात 
ठेवलेला क्रॉस आदण दवसजसन नदलकेच्या अंतभागावर जेथे कॅथोड दकरण आदळतात तो स्फुरदीती ीमय 
झालेला भाग आदण त्या भागावरील क्रॉसची छाया या गोष्टी आपल्या पदरचयाच्या आिेत. 

 

 
आकृती -१ 

कू्रक्सचा प्रर्ोग. कॅथोड णकरिामुळे णमळािेंिंी क्रॉसची छार्ा. 
 

दवसजसन नदलकेजवळ चुंबक आणल्यास, क्रॉसच्या छायेत बदल िोतो व त्यामुळे कॅथोड दकरण 
जाण्याच्या ददशवेर चुबंकीय के्षत्राचा पदरणाम िोऊन तीत फरक िोतो असे अनुमान दनघते. प्रकाशदकरण 
जाण्याच्या ददशते चुंबकीय के्षत्राचा कािीिी पदरणाम िोत नािी िे आपल्याला मादित आिे. आठवणीसाठी 
कू्रक्सच्या प्रयोगाची आकृती पान नं. ४६ वर ददली आिे. 

 
कू्रक्सच्या प्रयोगाने, माझे कॅथोड दकरण दवियक कुतुिल जागतृ झाले. पण त्या दकरणादवियी 

कािी प्रयोग करण्याची मला संधी दमळाली नािी. 
 
त्यानंतर प्रो. दक्वन्के याचंा सिाय्यक झाल्यानंतर, उत्तम प्रकारचा दनवात देऊ शकेल असा पंप 

तयार करण्याची मला सधंी व आर्मथक सिाय्य दमळाले. त्यानंतर मला कॅथोड दकरणादवियी कािी प्रयोग 
करुन पािाणे शक्य झाले. कॅथोड दकरण दवसजसन नदलकेतून बािेरच्या िवते आणता आले तर 
त्याचं्यादवियी आणखी कािी व जास्त समाधानकारक प्रयोग करुन पािाता येतील असे माझ्या मनात आले 
व त्या दृष्टीने मी प्रयत्न सुरू केले. दवसजसन नदलकेतून कॅथोड दकरण बािेरच्या िवते आणायचे असल्यास, 
जीतून कॅथोड दकरण बािेर येऊ शकतील पण जीतून बािेरची िवा दवसजसन नदलकेत जाणार नािी  अशा 
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प्रकारची छोटीशी दखडकी, दवसजसन नदलकेस बसदवणे आले. जीतून िवा सुद्धा आत जाऊ शकणार नािी 
अशी िवाबंद दखडकी दवसजसन नदलकेला बसदवल्यास व कॅथोड दकरण प्रकाशमय वस्तुमात्र असल्यास, ते 
दकरण तीतून बािेर पडणार नािीत िे उघड िोते. पण इसलिाडस वीडेमानच्या म्िणण्याप्रमाणे, कॅथोड दकरण 
नीलातीत दकरणासारखी कंपने असल्यास, ते दकरण िवाबंद दखडकी दवसजसन नदलकेस बसदवल्यानंतरिी, 
त्या दखडकीतून बािेर येणे शक्य िोते. सरतेशवेटी क्वाटसझमधून प्रकवा गारगोटीमधून कोणत्यािी प्रकारचे 
प्रकाशदकरण आरपार जाऊ शकत असल्याने, गारगोटीचा लिानसा तुकडा दवसजसन नदलकेच्या 
दखडकीच्या जागी बसवनू, कॅथोड दकरण दनर्ममतीचा प्रयोग करावा असे मी ठरवले. दवसजसन नदलकेत 
कॅथोड दकरण आदळण्याच्या जागी मी २.४ दमलीमीटर जाडीची क्वाटसझची  दखडकी बसदवली व कॅथोड 
दकरण दनर्ममती केली. पण त्या क्वाटसझच्या दखडकीतून कॅथोड दकरण बािेर येण्याची कािी दचन्िे ददसेनात. 
क्वाटसझ दखडकीबािेर स्फुरदीती ी आढळली नािी प्रकवा दवदु्यतभारवािी असे कािीिी आढळले नािी त्याचा 
अथस कॅथोड दकरण प्रकाशलिरी नसून, ॠणदवदु्यतभारवािी कण िोत असे आपोआपच दसद्ध झाले. 

 
त्यानंतर कॅथोड दकरण दवसजसन नदलकेबािेर आणण्याचा प्रयत्न मी चार एक वि ेतरी केला नािी 

१८९२ मध्ये अशा प्रकारचा प्रयत्न करण्याची शक्यता मला प्राती  झाली. मी त्यावळेी प्रो. िटसझ याचंा 
सिाय्यक म्िणून काम करीत िोतो. सोन्याच्या, रुप्याच्या प्रकवा अॅल्युदमदनयमच्या सुवणसवखाइतक्या 
जाडीच्या अत्यंत पातळ पत्र्यातून कॅथोड दकरण आरपार जाऊ शकतात असे प्रो. िटसझना प्रयोगातंी समजून 
आले. एक ददवस िे दसद्ध करणारा प्रयोग त्यानी मला दाखदवला. युरॅदनयम काचेचा तुकडा, 
अॅल्युदमदनयमच्या वखाने पूणस झाकून, तो तुकडा त्यानंी दवसजसन नदलकेत, कॅथोड दकरण आदळतात त्या 
जागी ठेवला. कॅथोड दकरणाचंी दनर्ममती झाल्यानंतर, ते दकरण अॅल्युदमदनयमच्या वखातून आरपार येऊन, 
युरॅदनयम काचेच्या तुकड्यावर आदळले व तो तुकडा स्फुरदीती ीमान झाला. 

 
नंतर मी तोच प्रयोग पुन्िा करून पादिला. कॅथोड दकरण थाबंवणे िे माझे उदद्दष्ट नव्िते, तर ते 

कॅथोड दकरण दवसजसन नदलकेबािेर िवते दमळदवणे िे माझे उदद्दष्ट िोते. धातुच्या वखाचे तुकडे एकावर एक 
ठेवनू, वखांच्या दकती तुकड्यानी कॅथोड दकरण पूणसपणे अडवले जातात िे मी प्रथमतः पादिले धातुच्या 
वखाचे दिा ते पधंरा तुकडे एकावर एक ठेवनू धातुच्या पत्र्याची जाडी वाढवली तरी कॅथोड दकरण त्यातून 
आरपार जाऊ शकतात असे मला आढळले. त्यानंतर त्या १०-१५ तुकड्याचं्या एकंदर जाडीइतक्या 
जाडींचा धातुचा पत्रा घेऊन त्यामधून कॅथोड दकरण आरपार जाऊ शकतात ते मी नक्की केले. यानंतर त्या 
जाडीचा पत्रा दनवातास तोंड देऊ शकतो की नािी ते मी पादिले. धातुच्या पत्र्याचे के्षत्रफळ अगदी थोडे 
असल्यास, धातुचा पातळ पत्रासुद्धा दनवातास तोंड देऊ शकतो असे मला आढळले. मग मी दवसजसन 
नदलकेत कॅथोड दकरण आदळण्याच्या जागी एक लिानसे भोक पाडून, ते भोक अॅल्युदमदनयमच्या पातळ 
पत्र्याने बंद केले व त्या पत्र्याच्या बािेरच्या बाजूस स्फुरदीती ीमान िोऊ शकतील असा मृद  धातु क्षाराचंा लेप 
ददला. दवसजसन नदलकेत कॅथोड दकरणाचंी दनर्ममती केल्यावर, ते अॅल्युदमदनयम धातंुच्या पत्र्यातून बािेर 
आले व त्याचं्यामुळे मृद  धातु क्षाराचंा थर स्फुरदीती ीमान झाला. सुरेखशी स्फुरदीती ी त्या क्षारामध्ये ददसत 
िोती ! मृद  धातु क्षाराचं्या लेपाची जागा दवसजसन नदलकेपासून कमी जास्त अतरावर ठेवनू, मी पुन्िा पुन्िा 
प्रयोग करुन पादिला. कॅथोड दकरण दवसजसन नदलकेबािेर दमळवता येतात, इतकेच नािी तर ते िवते 
कािी अंतरापयंत जाऊ शकतात असे माझ्या प्रयोगाने दसद्ध झाले. 

 
------------- 



 

अनुक्रमणिका 

कॅथोड दकरण बािेर िवते आणता येतील अशा तऱ्िेची वगेळी दवसजसन नदलका वापरुन, िवते 
आणलेल्या कॅथोड दकरणाचंा लेनाडसने अगदी तपशीलवार अभ्यास केला. िवेत आलेल्या कॅथोड 
दकरणाचं्या मागात स्फुरदीती ीमान िोऊ शकेल असा पडदा ठेवला व कॅथोड दकरण त्या पडद्यावर पडल्यावर 
त्यातून िोणाऱ्या स्फुरदीती ीची तीव्रता तो पडदा दवसजसन नदलकेतील लिानशा गवाक्षापासून दनरदनराळ्या 
अंतरावर ठेवनू मोजली. स्फुरदीती ीमान िोऊ शकणारा पडदा, दवसजसन नदलकेतील अॅल्युदमदनयम 
गवाक्षापासून आठ सेन्टीमीटर अंतरावर असल्यास, पडदा मुळीसुद्धा स्फुरदीती ीमान िोत नािी असे आढळून 
आले- म्िणजे कॅथोड दकरण िवते आठ सेन्टीमीटरिून जास्त अंतर जाऊ शकत नािी असे त्याने दसद्ध 
केले. नंतर त्याने दनरदनराळ्या पदाथांची कॅथोड दकरण दवियीची पारदशसकता मोजली. कॅथोड दकरण 
शोिण्याची शदक्त पदाथाप्रमाणे दभन्न असतेच असे नािी तर ती पदाथाच्या घनतेवर अवलंबून असते. पदाथस 
दजतका जास्त घन दततकी त्याची कॅथोड दकरण शोिण करण्याची शदक्त जास्त असे त्यास आढळले. 
सारख्याच जाडीचे धातुचे पते्र कॅथोड दकरण शोिण करण्यासाठी वापरले, तर अॅल्युदमदनयमच्या पत्र्यापेक्षा 
चादंीच्या पत्र्याची शोिण शदक्त जास्त व चादंीच्या पत्र्यापेक्षा सोन्याच्या पत्र्याची शोिण शदक्त जास्त असे 
आढळते. एकाच घनतेचे दनरदनराळे पदाथस कॅथोड दकरणाचें शोिण करण्यासाठी वापरले, तर दनरदनराळ्या 
पदाथांचे सारख्याच जाडीचे पते्र, कॅथोड दकरणाचें शोिण एकच प्रमाणात करतात, असेिी त्याला 
आढळले. यानंतर १९०३ साली केलेल्या संशोधनात त्याला असे आढळले की कॅथोड दकरणाचंी गती जशी 
वाढत जाते तशी ते दकरण शोिले जाण्याची शक्यता कमी िोत जाते. 

 
१८८७ मध्ये िटसझने केलेल्या संशोधनाचा आधार घेऊन, १८८८ मध्ये दवल्िेल्म िॉलवॉक्स याने 

दवदु्यत कमान वापरुन दमळणाऱ्या प्रकाशाचा दवदु्यतभारवािी पदाथावर काय पदरणाम िोतो यादवियी 
संशोधन केले. दवदु्यतकमानीपासून येणाऱ्या प्रकाशामुळे ऋणदवदु्यतभारवािी जस्ताच्या पट्टीवरचा दवदु्यतभार 
कमी िोतो. पण तीच पट्टी धनदवदु्यतभारवािी असल्यास, दवदु्यतकमानीपासून येणाऱ्या प्रकाशाचा पट्टीवरील 
दवदु्यतभारावर कािीिी पदरणाम िोत नािी असे त्यास आढळले. िे असे का िोते याचे कारण त्याला सागंता 
येइसना. नीलातीत प्रकाशाचा िा कािी तरी पदरणाम आिे असा त्याने अंदाज केला. प्रकाशाचा िा पदरणाम 
फोटो-इलेक्रीक पदरणाम म्िणतात. या फोटो-इलेक्रीक पदरणामादवियी संशोधन कराव े असे लेनाडसने 
ठरवले व १८८९ मध्ये वुल्फ या शास्त्रज्ञाच्या सिकायाने त्याने िायडेलबगस येथे याच दवियावर संशोधन 
केले. कॅथोड दकरणादवियी संशोधन करीत असता, दवसजसन नदलकेला बसदवलेल्या अॅल्युदमदनयम 
गवाक्षाजवळची िवा दवदु्यतविनक्षम िोते असे त्याला आढळले िोते. त्यामुळे नीलातीत दकरण धातुच्या 
पट्टीवर पडल्यास, तेथे कॅथोड दकरणाचंी दनर्ममती िोत असावी असा त्याने अंदाज केला. आपला अंदाज 
खरा आिे की नािी िे पािाण्यासाठी त्याने एक जरा वगेळ्या प्रकारचा प्रयोग करून पादिला. दनवांत 
नदलकेत नीलातीत दकरण येतील याची त्याने प्रथमतः व्यवस्था केली. िे नीलातीत दकरण दनवात नदलकेत 
४५° अंशाचा कोन करुन ठेवलेल्या धातुच्या पट्टीवर पडत िोते. धातुच्या पट्टीवर पडणारे दकरण परावतसन 
िोऊन जाण्याच्या मागात, त्याने दुसरी एक लिानशी धातुची पट्टी ठेवली व ती पट्टी इलेक्रोमीटरला 
(दवदु्यतमापीला) जोडली. दनवात नदलकेतील कलत्या धातुपट्टीवर नीलातीत दकरण पडल्याबरोबर, 
बािेरची धातुपट्टी (परावर्मतत दकरणाचं्या मागातली) ऋणदवदु्यतभारवािी झाल्याचे त्यास ददसून आले. 
बािेरच्या धातुपट्टीशी काटकोन करील अशी आणखी एक धातुपट्टी ठेवली व दनवात नदलकेतून बािेर 
पडणाऱ्या दकरणावर चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम घडवनू आणला तर या दुसऱ्या धातुपट्टीवर ॠणदवदु्यतभार 
आल्याचे ददसून आले. दनवात नदलकेतून बािेर पडणाऱ्या दकरणावर चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम व कॅथोड 
दकरणावरील चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम यात पूणस साम्य िोते. दनवांत नदलकेतून परावर्मतत िोऊन बािेर 
पडणाऱ्या प्रकाशातील कणावरील दवदु्यतभार व त्या कणाचंा भार याचें परस्परप्रमाणिी लेनाडसने मोजले. 



 

अनुक्रमणिका 

तेव्िा ते परस्परप्रमाण आदण कॅथोड दकरणातील कणावरील दवदु्यतभार व त्या कणाचंा भार याचें 
परस्परप्रमाण एकच असल्याचे त्यास आढळले. तेव्िा नीलातीत दकरण धातुपट्टीवर पडल्यावर, तीमधून 
कॅथोड दकरण बािेर पडतात िा आपला अंदाज खरा आिे याबद्दल त्याची खात्री झाली. दनवात नदलकेबािेर 
ठेवलेली धातुपट्टी ॠणदवदु्यतभारवािी केल्यास, दनवात नदलकेतून बािेर पडणारे दकरण मागे लोटले 
जातात. बािेरच्या धातुपट्टीवरील ॠणदवदु्यतभार वाढदवत गेल्यास, दनवात नदलकेतील कलत्या 
धातुपट्टीपयंत दकरण जाऊन तेथून ते,नीलातीत दकरण जेथून दनघाले तेथपयंत जाऊन पोचतात असे त्यास 
आढळले. दनवात नदलकेबािेरील धातुपट्टी धनदवदु्यतभारवािी केल्यास, दनवात नदलकेतील कलत्या 
धातुपट्टीपासून दनघणाऱ्या दकरणाचंा वगे वाढतो असेिी त्यास आढळले. अशा रीतीने त्या दकरणाचं्या वगेाचे 
दनयतं्रण कसे कराव,े ते लेनाडसने ठरदवले. फोटो इलेक्रीक पदरणाम का घडून येतो याचे स्पष्टीकरणिी 
लेनाडसने ददले आिे. त्याच्या मते, नीलातीत दकरण धातुवर पडल्यावर, त्या धातुच्या अणुमध्ये असलेल्या 
क्वाटंची कंपने वाढू लागतात व कंपने अदधक तीव्र स्वरुपाची झाल्यास, अणुमधून क्वाटं बािेर पडू लागतात. 
बािेर वगेाने येणाऱ्या क्वाटंचे समजून येणारे स्वरुप म्िणजे कॅथोड दकरण िोत. (ॠणकण प्रकवा इलेक्रॉन 
या अथी लेनाडसने क्वाटं िा शद्ब योजला आिे. क्वाटंम् उपपत्तीमध्ये ऊजेचे एकक या अथी एकवचनी क्वाटंम् 
व अनेकवचनी क्वाटंा िे शद्ब व लेनाडसचा क्वाटं िा अगदी संपूणसपणे दभन्न अथाचे शद्ब आिेत.) 

 
वस्तुमात्राच्या अत्यंत सूक्ष्म कणावर दवदु्यतभार असतो या दवधानाला मान्यता देणारी 

दवदु्यतस्वरुपादवियीची उपपत्ती लेनाडसला मान्य नव्िती. कॅथोड दकरण म्िणजे ॠणदवदु्यतभारवािी वगेवान 
कणाचंा झोत असे तो मानीत नव्िता. वस्तुमात्रातून सरळ दमळणारी ॠणदवदु्यत म्िणजे कॅथोड दकरण असा 
त्याचा समज िोता.वस्तुमात्राच्या जोडीने प्रकवा त्याच्या सिवासात धनदवदु्यत दमळत असल्याने, 
वस्तुमात्राच्या ज्या कणामधून ऋणदवदु्यत काढून घेतली आिे, ते कण म्िणजे धनदवदु्यत असे तो मानत असे. 
त्याउलट दवदु्यत अखंड प्रकवा दनत्य स्वरुपी नसून दवयुक्त स्वरुपी आिे त्याचे मत िोते. १८८५ मध्ये 
िेल्मिोल्ट्ट्झने दवदु्यतस्वरूपादवियी आपले मत माडंले िोते. दवदु्यत दवयुक्त स्वरुपी असून, एलेमेन्टॉर 
क्वाटेंन (प्राथदमक कण) एकत्र येऊन दवदु्यत तयार िोते असे िेल्मिोल्ट्ट्झचे मत िोते लेनाडसच्या मते 
िेल्मिोल्ट्ट्झचे एलेमेन्टॉर क्वाटेंन दवदु्यतशक्तीची फक्त कें दे्र िोत. मग त्या कें द्राना कािीिी नाव ददले तरी 
चालेल. जे. जे. थॉमसनने ऋणदवदु्यतभारवािी कणानंा कॉप्युसस्कल असे नाव ददले. त्याच कणानंा केस्ल्व्िन 
इलेक्रायन म्िणतो. तर लॉरेन्ट्ट्झ व झीमान यानी त्या कणाचें इलेक्रॉन िे नाव रूढ केले. त्याच कणानंा 
लेनाडसने क्वाटेंन िे नाव ददले. अशा रीतीने, एलेमेन्टॉर क्वाटेंन (प्राथदमक कण), कॉप्युसस्कल, इलेक्रायन, 
क्वाटेंन आदण इलेक्रॉन िी एकाच कणाची दवदवध नाव ेिोत. या दवदवध नावापैकी इलेक्रॉन िे एकच नाव 
सध्या वापरण्यात येते. 

 
कॅथोड दकरणादवियीच्या प्रयोगावरून व ते दकरण अदतशय सुलभतेने जाऊ शकतात यावरुन, 

लेनाडस अशा दनष्ट्किाला आला की अणु म्िणजे बिुतेक सवस मोकळी जागा असली पादिजे. एक घन मीटर 
प्लॅदटनम धातु घेतल्यास, ज्यातून कॅथोड दकरण जाऊ शकणार नािीत असा भाग त्यात फक्त एक घन 
दमलीमीटर एवढाच असेल. एक अणु घेतल्यास, त्यामध्ये एक दवदु्यत क्वाटं म्िणजे अणतुील 
ॠणदवदु्यतशक्तीचे एक केन्द्र असले पादिजे अणुतील दवदु्यतशक्तीच्या के्षत्राने अणचुा व्यास ठरत असतो. 
अणुचा एकदत्रत दवचार केल्यास, अणुवर कोणतािी व कसलािी दवदु्यतभार असत नािी. 
वस्तुमात्राव्यदतदरक्त धनदवदु्यत असूच शकत नािी असे लेनाडसचे मत असल्याने अणुमध्ये क्वाटंवरील 
ऋणदवदु्यतभाराइतकाच धनदवदु्यतभार असलेले कािी तरी असले पादिजे असे त्याला वाटत िोते. 
अणुमधील ऋणदवदु्यतभारवािी क्वाटं व धनदवदु्यतभारवािी वस्तुमात्र या जोडीला त्याने डायनादमड असे 
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नाव ददले. अणुरचनेदवियींची लेनाडसची मते या दठकाणी मुद्दाम ददली आिेत. सत्तर विापूवी अणुरचनेदवियी 
शास्त्रज्ञाचें कयास कोणत्या प्रकारचे िोते िे त्यावरुन कळू येइसल. 

 
संशोधनाचा पणरिाम 

 
अणुच्या रचनेदवियी लेनाडसने माडंलेले दवचार, त्याचं्या मूळ स्वरुपात जसेच्या तसे मान्य झालेले 

नािीत. त्यात सुधारणा िोत जाऊन, ते दवचार जास्त काटेकोर झाले. अणुला कािीतरी अंतगसत रचना 
असली पादिजे, अणुमध्ये खूपच मोकळी जागा असली पादिजे असे मत लेनाडसने प्रथमतःच माडंले. फोटो-
इलेस्क्रक पदरणाम कसा घडून येतो या दवियीचे त्याने ददलेले स्पष्टीकरण मान्य झालेले आिे. लेनाडसच्या 
स्पष्टीकरणानंतर, जे. जे. थॉमसनने फोटो-इलेस्क्रक पदरणामादवियी स्पष्टीकरण ददले आिे व ते 
लेनाडसच्या स्पष्टीकरणाशी बरेच दमळते जुळते आिे. 
 

  
जोसेि जॉन थॉमसन अल्बटय अब्राहम मार्केिंसन 

 

 
गॅणब्रर्िं णिंपमन गुन्ड्लिंल्मो माकोनी 
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१९०६ 
 

जोसेि जॉन थॉमसन 
(१८५६-१९४०) 

 
 “वारु्मधून णवदु्यतवहनाणविर्ीच्र्ा ताणववकव प्रार्ोणगक संशोधनाबद्दिं पाणरतोणिक” 

 
चदरत्र 

 
इंग्लंडच्या मचेॅस्टर शिराजवळील चेथमॅ िॉल येथे, १८ दडसेंबर १८५६ रोजी जोसेफ जॉन 

थॉमसनचा जन्म झाला. मचेॅस्टरमधील ओवने्स कॉलेजमध्ये दशकत असता, त्या संस्थेतील भौदतकीशास्त्राचे 
प्राध्यापक बाल्फोर स्ट्युअटस याचं्या व्यदक्तमत्वाने आकर्मित िोऊन, त्याने अदभयादंत्रकी शाखेचा अभ्यासक्रम 
सोडून भौदतकीशास्त्राचा अभ्यास सुरू केला. १८६६ मध्ये त्याने केस्म्ब्रजच्या दरदनटी कॉलेजमध्ये प्रवशे 
दमळदवला. यानंतर अधून मधून अमेदरकन दवद्यापीठाना भेट देण्यात गेलेला काळ सोडून, त्याने सारे 
उवसदरत आयुष्ट्य केस्म्ब्रजमध्येच घालदवले. केस्म्ब्रज दवद्यापीठात दशकत असता, वीस विापूवी लॉडस रॅलेने 
जसा डॉ. राउथ याचं्या मागसदशसनाखाली गदणतशास्त्राचा अभ्यास केला, तसाच थॉमसननेिी डॉ. राउथ 
याचं्या मागसदशसनाचा लाभ घेतला. १८८० मध्ये पदवीधर िोताना, मथेॅमदॅटकल रायपॉसच्या 
(गदणतशास्त्रातील अदंतम पदरके्षच्या) पदरके्षत तो दुसरा रॅॅंग्लर म्िणून उत्तीणस झाला. त्याच विी त्याची 
दरदनटी कॉलेजमध्ये फेलो म्िणून दनवड झाली. १८८४ मध्ये लॉडस रॅलेने कॅव्िेस्न्डश प्रयोगशाळेच्या 
संचालकपदाचा राजीनामा ददल्यानंतर, वयाच्या फक्त सत्तादवसाव्या विी त्याची त्या प्रयोगशाळेच्या 
संचालकपदी नेमणूक झाली. त्याच्या अत्युत्तम संचालकत्वाखाली कॅव्िेस्न्डश प्रयोगशाळा शास्त्रीय जगतात 
मोठ्या नावलौदककास चढली व जगातल्या दनरदनराळ्या देशातून उत्सािी, तरूण शास्त्रज्ञ त्याच्या 
मागसदशसनाचा लाभ घेण्यासाठी कॅव्िेस्न्डश प्रयोगशाळेत आले. संचालकाचे काम सभंाळून, त्याने १९०५ ते 
१९१८ या काळात, लंडनच्या रॉयल इस्न्स्टटू्यटमध्ये दवज्ञानशाखेचा प्राध्यापक म्िणनू काम पादिले. १९१८ 
मध्ये केस्म्ब्रजच्या दरदनटी कॉलेजच्या प्रमुखपदावर नेमण्यात आले तेव्िा कॅव्िेस्न्डश प्रयोगशाळेच्या 
संचालकपदाचा राजीनामा देऊन, त्याने दरदनटी कॉलेजचे काम पािायला सुरवात केली. 

 
पदिल्या मिायुद्धामध्ये (१९१४-१९१९) गे्रट दब्रटनचे युद्धप्रयत्न अगदी कसोशीने व उत्तम प्रकारे 

व्िावते यासाठी नेमलेल्या दनरदनराळ्या सरकारी सदमत्याचंा वैज्ञादनक सल्लागार म्िणनू त्याने काम केले. या 
काळात तो इंग्लंडच्या बोडस ऑफ इन्व्िेन्शन्स अॅंड दरसचस (शोध व संशोधन सदमती) चा एक सभासद िोता. 
१८८४ मध्ये, लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास फेलो म्िणून दनवडल्याने एफ्. आर्  ए्. िी पदवी त्यास 
तेव्िापासून लागली. १९१६ मध्ये त्यास रॉयल सोसायटीचा अध्यक्ष दनवडण्यात आले. ३० ऑगस्ट १९४० 
रोजी तो मृत्यू पावला. इंग्लंडचा एक नामवतं शास्त्रज्ञ म्िणून त्याचे लंडनच्या वसे्ट दमदनस्टर अॅंवमेध्ये दफन 
झाले. 

 
जे. जे. थॉमसनला १९०८ मध्ये सर िी पदवी व १९११ मध्ये ऑडसर ऑफ मेदरट िा बिुमान 

दमळाला. गे्रट दब्रटन, अमेदरका व दनरदनराळे युरोपीय देश यातील दवज्ञान ससं्थानी व दवद्यापीठानी त्याचा 
वगेवगेळ्या प्रसंगी दवदवध प्रकारे बिुमान केला. लंडनच्या रॉयल सोसायटीकडून त्यास रॉयल पदक, 
ह्यजेूस पदक कोपले पदक अशी तीन पदके दमळाली. लंडनच्या रॉयल सोसायटी ऑफ आटसस या संस्थेने 
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आल्बटस पदक बिाल केले. वाप्रशग्टनमधील स्स्मथसोदनयन इस्न्स्टटू्यशनने िॉजदकन्स पदक व फॅ्रॅं कदलन 
इस्न्स्टटू्यटने फ्रॅं कदलन पदक त्यास बिाल केले. यादशवाय तो इस्न्स्टटू्यट ऑफ फ्रान्स या ससं्थेचािी एक 
मान्यवर सभासद िोता.  

 

पपपपपपपपपपप पपपपप पपपपपप पपपपपप 

 

दरदनटी कॉलेजची फेलोदशप दमळाल्यानंतर थॉमसनने गदणती व प्रयोदगक भौदतकीशास्त्रात, लॉडस 
रॅलेच्या मागसदशसनाखाली सशंोधन करायला सुरवात केली. इलेक्रोमगॅ्नेदटक (दवदु्यत-चुंबकीय) एकक व 
इलेक्रोस्टॅदटक (स्स्थतीक दवदु्यत) एकक याचें परस्परप्रमाण ठरवनू, त्याने त्या दवियीचा संशोधन दनबधं 
१८८३ मध्ये प्रदसद्ध केला. याच विी ‘वायुतून दवदु्यतविन’ या दवियावर त्याचा पदिला संशोधन दनबधं 
प्रदसद्ध झाला. ‘वायुतून दवदु्यतविन’ या दवियाचा दपच्छा पुरवनू त्याने त्या दवियावर खूप संशोधन केले व 
बरेचसे संशोधन दनबधं प्रदसद्ध केले. १८८३ ते १८९३ या दिा विात त्याने भौदतकीशास्त्राच्या दनरदनराळ्या 
शाखातील बरेचसे अशोदधत प्रश्न संशोधनासाठी घेतले. तरी देखील त्याचे संशोधन मुख्यत्व ेकरुन ‘वायुतून 
दवदु्यतविन’ या दवियावरच जास्त केस्न्द्रत झाले िोते. १८९४ मध्ये कॅथोड दकरणाचंा वगे या दवियावर 
संशोधन दनबधं प्रदसद्ध केला. १८९५ मध्ये रॉन्टजेनने क्ष दकरणाचंा शोध लावल्यानंतर थोड्याच ददवसात, 
थॉमसनला असे आढळून आले की क्ष दकरणामुळे वायुमध्ये दवदु्यतविनशदक्त येते. वायुमध्ये दोन इलेक्रोड 
ठेवनू ते इलेक्रोड (दवदु्यत-अगे्र) वगेवगेळ्या पोटेस्न्शयलला प्रकवा दवभवाला ठेवले आदण मग त्या वायुमधून 
क्ष दकरण जाऊ ददले तर त्या इलेक्रोडमध्ये दवदु्यतप्रवाि सुरू िोतो व िा दवदु्यतप्रवाि इलेक्रोडच्या 
पोटेस्न्शयलमधील फरक फार कमी असला तरी चालू रािातो. यादवियी रदरफोडसच्या सिाय्याने संशोधन 
करुन त्याने असे दाखदवले की क्ष दकरण वायुमधून गेल्याने, वायुच्या रेणुचें धनआयनामध्ये व 
ॠणआयनामध्ये दवघटन िोते व ते आयन त्यावरील दवदु्यतभाराच्या दवरुद्ध दवदु्यतभार असणाऱ्या 
इलेक्रोडकडे जाऊ लागतात आदण त्यामुळे वायुमधून दवदु्यतप्रवाि जाऊ लागतो. इलेक्रोडच्या 
दवभवातील फरक प्रकवा इलेक्रोमोदटव्ि फोसस कमी असल्यास, वायुच्या रेणुपासून दनमाण झालेले आयन 
कमी वगेाने इलेक्रोडकडे धाव घेतात. पुष्ट्कळदा दवरूद्ध दवदु्यतभार असणारे आयन एकत्र येऊन परस्पराचंा 
दवदु्यतभार नष्ट करतात. त्यामुळे वायुचे मूळ रेण ुदनमाण िोतात व दवदु्यतप्रवाि फार थोड्या प्रमाणात चालू 
रािातो. इलेक्रोडच्या दवभवातील फरक प्रकवा इलेक्रोमोदटव्ि फोसस वाढल्यास, आयनाचंा वगे वाढतो 
आदण त्यामुळे दवरुद्ध दवदु्यतभाराचे आयन एकत्र येऊन मळू रेणु दनमाण िोण्याचा प्रकार कमी प्रमाणात िोऊ 
लागतो व इलेक्रोडमधील दवदु्यतप्रवाि वाढतो. इलेक्रोडदवभव फरक वाढदवत गेल्यास, सरते शवेटी 
आयनाचंा वगे इतका वाढतो की दवरूद्ध दवदु्यतभार असणारे आयन एकत्र येऊ शकत नािीत व त्यामुळे 
परस्पराचंा दवदु्यतभार नष्ट करुन मूळ रेणू दनमाण िोण्याचे कायस आपोआपच बदं पडते. अशा वळेी 
इलेक्रोडमधील दवदु्यतप्रवाि जास्तीत जास्त असतो. या जास्तीत जास्त दवदु्यतप्रवािाला थॉमसनने संपकृ्त 
दवदु्यतप्रवाि असे नाव ददले. या संपकृ्त दवदु्यतप्रवािातून जास्त दवदु्यतप्रवाि दमळवायचा असल्यास, 
इलेक्रोडमधील अंतर वाढवाव ेलागते. 

 
यानंतर कॅथोड दकरणाचें स्वरुप शोधून काढण्याचा थॉमसनने प्रयत्न केला. दवदु्यतभारवािी वगेवान 

कणाचंा स्त्रोत प्रकवा प्रवाि म्िणजे कॅथोड दकरण असे त्याचे मत िोते. पण ते प्रायोदगकरीत्या दसद्ध झाले 
नव्िते. दवदु्यतभारवािी कणाचं्या प्रवािाचा तादत्तवक दृष्ट्ट्या दवचार करुन, त्याने १८८१ मध्ये एक संशोधन 
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दनबधं प्रदसद्ध केला. ‘a’ दत्रज्या व ‘m’ भार असलेला गोल, ‘u’ वगेाने धावत असेल तर त्याची चल उजा 
1/2 mu 2 असते. पण त्याच गोलावर ‘e’ दवदु्यतभार असल्यास, व तो ‘u’ या वगेाने धावत असल्यास, त्याची 
चल उजा 1/2 (m + 2/3 • e/a 2) u 2 असते. असे त्याने त्या संशोधन दनबधंात दाखवनू ददले. म्िणजे 
दवदु्यतभारामुळे, चल उजेच्या मापनासाठी दवचारात घ्यायचा गोलाचा भार (2/3 • e/a 2) या संख्येने 
वाढतो. 

 
कॅथोड दकरणातील वगेवान कण म्िणजे वायुरुप अणु प्रकवा रेणु िोत असे थॉमसनला प्रथमतः 

वाटत िोते. पण चुंबकीय के्षत्राचा या दकरणावर िोणारा पदरणाम तपासून पािाता, आपली िी कल्पना दसद्ध 
करता येइसल असे त्यास वाटेना. जास्तीत जास्त दनवात वापरुन कॅथोड दकरण दमळदवले व त्यावर 
इलेक्रोस्टॅदटक (दवदु्यतस्स्थतीक) के्षत्राचा पदरणाम घडवनू आणला, तर कॅथोड दकरण जाण्याच्या ददशते 
फरक िोतो प्रकवा ते सरळ जाण्याऐवजी वळतात असे त्याला आढळले. १८७६ साली गोल्डस्टीटनने 
याचदवियी प्रयोग करुन, कॅथोड दकरण दवदु्यत के्षत्राने प्रकवा चुंबकीय के्षत्राने वळदवता येतात असा दनष्ट्किस 
काढला िोता. चुंबकीय के्षत्रामुळे व दवदु्यतके्षत्रामुळे कॅथोड दकरण जाण्याच्या ददशते िोणारा फरक लक्षात 
घेऊन, कॅथोड दकरणातील कणावरील दवदु्यतभार व कणाचा भार याचें परस्परप्रमाण त्याने ठरवले. 
दवदु्यतदवभाजनामध्ये िायिोजन अणुवरील दवदु्यतभार व त्या अणुचा भार याचें जे परस्परप्रमाण दमळते त्या 
मानाने कॅथोड दकरणातील कणावरील दवदु्यतभार व कणाचा भार याचें परस्पर प्रमाण फारच जास्त आिे. 
िायिोजन आयनावरील दवदु्यतभार व कॅथोड दकरणातील कणावरील दवदु्यतभार समान असल्यास, कॅथोड 
दकरणातील कणाचा भार िायिोजन अणुच्या भाराच्या मानाने फारच सूक्ष्म असला पादिजे िे ओघानेच 
आले. 

 
कणावरील दवदु्यतभार व कणाचा भार याचें परस्पर प्रमाण ठरवले गेले तरी त्या कणावरील 

दवदु्यतभार दकती आिे व त्या कणाचा भार दकती आिे िे स्वतंत्रपणे मोजण्याचे काम रािून गेले िोते. िे काम 
थॉमसनने कसे पार पाडले ते थॉमसनच्याच शद्बात समजावनू घेणे योग्य ठरेल. नोबले पादरतोदिक दवतरण 
समारंभानंतर थॉमसनने ददलेल्या व्याख्यानातील त्या संबंधाचा भाग पुढे ददला आिे. व्याख्यानाच्या 
सुरवातीस त्याने कॅथोड दकरणाचें वणसन केले आिे. तेिी ददले आिे. 

 
‘‘मािीत असलेल्या कोणत्यािी मूलतत्तवाच्या अणुिूनिी सूक्ष्म कण, ॠणदवदु्यत वािून नेण्याचे काम 

करतात. कोणत्यािी प्रकारे ऋणदवदु्यत दमळदवली असली तरी या सूक्ष्म कणाचें स्वरुप एकच असते. या 
सूक्ष्म कणानंा कॉप्युसस्कल्स असे नाव मी ददले. कॉप्युसस्कल्सच्या शोधाची िकीकत मी आता सागंणार आिे. 

 
जास्तीत जास्त दनवात केलेल्या नदलकेतून दवदु्यतविनाचे प्रयोग करीत असता कॉप्युसस्कल्सचा 

शोध लागला. जास्त दनवात केलेल्या नदलकेतून दवदु्यतविन केल्यास, नदलकेच्या बाजू दिरव्या स्फुरदीती ीने 
उजळलेल्या ददसतात. कॅथोडपासून सरळ रेिेत कािी तरी येत असल्याने असे िोते िे पुढे वणसन केलेल्या 
प्रयोगाने दाखवता येते िा प्रयोग बऱ्याच विापूवी सर दवल्यम कू्रक्सने केला िोता. अभ्रकाचा लिानसा क्रॉस 
करून तो क्रॉस त्याने कॅथोड व नदलकेची बाजू यांच्यामध्ये ठेवला व त्यानंतर दनवांत नदलकेतून दवदु्यतविन 
सुरु केले. नदलकेत क्रॉस नसताना, ज्याप्रमाणे नदलकेच्या सवस बाजू स्फुरदीती ीने उजळून दनघायच्या तो, 
प्रकार नदलकेत क्रॉस ठेवल्यावर ददसून आला नािी; तर नदलकेच्या स्फुरदीती ीने उजळलेल्या बाजूकडे 
क्रॉसची आकृती छायारुपाने ददसू लागली. 
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क्रॉसची ती छायारुप आकृती पादिल्यावर, कॅथोडपासून सरळ रेिेत प्रवास करणारे कािी तरी 
अभ्रकाच्या क्रॉसने अडवले गेले आिे याची खात्री पटते. नदलकेच्या बाजूवर ददसणारी दिरवी स्फुरदीती ी 
त्यावर कॅथोड दकरण पडल्याने दनमाण िोत असते. या कॅथोड दकरणाचें नक्की स्वरुप काय याबद्दल 
एकेकाळी बरेच वादंग माजले िोते. दोन परस्पर दवरुद्ध मते माडंण्यात येत िोती. ऋणदवदु्यतभारवािी 
अतीवगेवान कण कॅथोडपासून दनघनू पुढे जात असतात व िे कण म्िणजेच कॅथोड दकरण िोत असे एक 
मत िोते. तर िे दकरण प्रकाशलिरीसारख्या, वगेळ्या प्रकारच्या, इसथरमधील लिरी िोत असे दुसरे मत 
िोते. 

 
ॠणदवदु्यतभारवािी कण वगेाने सरळ रेिेत जात असता, त्यावर चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम िोऊ 

ददल्यास, ते ज्याप्रमाणे एका दवदशष्ठ ददशसे वळतात, त्याप्रमाणे कॅथोड दकरणाचंी वतसणूक आिे. त्यावरुन 
कॅथोड दकरणातील कण ऋणदवदु्यतवािक आिेत असे दसद्ध िोते. ऋणदवदु्यतभारवािी वगेवान कण ज्या 
ददशलेा जात असतात, त्या ददशशेी काटकोन करील अशा ददशनेे, चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम िोऊ ददल्यास, 
कण जाण्याची ददशा व चुंबकीय के्षत्राची ददशा या दोिोशी काटकोन करणाऱ्या ददशकेडे कण वळतात. 

 
कण पूवेकडून पदश्चमेकडे दक्षदतजसमातंर जात असतील व चुंबकीय के्षत्र उत्तरेकडून ददक्षणेकडे 

दक्षदतजसमातंर असेल तर ऋणदवदु्यतभारवािी कण, या दोन्िी ददशाशी काटकोन करणाऱ्या ददशनेे 
खालच्या बाजूस वळतील. 

 
ऋणदवदु्यतभारवािी कण ज्या ददशनेे प्रवास करीत असतात, त्या ददशशेी समातंर ददशते प्रकवा 

त्याच ददशते चुबंकीय के्षत्राचा पदरणाम िोऊ ददल्यास, कण जाण्याच्या ददशवेर चुबंकीय के्षत्राचा कािीिी 
पदरणाम िोत नािी. 

 
कॅथोड दकरण म्िणजे ऋणदवदु्यतभारवािी कण आिेत िे दसद्ध करण्यासाठी, मी आणखी एक 

पुरावा गोळा केला. िे दकरण धातुपात्रावर पडू ददल्यास, ते पात्र त्या कणाचं्या मुळे ऋणदवदु्यतभारवािी िोते. 
िा प्रयोग प्रथमतः पेदरनने करुन पादिला. पेदरनच्या प्रयोगाचे दनष्ट्किस एका वगेळ्या पद्धतीने मी नक्की केले 
धातुपात्र कॅथोड दकरणाचं्या मागात न ठेवता, ते कॅथोड दकरण जेथे पोचत िोते, त्याच्या बाजूला ठेवनू 
ददले. नंतर चुंबकीय के्षत्राचा कॅथोड दकरणावर अशा रीतीने पदरणाम घडवनू आणला की कॅथोड दकरण 
जाण्याची ददशा बदलून, ते धातुपात्रापयंत जाऊन पोचू लागले. कॅथोड दकरण धातुपात्रावर पडू लागताच 
पात्राला ऋणदवदु्यतभार आल्याचे समजून आले. 

 
कॅथोड दकरण जर खरोखरीच ऋणदवदु्यतभारवािी कण असतील, तर त्यावर दवदु्यतके्षत्राचािी 

पदरणाम व्िायला पादिजे. सशंोधनाच्या सुरवातीस मी केलेल्या प्रयोगात, दवदु्यतके्षत्राचा कॅथोड दकरणावर 
कािी पदरणाम िोत असल्याचे माझ्या लक्षात आले नव्िते. असे िोण्याचे मुख्य कारण माझ्या आतापयसन्तच्या 
बोलण्यात आले आिे. कॅथोड दकरण जेव्िा वायुमधून जातात तेव्िा त्या वायुच्या रेणुचें आयनीकरण िोते व 
वायुमध्ये दवदु्यतविनक्षमता येते. पात्रातून कॅथोड दकरण जात असता, जर त्या पात्रात खूप वायु असेल तर 
त्या वायुच्या आयनीकरणामुळे कॅथोड दकरणाभोवती दवदु्यतविनक्षम वायुचा स्तर जमा िोतो आदण त्या 
स्तरामुळे दवदु्यतके्षत्राचा पदरणाम कॅथोड दकरणावर िोत नािी. 

 



 

अनुक्रमणिका 

कॅथोड दकरण दनमाण करण्याच्या नदलकेतील वायु जास्तीत जास्त प्रमाणात काढून, त्या नदलका 
जास्तीत जास्त दनवात केल्या म्िणजे दवदु्यतविनक्षम वायुचा स्तर कॅथोड दकरणाभोवती जमा िोण्याची 
शक्यता कमी िोते मग अशा वळेी दवदु्यतके्षत्राचा कॅथोड दकरणावर पदरणाम झाल्याचे ददसून येते. कॅथोड 
दकरणाचंी ददशा व दवदु्यतके्षत्राची ददशा आदण दवदु्यतके्षत्र सुरु केल्यानंतर कॅथोड दकरण कोणत्या ददशलेा 
वळतात याचा अभ्यास केल्यास कॅथोड दकरण म्िणजे ऋणदवदु्यतभारवािी, वगेवान कणाचंा स्त्रोत आिे असे 
समजून येते. 

 
थोडक्यात, ऋणदवदु्यतभारवािी वगेवान कणावर चुंबकीय के्षत्राचा व दवदु्यतके्षत्राचा जो पदरणाम 

व्िावा अशी अपेक्षा आिे,  तोच पदरणाम त्या दोन्िी के्षत्राचंा कॅथोड दकरणावर िोतो. 
---------------- 

फक्त कॅथोड दकरणापासूनच आपल्याला कॉप्युसस्कल्स दमळवता येतात असे नािी. कॉप्युसस्कल्सचा 
एकदा शोध लागल्यानंतर ते इतर कािी वगेळ्या पद्धतीने दमळवता येतात का िे पािू गेल्यास, कॉप्युसस्कल्स 
वगेवगेळ्या प्रकाराने दमळदवता येतात असे ददसून येते. धातु लालगंुज िोइसपयंत तापदवल्यास त्यातून थोड्या 
बिुत प्रमाणात कॉप्युसस्कल्स बािेर पडतात. रुदबदडयम, सोडीयम व पोटॅदशयमचे दमश्र धातु साधारण 
तपमानास असताना, त्यातून कॉप्युसस्कल्स बािेर पडत असतात. 

 
धातु कािी इतर पदाथस आदण त्यातल्या त्यात अल्कली धातु प्रकाशात आणल्यास, त्यावर 

प्रकाशाचा पदरणाम िोऊन त्यातून कॉप्युसस्कल्स बािेर पडू लागतात. 
 
युरॅदनयम व रेडीयमसारख्या दकरणोत्सगी पदाथातून कॉप्युसस्कल्स मोठ्या प्रमाणात व मोठ्या वगेाने 

सतत बािेर पडत असतात. कािी क्षार ज्वालेमध्ये धरल्यास, त्यातून कॉप्युसस्कल्स मोठ्या प्रमाणात बािेर 
पडू लागतात. माझा असा समज आिे की सूयाच्या वातावरणातून कॉप्युसस्कल्स बािेर पडतात व सूयस आदण 
पृर्थ्वी यामधले अंतर चालून आल्यानंतर पृर्थ्वीच्या वातावरणात प्रवशे करतात. 

 
अशा रीतीने खूप दठकाणी कॉप्युसस्कल्स सापडणे शक्य आिे. पण कोठेिी ते सापडले प्रकवा 

कोणत्यािी तऱ्िेने ते दनमाण झाले तरी त्या कणावरील दवदु्यतभार e आदण कणाचा भार m याचें 
परस्परप्रमाण e/m याचे मूल्य नेिमी स्स्थर प्रकवा कायम असते. 

 
दनरदनराळ्या स्स्थर वस्तुमात्राचा एक भाग म्िणजे कॉप्युसस्कल्स असे वाटण्यासारखी पदरस्स्थती 

आिे. म्िणून अणुंच्या रचनेत कॉप्युसस्कल्सचे कािी तरी मित्वाचे कायस आिे. 
 
आता िायिोजन आयनाच्या e/m पदरणाममूल्याशी तुलना करता,कॉप्युसस्कल्सचे e/m पदरणाम 

मूल्य फार मोठे असण्याचे कारण कॉप्युसस्कल्सवरील दवदु्यतभार फार मोठा असण्यात नसून, कॉप्युसस्कल्सचा 
भार अदतशय कमी असण्यात आिे, िे कसे दसद्ध झाले याकडे मी वळतो. कॅथोड दकरणातील कणावरील 
दवदु्यतभार e चे मूल्य काय असाव े ते आपण सी. टी. आर. दवल्सनने शोधून काढलेल्या पद्धतीने मोजू 
शकतो. सी. टी. आर. दवल्सनच्या पद्धतीत, काचपात्रात कृदत्रम ढग तयार करून, त्यातून दवदु्यतभारवािी 
कण जाऊ ददल्यास, त्या कणाभोवती जलबाष्ट्प जमा िोते व ढगातील जलबाष्ट्प प्रबदु आकाराने मोठा िोतो. 
त्या मोठ्या जलबाष्ट्पप्रबदुचा फोटो काढता येतो. 
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या दवियीचा प्रयोग मी थोडक्यात वणसन करुन सागंणार आिे. 
 
एखाद्या बंद पात्रात पाणी असल्यास, ते पात्र पाण्याच्या संपकृ्त बाष्ट्पाने भरलेले असते. पाण्याने 

भरलेल्या अशा पात्राला, एक दसप्रलडर जोडून, त्या दसप्रलडरमध्ये खाली वरती करता येण्यासारखा एक 
दपस्टन बसदवला. प्रयोगाला सुरवात करताना, दपस्टन दसप्रलडरमध्ये अगदी वर असतो. दपस्टनखालील 
िवा जर अचानक पूणसपणे काढून घेतली, तर दपस्टनवरील िवचे्या दाबाने तो झटकन खाली येईल आदण 
पात्रातील िवचेे चटकन प्रसरण िोईल. िवचेे अशा तऱ्िेने प्रसरण झाल्यास ती आपोआप थंड िोते प्रकवा 
दतचे तपमान उतरते. असे झाल्यास, पात्रातील बाष्ट्प संपृक्त िवा बाष्ट्प अदतसंपकृ्त िोते. िवमेध्ये जर 
धूलीकण नसतील तर िवा बाष्ट्प अदतसंपकृ्त झाली तरी तीतून जलप्रबदु बािेर पडत नािीत. पण त्या िवचेे 
तपमान इतके उतरवले की मूळ तपमानाला िवा बाष्ट्प संपृक्त िोण्यासाठी दजतके जलबाष्ट्प अवश्य असते, 
त्याच्या एक अष्ठमाशं जलबाष्ट्प या नव्या खालच्या तपमानाला िवा बाष्ट्पसंपकृ्त िोण्यासाठी पुरते तर त्या 
तपमानाला िवतेील जलबाष्ट्प जलप्रबदंुच्या रुपाने िवबेािेर पडते. 

 
म्िणजे िवचे्या तपमानातील फरक व िवचेी बाष्ट्प अदतसंपकृ्तावस्था दपस्टनच्या खाली वर िोण्यावर 
अवलंबून आिे. दपस्टन वरून फार खालपयसन्त आणला गेला तर िवचेे तपमान जास्त उतरेल. असे समजा 
की आपण अशा तऱ्िेने दपस्टन िलदवला आिे की ज्यामुळे िवचे्या मूळच्या तपमानाला असलेल्या 
जलबाष्ट्पाचा ⅛ ते ¼भाग खालच्या तपमानाला िवा बाष्ट्प अदतसंपकृ्त करण्यास समथस आिे; तर अशा वळेी 
बाष्ट्पाचे ढग तयार िोतात व िे ढग जसे खाली येतात तसे ते आपल्याबरोबर िवतेील धूलीकण खाली 
आणतात. म्िणजे ढग खाली येण्यामुळे िवा पूणसपणे धूलीकण दवरिीत िोते. िवा या स्स्थतीपयंत 
आणल्यानंतर आपण दतचे प्रसरण केले, तर जल बाष्ट्पाच्या ढगातील कण इतके सूक्ष्म असतात की ते दृश्य 
स्वरुपात नसतात. 

 
यानंतर सूक्ष्म जलबाष्ट्प कण असलेल्या पात्राजवळ रेडीयम क्षार ठेवनू, पात्रातील िवा 

दवदु्यतविनक्षम केली जाते. असे केल्याने, िवते धन व ऋण दवदु्यतभारवािी कण दनमाण िोतात. यानंतर 
िवचेे प्रसरण केल्यास, अदतशय घन मेघ तयार िोतात. िवचे्या प्रसरणाने तयार झालेल्या मेघाचं्या घनतेचे 
कारण वायुमध्ये दवदु्यतभारवािी कण दनमाण िोण्यात आिे, िे आता सागंणार आिे त्या प्रयोगाने दसद्ध िोते. 

 
पात्राच्या आतल्या भागात पूणसपणे इन्सुलेशन केलेल्या (दवदु्यतविनास प्रदतकार करणाऱ्या) दोन 

पट्ट्ट्या ठेवल्या आिेत. या पट्ट्ट्याना दवदु्यतभारवािी करणे शक्य आिे. या पट्ट्ट्या दवदु्यतभारवािी 
केल्यास, िवते दवदु्यतभारवािी कण दनमाण झाल्याबरोबर, त्या पट्ट्ट्या ते दवदु्यतभारवािी कण आपल्याकडे 
आकिूसन घेतील व त्यामुळे िवतेील दवदु्यतभारवािी कणाचंी संख्या खूपच कमी िोईल. आता पात्राजवळ 
रेडीयमक्षार ठेवण्याआधी िवचेे प्रसरण केल्यास, अगदी छोटासा मेघ तयार िोतो. 

 
मेघातील जलकणाचं्या सिाय्याने कॅथोड दकरणातील कणावरील दवदु्यतभार मोजता येतो. दपस्टन 

दकती खाली गेला आिे यावरुन अदतसंपकृ्तावस्था दकती झाली आिे िे काढता येते, आदण त्यावरून मेघ 
तयार िोताना दकती पाणी जलप्रबदंुच्या स्वरुपात बािेर पडेल ते काढता येते. सारख्या प्रकवा समान 
आकाराच्या जलप्रबदंुच्या स्वरुपात पाणी जमा िोत असते. जमा झालेल्या सवस पाण्याच्या घनफळाला एका 
जलप्रबदुच्या घनफळाने भागले तर दकती जलप्रबदु तयार झाले िे काढता येते. तेव्िा एका जलप्रबदुचे 
घनफळ काढले की त्यावरुन दवदु्यतभारवािी कणाभोवती दकती जलप्रबदु तयार झाले िे काढता येते. 
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दवदु्यतभारवािी कणाचंी संख्या फार मोठी नसेल तर अशा प्रत्येक दवदु्यतभारवािी कणाभोवती एक एक 
जलप्रबदु तयार िोईल व अशा रीतीने दवदु्यतभारवािी कणाचंी संख्या आपल्याला समजेल. 

 
जलप्रबदु ज्या वगेाने खाली येतात, त्या वगेावरुन त्याचें घनफळ काढता येते. 
 
तेव्िा अशा रीतीने एका जलप्रबदुच्या घनफळावरुन, जलप्रबदंुची संख्या समजते व त्या संख्येवरुन 

दवदु्यतभारवािी कणाचंी संख्या काढता येते. 
 
िे झाल्यानंतर सवस कणावर दमळून एकंदर दकती दवदु्यत तयार झाली िे मोजण्याचे काम अगदी 

साधे आिे. यानंतर एकंदर दवदु्यत व कणाचंी एकंदर संख्या यावरून प्रत्येक कणावर दकती दवदु्यतभार आिे 
िे काढता येते. 

 
या पद्धतीने कॅथोड दकरणातील कणावरील e या दवदु्यतभाराचे मापन केल्यास, e चे मूल्य 3×10-10 

इलेक्रोस्टॅदटक एकक प्रकवा 10-20 इलेक्रोमगॅ्नेदटक (दवदु्यतचुंबकीय) एकक आिे. दवदु्यत दवभाजन करीत 
असता, िायिोजन आयनावर इतकाच दवदु्यतभार असतो. फक्त फरक इतकाच की िायिोजन आयनावर 
धनदवदु्यत असते तर कॅथोड दकरणातील कणावर ऋणदवदु्यत असते. 

 
ऋणदवदु्यतभारवािी कण रेडीयममधून बािेर पडणाऱ्या दकरणोत्सगातील असतील प्रकवा नीलातीत 

दकरण वायुमधून गेल्यामुळे तयार झाले असतील तर त्या कणावरचा दवदु्यतभार एकच असतो. 
 
कॉप्युसस्कलवरच्या e या दवदु्यतभाराचे मूल्य 10-20 दवदु्यतचुंबकीय एकक आिे आदण e/m चे 

पदरणाममूल्य 1-7×107 आिे असे या आधीच आम्िी ठरदवले िोते म्िणजे कॉप्युसस्कलच्या mया भाराचे मूल्य 
6×10-28  गॅ्रम आिे. 

 
दवदु्यत दवभाजनाच्या वळेी दमळणाऱ्या िायिोजन आयनाचा दवदु्यतभार व त्या आयनाचा भार याचं्या 

e/m या पदरणाममूल्याच्या जवळ जवळ १७०० पट मूल्य, कॅथोड दकरणातील कणावरील दवदु्यतभार व 
कणाचा भार याचं्या पदरमाणाचे आिे. यानंतर केलेल्या जास्त अचूक प्रयोगावरुन, कॅथोड दकरणातील 
कणाचे e/m िे पदरमाणमलू्य 1-759×107 दवदु्यतचुबंकीय एकक येते. म्िणजे e/m चे पदरणाममूल्य 
काढण्यात फार मोठीशी चकू नािी. त्याउलट थॉमसनने e चे ठरवलेले व त्यावरुन m चे ठरवलेले मूल्य 
नंतर अचकू ठरवलेल्या मूल्यापेक्षा जरा कमी आिे. सध्या e व m ची मान्य झालेली मूल्ये अनुक्रमे e = 4-
803×10-10 इलेक्रोस्टॅदटक (स्स्थतीकदवदु्यत) एकक =1-601x10-20 दवदु्यतचुंबकीय एकक = 9-115×10-28 

गॅ्रम अशी आिेत. 
 
१८९७ च्या ऑक्टोबर मदिन्यात थॉमसनने e/mचे मूल्य ठरवले आदण त्या दवियीचा सशंोधनदनबधं 

‘दफलॉसॉदफकल मगॅझीन’ या दनयतकादलकात त्याच विी प्रदसद्ध केला. जलबाष्ट्पाच्या मेघामधून 
दवदु्यतभारवािी कण गेल्यास, त्या कणाचं्या मागात जलप्रबदु तयार िोतात व त्यावरुन त्या कणाचंा मागस 
समजून येतो िा सी. टी. आर. दवल्सनचा शोधिी १८९७ साली लागला. सी. टी. आर. दवल्सनचे संशोधन 
थॉमसनच्याच प्रयोगशाळेत त्याच्याच पे्ररणेने झाले िोते. दवल्सनच्या शोधाचा उपयोग करुन, थॉमसनने 
१८९८ मध्ये e चे मूल्य स्वतत्रपणे काढले. 
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१८९९ मध्ये थॉमसनने अणुचं्या रचनेदवियी कािी तादत्तवक दवचार प्रगट केले. त्याच्या मताने 

अणुमध्ये बरेचसे ऋणदवदु्यतभारवािी कॉप्युसस्कल असायला पादिजेत. यानंतर त्याने कॉप्युसस्कल ऐवजी 
इलेक्रॉन िा शद्ब वापरायला सुरवात केली. पण एकंदर अणुचा दवचार करता, अणुवर ऋण प्रकवा धन 
दवदु्यतभार नसतो. म्िणनू अणुतील ज्या जागेत इलेक्रॉन असतात, त्या जागेत कािी तरी कारणामुळे 
इलेक्रॉनच्या ऋणदवदु्यतभाराचे उदासीनीकरण करणारा धनदवदु्यतभार असतो. वायुमधून क्ष दकरण 
गेल्यास, अणुतील इलेक्रॉन (ऋणकण) वगेळे िोतात व ऋणदवदु्यतभारवािी कणासारखे वागतात. त्यामुळे 
बाकी रादिलेला शिे अणु इलेक्रॉनिून जास्त भाराच्या धन आयनासारखा वागतो. क्ष दकरणामुळे वायुचे 
आयनीकरण िोते या शद्बात आपण या दक्रयेचे वणसन करतो. 

 
१९०४ मध्ये त्याने एक तादत्तवक दवचार पदरपूणस संशोधनदनबधं प्रदसद्ध केला. धनदवदु्यतभार 

असलेल्या जागेमधून, ऋणदवदु्यतभारवािी इलेक्रॉन जाण्याची शक्यता असल्यास, धन व ऋण 
दवदु्यतभारवािी कणाचंा मेळावा कशा तऱ्िेने स्स्थर रािू शकेल याचा दवचार त्या दनबधंात िोता. 
गदणतशास्त्राचा आधार घेऊन त्याने असे दसद्ध केले की इलेक्रॉन एकाच पातळीत जाऊ शकत असतील तर 
त्याचंी त्याच पातळीत, एककेस्न्द्रत दनरदनराळी वतुसळाकार वलये तयार िोतील. सवात आतल्या वतुसळात 
कमी इलेक्रॉन व वतुसळाकार वलयाचंी दत्रज्या वाढत जाईल त्याप्रमाणे त्यातील इलेक्रॉनची संख्या वाढत 
जाईल. पण इलेक्रॉन एकाच पातळीत जाऊ शकत नसतील प्रकवा शक्य असलेल्या सवस पातळ्यातून 
त्याचंा संचार असेल तर त्याचे एककेस्न्द्रत दनरदनराळे गोल तयार िोतील. आतील गोलात सवात कमी 
इलेक्रॉन व गोलाचंी दत्रज्या वाढत जाईल त्याप्रमाणे त्यातील इलेक्रॉनची संख्या वाढत जाईल. अशा 
प्रकारची अणुची रचना असल्यास, त्या अणुंचे गुणधमस काय असतील याचा त्याने या दनबंधात दवचार केला 
आिे. वाढत्या अणुभाराच्या दनरदनराळ्या मलूतत्तवाचें जे गुणधमस आिेत, त्या सारखेच गुणधमस अशा रीतीने 
तयार झालेल्या अणुमध्ये असतील म्िणजे अणुभाराप्रमाणे मूलतत्तवाचें गुणधमस बदलत असतात या तत्तवाला 
धरून माडंलेल्या आवतसनसारणीप्रमाणे अणुंचे गुणधमस असले पादिजेत असे त्याने प्रदतपादन केले व 
गदणतशास्त्राच्या आधारे दसद्ध केले. 

 
कॅथोड दकरण नदलकेतील कॅथोड त्या नदलकेचे साधारण दोन सारखे भाग िोतील अशा रीतीने 

ठेवला व त्या कॅथोडला बरीचशी भोके पाडली असली आदण त्यानंतर त्या नदलकेतील अत्यतं कमी 
दाबाखाली असलेल्या वायुमध्ये दवदु्यतविन सुरु केले तर कॅथोड मागच्या भागात प्रज्वदलन रंगाचे दकरण 
कॅथोडला पाडलेल्या भोकातून सरळ रेिेत मागे जातात असे युजेन गोल्डस्टीन या जमसन संशोधकाने १८८६ 
मध्ये शोधून काढले. नदलकेत असणाऱ्या वायुप्रमाणे कॅथोडमागे जाणाऱ्या दकरणाचंा रंग पालटत िोता. या 
दकरणाना गोल्डस्टीनने कॅथोड दकरण असे नाव ददले. गोल्डस्टीनने िे दकरण शोधून काढले असल्याने, 
त्यानी कधी कधी गोल्डस्टीन दकरण असेिी म्िणतात. डब्ल्यू. वीन या संशोधकाने या दकरणावर िोणाऱ्या 
दवदु्यतके्षत्राच्या व चुबंकीय के्षत्राच्या पदरणामाचा अभ्यास करुन, या दकरणामध्ये धनदवदु्यतभारवािी व 
नदलकेतील वायुच्या अणुंच्या प्रकवा रेणुंच्या भाराइतके भार असणारे कण असतात असे शोधून काढले. 

 
गोल्डस्टीनने शोधून काढलेल्या कॅनाल दकरणाना त्यावरील धनदवदु्यतभारामुळे पॉदझदटव्ि दकरण 

असे नाव दमळाले. १९०६ ते १९१४ या आठ विांच्या काळात, थॉमसनने पॉदझदटव्ि दकरणादवियी संशोधन 
केले. कॅथोड दकरणादवियीच्या संशोधनाच्या मानाने, पॉदझदटव्ि दकरणादवियीचे संशोधन दततकेसे अवघड 
नव्िते. 



 

अनुक्रमणिका 

 
कॅथोड नदलकेमध्ये घेतलेल्या वायुच्या अणुतून प्रकवा रेणुतून एक प्रकवा अदधक ऋणकण काढून 

घेतल्यानंतर मागे रादिलेला धनदवदु्यतभारवािी शिे अणुंचा प्रकवा रेणुंचा स्त्रोत म्िणजे पॉदझदटव्ि दकरण 
िोत. या दकरणातील धनदवदु्यतभारवािी कणाचंा वगे वगेवगेळा असतो. पॉदझदटव्ि दकरणादवियी संशोधन 
करताना, थॉमसनने नेिमीच्या कॅथोड दकरण नदलकेिून जरा वगेळ्याच प्रकारची दवदु्यतविननदलका 
वापरली. तीमध्ये जवळ जवळ सात सेन्टीमीटर लाबंीचा अॅल्युदमदनयम धातुचा दंडगोल कॅथोड म्िणून 
वापरला िोता, आदण त्या कॅथोडमध्ये आरपार जाणारे १/१० दमलीमीटर व्यासाचे दछद्र पाडले िोते. या 
कॅथोडच्या मागच्या गोलाकार काचपात्रामध्ये दनवात िोता व पात्राच्या अगदी मागे पण पात्रातच 
फोटोग्रादफक प्लेट (प्रकाश दचत्रण काच) ठेवण्याची सोय िोती. पॉदझदटव्ि दकरण कॅं थोडमधून मागच्या 
बाजूस वगेवगेळ्या वगेाने येतात व सरळ रेिेत प्रवास करून, फोटोग्रादफक प्लेटवर आदळतात. 
फोटोग्रादफक प्लेट डेव्िलप केल्यावर, पॉदझदटव्ि दकरण जेथे आदळतात तेथे काळा दठपका ददसून येतो. 
पॉदझदटव्ि दकरण कॅथोड मागच्या दनवातात नेऊन, फोटोग्रादफक प्लेटकडे जात असता, त्यावर 
दवदु्यतके्षत्राचा व चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम घडवनू आणण्याची सोय आिे. या दोन्िी के्षत्राचंा पॉदझदटव्ि 
दकरणावर पदरणाम िोऊन, ते दकरण वगेळ्या ददशलेा वळतात व फोटोग्रादफक प्लेटवर वगेळ्याच दठकाणी 
आदळतात. पॉदझदटव्ि दकरण ज्या ददशनेे जात असतात, त्या ददशशेी काटकोन करणाऱ्या ददशकेडे ते 
दकरण चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम िोऊन वळत असतात. तर दवदु्यतके्षत्राचा त्या दकरणावर पदरणाम िोऊन, 
पॉदझदटव्ि दकरण जाण्याच्या ददशशेी व चुंबकीय के्षत्रामुळे ज्या ददशकेडे वळतात त्या ददशशेी काटकोन 
करणाऱ्या ददशकेडे ते वळतात. पॉदझदटव्ि दकरणाचं्या वगेाप्रमाणे, ते दकरण फोटोग्रादफक प्लेटवर, 
दवदु्यतके्षत्राचा व चुंबकीय के्षत्राचा पदरणाम झाल्यानंतर वगेवगेळ्या दठकाणी आदळतात. फोटोग्रादफक प्लेट 
डेव्िलप केल्यानंतर, वगेवगेळ्या दठकाणी पॉदझदटव्ि दकरण आदळण्याने दनमाण झालेले दठपके एकापढेु 
एक येऊन, पॅराबोदलक रेिा तयार िोते. पॉदझदटव्ि दकरणातील कणाचं्या e/mचे म्िणजे दवदु्यतभार व भार 
याचें पदरणाम मूल्य एकच असेल तर एकच पॅराबोदलक रेिा दमळते. पण पॉदझदटव्ि दकरणातील कािी 
कणाचं्या e/m चे पदरणाम मूल्य दभन्न असले तर e/m ची दजतकी दभन्न पदरमाण मलू्ये असतात दततक्या 
पॅरॉबोदलक रेिा दमळतात. फोटोग्रादफक प्लेटवरील केन्द्रदबन्दुपासून पॅराबोदलक रेिाचंी अंतरे मोजून, 
दवदु्यतके्षत्राची व चुंबकीय के्षत्राची तीव्रता लक्षात घेऊन गदणत माडंल्यास कोणत्या शिे-अणुमुळे प्रकवा शिे-
रेणुमुळे वगेवगेळ्या पॅराबोदलक रेिा दमळाल्या आिेत िे शोधता येते. पाऱ्याचे बाष्ट्प दनवातपात्रात असल्यास, 
फोटोग्रादफक प्लेटवर दमळालेल्या पॅराबोदलक रेिावरुन, पाऱ्याच्या शिे रेणुवर एक ते सात एकक 
दवदु्यतभार असल्याचे ददसून आले. दनवात पात्रात दनऑन वायु ठेवनू प्रयोग केल्यावर, फोटोग्रादफक 
प्लेटवर दोन पॅराबोदलक रेिा दमळाल्या. यातील एक रेिा वीस अणुभाराच्या दनऑनमुळे व दुसरी बावीस 
अणुभाराच्या दनऑनमुळे दमळाली िोती. एका मलूतत्तवाचे सवस अणु सारख्याच भाराचे नसू शकतात म्िणजे 
दभन्न अणुभार असूनिी रासायदनक गुणधमस अदभन्न असतात याचे म्िणजे एकस्थानींच्या अस्स्तत्वाचे, 
प्रयोगाने समजून आलेले िे पदिलेच उदािरण िोय.यानंतर दनरदनराळ्या मुलतत्वाचें एकस्थानी 
शोधण्याच्या कामास सुरवात झाली. जवळ जवळ सवस मूलतत्वाचें एकस्थानी आिेत असे समजून आले 
आिे. अत्यंत अस्स्थर स्वरुपाच्या रेणुंचािी शोध थॉमसनच्या या पद्धतीने लागला. दमथेन (ch4) वायुमध्ये 
ch, ch2, ch3 या रासायदनक सूत्राचें व अस्स्थर स्वरुपाचे रेणु असल्याचे ददसून आले आिे. 
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गे्रट दब्रटनच्या रॉयल इस्न्स्टटू्यशनच्या ३० एदप्रल १८९७ च्या सभेत जे.जे. थॉमसनने आपला 
कॉप्युसस्कलचा प्रकवा सध्याच्या भािेत इलेक्रॉनचा शोध जािीर केला. कणादवियीचे भौदतकीशास्त्र या 
ददवसापासून सुरु झाले असे मानायला िरकत नािी. झीमानच्या शोधाचा पाठपुरावा करणारी, वस्तुमात्रात 
ॠणकण असतात असे माडंणारी लॉरेन्ट् झची उपपत्ती उपपत्ती स्वरुपातच रादिली. रॉन्टजेनने लावलेला 
क्ष दकरणाचंा शोध व बेके्वरेलने लावलेला दकरणोत्सगाचा शोध याचंा पुढे अणचुी रचना समजावनू 
घेण्यासाठी उपयोग झाला. पण कािी वि ेतरी या शोधाचंा अणुची रचना समजावनू घेण्याच्या दृष्टीने उपयोग 
केला गेला नािी. फोटो इलेस्क्रक पदरणाम का घडून येतो त्याचे लेनाडसचे स्पष्टीकरण १८९९ पयसत प्रदसद्ध 
झाले नािी. लेनाडसच्या स्पष्टीकरणाप्रमाणे पदाथावर प्रकाश पडल्यावर त्यातून दवदु्यतक्वाटेंन (ऋणकणाचंा 
झोत) बािेर पडले तर फोटो इलेस्क्रक पदरणाम ददसून येतो. ऋणकणाचें अस्स्तत्व दसद्ध करणे िे 
थॉमसनचे मुख्य कायस िोय. पॉदझदटव्ि दकरण संशोधनाची त्याची पद्धत सुधारुन, तीत जास्तीतजास्त 
अचूकता एफ् , डब्ल्यु. अॅस्टन या शास्त्रज्ञाने आणली व ‘‘मास स्पेक्रोग्राफ’’ िे नवीन प्रकारचे उपकरण 
संशोधनके्षत्रात आणले. या ‘‘मास स्पेक्रोग्राफ’’ मुळे बिुतेक सवस मूलतत्तवाचें तोपयंत अज्ञात असलेले 
एकस्थानी शोधता आले. अॅस्टनच्या संशोधनाबद्दल त्यास १९२२ साली रसायनशास्त्रातील संशोधनाबद्दलचे 
नोबल पादरतोदिक दमळाले. एकस्थानींच्या संशोधनामुळे अणुंची रचना शोधण्याच्या कायास खूपच चालना 
दमळाली. अणुंची रचना व एकस्थानींचे अस्स्तत्व या प्रश्नावर प्रकाश पाडण्याचे कायस थॉमसनने केले. 
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१९०७ 
 

आल्बटय अब्राहाम मार्केिंसन 
(१८५२-१९३१) 

 
“प्रकाशाणविर्ीच्र्ा संशोधनास उपर्ोगी पडेिं अशा प्रकारचे उपकरि साणहत्र् तर्ार करुन, त्र्ा 

उपकरि साणहत्र्ाच्र्ा सहाय्र्ाने प्रकाशपटाणविर्ी व महववमापन णवदे्यणविर्ी संशोधन केल्र्ाबद्दिं नोबेिं 
पाणरतोणिक” 

चदरत्र 
 

१९ दडसेंबर १८५० रोजी पोझेन प्रातंातील स्रेल्नो गावी आल्बटस अब्रािाम मायकेलसनचा जन्म 
झाला. (पदिल्या मिायुद्धानंतर िे गाव पोलंडच्या ताब्यात आले.) तो फक्त दोन विांचा असताना, त्याच्या 
दपत्याने देशत्याग करुन अमेदरकेला प्रयाण केले. अमेदरकेला गेल्यानंतर पदिली पंधरा वि े मायकेलसन 
कुटंुबाने नेव्िाडा प्रातंात काढली. त्यानंतर ते कुटंुब सानफ्रास्न्सस्कोला आले व तेथल्या शाळेमध्ये आल्बटस 
मायकेलसनचे शालेय दशक्षण पुरे झाले. शालेय दशक्षण पूणस केल्यानंतर, त्याने अमेदरकन आरमाराच्या 
अॅनापोदलस येथील नॅव्िल अॅकेडमीमध्ये प्रवशे दमळदवला. १८७३ साली तो त्या नॅव्िल अॅकेडमीचा पदवीधर 
झाला व त्यास अमेदरकन आरमारात एन् साईन म्िणून नेमण्यात आले. अमेदरकन आरमारातून दोन वि े
वसे्ट इंडीजच्या सफरीवर काढल्यानंतर त्यास नॅव्िल अॅकेडमीमध्ये भौदतकीशास्त्र व रसायनशास्त्र या दोन 
दवियाचंा दशक्षक नेमण्यात आले व ते काम त्याने १८७९ पयंत केले. नॅव्िल अॅकेडमीमध्ये दशक्षकाचे काम 
करीत असता, त्यास भौदतकीशास्त्राची दवशिे आवड उत्पन्न झाली. त्यातल्या त्यात प्रकाशाचा वगे 
मोजण्याच्या प्रश्नाकडे तो दवशिे आकृष्ट झाला. १८७८ साली प्रकाशाचा वगे मोजण्याचा त्याने पदिला 
प्रयोग केला. िा प्रयोग बराचसा यशस्वी झाला आिे असे वाटल्याने, वॉप्रशग्टन येथील नॉदटकल अल्मानॅक 
ऑदफसने त्यास मुद्दाम वॉप्रशग्टनला बोलावनू घेतले व प्रकाशाचा वगे मोजण्यासाठी प्रो. सायमन न्यूकोम्ब 
करीत असलेल्या प्रयोगात त्यानंा मदत करण्याची कामदगरी त्याच्यावर सोपदवण्यात आली. प्रो. न्यकूोम्ब व 
मायकेलसन यानी िे संशोधन १८८० साली पूणस केले. यानंतर पुढील अभ्यासासाठी खास सुट्टी घेऊन 
मायकेलसनने युरोपला प्रयाण केले. १८८० व १८८१ िी दोन वि ेयुरोपमध्ये काढली. या दोन विात त्याने 
बर्मलनमध्ये िेल्मिोल्ट् झ याचं्या मागसदशसनाखाली, िायडेलबगसमध्ये प्रक्वके याचं्या मागसदशसनाखाली व 
पॅदरसमध्ये कॉनुस आदण दलपमन याचं्या मागसदशसनाखाली वगेवगेळ्या दवियावर संशोधन केले. 

 
अमेदरकेला परतल्यानंतर त्याला ओिायवो संस्थानातील क्लीव्िलंडमधील केस स्कूल ऑफ 

अॅप्लाइड सायन्स या संस्थेत भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमण्यात आले. १८९० मध्ये मसॅाच्युसेट् स 
सस्थानातील वसेस्टर गावच्या क्लाकस  दवद्यापीठात त्यास भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमण्यात आले. दोन 
विानंतर १८९२मध्ये दशकागो दवद्यापीठाने त्यास बोलावनू घेऊन, भौदतकीशास्त्राची रायरसन प्रयोगशाळा 
त्याच्या स्वाधीन केली व त्यास भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमले. दशकागो दवद्यापीठातून १९३१ साली 
कायसदनवृत्त िोईपयंत, तो दशकागो दवद्यापीठातच अध्यापन व संशोधन करीत िोता. ९ मे १९३१ रोजी त्याने 
इिलोकाचा दनरोप घेतला. 

 
जगातल्या दनरदनराळ्या दवद्यापीठानी त्यास आपल्या माननीय पदव्या अपसण करुन त्याच्या सशंोधन 

कायांची पावती ददली. तसेच बऱ्याचशा वैज्ञादनक संस्थानी त्यास आपला माननीय सभासद करून घेऊन, 
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त्याच्या संशोधन कायास मान्यता दशसदवली. १८८७ मध्ये त्यास अमेदरकन असोदसएशन फॉर द 
अॅनडव्िान्समेन्ट ऑफ सायन्स या संस्थेचा उपाध्यक्ष दनवडण्यात आले. तर १९०० मध्ये अमेदरकन 
दफदझकल सोसायटीने त्यास आपला अध्यक्ष दनवडले. लंडनच्या रॉयल सोसायटीने १८८९ मध्ये त्यास 
रमफोडस पदक बिाल केले, व १९०२ मध्ये त्यास आपला परदेशस्थ सभासद करुन घेतले. १९०७ मध्ये 
त्याच रॉयल सोसायटीने त्यास कोपले पदक देऊन आपली गुणग्रािकता पनु्िा एकदा व्यक्त केली. १९२० 
मध्ये लंडनच्या रॉयल सोसायटी ऑफ आटस्  या संस्थेने त्यास आल्बटस पदक ददले. 

 
पाणरतोणिकास पात्र ठरिेंिें संशोधन 

 
संशोधनास सुरुवात केल्यापासून, प्रकाशादवियीच संशोधन करायचे असे मायकेलसनने 

ठरवल्यासारखे ददसते. त्यातल्या त्यात प्रकाशाचा वगे या प्रश्नावर त्याचे सवस लक्ष केस्न्द्रत झाले िोते. 
 
आकाशस्थ ताऱ्याचें वधे घेऊन, १६७६ मध्ये ओलाफ रोमरने प्रकाशाला कािी ठरादवक वगे असला 

पादिजे िे शोधून काढले. त्यानंतर पन्नास एक विानी जेम्स ब्रडॅलेने ओलाफ रोमरच्या शोधाचा पाठपुरावा 
केला. ब्रडॅलेनेिी आकाशस्थ ताऱ्याचें वधे घेऊन आपले मत माडंले िोते. पृर्थ्वीतलावर प्रकाशाचा वगे 
मोजण्याचा पदिला प्रयोग १८४९ मध्ये दिपोलाईट दफझॉने केला. घड्याळात जशी दाते असलेली चके्र 
असतात, त्याप्रकारचे दाते असलेले दफरके चक्रत्याने या प्रयोगासाठी वापरले. काचेची प्रभगे एकापढेु एक 
नीट माडूंन त्याने प्रकाशशलाका दमळदवली. दातेरी चाकाच्या दोन चाकाचं्या फटीतून ती प्रकाशशलाका 
पलीकडे जाईल व पाच मलैावर ठेवलेल्या आरशावरुन परावृत्त िोऊन, दनरीक्षकाकडे परत येईल अशी 
व्यवस्था केली. प्रकाशशलाकेचा मागस दातेरी चाकाच्या आसाला समातंर िोता. ज्यावळेी चाकाची एक फेरी 
करायला लागणारा वळे व दाताच्या फटीतून आरशाकडे जाऊन तेथून परावृत्त िोऊन, त्या फटीपयंत परत 
यायला लागणारा वळे एकच असेल, तेव्िा चाक दफरू लागल्यावर प्रकाशशलाका त्याच्या फटीतून 
पलीकडे जाऊन, आरशावरुन परावृत्त िोऊन त्याच फटीतून दनरीक्षकाकडे येईल. चाक दफरण्याची गती 
वाढवली तर आरशावरुन परावृत्त िोऊन आलेली प्रकाशशलाका चाकाच्या दाताने अडवली जाईल व ती 
दनरीक्षकापयंत पोचणार नािी. दुसऱ्या दाताचं्या फटीतून पलीकडे जाणाऱ्या प्रकाशशलाकेच्या बाबतीतिी 
िीच गोष्ट घडून येईल व तीिी आरशावरून परावृत्त झाल्यानंतर दनरीक्षकापयंत पोचणार नािी. त्यामुळे सवस 
प्रकाशशलाका पूणपंणे अडवल्या आिेत असे दनरीक्षकाला वाटेल. चाक दफरण्याचा वगे बरोबर दुप्पट 
केल्यास, प्रकाशशलाका पुन्िा पदिल्यासारखी दाताच्या फटीतून दनरीक्षकाकडे परत येईल व 
प्रकाशशलाका कोठेिी अडवलेली नािी असे दनरीक्षकास वाटेल. चाकाच्या दाताचंी संख्या (७२०) व 
प्रकाशशलाकेने एकंदर प्रवास केलेले अंतर यावरुन प्रकाशाचा वगे काढता येतो. दफझॉने केलेल्या 
प्रयोगाप्रमाणे िा वगे दर सेकंदास ३१५००० दकलोमीटर येतो. दफझॉच्याच पद्धतीत थोडी सुधारणा करुन 
मेरी आल्फे्रड कोनुसने, १८७२ ते १८७६ या चार विात प्रकाशाचा वगे मोजण्याचे प्रयोग केले. त्याने केलेल्या 
प्रयोगाप्रमाणे िा वगे दर सेकंदास ३००४०० दकलोमीटर येतो. 

 
१८६२ मध्ये दफरत्या आरशाचंी पद्धत वापरुन, दजआं फोकॉल्टने प्रकाशाचा वगे मोजला. या 

पद्धतीत, प्रकाशशलाका एका साध्या सपाट आरशावंर पडते. तेथून परावृत्त िोऊन अंतगोल आरशावर 
पडते. तेथून परावृत्त िोऊन सपाट आरशारव व तेथून परावृत्त िोऊन, जेथून प्रकाशशलाका दनघाली त्या 
मूळस्थानापयंत परतते. तेथे पोचल्यावर तेथे ४५° अंशाचा कोन करुन ठेवलेल्या सपाट आरशाने ती परावृत्त 
िोते व ज्या मूळ ददशलेा िी प्रकाशशलाका जात असते, दतच्याशी काटकोन करणाऱ्या ददशते ती 
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दनरीक्षकाला ददसते. सपाट आरशापासून दनघून अतंगोल आरशावरुन परावृत्त िोऊन सपाट आरशापयंत 
परतण्याला दजतका वळे लागतो, त्या वळेाच्या आत जर तो आरसा िलवला, तर ती प्रकाशशलाका मूळ 
स्थानापासून प्रकदचत िललेली आिे असे दनरीक्षकाला ददसेल. आरशा-आरशातील अंतरे, सपाट आरसा 
दफरदवण्याचा वगे आदण प्रकाशशलाका मूळस्थानापासून िलल्याचे प्रमाण प्रकवा अतंर यावरुन प्रकाशाच्या 
वगाचे गदणत माडंता येते. फोकॉल्टच्या प्रयोगामध्ये दोन आरशातील अंतर चार मीटर िोते आदण 
प्रकाशशलाका मूळ स्थानापासून ०·७ दमलीमीटर बाजूला िलली िोती. फोकॉल्टच्या मापनाप्रमाणे गदणत 
माडंल्यास प्रकाशाचा वगे दर सेकंदाला २९८६०० दकलोमीटर येतो. 

 
फोकॉल्टची पद्धत ज्या तत्तवावर प्रकवा तादत्तवक भदूमकेवर आधारली आिे ती भदूमका मान्य करुन व 

स्वीकारुन, मायकेलसनने फोकॉल्टच्या पद्धतीत सुधारणा केली. आरशातील अतंर चार मीटर ऐवजी 
सिाश े मीटर केले. त्यामुळे प्रकाशशलाकेचे प्रदतप्रबब ०.७ दमलीमीटर ऐवजी १३३ दमलीमीटर बाजूला 
िलण्याची शक्यता दनमाण झाली. १८७९ मध्ये केलेल्या प्रयोगात प्रकाशाचा वगे दर सेकंदास २९९९०० 
दकलोमीटर दमळाला. तर १८८२ साली केलेल्या प्रयोगात तो दर सेकंदास २९९८५० दकलोमीटर असल्याचे 
ददसून आले. १९२६ मध्ये पुन्िा सुधारणा करुन, मायकेलसनने दोन आरशातील अंतर बावीस मलै ठेवले. 
एक आरसा माउंट दवल्सनवर िोता व दुसरा कॅदलफोर्मनया संस्थानातील माउंट सान अॅलन्टोदनओवर 
िोता. १९२६ साली मायकेलसनने केलेल्या प्रयोगात प्रकाशाचा वगे दनवातात दर सेकंदास २९९७९६ 
दकलोमीटर असतो असे उत्तर आले. त्यानंतर प्रकाशाचा वगे ठरदवण्यासाठी इतरानीिी बरेच प्रयोग केले 
आिेत. या सवस प्रयोगाचे सार जवळ जवळ एकच दनघते. प्रकाशाचा वगे दनवातात दर सेकंदास २९९७७६ 
दकलोमीटर (१८६२८१ मलै) आिे असे सध्या मान्य झाले आिे. १९५० मध्ये इंग्लंडच्या नॅशनल दफदझकल 
लॅबोरेटरीने प्रकाशाच्या वगेाचे पुन्िा मापन केले, तेव्िा प्रकाशाचा वगे दनवातात दर सेकंदाला २९९७९२.५ 
दकलोमीटर असतो असे उत्तर आले. 

 
१८८० सालच्या दिवाळ्यात युरोपमध्ये असताना, पृर्थ्वीचा अवकाशातील प्रकवा इथरमधील वगे 

मोजण्यासाठी त्याने एका पद्धतीची योजना आखली. िी पद्धत मुख्यत्व ेकरुन पुढील दवचारावर आधारली 
िोती. अवकाश प्रकवा ईथर स्स्थर असून पृर्थ्वी त्यातून पढेु जात असल्यास पृर्थ्वीपासूनच्या दोन ठरादवक 
दठकाणातील अंतर काटण्यास प्रकाशशलाकेस दभन्न दभन्न वळे लागावा, पृर्थ्वी ज्या ददशनेे पढेु जात आिे 
त्याच ददशनेे प्रकाशशलाका पुढे जात असल्यास, दोन ठरादवक दठकाणामध्ये जाण्यासाठी लागणारा वळे व 
पृर्थ्वी ज्या ददशनेे पुढे जात आिे त्या ददशशेी काटकोन करणाऱ्या ददशनेे प्रकाशशलाका जात असल्यास, 
त्याच दोन दठकाणामध्ये जाण्यासाठी लागणारा वळे यात फरक असला पादिजे. असा फरक असल्यास व 
तो मोजता आल्यास, त्यावरुन पृर्थ्वीचा अवकाशात प्रकवा ईथरमध्ये काय वगे आिे िे काढता येईल. 
यासाठी वापरायची उपकरणसामुग्री अत्यंत अचूक पादिजे. अशा प्रकारच्या उपकरण सामुग्रीची उभारणी व 
माडंणी करण्यात, मायकेलसन तरबेज असल्याने, योग्य ती उपकरणसामुग्री सज्ज करुन, पृर्थ्वीचा 
अवकाशातील वगे मोजण्याचा प्रयोग त्याने बर्मलनच्या दफदझकल इस्न्स्टटू्यटमध्ये केला. त्यानंतर तोच 
प्रयोग त्याने पॉट्ट्सडॅमच्या दफदझकल ऑब्झरव्िेटरीमध्ये केला. पण पृर्थ्वी व अवकाश याचं्या वगेात फरक 
नािी असे त्या प्रयोगाचें सार दनघाले. 

 
प्रयोगात कोणत्यािी प्रकारची चूक रािू नये याबद्दल सवस प्रकारची काळजी घेऊन, १८८७ मध्ये 

त्याने अमेदरकेतील केस स्कूल ऑफ अॅप्लाइड सायन्स या संस्थेत तोच प्रयोग पुन्िा केला. या प्रयोगात  
त्याला वसे्टनस दरझव ं युदनव्िर्मसटीमधील रसायनशास्त्राचा प्राध्यापक इ. डब्लु. मोले याचे सिकायस लाभले 
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िोते. नोबले पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर ददलेल्या व्याख्यानात मायकेलसनने जी पद्धत वणसन करुन 
सादंगतली, तीच पद्धत पण जरा जास्त सोपी करुन, मायकेलसन व मोले यानी या प्रयोगात वापरली. िा 
प्रयोग पार पाडण्यासाठी प्रो. मोलेने मायकेलसनबरोबर सिकायस केले असल्याने िा प्रयोग मायकेलसन-
मोले प्रयोग या नावाने ओळखतात. िा प्रयोग खाली ददलेल्या आकृतीच्या सिाय्याने थोडक्यात समजावनू 
देण्याचा इथे प्रयत्न केला आिे. (आकृती ३ पिा) 

 
S या उत्पत्तीस्थानापासून दनघालेली एक वणीय प्रकाशशलाका, ती जाण्याच्या मागाशी ४५° 

अंशाचा कोन करणाऱ्या काचेवर पडते. या काचेच्या पाठच्या पृष्ठभागावर चादंीचा अत्यतं पातळ लेप 
ददलेला असतो. काचेवर प्रकाश शलाका पडल्यावर, दतच्या कािी भागाचे परावतंन िोते व कािी भाग 
काचेतून पुढे जाऊन g या आरशावर पडतो. परावतसन झालेल्या प्रकाशशलाकेचा मागं व g या आरशाकडे 
जाणाऱ्या प्रकाशशलाकेचा मागस यात बरोबर ९०° अंशाचा कोन असतो. सवपं्रकारे e या काचेसारखी 
असणारी पण पाठच्या पृष्ठभागाला चादंीचा लेप न लावलेली d िी काच, e या काचेच्या व g या आरशाच्या 
मध्ये ठेवतात. d या काचेमुळे दोन्िी प्रकाशशलाकाचें मागस अगदी समसमान िोतात, e काचेच्या पाठच्या 
पृष्ठभागापयंत जाऊन तेथून प्रकाशशलाकेचे परावतसन िोत असल्याने, त्या प्रकाशशलाकेला त्या काचेच्या 
जाडी इतका अदधक मागस आक्रमावा लागतो. प्रकाशशलाकेच्या दोन्िी मागात एवढासुद्धा फरक रािु नये, 
यासाठी d या काचेची योजना केली आिे. दोन्िी प्रकाशशलाकाचें आरशावर परावतंन िोऊन, त्या 
आलेल्या मागाने परततात आदण पाठच्या पृष्ठभागाला चादंीचा पातळ थर ददलेला असतो तेथे एकाच वळेी व 
एकदम पोचतात. तेथे प्रकाशशलाकाचं्या लिरी एकमेकानुरुप असतात. (म्िणजे त्याचं्या कंपनाचंी कला 
एकच असते) प्रकवा एकमेकादवरुद्ध असतात. (म्िणजे त्याचं्या कंपनाचं्या कला एकमेकादवरुद्ध असतात) 
प्रकाशशलाकाचं्या लिरी एकमेकानुरूप नसल्यास प्रकाशाच्या ऐवजी अंधार ददसतो म्िणजे प्रकाशशलाका 
एकाचवळेी एकाचस्थानी आल्यामुळे त्याचं्या एकमेकाचं्या अनुरूपतेमुळे व दवरुद्धरूपतेमुळे एका पाठोपाठ 
एक काळे पाढंरे पटे्ट प्रकवा इटंरफेरन्स प्रफ्रजेस दमळतात. दोन आरशापकैी एकादा आरसा जरासा 
िलवल्यास, प्रकाशशलाकाचं्या मागाची लाबंी पदिल्यासारखी रािात नािी व त्यामुळे इंटरफेरन्स प्रफ्रजेस 
मूळ स्थानावरुन बाजूला दखचतात. अवकाशातून प्रकवा ईथरमधून पृर्थ्वी मागंक्रमीत जाण्याचा वगे 
काढण्यासाठी िी सवस यतं्रणा पाऱ्यावर तरंगती ठेवनू सावकाश गोल दफरवली िोती. त्यामुळे दोन 
प्रकाशशलाकामधील कोन आदण पृर्थ्वीच्या मागाची ददशा सारखी बदलती रादिली. 

 
स्स्थर ईथरमधून पृर्थ्वी मागस आक्रमत असली प्रकवा पृर्थ्वी स्स्थर असून, ईथर पृर्थ्वीवरुन दवरुद्ध 

ददशलेा जात असेल व पृर्थ्वीचा वगे व ईथरचा वगे समान असेल तर त्या दोिोमध्ये कािी फरक असल्याचे 
ददसून येत नािी. प्राथदमक गदतकशास्त्राच्या पाठ्य पुस्तकात पढुील प्रकारचे गदणत पुष्ट्कळदा सोडवनू 
दाखवलेले असते. पोिणारा मनुष्ट्य नदीच्या प्रवािाच्या ददशनेे पोित जाऊन, एका दवदशष्ट दठकाणापयंत 
पोचल्यावर नदीच्या प्रवािाच्या दवरुद्ध ददशनेे पोित पोित मूळ दठकाणापयंत येतो. दुसरा मनुष्ट्य नदीच्या 
एका तीरावरुन दुसऱ्या तीरावर जाऊन तेथून पोित परत मूळ स्थानावर येतो. दोन्िी प्रसंगी पोिून जाण्याचे 
व येण्याचे अंतर तेच असल्यास, प्रवािाप्रमाणे व प्रवािादवरुद्ध पोिणाऱ्या माणसास दुसऱ्या माणसापेक्षा 
जास्त वळे लागतो, नदीच्या प्रवािाच्या ददशनेे व प्रवािाच्या दवरुद्ध ददशनेे पोिणाऱ्या माणसाच्या बाबतीत 
ज्या प्रकारे दवचार केला जातो, त्याच प्रकारे स्स्थर पृर्थ्वीवरुन ईथर वािात असता, दोन ठरादवक 
दठकाणामध्यें जाण्यायेण्याचा प्रवास करणाऱ्याप्रकाशशलाकेचा दवचार केला पादिजे. ईथर ज्या ददशनेे 
वािात आिे त्या ददशशेी काटकोन करणाऱ्याददशते प्रकाशशलाकेचा जाण्यायेण्याचा मागस असेल, तर 
नदीच्या एका तीरावरुन पलीकडच्या तीरावर पोित जाऊन, तेथून मूळ दठकाणी पोित येणाऱ्या माणसाच्या 
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बाबतीत ज्याप्रकारे दवचार िोतो, त्याचप्रकारे प्रकाशशलाकेच्या बाबतीत दवचार केला पादिजे. 
प्रकाशशलाका ईथरच्या प्रवािाप्रमाणे व प्रवािादवरुद्ध जात येत असेल तर तो मागस प्रकाशशलाका 
ईथरप्रवािाला काटकोनात असलेल्या ददशनेे जात येत असता क्रमण कराव्या लागलेल्या मागािून जरा 
जास्त लाबं असतो. म्िणून मायकेलसन मोले यानी आखणी केल्याप्रमाणे प्रयोग केल्यास, इटरफेरन्स 
प्रफ्रजेस मूळ स्थानापासून बाजूला दखचतात प्रकवा िलतात असे ददसायला पादिजे. प्रत्यक्ष प्रयोग करून 
पािाता, इंटरफेरन्स प्रफ्रजेस मूळस्थानापासून दखचल्याचे प्रकवा बाजूस िलल्याचे मुळीसुद्धा ददसून आले 
नािी. म्िणजे पृर्थ्वी व ईथर याचं्या वगेात कािी फरक नािी असे मायकेलसन-मोले याचं्या प्रयोगाने ठरते. 

 
यानंतर वगेवगेळ्या पद्धती वापरून, ईथर व पृर्थ्वी याचं्या वगेात कािी फरक आिे की नािी िे 

शोधण्याचे प्रयत्न झाले. त्या सवस प्रयत्नाचें सार एकच आिे. पृर्थ्वी व ईथर याचं्या वगेात कािीिी फरक 
नािी. 

 
पृर्थ्वीचा ईथर मधील प्रकवा अवकाशातील वगे ठरदवण्याच्या मायकेलसनच्या या प्रयत्नातून एक 

फायदा झाला. अत्यंत अचकू इंटरफेरॉमीटर तयार करण्यासाठी मायकेलसनने आपला अनुभव वापरला. 
आता यानंतर आपल्या प्रयोगाची मादिती, पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर मायकेलसनने ददलेल्या 
व्याख्यानात आली आिें त्या व्याख्यानाकडे वळू. त्या व्याख्यानातील संबदंधत भागाचाच अनुवाद येथे ददला 
आिे. त्या व्याख्यानात मायकेलसन म्िणतो- 

 
“आकाशस्थ गोलादवियीचे गुरुत्वाकिसणाचे दनयम शोधून काढल्याने, न्यटूनचे नावं सवसतोमुखी 

झाले व एक थोर शास्त्रज्ञ म्िणून त्याची कीती झाली. 
 
िे दनयम शोधून काढण्याइतकेच मित्तवाचे कायस न्यूटनने प्रकाशपटादवियी केले आिे. 

प्रकाशपटाचा उपयोग करुन, आकाशस्थ ताऱ्याचंी भौदतकी व रासायदनक घडण, त्याचे आकाशातील 
स्थान व गती शोधून काढण्यादवियी त्याने केलेले कायसिी फार मित्तवाचे आिे. टेदलस्कोपची प्रकवा 
दूरदशसकाची शक्ती वाढवल्यास आकाशस्थ ताऱ्याचंी संख्या व त्याचंी गंुतागंुतीची स्थाने समजून येण्याची 
शक्यता वाढते, त्याप्रमाणे वस्तुमात्राचंी रेस्ण्वक माडंणी समजून येण्याची शक्यता प्रकाशपटाच्या शक्तीच्या 
प्रमाणात वाढते. सूयसप्रकाश सात रंगाचंा दमळून झालेला असतो. िे शोधुन काढण्याचा न्यूटनचा प्रयोग जरा 
वगेळ्या प्रकारे करण्यात आला असता, तर प्रकाशपटशास्त्राची न्यटूनच्या त्या प्रयोगाच्या वळेीच स्थापना 
झाली असती. 

 
सूयसप्रकाश दत्रपार्श्सकाचेवर पडण्यापूवी तो ज्या फटीतून खोलीत घेतला िोता, ती फट शक्य 

दततकी अरंुद केली असती तर सूयसप्रकाशाचे सती रंगात दवभाजन झाले असते व त्या प्रकाशात ज्याना आपण 
सध्या फ्रॉनिॉफर रेिा म्िणतो तशा कृष्ट्णवणी रेिा आिेत िे त्यावळेीच समजून आले असते. अत्यतं अरंुद 
फटीतून आलेला प्रकाश दत्रपार्श्सकाचेवर पडू ददल्यास, दमळणाऱ्या प्रकाशपटात फ्रॉनिॉफर रेिा चटकन 
ददसू लागतात. फ्रॉनिॉफरने दत्रपार्श्सपकाच व प्रकाश येण्यासाठी असणारी अरंुद फट याचं्या जोडीला 
टेदलस्कोप प्रकवा दूरदशसक वापरुन प्रकाशपट जास्त स्पष्ट दमळवण्याची पद्धत बसवली. प्रकाशपट जास्त 
स्पष्ट झाल्याने, त्यात कािी कृष्ट्णवणी रेिा आिेत असे फ्रॉनिॉफरला ददसून आले. प्रकाशपटाचे इतके साधे 
वणसन देण्यात, इतर बारीक सारीक गोष्टींचा मुद्दाम उल्लखे केलेला नािी. जवळ जवळ ददसणारे दोन तारे 
परस्परापासून स्पष्टपणे दवलग दाखदवण्यावर जशी दूरदशसकाची शक्ती मोजतात. त्याप्रमाणे प्रकाशपटात 



 

अनुक्रमणिका 

जवळ जवळ ददसणाऱ्या रेिा परस्परापासून अगदी स्पष्टपणे दवलग करण्यावर प्रकाशपट यंत्रणेची शक्ती 
मोजतात. प्रकाशपटाचंी शक्ती वाढदवण्याच्या कामात दकती प्रगती झाली आिे िे पािाण्यासाठी आपण 
सूयाचा प्रकाशपट दवचार घेऊ. 

 
प्रकाशपटातील फ्रॉनिॉफर रेिा A ते फ्रॉनिॉफर रेिा H या मधला भाग आपल्याला डोळ्यानी 

ददसतो. पण प्रकाशपटाचा फोटोग्राफ घेतल्यास, फ्रॉनिॉफर रेिा नीलातीत भागातिी असल्याचे समजते. 
प्रकाशपटाच्या जोडीला बोलोमीटर वापरल्यास अनरक्त भागातिी रेिा असल्याचे समजते. प्रकाशपटाच्या 
पीत भागात D या अक्षराने ओळखली जाणारी एक रेिा असते. सोडीयम क्षार अल्कोिोलच्या ज्वालेत 
धरल्यावर दमळणाऱ्या उज्वल दपवळ्या रेिेशी ती बरोबर जुळते. साधारण शदक्तमान दत्रपार्श्सकाच वापरल्यास 
D िी एकच नसून, अगदी जवळ जवळ असलेल्या दोन रेिा त्या जागी आिेत असे दाखवता येते. 
दत्रपार्श्सकाचेची व पयायाने प्रकाशपट यंत्रणेची शक्ती वाढवल्यास, त्या दोन रेिामधील अंतर वाढते. 
सोडीयमच्या या दोन रेिातील अंतर दकती वाढते यावर प्रकाशपट यंत्रणेची शक्ती अजमावता येते. वस्तंुचा 
आकार मोठा दाखवणाऱ्या प्रभगातून या रेिाकडे पादिल्यास, त्यातील अंतर वाढल्यासारखे ददसेल. पण 
तशा ददसण्याला फारसा अथस नािी, कारण रेिामधील अंतर वाढेल त्याचप्रमाणात रेिांची रंुदीिी वाढेल. 
दत्रपार्श्सकाच ज्या काचेपासून तयार करावी त्या काचेच्या गुणधमावर, दत्रपार्श्स काचेच्या आकारावर व 
प्रकाशपट काढण्यासाठी वापरलेल्या दत्रपार्श्सकाचाचं्या संख्येवर प्रकाशपट यंत्रणेची, प्रकाशपटातील फार 
जवळ असणाऱ्या रेिा परस्परापासून स्पष्टपणे दवलग करण्याची व त्या रेिामधील अंतर वाढदवण्याची शक्ती 
अवलंबून असते. प्रकाशपट यंत्रणा नीट चागंल्या प्रकारची असली तर सोडीयमच्या D1 व D2 या रेिातील 
अंतर, साध्या प्रकाशपटात असते त्याच्या चाळीस पट पयसन्त वाढवता येते. सोडीयमच्या अगदी जवळ 
जवळ असलेल्या दोन रेिा परस्परापासून स्पष्टपणे दवलग करण्यासाठी प्रकाशपटयंत्रणेची शक्ती एक िजार 
एकक आिे असे म्िटल्यास, चाळीस िजार एककापयसन्त प्रकाशपटयंत्रणेची शक्ती वाढवता येते. 

 
सवससाधारण पदरस्स्थतीमध्ये प्रकाशपट यंत्रणेला चाळीस िजार एकक दवलगकारी शक्ती असू 

शकते. केवळ तादत्तवक दृष्ट्ट्या दवचार केल्यास प्रकाशपट यंत्रणेची दवलगणारी शक्ती पादिजे दततकी 
वाढवता येणे शक्य झाले पादिजे. फक्त िी दवलगकारी शक्ती वाढदवण्यासाठी अवश्य म्िणून सादंगतलेल्या 
गोष्टीनी, त्या शक्तीवर जे काय बधंन पडेल ते पडेल. प्रत्यक्ष्यामध्ये प्रकाशपट यतं्रणेची दवलगकारी शक्ती 
पादिजे दततकी वाढवता येणे शक्य झालेले नािी. 

 
१८२१ मध्ये, प्रकाशाचे दनरदनराळ्या प्रकाशलिरीमध्ये पृथक्करण करण्यासाठी फ्रॉनिॉफरने एक 

वगेळीच क्लृती ी शोधून काढली. फ्रॉनिॉफरच्या या नवीन क्लृती ीमुळे प्रकाशाचे पथृक्करण करण्यासाठी 
कोणीिी िल्ली दत्रपार्श्सकाचेचा वापर करीत नािीत. फ्रॉनिॉफरची िी नवीन क्लृती ी म्िणजे दडफॅ्रक्शन गे्रदटंग. 
अत्यंत सूक्ष्म सरळ रेिाकार तारा एकमेकाशी समातंर ठेवनू फ्रॉनिॉफरने त्याची पदिली दडफॅ्रक्शन गे्रप्रटग 
तयार केली िोती. त्यानंतर काचपट्टीवर सुवणसवखस ठेवनू तीवर समातंर रेिा आखून व एक सोडून एक 
सुवणसवखाच्या पट्ट्ट्या काढून त्याने दडफॅ्रक्शन गे्रप्रटग बनवल्या. आता दिरकणीने काचपट्टीवर समातंर 
बारीक रेिा आखून दडफॅ्रक्शन गे्रप्रटग तयार करतात. 

 
गे्रप्रटगवर पडणाऱ्याप्रकाशाच्या घटक प्रकाशलिरीवर, त्या प्रकाशाचे गे्रप्रटगकडून िोणारे पृथक्करण 

अवलंबून असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

खालील आकृतीत दडफॅ्रक्शन गे्रप्रटगचा आडवा छेद दकती तरी पट मोठा करुन दाखवला आिे. 

 
आकृती – २ णडफॅ्रक्शन गे्रलटग 

 
या गे्रप्रटगवर पडणारा प्रकाश, गे्रप्रटगच्या पातळीशी काटकोन करणाऱ्याबाणानी दाखवला आिे. 

प्रकाशलिरी मधल्या सूक्ष्म दछद्रातून पलीकडे जातील व पदिल्यासारख्या प्रकाशलिरी म्िणून पुढे जातील. 
(काचपट्टीवर मारलेली रेिा गे्रप्रटगच्या आडव्या छेदात सूक्ष्म दछद्राच्या रुपाने ददसेल.) टेदलस्कोपमधून 
प्रकवा दूरदशसकामधून त्या जाऊ देऊन, दकरणकेन्द्रस्थानी एकत्र आणल्यास, प्रकाश ज्या सूक्ष्म फटीतून 
बािेर पडून गे्रप्रटगवर पडलेला असतो त्या सूक्ष्म फटीचे प्रदतप्रबब आपल्याला दमळेल. काचेमधून जाण्यात 
प्रकाशाची तीव्रता थोडी कमी झाल्याने ते प्रदतप्रबब मूळ प्रकाशाइतके उज्वल असणार नािी. गे्रप्रटगगमधल्या 
दनरदनराळ्या सूक्ष्म दछद्रातून बािेर पडलेल्या प्रकाशलिरी कंपनाचं्या एकाच कलेत असून, त्यानी 
एकमेकाचंी भरती केल्यास असे प्रदतप्रबब ददसेल. असे प्रदतप्रबब दमळण्याची दुसरीिी एक शक्यता आिे. व ती 
सोबतच्या आकृतीत दाखवली आिै. गे्रप्रटगकडे दतरक्या ददशनेे गे्रप्रटगच्या पातळीशी कोन करुन पादिले व 
पाठोपाठ येणाऱ्या प्रकाशलिरीमध्येंएक प्रकवा अदधक संपूणस लिरींच्या लाबंीइतकी घट झाल्यासिी जीतून 
प्रकाश येतो त्या फटीचे प्रदतप्रबब दमळेल. असे ज्यावळेी िोते त्यावळेी खालील समीकरण वापरता येते. 

 

Sm Q = ml  
s  

 
या समीकणात 1 म्िणजे प्रकाशलिरींची लाबंी,s म्िणजे गे्रप्रटगमधल्या दछद्रातील अंतर प्रकवा 

गे्रप्रटगवरच्या समातंर रेिामधील अतंर व m िी प्रकाशशलाकेच्या मागातील घट झालेल्या लिरींची सं‘या 
(१, २, ३ इत्यादी)  

 
------------- 

 
१८६८ मध्ये न्यूयॉकस मधील रदरफोडस या शास्त्रज्ञाने स्पेक्युलम धातुच्या दोन इंच लाबंीत वीस िजार 

समातंर रेिा आखून एक उत्तम प्रकारची दडफॅ्रक्शन गे्रप्रटग तयार केली. त्यावळेी वापरात असलेल्या 
उत्तमोत्तम दत्रपार्श्सभाग काचाचं्या दवलगकारी शक्तीपेक्षा या दडफॅ्रक्शन गे्रप्रटगची दवलगकारी शक्ती जास्त 
िोती. यानंतर जॉन्स िॉपदकन्स दवद्यापीठाच्या रोलंड या शास्त्रज्ञाने सिा इंच लाबंीमध्ये एक लाख समातंर 
रेिा आखून, रदरफोडसच्या गे्रप्रटगपेक्षा जास्त उत्तम व कायसक्षम गे्रप्रटग तयार केली. सोडीयमच्या D1 व D2 
रेिामध्ये दजतके अंतर असते, त्याच्या एकशताशं असलेल्या प्रकाशपटातील रेिा परस्परापासून दवलग 
करण्याची शक्ती या रोलंड गे्रप्रटगमध्ये असते. या गे्रप्रटगिून जास्त दवलगकारी शक्ती असलेली गे्रप्रटग माझ्या 
पािाण्यात नािी. 

------------- 



 

अनुक्रमणिका 

सवससाधारण पदरस्स्थतीमध्ये प्रकाशाची प्रकाशपटातील दनरदनराळ्या रेिामध्ये कशी वाटणी झाली 
आिे िे ठरदवण्यासाठी प्रकाशपटाचे पृथक्करण करण्यासाठी जरूरी व मित्तव, एकमेकाचं्या फार जवळ 
आल्याने परस्परात गंुतलेल्या प्रकाशपटातील रेिा परस्परापासून दवलग करणे, तपमान, दाब व चुंबकीय 
के्षत्र याचंा प्रकाशपटातील रेिावर पदरणाम अभ्यासणे इत्यादी कारणामुळे आतापयंत वापरल्या गेल्या 
त्यािून जास्त मोठ्या आकाराच्या गे्रप्रटगतयार करणे भाग पडते. मी ९×४·५ इंच इतक्या आकाराच्या 
काचपट्टीवर, नऊ इंच लाबंीत एक लक्ष दिा िजार समातंर रेिा मारलेल्या आिेत. तादत्तवक दृष्ट्ट्या अशा 
गे्रप्रटगची दवलगकारी शक्ती बरीच मोठी आिे व ती तशी असल्याचे प्रयोगावरून ददसून येते. 

 
दूरदशसकाच्या दकरणकेन्द्राच्या दठकाणी जो कािी पदरणाम पुष्ट्कळदा झाल्याचे आढळते, तो 

पदरणाम प्रकाशलिरींच्या कला एकमेकास अनुरुप आिेत की एकमेकाचं्या दवरुद्ध आिेत यावर म्िणजे 
इंटरफेरन्सवर प्रकवा परस्पराना अडथळा करणे प्रकवा मदत करणे यावर अवलंबून असतो. 
प्रकाशशलाकाचं्या बाबतीत इंटरफेरन्स ददसून येतो प्रकवा प्रकाशशलाकाचं्या लिरी एकमेकाना मदत 
करतात प्रकवा एकमेकाला अडथळा करतात, िे प्रथमतः दाखवण्याचे कायसिी न्यटूनने केले आिे. बदिगोल 
प्रभग आरशावर ठेवनू, त्याचें सूक्ष्मदशसकातून दनरीक्षण केल्यास, आरशावरुन परावृत्त झालेल्या 
प्रकाशशलाकाचं्या कला एकमेकाशी अनुरुप आिेत प्रकवा एकमेकाचं्या दवरुद्ध आिेत, त्याप्रमाणे आलटून 
पालटून एक केस्न्द्रक काळी पाढंरी वलये ददसू लागतात. िी काळी पाढंरी वलये न्यटूनची वलये या नावाने 
ओळखतात. न्यटूनची वलये दमळदवण्याच्या पद्धतीत थोडा फरक करुन प्रकाशपटातील रेिाचें पृथक्करण 
प्रकवा दव्पेिण करता येते. न्यूटनची वलय प्रकाशपटातील रेिाचं्या दव्ेिणासाठी वापरण्याची िी पद्धत 
अप्रत्यक्ष पद्धत असून, फारशी सोईची नािी. तरी देदखल त्या पद्धतीने प्रकाशपटातील रेिाचें दव्ेिण 
अचूक करता येते. 

 
दोन सपाट पृष्ठभाग परस्पराशंी अगदी समातंर व मध्ये फार थोडे अंतर ठेवनू ठेवले आदण 

सोडीयम-प्रकाश त्या पृष्ठभागाशी काटकोनात पडू ददला तर त्या दोन्िी पृष्ठभागावरून परावृत्त िोणाऱ्या 
प्रकाशलिरी परस्परामध्ये अडथळा दनमाण करतात आदण त्यामुळे आलटून पालटून काळी व पाढंरी 
एककेन्द्रकीय वलये ददसू लागतात. अथात दोन्िी पृष्ठभागावरून परावृत्त िोणाऱ्या प्रकाशलिरी 
परस्परामध्ये दकती अडथळा दनमाण करतात यावर िे अवलंबून रािाते. 

 
प्रयोगासाठी सपाट पृष्ठभागातील अंतर कमी जास्त केल्यास एक केन्द्रकीय वलयाचें केन्द्र कधी 

काळे तर कधी पाढंरे ददसते. वलय-केन्द्राच्या रंगात एकदा काळा व एकदा पाढंरा अशा िोणाऱ्या बदलाचंी 
सखं्या, पृष्ठभागामधील अंतराच्या वाढीच्या दुप्पट लाबंीमध्ये असणाऱ्या प्रकाशलिरींच्या संख्येइतकी असते. 
म्िणून एकलिरी प्रकाशाच्या लिरीची लाबंी, वलयकेन्द्राचा रंग पृष्ठभागामधील अतंर वाढवत गेल्यावर 
कािंी ठरादवक लाबंीच्या वाढीत दकती वळेा बदलतो यावरुन ठरदवता येते. प्रकाशलिरींच्या लाबंीचे अशा 
प्रकारचे मापन प्रकाशपटादवियीच्या संशोधनात मित्तवाचे आिे. 

 
प्रकाशलिरींच्या लाबंीच्या अशा प्रकारच्या मापनाचा उपयोग, मानवाने प्रमाण धरलेल्या लाबंी 

ऐवजी म्िणजे मीटर ऐवजी नैसर्मगक प्रमाण लाबंी ठरदवण्यासाठी झाला आिे. या नैसर्मगक प्रमाण लांबीत 
कधीिी फरक पडणे शक्य नािी. 

------------- 
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प्रमाण लाबंी ठरदवण्यासाठी प्रकाशलिरींचा उपयोग करता येतो िे पादिल्यावर, जास्तीत जास्त 
एकदवध प्रकाश शोधण्याचा प्रयत्न झाला. साधारणपणे एकदवध वाटणाऱ्या प्रकाशात प्रकाश लिरींची 
वाटणी कशी झाली आिे िे उत्तमातल्या उत्तम प्रकाशपटाने अचूक सागंता येत नािी. प्रकाशातील 
दनरदनराळ्या प्रकाशलिरींची वाटणी कशी झाली आिे िे शोधण्यासाठी इटंरफेरन्स प्रकवा प्रकाशलिरींचा 
परस्परास अडथळा िी पद्धत वापरता येते. ती पद्धत कशी वापरायची िे दवशद करण्यासाठी सोडीयम 
बाष्ट्पापासून दमळणाऱ्या प्रकाशातल्या दोन दपवळ्या रेिा मी उदािरणादाखल घेणार आिे. सोडीयमच्या या 
दोन रेिाचं्या लिरींच्या लाबंीतील फरक साधारणपणे िजार भागात एक भाग एवढा आिे. दोन्िी रेिाचं्या 
पाचश े लिरीच्या लाबंीमध्ये फक्त ०·३६ दमलीमीटरचा फरक आिे. पाचश े लिरींच्या लाबंी इतक्या 
प्रकाशशलाकाचंी लाबंी असल्यास एका प्रकाशशलाकेचा उज्वल सीमा भाग (fringe) दुसऱ्या 
प्रकाशशलाकेच्या कृष्ट्ण सीमा भागावर येईल व दोन्िी प्रकाशशलाका मुळात सारख्याच उज्वल असल्यास, 
प्रकाशशलाकाचंा परस्परास अडथळा प्रकवा inference झाल्याचे ददसणार नािी. या प्रयोगात 
प्रकाशशलाकाचं्या मागांची दजतकी लाबंी आिे, त्याच्या दुप्पट लाबंी असल्यास, दोन्िी प्रकाशशलाका 
एकदवध असल्यास स्पष्टपणे वगेवगेळ्या ददसतील, आदण िाच प्रकार पुढील अंतरासाठी चालू रािील - 
म्िणजे प्रकाशशलाका जास्त जास्त वगेळ्या प्रकवा अलग ददसू लागतील. पण तसे प्रकाशशलाकाचें स्वरुप 
नसल्यास, प्रकाशशलाकाचंी लाबंी वाढदवत गेल्यास, प्रकाशरेिा जास्तीत जास्त अस्पष्ट व कमी उज्वल 
िोत जायला पादिजेत. प्रत्यक्ष प्रयोग करुन पािाता मी वणसन केल्यासारखा प्रकार ददसला म्िणजे 
प्रकाशशलाकाचंी लाबंी वाढदवत गेल्यास, प्रकाशरेिा अस्पष्ट व कमी उज्वल ददसू लागल्या, तर त्याचा अथस 
दोन स्वतंत्र व वगेवगेळ्या प्रकाशशलाका वापरल्या गेल्या आिेत. दशवाय जास्तीत जास्त स्पष्ट रेिा 
दमळण्याच्या स्थानाच्या अतरावरुन प्रकाशशलाकेतील घटक प्रकाशलिरींच्या लाबंीचे परस्परप्रमाण 
काढता येते. प्रकाशशलाका जास्तीत जास्त स्पष्ट व कमीतकमी स्पष्ट दमळण्याच्या स्थानाचं्या अंतराचं्या 
परस्परप्रमाणावरुन प्रकाशशलाकेतील घटक प्रकाशलिरींच्या तीव्रताचें परस्परप्रमाण काढता येते. आदण 
सरतेशवेटी अतंर फार वाढल्यानंतर जेव्िा प्रकाशरेिा जास्त अस्पष्ट िोऊ लागतात, त्या अतरावरून 
प्रकाशपटातील सबदंधत रेिा परस्परापासून दकती दूर आिेत िे समजते. 

 
अशा रीतीने प्रयोग करुन पािाता, प्रकाशपटात ददसणारी िायिोजनची लाल रेिा एक रेिा नसून, 

दोन रेिा एकमेकींच्या अगदी जवळ असल्याने, एक रेिा आिे असे वाटते िे समजून आले. प्रकाशपटात 
सोडीयमच्या दोन रेिात दजतके अंतर असते त्याच्या १/४० अंतर िायिोजनच्या या दोन रेिामध्ये असते. 
थलॅीयमच्यािी बाबतीत असाच प्रकार आिे. प्रकाशपटात ददसणारी थलॅीयमची प्रखर दिरवी रेिा मुळात 
एक नसून, दोन दिरव्या रेिा परस्पराचं्या अगदी जवळ आल्याने एक रेिा आिे असे वाटते. प्रकाशपटामध्ये 
थलॅोयमच्या या दोन दिरव्या रेिामधील अंतर, सोडीयमच्या दोन रेिातील अंतराच्या १/६० इतके असते. 
मक्यूसरीमुळे प्रकवा पाऱ्यामुळे प्रकाशपटात एक प्रखर दिरवी रेिा दमळते. या रेिेचे स्वरुप जरा जास्त जदटल 
आिे. तरीसुद्धा दोन अगदी जवळ असणाऱ्या दिरव्या रेिा दमळून प्रकाशपटात एक रेिा ददसते िे सागंायला 
िरकत नािी. प्रकाशपटात मक्युसरीच्या या दोन दिरव्या रेिातील अंतर, सोडीयमच्या दोन रेिातील 
अंतराच्या १/७०० इतके आिे. प्रकाशदकरणाचंा मागस पाचश े दमलीमीटर इतका प्रकवा जवळ जवळ दिा 
लाख प्रकाशलिरींच्या लाबंीइतका असल्यास इंटरफेरन्स प्रफ्रजेस ददसून येतात. त्यावरुन प्रकाशपटात 
सोडीयम रेिामध्ये दजतके अतंर असते, त्याच्या एक िजाराशंािून कमी अंतर या रेिामध्ये आिे असा अंदाज 
दनघतो. 
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आकृती – ३ मार्केिंसन इंटरिेरॉमीटरचे तत्व 

 
मक्युसरीच्या रेिादवियीचा प्रयोग कसा केला िे या सोबतच्या आकृतीत दाखवले आिे. नेिमीची 

दत्रपार्श्सकाच वापरुन प्रकाशाचे प्राथदमक पृथक्करण करतात. बिुतेक पदाथांच्या प्रकाशपटात बऱ्याच रेिा 
दमळत असल्याने अशा तऱ्िेचे प्राथदमक पृथक्करण अवश्य आिे. मक्युसरीच्या प्रकाशपटाचे उदािरण 
घेतल्यास, त्या प्रकाशपटात दोन दपवळ्या रेिा, एक उज्वल दिरवी रेिा व एक कमी उज्वल दनळी-जाभंळी 
रेिा दमळते. िा सवस प्रकाश आपण इंटरफेरॉमीटरमध्ये वापरला तर या चारी रेिा एकत्र येतील तेश्िा 
इंटरफेरॉमीटरमध्ये प्रकाशशलाका घाडण्यापूवी प्रकाशरेिाचें पृथक्करण करणे अवश्य आिे. तेव्िा 
दमळवलेला प्रकाश प्रथमतः साध्या प्रकाशमापीतून (स्पेक्रास्कोपमधून) धाडल्यानंतर दमळालेल्या 
प्रकाशपटातील एका रेिेशी संबंदधत प्रकाश अत्यंत अरंुद फटीतून इंटरफेरॉमीटरमध्ये पाठवण्यात येतो. 

 
दोन प्रकाशशलाकाचं्या मागातील फरकामधील प्रकाशलिरींच्या संख्येवर इंटरफेरॉमीटरची 

दवलगीकरण शक्ती मोजतात. इंटरफेरॉमीटरची दवलगीकरण शक्ती खूप मोठी असल्याने, प्रकाशपटातील 
रेिाचं्या स्वरुपाचे शोधन व मापन करण्याचे तो एक उत्तम साधन आिे. इंटरफेरॉमीटर वापरण्यात एक 
अडचण अशी आिे की रेिाचं्या एका समुिाचे परीक्षण करायचे म्िटले तरी त्याला बराच वळे लागतो, आदण 
तेवढ्या वळेात प्रकाशाच्या मूळ स्वरुपातच फरक िोण्याचा संभव आिे. असे असले तरी प्रकाशावर िोणाऱ्या 
चुंबकीय के्षत्राच्या पदरणामादवियी झीमानने केलेले संशोधन इटंरफेरॉमीटरच्या सिाय्याने तपासून पािाता 
आले. इंटरफेरॉमीटर वापरुन झीमानच्या संशोधनाचे दनष्ट्किस इतर पद्धतीनीिी तपासल्यानंतर त्या 
दनष्ट्किांचे दनदश्चतीकरण शक्य झाले आिे. 

 
क्लाकस  दवद्यापीठात दोन वि ेभौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक असताना, इंटरफेरॉमीटर आणखी कािी 

वगेळ्या संशोधनासाठी वापरता येईल का िे पािण्याचा मायकेलसनने प्रयत्न केला. १८९१ मध्ये 
इंटरफेरॉमीटरच्या सिाय्याने त्याने गुरुच्या उपग्रिाचें कोनीय व्यास मोजले. िे काम त्याने प्रलक 
वधेशाळेच्या सिकायाने केले. प्रमाण मीटरची लाबंी कािी दवदशष्ट प्रकाश लिरींच्या एकतात मोजण्याचे 
त्याचे प्रयत्निी याच काळात चालू िोते. आपल्या व्याख्यानात त्याने या गोष्टीचा थोडासा दनदेश केला 
आिे.बऱ्याचशा प्रकाशलिरींचा पद्धतशीर अभ्यास केल्यानंतर, अशा प्रकारच्या मापनासाठी कॅड़दमयम 
बाष्ट्पातून दमळणारा रक्तवणी प्रकाश, पादिजे दततका एकदवध असल्याचे त्यास आढळले, त्यानंतर पदॅरस 
जवळील सेव्िरेस गावातील ब्युरो इंटरनॅशनल डे्  पॉइड् स एट्  मेजसस (वजन व मापे याचंी अचूकता 
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तपासणारी आंतरराष्ट्रीय ससं्था) या संस्थेने कॅड् दमयम प्रकाशलिरींच्या एककात प्रमाण मीटरची लाबंी 
ठरदवण्याची त्यास दवनंती केली. िे काम त्याने १८९३ मध्ये यशस्वीरीत्या तडीस नेले. एका प्रमाण 
मीटरमध्ये रक्तवणी कॅड् दमयम प्रकाशाच्या १५५३३९३ प्रकाशलिरी असे त्याने ठरदवले. मायकेलसनच्या या 
दनष्ट्किाचे इतर शास्त्रज्ञानंी नंतर दनदश्चतीकरण केले. यानंतरचे त्याचे संशोधन आकंाशस्थ ताऱ्यासबंंधीचे 
प्रकवा ज्योदतिशास्त्र दवियक िोते. १९२० मध्ये माउंट दवल्सन येथे उभारलेल्या वधेशाळेच्या सिाय्याने त्याने 
कािी ताऱ्याचें कोनीय व्यास मोजले. 

 
झीमानने केलेल्या संशोधनात मायकेलसनला दवशिे रस िोता. झीमान पदरणामाचा 

इंटरफेरॉमीटरने अभ्यास केल्यानंतर त्याने एक वगेळ्या प्रकारचा स्पेक्रॉस्कोप तयार केला. त्याला 
एचेलॉनगे्रप्रटग असे म्िणतात. जाड काचेचे तुकडे, एकावर एक दजना चढत जातो त्याप्रमाणे दचकटवनू 
त्याने िा एचेलॉन गे्रप्रटग१९०७ साली तयार केला. त्याकाळी वापरात असलेल्या कोणत्यािी दडफॅ्रक्शन 
गे्रप्रटगपेक्षा या गे्रप्रटगची दवलगकारी शक्ती जास्त िोती. 

 
संशोधनाचे पणरिाम 

 
प्रकाशदवज्ञानादवियी संशोधन करणाराना मायकेलसनने दोन उत्तम उपकरणे उपलब्ध करुन 

ददली. एक इंटरफेरॉमीटर व दुसरे एचेलॉन गे्रप्रटग. यािी पेक्षा त्याचे दुसरे मित्तवाचे कायस म्िणजे प्रकाश व 
सव ंप्रकारच्या दवदु्यत चुबंकीय लिरी जाण्यासाठी माध्यमाची जरुर आिे िे दसद्ध करणे. ईथरमधून पृर्थ्वी 
मागस क्रमीत असता, पृर्थ्वीचा वगे मोजण्याचा मायकेलसन व मोले याचंा प्रयोग फसला. तो प्रयोग का 
फसला याचे कारण शोधण्याच्या प्रयत्नात आइनस्टाइनने सापेक्षता वादाचा प्रसद्धातं माडंला.  

 
*** 
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१९०८ 
 

गॅणब्रर्िं णिंपमन 
(१८४५-१९२१) 

 
‘रंगीत िोटोग्राि घेण्र्ाची पद्धत शोधून काढल्र्ाबद्दिं नोबेिं पाणरतोणिक’ 

 
चदरत्र 

 
जमसनीच्या लक्सेमबगस प्रातंातील िॉलदरच गावी, १६ ऑगस्ट १८४५ रोजी गदॅब्रयल दलपमनचा जन्म 

झाला. तेराव्या विापयंत त्याचे प्राथदमक दशक्षण घरीच झाले. त्याच्या वयाच्या तेराव्या विी त्याचे वडील 
िॉलेदरचिून पदॅरसमध्ये रािायला आले. त्याचे यानंतरचे शालेय दशक्षण लायसी नेपोदलयन या पदॅरसमधील 
शाळेत झाले.वयाच्या तेदवसाव्या विी त्याने इकोल नॉमंल दवद्यालयात दशकायला सुरवात केली. 
दवद्यालयात दशकत असतानाच, जमसन दनयतकादलकात प्रदसद्ध िोणाऱ्या शास्त्रीय सशंोधन-दनबधंाचे फ्रें च 
भािेत साराशं देण्याचे काम त्याने ‘अॅनल्स डी केमी एट्  डी दफदझक’ या फ्रें च दनयतकादलकासाठी केले. 
त्यामुळे दवजेदवियी जमसनीत चालू असलेल्या संशोधनाचा त्यास चागंलाच पदरचय झाला. जमसनीस जाऊन, 
तेथील संशोधनाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या एका फ्रें च सदमतीचा सदस्य या नात्याने, त्याने १८७३ 
मध्ये जमसनीची वारी केली. जमसनीत त्याने तीन दनरदनराळ्या प्राध्यापकाचं्या मागसदशसनाखाली संशोधन केले. 
िायडेलबगस दवद्यापीठात शरीरशास्त्रज्ञ कुन्िे, भौदतकीशास्त्रज्ञ दकर् चॉफ आदण त्यानंतर बर्मलनमधील 
िेल्मिोल्ट् झ याचं्या मागसदशसनाचा त्याला लाभ झाला. १८८३ मध्ये पॅदरसमधील सायन्स फॅकल्टीमध्ये 
गदणती भौदतकशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणून त्याची नेमणकू झाली. त्यानतर तीन विानी म्िणजे १८८६ मध्ये 
तो प्रायोदगक भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक आदण संशोधन दवभागाचा प्रमुख झाला. िे काम त्याने १९२१ मध्ये 
इिलोकचा दनरोप घेईपयंत दनष्ठापूवसक केले. युनायटेड स्टेट् स व कॅनडा या देशाना भेटी देऊन, 
मायदेशाला परत येत असता, ३१ जुलै १९२१ रोजी वाटेतच तो मरण पावला. 

 
फ्रें च अॅकेडमी ऑफ सायन्सेस आदण ब्युरो डेस लाँदजट्यडू् स या संस्थाचंा तो सभासद िोता. १९०८ 

मध्ये लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास ‘परदेशी सभासदत्व’ बिाल केले. 
 
१८८३ मध्ये त्याने िायडेलबगस व बर्मलन येथे केलेल्या सशंोधनाची सुरवात एका साध्या प्रयोगातून 

झाली. थेंबभर पारा घेऊन त्यावर सौम्य सल्फुदरक अम्ल पसरल्यानंतर, त्याला एका लोखंडाच्या दखळ्याने 
स्पशस केल्यास, पारा आकंुचन पावतो. दखळा दूर केल्यास, पाऱ्याचा आकार पुन्िा पदिल्यासारखा िोतो. 
िायडेलबगसला कुन्िेच्या प्रयोगशाळेत दलपमनने िा प्रयोग पादिला. पारा व सल्फ्लयुदरक अम्ल यामधील 
वैदु्यती पदरस्स्थती बदलल्याने पाऱ्याचा पृष्ठभागीय ताण वाढतो आदण त्यामुळे पारा आकंुचन पावतो; व िे सवस 
घडवनू आणण्यात लोखंडाच्या दखळ्याचा कािी तरी भाग आिे असे दलपमनने त्या प्रयोगाचे स्पष्टीकरण 
केले. यानंतर िायडेलबगसमध्येच दकर् चॉफच्या प्रयोगशाळेत त्याने या प्रयोगाचा नीट पद्धतशीर अभ्यास 
केला. या अभ्यासातून त्याने १८७३ मध्ये एक संशोधन दनबंध तयार केला. या दनबंधात त्याने कॅदपलरी 
इलेक्रोमीटर (सूक्ष्मनदलका दवदु्यतमापी) या उपकरणाच्या रचनेची मादिती ददली आिे. इलेक्रोमोदटव्ि 
फोसंमधील (दवदु्यत गामकामधील) सूक्ष्म फरक शोधून काढण्यासाठी अजूनिी कॅदपलरी इलेक्रोमीटर 
वापरण्यात येतो. 
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पाऱ्यावर सौम्य सल्फ्लयुदरक अम्ल पसरुन, त्याला लोखंडी दखळ्याने स्पशस केल्यानंतर, पाऱ्याच्या 
आकारात िोणाऱ्या  फरकाचंा अभ्यास पुरा केल्यानंतर, त्याने त्याच्या उलट प्रकारच्या प्रयोगाचािी अभ्यास 
केला. पाऱ्यावर सौम्य सल्फ्लयुदरक अम्ल पसरून, पाऱ्याच्या पृष्ठभागात मुद्दाम फरक घडवनू आणल्यावर 
दवदु्यत गामकात िोणाऱ्या सूक्ष्म फरकाचंा त्याने अभ्यास केला. िे ‘इलेक्रो कॅदपलरी’ सदरात मोडणारे 
प्रयोग उलट सुलट प्रकारे करता येतात. या प्रयोगाचं्या आधारे त्याने एक इलेक्रो कॅदपलरी यंत्र तयार 
केले. या यंत्रातून दवदु्यतप्रवाि जाऊ ददल्यास ते चालू लागायचे व त्या यंत्राला िाताने गती ददल्यास त्यातून 
दवदु्यतप्रवाि दमळायचा. सादी कार् नॉटने उलट सुलट कायस करणाऱ्या  िीट एस्न्जनच्या (उष्ट्मा यतं्राच्या) - 
एका तपमानाला उष्ट्णता शोिनू ती दुसऱ्या खालच्या तपमानाला उत्सजस करणाऱ्या व त्या योगाने कायस 
घडवनू आणणाऱ्या  यंत्राला िीट एस्न्जन प्रकवा उष्ट्मा यंत्र म्िणतात- बाबतीत जी दवचार पद्धती अवलंदबली 
तीच दवचार पद्धती इलेक्रो - कॅदपलरी यतं्राच्या बाबतीत वापरुन, त्याने एक सवससाधारण दसद्धातं माडंला. 
एखादे कायस कसे घडून येत आिे िे समजल्यास, त्याच्या उलट कायस घडून येऊ शकेल प्रकवा नािी व ते 
उलट कायस घडून येत असल्यास ते दकतपत घडून येईल ते या दसद्धातंाच्या आधारे सागंता येते. त्यानंतर 
त्याने पीझो-इलेस्क्रदसटी िा प्रकार या दसद्धातंानुसार दवचार करण्यासाठी घेतला. (कािी स्फदटक 
तापदवल्यास प्रकवा थंड केल्यास दवदु्यतभार तयार झाल्याचे ददसून येते. या प्रकारास पीझो इलेस्क्रदसटी 
म्िणतात) पीझो इलेस्क्रदसटीचा आपल्या दसद्धातंानुसार दवचार करुन, त्याने असा दनष्ट्किस काढला की 
दवदु्यतके्षत्रात स्फदटक ठेवल्यास, स्फदटकाची लाबंी वाढायला िवी. दलपमनचा िा दसद्धातं खरा असल्यचे 
नंतर क्युरी बधुंनी प्रत्यक्ष प्रयोगाद्वारे दसद्ध केले. दलपमनचा िा दसद्धातं १८८१ मध्ये प्रदसद्ध झाला आिे. 

 
दवदु्यतप्रवािाचा जो पदरणाम ददसून येतो, तोच पदरणाम वगे ददलेल्या दवदु्यतभारवािी पदाथांच्या 

बाबतीत ददसून आला पादिजे असे मत १८३८ साली मायकेल फॅराडेने व्यक्त केले िोते. िे मत खरे 
असल्याचे, बर्मलनमध्ये िेल्मिोल्ट् झ याचं्या मागसदशसनाखाली संशोधन करणाऱ्या  एच् . ए. रोलंडने 
प्रायोदगकरीत्या दसद्ध केले. अमेदरकेतील जॉन्स िॉपदकन्स दवद्यापीठात रोलंड प्राध्यापक म्िणून कायस 
करीत िोता व िेल्मिोल्ट् झच्या मागसदशसनाखाली संशोधन करण्यासाठी बर्मलनला आला िोता. 
दवदु्यतभारवािी पदाथाला वगे ददल्याने चुंबकीय के्षत्र दनमाण िोते असे रोलंडला प्रयोगातंी आढळले िोते. 
पुढे १८८१ मध्ये याच प्रमेयाचा दवचार, जे. जे. थॉमसनने तादत्तवक दृदष्टकोनातून मकॅ्सवलेच्या दसद्धातंाच्या 
आधारे केला. १८८१ मध्ये थॉमसनने माडंलेला तादत्तवक दवचार आधुदनक इलेक्रॉन दवचार पद्धतीचा 
मूलभतू पायाच समजायला िरकत नािी, इतक्या मित्वाचा आिे. १८७९ साली फ्रें च अॅकेडमी ऑफ 
सायन्सेस या दवज्ञान संस्थेला सादर केलेल्या संशोधन दनबधंात पदाथांचे यादंत्रकी स्स्थत्यैक, तो पदाथस 
दवदु्यत भारवािी केल्यास वाढते असे दलपमनने म्िटले िोते. त्याचा अथस स्स्थर पदाथास कािी ठरादवक वगे 
येण्यास दजतकी शदक्त लागते, त्यापेक्षा जास्त शदक्त तो पदाथस दवदु्यतभारवािी असल्यास पदिल्या इतका वगे 
येण्यास लागते. त्याचा अथस दवदु्यतभारवािी पदाथाचा पदरणामकारक भार, तोच पदाथस दवदु्यतभाररदित 
असल्यावर असणाऱ्या त्याच्या पदरणामकारक भारािून जास्त आिे. दवदु्यतभारामुळे पदाथांच्या 
पदरणामकारक भारात िोणाऱ्या वाढीस दलपमनने “स्स्थर दवदु्यतच्या स्स्थत्यैकातील वाढ” असे नाव ददले 
आिे. भौदतकीशास्त्रातील सशंोधनाबद्दल १९११ साली नोबेल पादरतोदिक दमळदवणाऱ्या डब्ल्यु वीनने १९०० 
साली असे दवधान केले िोते की भाराचे मूळ सरते शवेटी दवदु्यतभारातच आिे. वीनच्या या दवधानाचा प्रत्यय 
जे. जे. थॉमसनच्या संशोधनाने आला. १९०६ साली नोबेल पादरतोदिक दमळदवणाऱ्या जे. जे. थॉमसनने 
प्रोटॉन व इलेक्रॉन प्रकवा धनकण व ॠणकण याचंा भार मोजण्याचे कायस केले. 
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दलपमनने ज्योदतष्ट्यशास्त्रात केलेल्या संशोधनातून को एलोस्टॅट व युरॅनोग्राफ या दोन यंत्राची 
दनर्ममती झाली. को एलोस्टॅट यंत्राच्या शोधाने आकाशस्थ ग्रिाचंा अभ्यास करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा 
झाली आिे. को एलोस्टॅट यंत्रामुळे अभ्यासासाठी घेतलेल्या आकाशाच्या भागाचे अगदी स्स्थर प्रदतप्रबब 
आरशात दमळवता येते. दलपमनने तयार केलेल्या युरॅनोग्राफ यंत्राने, आकाशाचा तंतोतंत नकाशा तयार 
करता येतो, व त्या नकाशावर योग्य अतंराने रेखाशंिी आखता येतात. 

 
बणिसास पात्र ठरिेंिें संशोधन 

 
वर वणसन केलेल्या दवदवध के्षत्रात दलपमनने अत्यतं उपयुक्त संशोधन केले असले तरी त्याला नोबले 

पादरतोदिक दमळाले ते रंगीत फोटोग्राफ (प्रकाश-दचत्र) काढण्याच्या त्याच्या पद्धतीबद्दल. एकोदणसाव्या 
शतकाच्या प्रथमाधात नाइसेफोर डी नीप से व लुई डॅगुर यानी फोटोग्राफ घेण्याची पद्धत प्रथमतः बसवली. 
फोटोग्राफ घेण्याच्या या पद्धतीचा शोध लागल्यापासून, रंगीत फोटोग्राफ कसे काढता येतील याचािी शोध 
शास्त्रज्ञानी चालू ठेवला िोता. सजल दसल्व्िर क्लोराईडवर इंद्रधनुष्ट्यातील सवस रंग, जवळ जवळ आिेत 
त्या स्वरुपात आणता येतात िे एकोदणसाव्या शतकाच्या सुरवातीसच मािीत झाले िोते. त्याचा उल्लखे 
१८१० मध्ये प्रदसद्ध झालेल्या फाबेन लेरे या गटेच्या गं्रथात दमळतो. १८४८ साली एडमड बकेे्वरेलने 
इंद्रधनुष्ट्यातील रंगच नािी तर दनरदनराळ्या पदाथांचे दवदवध रंग दसल्व्िर क्लोराइडवर आणण्यात यश 
संपादन केले. चादंीच्या पत्र्यावर दसल्व्िर क्लोराइडचा थर देऊन, त्याने दसल्व्िर क्लोराइडवर दवदवध रंग 
आणून दाखवले. पण दसल्व्िर क्लोराइडवर आणलेले दवदवध रंग, कायम स्वरूपी करण्यात मात्र बेके्वरेल 
अयशस्वी ठरला. दसल्व्िर क्लोराइडवर आलेले रंग कािी कालानंतर नष्ट िोत असत. िे असे का िोते याचे 
कारण बकेे्वरेलला सापडत नव्िते. त्यामुळे रंगीत फोटोग्राफ घेण्याची पद्धत नक्की िोत नव्िती. १८६८ मध्ये 
दवल्िेल्म झेंकर या शास्त्रज्ञाने स्स्थर प्रकाश लिरी तयार झाल्याने रंग ददसतो अशी उपपत्ती माडंली. १८८७ 
मध्ये लॉडस रॅलेने झेंकरच्या उपपत्तीत कािी सुधारणा केली, तर १८९० मध्ये झेंकरची उपपत्ती बरोबर 
असल्याचे, ऑटो वीनरने प्रायोदगकरीत्या दसद्ध केले. 

 
याच्या पुढच्याच विी म्िणजे १८९१ मध्ये दलपमनने रंगीत फोटो काढण्याची आपली पद्धत प्रदसद्ध 

केली. दलपमनच्या पद्धतीत, दजलेटीनचे इमल्शन (पायस), दसल्व्िर नायरटे व पोटॅदशयम ब्रोमाइड 
वापरून फोटोग्राफ घ्यायची संवदेनाक्षम दफल्म वापरण्याची कल्पना िोती. ह्या संवदेनाक्षम दफल्मच्या पढेु 
काचेची प्लेट िोती व संवदेनाक्षम दफल्म पाठच्या बाजूस येईल अशा तऱ्िेने काचेची प्लेट आदण ती दफल्म 
कॅमेऱ्यात ठेवाव्या लागत िोत्या. संवदेनाक्षम दफल्मला लागनूच पाऱ्याचा एक अदतशय पातळ थर िोता. 
कॅमेरा वापरून म्िणजे त्यात प्रकाश येण्यासाठी ठेवलेले दछद्र उघडून, प्रकाशाचा संवदेनाक्षम फोटोग्रादफक 
दफल्मवर पदरणाम िोऊ ददल्यास, संवदेनाक्षम दफल्ममध्ये स्स्थर प्रकाशलिरी तयार िोतात. फोटो घ्यायच्या 
पदाथांच्या रंगाप्रमाणे, प्रकाशलिरींची दवदवधता त्या स्स्थर प्रकाशलिरीत येते. प्रकाशलिरींच्या उच्च 
दबदंुच्या दठकाणी दफल्मवर कािीिी प्रदक्रया िोत नािी आदण प्रकाशलिरींच्या इतर भागात दफल्मवर 
जास्तीत जास्त प्रदक्रया िोते. प्रकाशाचा पदरणाम घडवनू आणलेली दफल्म डेव्िलप केल्यावर, प्रत्येक 
रंगासाठी प्रकाशलिरीच्या लांबीच्या दनम्म्या भागाबरोबरीच्या अतंराइतके परस्परापासून समान अंतर 
असलेले, क्षपण झालेल्या रौप्य कणाचें थर तयार िोतात. रंगाप्रमाणे क्षपण झालेल्या रौप्य कणाचें थरातील 
अंतर दभन्न दभन्न असते. डेव्िलप केलेली दफल्म समोरुन पादिल्यास, संवदेनाक्षम दफल्ममधील प्रत्येक थर, 
पदाथाच्या मूळ रंगात ददसू लागनू, सवस दचत्र मूळच्या सारखेच रंगीत ददसू लागते. याच पद्धतीचे दववरण, 
नोबले पादरतोदिक दवतरण समारभानंतर, रॉयल स्वीडीश अॅकेडमीपुढे ददलेल्या व्याख्यानात दलपमनने 
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केले असल्याने त्याच्या व्याख्यानातला तेवढाच भाग खाली उद धृत केला आिे. मूळ व्याख्यान फ्रें च भािेत 
आिे. 

 
‘गेल्या शतकाच्या सुरवातीपासून, रंगीत फोटोग्राफ काढण्यासाठी बऱ्याच जणानी खटपट केली 

िोती.” फोटोग्राफ घेतलेल्या वस्तंूचे रंग, कॅमेऱ्यातील दफल्ममध्ये असलेल्या दसल्व्िर क्लोराइडवर 
आलेल्या प्रदतप्रबबात ददसून येतात असे एडमंड बेके्वरेलने दाखवले िोते. बेके्वरेलच्या प्रयोगात ददसून येणारे 
रग, प्रकाशप्रदतरोधामुळे दनमाण िोतात असे मत झेंकरने माडंले. पण प्रयोग करुन पािाता झेंकरचे 
स्पष्टीकरण बरोबर नािी व ते स्पष्टीकरण दसल्व्िर क्लोराइडवर ददसून येणाऱ्या रंगाना लावता येत नािी 
असे ठरते. यादशवाय असे ददसून आले की बेके्वरेलच्या पद्धतीने दसल्व्िर क्लोराइडवर आणलेले रंग पके्क 
नसतात. ते रंग प्रकाशात धरल्यास नष्ट िोतात. यानंतर ऑटो वीनर या शास्त्रज्ञाने चादंीच्या आरशाच्या 
नदजकच्या पृष्ठभागात, प्रदतरोध झालरींचा फोटो काढला. परंतु प्रकाश प्रदतरोधाचा उपयोग करुन रंगीत 
फोटोग्राफ काढाव ेया उदे्दशाने त्याचे प्रयोग चाललेले नव्िते. 

 
रंगीत फोटोग्राफ काढण्याची माझी पद्धत अगदी साधी आिे. संवदेनाक्षम पदाथांचा थर काचेच्या 

प्लेटवर देऊन, ती काच पारा लावलेल्या दुसऱ्या एका प्लेटच्या सादन्नध्यात असते. संवदेनाक्षम थर 
दजलेटीन, दसल्व्िर नायरेट व पोटॅदशयम ब्रोमाइड यापासून तयार केला िोता व तो पारदशी आदण दृष्ट्य 
कणरदित िोता. फोटो घ्यायच्या वळेी, संवदेनाक्षम थराला लागून पाऱ्याचा थर असतो व िे दोन्िी थर 
दमळून आरसा तयार िोतो. फोटो घेतल्यानंतर म्िणजे संवदेनाक्षम थरावर प्रकाशाचा पदरणाम िोऊ 
ददल्यानंतर फोटोग्रादफक प्लेट नेिमीप्रमाणे धुण्यात येते. प्लेट धुवनू सुकू ददल्यास, प्रदतप्रबबामुळे 
फोटोग्राफ रंगीत ददसतो व त्यावरचे रंग पके्क असतात. 

 
फोटोग्रादफक प्लेटच्या संवदेनाक्षम थरामध्ये जो प्रकाशप्रदतरोध घडून येतो, त्यामुळे फोटोमध्ये रंग 

ददसतात. कॅमेरामध्ये आत येणारे प्रकाश दकरण आदण आरशावरुन प्रदतप्रबदबत झालेले प्रकाश दकरण 
याचं्यात प्रदतरोध घडून आल्याने प्रकाशलिरींच्या लाबंीच्या दनम्म्या अतंरावर प्रदतरोध झालरी तयार 
िोतात. संवदेनाक्षम पदाथांच्या थरामध्ये प्रदतरोध झालरींचा फोटो तयार िोतो व तो जणू काय रंगीत 
पदाथाकडून येणाऱ्या प्रकाशदकरणाचंा साचा असतो. फोटोग्रादफक प्लेट धुतल्यानंतर, जेव्िा ती आपण 
प्रकाशात धरतो, त्यावळेी प्रकाश दकरणाचें वचेक परावतसन िोत असल्याने, फोटो रंगीत ददसतो. 
फोटोग्रादफक प्लेटवरचा प्रत्येक प्रबदु, त्यावर ज्या दकरणाचंा ठसा उठलेला आिे तेवढेच दकरण प्रदतप्रबदबत 
करती. ज्या दकरणाचंा ठसा त्या दवदशष्ठ दठकाणी उठलेला नसतो, ते इतर दकरण प्रकाश प्रदतरोधामुळे नष्ट 
िोतात. अशारीतीने फोटोग्राफ घेतलेल्या पदाथाच्या प्रदतप्रबबाच्या प्रत्येक सूक्ष्म प्रबदूच्या दठकाणी असलेला 
रंग आपल्या डोळ्याना ददसतो. साबण्याच्या बुडबुड्यात प्रकवा मोत्याच्या प्रशपल्याच्या आतल्या भागात 
ददसणारे दवदवध रंगिी ज्याप्रमाणे वचेक परावतसनामुळे दमळतात, त्याप्रमाणे फोटोग्राफ रंगीत ददसण्याचा िा 
सवस प्रकार वचेक परावतसनामुळे िोतो. फोटोग्रादफक प्लेटवरील संवदेनाक्षम थराला मात्र कोणताच रंग 
आलेला नसतो. 

 
माझ्या या स्पष्टीकरणाचा खरेखोटपणा प्रयोग करुन पािाता येतो. िा मी आपल्यापुढे इंद्रधनुचा 

फोटोग्राफ धरतो. फोटोग्राफमधील सारे रंग झळझळीत आिेत. आता मी त्या फोटोवरुन पाण्याचा िात 
दफरवतो, व तो फोटो आपल्यापढेु धरतो. आता फोटोमध्ये कािीिी रंग ददसत नािी. पाण्यामुळे संवदेनाक्षम 
थरातील दजलेटीन फुगले आिे, आदण त्यातील प्रदतरोध झालरींच्या प्रदतप्रबबातील अंतर पदिले िोते 
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त्याच्या दुप्पट दतप्पट झाले आिे. आता िी फोटोग्रादफक प्लेट मी जरा बाजूला ठेवून देतो. ती सुकत 
जाईल व मूळ पदाला येईल, तेव्िा दतचे मूळ रंग एकामागून एक ददसू लागतील. सवात मोठ्या लिरीशी 
दनगडीत लाल रंग ददसेल. नंतर नाप्ररगी, दिरवा, दनळा व जाभंळा या क्रमाने िे रंग मूळच्या दठकाणी ददसू 
लागतील. 

 
संशोधनाचा पणरिाम 

 
इलेक्रो-कॅदपलॅदरटी दवियीचे त्याचे संशोधन, एक उत्कृष्ट प्रकारचे संशोधन आिे. रंगीत 

फोटोग्राफ काढण्याची पद्धत शोधून काढण्याबद्दल त्याला नोबेल पादरतोदिक दमळाले असले तरी त्याची ती 
पद्धत प्रत्यक्ष व्यविारात आणण्याच्या बाबतीत दवशिेसे प्रयत्न झाले नािीत. त्याच्या पद्धतीने फोटो 
काढायला बराच वळे लागायचा िी त्या पद्धतीतील मुख्य व मोठी अडचण िोती. रंगीत फोटो काढण्यासाठी 
कॅमेऱ्याचे शटर पंधरा दमदनटे उघडून ठेवाव ेलागत असे. पुढे पुढे त्याने िा वळे पंधरा दमदनटावरुन कमी 
करीत करीत, एक दमदनटावर आणला. पण तरीिी फोटो घ्यायची वस्तू प्रकवा पदाथस एक दमदनटभर दनश्चल 
रादिला तरच चागंला फोटो दनघायचा. त्यामुळे फक्त दनर्मजव पदाथांचेच फोटो दलपमनच्या पद्धतीने काढता 
येतात. रंगीत फोटो काढण्यासाठी सध्या वापरात असलेली पद्धत, शभंर एक विापूवी क्लाकस  मकॅ्सवलेने 
सुचवलेल्या दत्ररंग पद्धतीवर आधारलेली आिे व ती दलपमन पद्धतीिून अगदी सपूंणसपणे दभन्न आिे. 

 
*** 
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१९०९ 
 

गुलिंील्मो माकोनी 
(१८७४-१९३७) 

 
कािंय  िर्डडनाडं ब्रॉन 

(१८५०-१९१८) 
 

“णबनतारी तारार्ंत्राने संदेश पाठणवण्र्ाच्र्ा पद्धतीतीिं प्रगतीबद्दिं नोबेिं पाणरतोणिक” 
 

चदरत्र 
 

गुलिंील्मो माकोनी 
 

२५ एदप्रल १८७४ रोजी बोलोना या इटादलयन शिरात गुग्लील्मो माकोनीचा जन्म झाला. आई 
आयरीश असल्याने, मातृघराण्याच्या द्वारे त्याचा इंग्लंडशी संबंध िोता. धनसंपन्न घराण्यात जन्मल्याने 
त्याचे सवस दशक्षण खाजगी रीत्याच पार पडले. िटसझच्या दवदु्यत लिरी इशारा देण्यासाठी वापरता येतील 
असा ग्रि त्याने दवद्याथी दशतेच करुन घेतला. १८९४ मध्ये आल्प्स पवसतावर दगऱ्यारोिणासाठी गेला 
असताना, िीनदरक िटसझचा एक लेख त्याच्या वाचनात आला. दगऱ्यारोिणावरुन परत आल्यानंतर, बरेचसे 
प्रयोग करुन पादिल्यानंतर दबनतारी संदेश पाठदवण्याचा एक यशस्वी प्रयोग त्याने केला. वरच्या मजल्यावर 
बटन दाबनू, खालच्या मजल्यावरील दवजेची घंटा वाजदवण्याचा (मध्ये तारा असल्यादशवाय) तो प्रयोग 
िोता. त्यानंतर १८९५ मध्ये स्वतःच उभारलेली ओबडधोबड यंत्रसामुग्री वापरुन त्याने एक मलैािूनिी 
अदधक अंतरावर संदेश पाठवनू दाखदवला. आपल्या प्रयोगाचंी मादिती इटादलयन सरकारला कळवनू 
पुढील प्रयोगासाठी सिाय्य दमळदवण्याची त्याने खटपट केली. त्या खटपटीला यश न आल्याने १८९६ मध्ये 
माकोनी इंग्लंडला गेला व तेथे त्याने रेदडओ टेदलग्राफीचे अग्रिक्क दमळदवले. माकोनीने िे अग्रिक्क 
दमळवपेयंत रेदडओ टेदलग्राफीचे अग्रिक्क दमळदवण्याचा कोणी प्रयत्निी केला नव्िता. तयार केलेल्या 
यंत्रसामुग्रीच्या सिाय्याने नऊ एक मलैापयंत संदेश पाठवता येतात असे त्याने इंग्लंडच्या टपालखात्याला 
दाखवनू ददले. त्याच्या प्रयोगाचंी उपयुक्तता पािून, रेदडओ टेदलग्राफीचे प्रयोग इटलीत करण्यासाठी १८९७ 
मध्ये इटादलयन सरकारने त्यास इटलीत परत बोलावले व प्रयोग करण्यासाठी स्पेदझया गावी मुद्दाम वगेळी 
जागा ददली. स्पेदझया गावी त्याने दबनतारी संदेश पाठदवण्याची यंत्रसामुग्री सज्ज केली व स्पेदझयापासून 
बारा मलैावर समुद्रात असलेल्या इटादलयन युद्धनौकाकडे दबनतारी संदेश पाठदवता येतात असे दाखवनू 
ददले. त्यानंतर िाच प्रयोग रोममध्ये इटलीच्या राजाराणीसमोर करुन दाखवण्यात आला. या प्रयोगानंतर 
माकोनीचे अग्रिक्क दवकत घेऊन, त्याचंा व्यापारी उपयोग करुन घेण्यासाठी लंडनमध्ये एक ससं्था स्थापन 
झाली. माकोनीने सुरु केलेल्या दबनतारी संदेश पद्धतीची वाढ करण्यासाठी या संस्थेने प्रयत्न केले. 
माकोनीच्या पद्धतीने दूर अंतरावर संदेश कसे पाठदवता येतात याची प्रात्यदक्षके गे्रटदब्रटनमध्ये व इतरत्र 
करुन, या नवीन संदेश पद्धतीचे फायदे लोकाना पटवनू देण्याचे कायस या संस्थेने केले व त्यासाठी संदेश 
देणारी व संदेश घेणारी कायमस्वरुपी स्थानके दठकदठकाणी उभारली. १८९९ च्या माचस मदिन्यात 
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इंग्लंडमधील चेल्म्सफोडस व त्यापासून पंच्याऐंशी मलै अंतरावरील फ्रान्समधील दवमॉरॉ या दोन गावामध्ये 
दबनतारी तारायंत्रद्वारे दळणवळण सुरु झाले. 
 

 

 

कािंय  िर्डडनाडं ब्रॉन जोहान णडडेणरक व्हॉन डेर वाल्स 
 

पृर्थ्वीचा आकार चेंडूसारखा गोल असला तरी, दूर अंतरावर दबनतारी संदेश पाठदवण्यात, तो गोल 
आकार आड येत नािी, याबद्दल माकोनीची तोपयसन्त खात्री झाली िोती. तेव्िा त्याने अॅटलांदटक 
मिासागराच्या पूवस दकनाऱ्यावरुन त्या मिासागराच्या पदश्चरम दकनाऱ्यावर अमेदरकेकडे दबनतारी संदेश 
पाठवण्याचे कायस िाती घेतले. त्यासाठी त्याने इंग्लंडच्या कॉनसवॉल परगण्यातील पोल्टु या गावी व 
अमेदरकेच्या मसॅाच्युसेट्ट्स संस्थानातील केप कॉड या गावी दबनतारी संदेश देणारी-घेणारी स्थानके 
उभारली. पण कामाला सुरवात करण्याआधी या दोन्िीं स्थानकावर उभारलेली यतं्रसामुग्री वादळामुळे 
नादुरुस्त झाली. पोल्टु गावंाची यंत्रसामुग्री मोठ्या तत्परतेने दुरुस्त करण्यात आली आदण दुरुस्तीस 
लागणारा वळे वाचवण्यासाठी, न्यू फाउंडलंडमधील सेंट जॉन या गावी दबनतारी सदेंश देणारे-घेणारे एक 
तात्पुरते स्थानक उभारण्यात आले. सेंट जॉन या गावी एदरयल नेिमीप्रमाणे उंच काठीवर न ठेवता 
पतंगाच्या सिाय्याने चारश ेफूट उंचीवर ठेवले िोते. १२ दडसेंबर १९०१ रोजी अटॅलादंटक मिासागराच्या 
पूवस दकनाऱ्यावरुन, त्या मिासागराच्या पदश्चाम दकनाऱ्यावर दबनतारी संदेश पोचतो की नािी िे पािाण्याचा 
आता ऐदतिादसक मित्तवाचा ठरलेला प्रयोग करण्यात आला. पोल्टुिून मॉसं दलपीतील ए् िे अक्षर 
दबनतारी तारायंत्रद्वारे सेंट जॉनकडे पाठदवण्यात आले. ते आठराश े मलैावर सेंट जॉनमध्ये उभारलेल्या 
संदेश-ग्रािक स्थानकात व्यवस्स्थतपणे दमळाले. त्या एका प्रयोगाने दबनतारी सदेंश प दूरवर पाठवता 
येतात असे दसद्ध झाले. १९०२ च्या फेबु्रवारी मदिन्यात, दफलाडेस्ल्फया नावाच्या जिाजातून प्रवास करीत 
असता, पोल्टुिून दबनतारी तारायंत्रद्वारे पाठवलेले संदेश १५५० मलैावर व संदेश म्िणून पाठवलेली अक्षरे 
२१०० मलैावर व्यवस्स्थत दमळू शकतात असे माकोनीने दसद्ध केले. त्यानंतर इटलीच्या राजाने दबनतारी 
यंत्रणेदवियी प्रयोग करण्यासाठी त्याच्या िवाली केलेल्या कालों अल्बटो या बोटीवर दबनतारी संदेश 
दटपण्यासाठी यंत्रणा उभारली व पोल्टुिून पाठवलेले संदेश दटपण्याचे कायस करुन दाखवले. त्यानंतर 
कॅनदडयन सरकारच्या प्रोत्सािनाने त्याने नोव्िा स्कोदशया प्रातंातील ग्लेसबे येथे सदेंश देणारे व दटपणारे 
स्थानक उभे केले. १६ दडसेंबर १९०२ रोजी ग्लेसबे येथील दबनतारी संदेश देणारे व दटपणारे स्थानक आदण 
इंग्लंडमधील पोल्टु येथील दबनतारी -तारायंत्र--स्थानक यामध्ये दबनतारी संदेश द्वारा दळणवळण सुरु 
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झाले. यानंतर थोड्याच काळात. अमेदरकेतील केप कॉड येथे दबनतारी संदेश देणारे व दटपणारे स्थानक 
पुन्िा उभारण्यात आले. १९०३ सालच्या माचस मदिन्याच्या उत्तराधात लंडनच्या टाईम्स या वतसमानपत्राने, 
त्याच्या न्ययूॉकस  येथील बातमीदाराने दबनतारी तारायंत्राने पाठवलेली बातमीपते्र छापायला सुरवात केली. 

 
आतापयंत केलेल्या प्रयोगातून उपलब्ध झालेली मादिती आदण दमळालेला अनुभव, तसेच 

इंग्लंडमधील त्याच्या सिकाऱ्यानी इंग्लंड व दजब्राल्टर यामध्ये दबनतारी तारायंत्राचे दळणवळण प्रस्थादपत 
करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाचं्या वळेी दमळालेला अनुभव यातून जरूर ती मादिती एकदत्रत करुन, त्याने 
आयलस न्डमधील स्क्लकडेन गावी एक नवीन दबनतारी तारायंत्रणेचे स्थानक उभे केले. याबरोबर ग्लेस बे या 
कॅनदडयन गावात उभारलेल्या स्थानकात अवश्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या. १९०७ च्या ऑक्टोबर 
मदिन्यात या सवस स्थानकात दबनतारी तारायंत्रणेद्वारा व्यापारी दळणवळण सुरु झाले. १९१० मध्ये 
स्क्लफडेनिून पाठवलेला दबनतारी संदेश ददक्षण अमेदरकेतल्या ब्यूनोसायदरस गावातील स्थानकावर दटपून 
६००० मलैावर देखील दबनतारी संदेश धाडता येतात व दटपता येतात असे माकोनीने दाखवनू ददले. 

 
१९१२ मध्ये इंग्लंडिून अमेदरकेला जायला दनघालेली दटटादनक बोट न्यूफाउंडलंडजवळ पाण्यात 

बुडालेल्या बफस खंडावर आदळून बुडाली. त्यावळेी मदतीसाठी दटटादनकवरुन पाठवलेला दबनतारी संदेश 
(S-O-S) कापादथया बोटीला दमळाला, व दतने तातडीने अपघातस्थळी जाऊन ७०५ प्रवाशाचें प्राण 
वाचवले. त्यामुळे माकोनीच्या शोधाचे मित्व केवळ शास्त्रज्ञानाच नािी तर सवससाधारण माणसानािी पटले. 

 
१९१५ मध्ये अमेदरकेच्या पदश्चम दकनाऱ्यावरील सानफ्रास्न्सस्को गावािून ९६०० दकलोमीटर दूर 

जपानमधील फुमाबाशी या शास्त्रज्ञाकडे संदेश पाठवण्यात आला व तो त्याला दटपता आला. त्यानंतर 
अमेदरकेच्या पेनदसल्व्िादनया संस्थानातील दपट् सबगं शिरात पदिले रेदडओकें द्र उभारण्यात आले. १९१८ 
च्या सप्टेंबर मदिन्यात, इंग्लंडिून ऑस्रेदलयाला पदिले दबनतारी संदेश धाडण्यात आले. 

 
स्क्लफडेन येथील दबनतारी यंत्रणेच्या स्थानकाची उभारणी करण्याआधी वगेवगेळ्या प्रकारची 

एदरयल उभारुन, त्यातून कोणते दवशिे कायसक्षम आिे िे ठरदवण्यासाठी माकोनीचे प्रयोग चालू िोते. 
बऱ्याचशा प्रयोगानंतर इंग्लंड व कॅनडा या देशामध्ये दबनतारी यंत्रणेद्वारा दळणवळण प्रस्थादपत 
करण्यासाठी जे दवदशष्ट एदरयल दनवडले, त्यात पृर्थ्वीतळाशी समातंर अशी बरीचशी एदरयल एकत्र आणली 
िोती. िी सवस समातंर एदरयल ज्या ददशचेा मागस दाखवतात, त्या मागाच्या ददशनेे व अददंग केले असते  
पृर्थ्वीतळाला जोडले असते) त्या एदरयलपासून दूर दबनतारी संदेश पाठदवता येतात असे माकोंनीला 
आढळले. 

 
१९१६ आधी साधारणपणे असा समज िोता की दूर अंतरावर संदेश पाठवण्यासाठी सोळा िजार 

फूट लाबंीच्या रेदडओ लिरी वापरणे अवश्य आिे. १९१६ मध्ये, लघुलिरी वापरून दूरवर एका दववदक्षत 
ददशकेडे संदेश पाठदवण्याच्या उदे्दशाने माकोंनीने इटलीत प्रयोग सुरू केले. प्रकाशदकरण जसे एका दवदशष्ट 
ददशकेडे पाठवता येतात त्याप्रमाणे रेदडओ लिरी एका दवदशष्ट ददशकेडे पाठवता आल्यास, त्या पद्धतीचा 
युद्धकायात खूप उपयोग िोईल अशी कल्पना या प्रयोगामागे िोती. यानंतर पधंरा मीटर लाबंीच्या रेदडओ 
लिरी वापरून, लंडन आदण बर्ममगिॅम या दोन शिरामध्ये दबनतारी दळणवळण प्रस्थादपत करण्यात तो 
यशस्वी झाला. नंतर १९२३ मध्ये ब्याण्णव मीटर लाबंीच्या रेदडओलिरी बाराश े मलैापयंत पाठदवण्याचा 
त्याचा प्रयोग यशस्वी झाला. त्याच विांच्या ऑक्टोबर मदिन्यात, जवळ जवळ तीस मीटर लाबंीच्या रेदडओ 
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लिरी द्वारा ददवसाच्या वळेीसुद्धा खूप दूरवर संदेश पाठदवता येतात असे त्याला आढळले. त्यामुळे 
लघुरेदडओ लिरीद्वारा दूरवरच्या शिराशी दळणवळण चालू ठेवण्याची पद्धत दब्रदटश साम्राज्यात सुरू 
झाली. त्यानंतर साधारण एक मीटर लाबंीच्या रेदडओ लिरीद्वारा संदेश पाठदवण्याची पद्धत 
बसदवण्यासाठी, त्याने, १९३१ मध्ये इटलीमध्ये प्रयोग सुरु केले. ते प्रयोग यशस्वी िोऊन, रोमजवळील 
व्िॅदटकन शिर आदण कॅस्टेल गनॅ्डोल्फोमधील पोपचा राजवाडा या दोन दठकाणामध्ये रेदडओ दळणवळण 
सुरू झाले. 

 
पदिल्या मिायुद्धामध्ये माकोनी इटलीच्या सैन्यदलात व नादवकदलात भरती झाला िोता. 

अमेदरकेबरोबर युद्धदवियक प्रश्नाचंी चचा करण्यासाठी अमेदरकेस गेलेल्या इटदलयन युद्धमंडळाचा तो एक 
सदस्य िोता. युद्ध समाती ीनंतर १९१९ मध्ये पॅदरस येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय शातंता पदरिदेला तो 
इटलीतफे िजर िोता, व इटलीच्यावतीने त्याने इटली व ऑस्स्रया आदण बल्गेदरया यामध्ये झालेल्या 
शातंता करारावर सह्या केल्या आिेत. २० जुलै १९३७ रोजी तो मृत्यू पावला. 

 
दबनतारी तारायंत्राच्या प्रकवा रेदडओच्या शोधाने, दळणवळणाच्या साधनात जी क्रातंी घडून आली, 

त्यामुळे रेदडओचा जनक म्िणून माकोनीला खूप सन्मान दमळाले. दनरदनराळ्या देशाकडून सरकारी 
मानसन्मान, दवद्यापीठाकडून माननीय पदव्या आदण दवज्ञान संस्थाकडून पादरतोदिके याचंा त्यावर अक्षरशः 
विांव झाला. इटादलयन सरकारने त्याला मार्मक्वस करुन, सरदारकी बिाल केली, तसेच त्यास इटादलयन 
सेनेटचे सदस्यत्विी ददले. रदशयाच्या झारने त्याला ऑडसर ऑफ सेन्ट अॅन िा बिुमान ददला. इंग्लंडच्या 
राजेसािेबानी त्यास गॅ्रन्ड क्रॉस ऑफ दद स्व्िक्टोदरयन ऑडसर िा बिूमान ददला. अमेदरकेतील शास्त्रीय 
संस्थाकडून त्यास बरीचशी पदके व पादरतोदिके दमळाली. त्यात फॅ्रन्कदलन पदक व जॉन दफ्रट् झ पदक 
याचंा दवशिे उल्लखे केला पादिजे. इगं्लंडमधील रॉयल सोसायटी ऑफ आटस्  या संस्थेने त्यास अल्बटस 
पदक ददले. 

 
एक पदिल्या प्रतीचा शास्त्रज्ञ म्िणून कीती, पैसा व मानसन्मान दमळाल्यावरिी त्याचा मानवतावादी 

स्वभाव बदलला नािी. माझे वडील आजारी आिेत. त्याना आराम पडावा िी माझी प्राथसना आपण 
ईर्श्राकडे आपल्या यंत्रातून पाठवा अशी चमत्कादरक दवनंती घेऊन एक मनुष्ट्य त्याच्याकडे आला. 
ईर्श्राकडे असा संदेश पाठवता येत नािी इत्यादी गोष्टी त्याला सागंत न बसता त्याचे म्िणणे त्याने ऐकून 
घेतले. मला काय जमते ते पािातो असे सागंनू त्या माणसास दनरोप ददला. तो मनुष्ट्य परत गेल्यावर. 
शिरातल्या उत्तमोत्तम डॉक्टराशंी सपंकस  साधून, त्या रुग्णाइतावर योग्य औिधोपचार करण्याची त्याने सोय 
केली व त्यास सुदृढावस्थेत आणले. 

 
पाणरतोणिकास पात्र ठरिेंिें संशोधन 

 
माकोनीने दबनतारी तारायंत्रादवियी जेव्िा १८९५ मध्ये प्रयोग करण्यास सुरवात केली तेव्िा त्या 

प्रयोगात वापरता येतील अशी फक्त दोनच उपकरणे उपलब्ध िोती. िटसदझयन ऑस्स्सलेटरमुळे 
दवदु्यतचुंबकीय लिरी दनमाण करता येत िोत्या व बॅन्ले कोिररमुळे दवदु्यतचुबंकीय लिरी दटपता येत 
िोत्या. िटसदझयन ऑस्स्सलेटरमध्ये धातुच्या दोन चौरस चकत्या (४०×४० सेन्टीमीटर) परस्परापासून साठ 
सेन्टीमीटर अंतरावर ठेवलेल्या असत. या धातूच्या चकत्याना िलक्या धातूच्या सळ्या जोडलेल्या असून, 
त्या सळ्याचं्या टोकाना धातूचे दोन गोल जोडलेले असत. या दोन गोलामध्ये असे कािी अंतर ठेवले जायचे 



 

अनुक्रमणिका 

की गोलामधल्या अंतरातून दवदु्यत-स्फुप्रल्लग एकीकडून दुसरीकडे जाऊ शकत. इंडक्शन कॉइलच्या 
सेकंडरी गंुडाळ्याच्या टोकाना धातूच्या चकत्या जोडलेल्या असायच्या. इंडक्शन कॉइलमधून दवदु्यत-प्रवाि 
सुरु झाल्यावर, दोन धातूगोलामधील जागेत दवदु्यत स्फुप्रल्लग एकीकडून दुसरीकडे जायचे व धातूच्या 
चकत्यामध्ये आंदोलनात्मक दवदु्यतप्रवाि सुरु व्िायचा आदण त्याबरोबर दवदु्यत चुंबकीय लिरींची दनर्ममती 
व्िायची. ब्रनॅ्ले कोिरर या उपकरणाचा शोध पॅरीसमधील ब्रनॅ्ले या प्राध्यापकाने लावला िोता. व त्याची 
बाधंणी इंग्लंडमधील दवख्यात शास्त्रज्ञ सर ऑदलव्िर लॉज यानी १८८० च्या सुमारास लावलेल्या एका 
शोधाच्या आधारे केली िोती. ब्रनॅ्ले कोिररमध्ये धातूच्या कीसानी भरलेल्या नदलका in series पद्धतीने 
दवदु्यत घटाशी जोडलेल्या असत. नदलकामध्ये धातुचा कीस साधारणपणे अशा तऱ्िेने भरलेला असायचा की 
त्या नदलकाकडून दवदु्यतप्रवािाला जास्तीत जास्त दवरोध व्िायचा आदण त्यामुळे त्याचं्यामधून दवदु्यतप्रवाि 
जात नसे. पण या धातुच्या कीसावर दवदु्यतचुंबकीय लिरी पडल्यावर, त्याची अशी कािंी माडंणी व्िायची 
की तो धातूचा कीस एकत्र येऊन त्याचंा दवदु्यतदवरोध पदिल्यापेक्षा खुप कमी िोऊन, धातूनदलका मधून 
दवदु्यतप्रवाि सुरू व्िायचा. िा दवदु्यतप्रवाि नेिमीच्या टेलीग्राफ साऊंडरमधून प्रकवा मॉसस प्रप्रटरमधून नेलेला 
असायचा. त्यामुळे मॉसस प्रप्रटर सुरू झाला की, दवदु्यतचुंबकीय लिरींची दनर्ममती झाली आिे असे समजून 
यायचे. या दोन साध्या उपकरणामध्ये माकोनीने कशी सुधारणा घडवनू आणली िे आपल्याला, त्याने 
पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर ददलेल्या व्याख्यानावरून चागंलेच समजून येते. माकोनीचा दपता 
इटादलयन िोता. तरी त्याची माता आयदरश असल्याने, त्याचे इंग्रजी भािेवर चागंले प्रभतु्व िोते व त्याने िे 
व्याख्यान इगं्रजीत ददले आिे. 

 
“साधा िटसझ्  ऑस्स्सलेटर व ब्रनॅ्ले कोिरर प्रकवा दडटेक्टर या दोन उपकरणाचं्या सिाय्याने माझे 

पदिले प्रयोग मी करुन पादिले. लवकरच माझ्या ध्यानात आले की ब्रनॅ्ले दडटेक्टरचे काम अदनयदमत 
असल्याने तो नेिमी वापरावा इतका दवर्श्ासािस दडटेक्टर नािी. त्यामुळे दडटेक्टरमध्ये सुधारणा करण्याचे 
काम मी प्रथमतः िाती घेतले. 

 
कािी प्रयोग करुन पादिल्यावर मला असे आढळले की नदलकेतील दोन चादंीच्या प्लगमधील 

छोट्याशा जागेत दनकेल व चादंी याचंा कीस ठेवनू कोिरर प्रकवा दडटेक्टर तयार केल्यास तो कोिरर 
जास्त कायसक्षम व जास्त दवर्श्ासािस िोतो. कोिररमध्ये िी सुधारणा केल्यानंतर मी तो ज्या सर्मकटमध्ये प्रकवा 
मंडलामध्ये ठेवायचा त्यात सुधारणा केली. ज्या दवदु्यत चुंबकीय लिरी ऑस्स्सलेटरमधून धाडायच्या 
त्याच्याशीच कोिररचे मंडल जुळवनू घेतले. असे केल्याने दवदु्यत चुबंकीय लिरी दटपण्याचे काम मला 
साधारण एक मलै अतंरावरुन करता येऊ लागले. 

 
इतकी प्रगती झाल्यानंतर, सध्या सवांच्या पदरचयाच्या असलेल्या उपकरणाचंी माडंणी मी केली. 

कोिरर, व्िोल्टाचा दवदु्यतघट आदण संवदेनाक्षम टेदलग्रादफक दरले मी एका मंडलामध्ये आणले. िा 
टेदलग्रादफक दरले दुसरे एक मंडल सुरु करायचा प्रकवा बंद करायचा आदण त्यामुळे एक टॅपर प्रकवा ठोके 
देणारे उपकरण व ते ठोके दटपून घेणारे उपकरण चालू रािायचे. ऑस्स्सलेटरच्या प्रकवा रनॅ्सदमटरच्या 
मंडलामध्ये मॉसस टेदलग्राफची चावी ठेवनू, थोडा प्रकवा अदधक वळे दवदु्यत चुंबकीय लिरी दनमाण करणे 
शक्य व्िायचे. दवदु्यत चुंबकीय लिरी दनमाण केल्यानंतर, त्या दटपण्याचे काम ऑस्स्सलेटरपासून बऱ्याच 
अंतरावर ठेवलेला कोिरर करु शकत असे व मॉसस कोड द्वारा ऑस्स्सलेटरमधून धाडलेले टेदलग्राफीक 
संदेश अगदी अचूकपणे जशाच्या तसे कोिरर देत असे. अशा प्रकारची व्यवस्था केल्यानंतर अधा एक मलै 
अंतरापयसन्त दबनतारी संदेश पाठवता येतात असे मला आढळून आले. 
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आकृती – ४संदेश देण्र्ाची र्तं्रिा s – हटंझ् आन्ड्स्सिेंटर 

 
यानंतर ऑस्स्सलेटर प्रकवा रॅन्सदमटर व कोिरर प्रकवा दरसीव्िर म्िणजे संदेश देणाऱ्या  व संदेश 

घेणाऱ्या उपकरण सामुग्रीत, दवदु्यतचुंबकीय लिरींचे परावतसन करु शकणाऱ्या उपकरणाचंा समावशे करुन 
व ते रॅन्सदमटर आदण दरसीव्िर याचं्या जोडीला वापरुन, मी त्या उपकरणाचंी उपयुक्तता वाढवली. 
रॅन्सदमटरसाठी मी दरघी ऑस्स्सलेटर वापरला. 

 
या सवस सुधारणामुळे एका दवदवदक्षत ददशलेा संदेश पाठवणे शक्य झाले. पण रॅन्सदमटर आदण 

दरसीव्िर याचं्यामध्ये डोंगर प्रकवा डोंगरासारखा एखादा मोठा अडथळा असल्यास, या उपकरणाचंा उपयोग 
िोत नसे. 

 

 
आकृती – ५ संदेश णटपिारी र्त्रिा 
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१८९५ च्या ऑगस्ट मदिन्यात, रॅन्सदमटर व दरसीव्िर याचंी जास्त उपयुक्त रचना करण्यात मी 
यशस्वी झालो. उपकरणाचं्या या नव्या रचनेमुळे पूवीपेक्षा जास्त अंतरावर संदेश पाठवणे शक्य झाले. तसेच 
रॅन्सदमटर व दरसीव्िर याचं्यामध्ये डोंगरासारखा अडथळा असला तरी संदेश पाठवण्याचे व दटपण्याचे काम 
चालू ठेवता येऊ लागते. 

 
िटसदझयन ऑस्स्सलेटरचे प्रकवा स्फुप्रल्लग देणाऱ्याचे एक टोक, पृर्थ्वीतळाला जोडून ठेवायचे आदण 

दुसरे टोक जदमनीपासून बऱ्याच उंचीवर ठेवलेल्या तारेला प्रकवा कपदॅसटी भागाला जोडून ठेवायचे. तसेच 
कोिररचे एक टोक पृर्थ्वीतळाला जोडून ठेवायचे आदण दुसरे टोक उंचावर ठेवलेल्या दवदु्यतविनक्षम 
धातुला प्रकवा कपदॅसटी भागाला जोडून ठेवायचे अशी रचना, मी आताच सादंगतल्याप्रमाणे जास्त उपयुक्त 
ठरली. िी रचना सोबतच्या दोन आकृतीमध्ये दाखवली आिे. 

 
िी रचना केल्यानंतर, रॅन्सदमटर प्रकवा संदेश देणारा आदण दरसीव्िर प्रकवा संदेश ग्रािक यामधील 

अंतर आदण कपदॅसटीची परृ्थ्वीतलापासूनची उंची याचं्यात कािी परस्परसंबधं आिे का िे मी पादिले. 
कपॅदसटी दजतक्या उंचावर ठेवावी दततक्या प्रमाणात सदेंश धाडण्याचे अंतर वाढत जाते असे आढळले. 

 
तीस सेन्टीमीटर कडाचंी लाबंी असलेला दटनचा घन, कपॅदसटीसाठी वापरायचा असे मी ठरवले. 

िा दटनचा घन जदमनीपासून दोन मीटर उंचीवर ठेवल्यास, तीस मीटर अंतरापयंत संदेश पाठवता येतो ; 
दटनचा घन चार मीटर उंचीवर ठेवल्यास , शभंर मीटरपयंत संदेश पाठवता येतो आदण दटनचा घन आठ 
मीटर उंचीवर ठेवल्यास चारश ेमीटरपयंत संदेश पाठवता येतो, असे मला आढळले. यािून मोठा म्िणजे 
शभंर सेन्टीमीटर कडाचंी लाबंी असलेला दटनचा घन कपॅदसटीसाठी वापरल्यास व तो आठ मीटर उंचीवर 
ठेवल्यास, चोवीसश ेमीटरपयंत चारी ददशास संदेश पाठवता येतो असे आढळले. 

 
िे माझे प्रयोग मी इगं्लंडमध्येिी चालू ठेवले. सदॅलसबरी येथे मी दब्रदटश सरकारच्या मदतीने १८९६ 

च्या सप्टेंबर मदिन्यात केलेल्या प्रयोगात, संदेश धाडण्याचे अंतर मला पावणे दोन मलैापयंत वाढवता आले. 
१८९७ च्या माचस मदिन्यापयंत िे अंतर चार मलैापयंत गेले. तर आणखी दोन मदिन्यानी म्िणजे १८९७ च्याच 
मे मदिन्यात मला नऊ मलैापयसन्त संदेश धाडता येऊ लागले. 

 
या सगळ्या प्रयोगामध्ये, फारच थोडी दवदु्यतशदक्त वापरण्यात आली िोती. नेिमीचे रुमकॉफस  

भेंडोळे वापरुन दनमाण केलेली दवदु्यतशक्तीच मी वापरली िोती. 
 

------------- 
 

१८९८ सालापासून, संदेश ग्रिण करणारा कोिरर प्रकवा दडटेक्टर वापरण्याच्या पद्धतीत मी थोडा 
फरक केला. दडटेक्टरचे एक टोक उंचावर ठेवलेल्या कपॅंदसटीला प्रकवा एदरयलला, व दुसरे टोक 
पृर्थ्वीतळापयंत न नेता मी तो दडटेक्टर, कंडेन्सर असलेल्या ऑस्स्सलेशन रान्सफॉमसरच्या सेकंडरीला 
जोडला, आदण त्या रान्सफॉमसरची आंदोलने, संदेश घेऊन येणाऱ्या दवदु्यतचुबंकीय लिरींच्या आंदोलनाशी 
जुळवनू घेतली. या ऑस्स्सलेशन रान्सफॉमसरच्या प्रायमरीची टोके उंचावरच्या तारेला आदण पृर्थ्वीतळाला 
जोडली िोती. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आकृती – ६णसटोनाईझ केिेंिंी संदेश ग्राहक र्तं्रिा 

 
अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे संदेश ग्रिण करण्याच्या बाबतीत सुधारणा झाली, संदेश देणाऱ्या 

यंत्रणेच्या अनॅ्टेनाच्या आंदोलनातील काळात फेरबदल करीत गेल्यास, आंदोलने जुळवनू घेतलेल्या 
आंदोलनाद्वारे आलेला संदेश चागंल्या प्रकारे ग्रिण करता येऊ लागला. इतर आदंोलनाद्वारे आलेल्या 
संदेशाचा, अशा प्रकारे धाडलेल्या संदेशात मुळीसुद्धा अडथळा येत नािी असे मला आढळले. संदेश 
देणाऱ्या यंत्रणेच्या अॅन्टेनाची व दरसीव्िरची आंदोलने जुळवनू घेण्याच्या पद्धतीला दसन्टोनायप्रझग प्रकवा 
एक आवाजी असे मी नाव ददले आिे. 

 
रॅन्सदमटर प्रकवा संदेश देणारा आदण दरसीव्िर प्रकवा सदेंश घेणारा याचंी सवस यंत्रणा व्यवस्स्थत 

करुन, मी त्या यंत्रणेचे १९०० मध्ये अग्रिक्क घेतले. या यंत्रणेत उंचावर असलेली कपॅदसटी आदण 
पृर्थ्वीतळापयंत तारेने जोडून घेणे प्रकवा अददंग या गोष्टी िोत्याच, दशवाय त्याचं्या जोडीला कन्डेन्सर, 
इंडक्टन्स असलेले एक ऑस्स्सलेशन मंडल आदण एक दडटेक्टर िोता. या सवस यतं्रणेने सुरळीत काम 
देण्यासाठी आणखी एका गोष्टीची जरूरी िोती. उंचावरच्या कंडक्टरच्या दवदु्यत आंदोलनाचंा काळ व 
कन्डेन्सर मंडलाच्या दवदु्यत आंदोलनाचा काळ परस्पराशी जुळवनू घेतला पादिजे आदण संदेश ग्रािकाची 
दोन्िी सर्मकट प्रकवा मंडले आदण रॅंन्सदमटरची प्रकवा सदेंश देणाऱ्याची मंडले परस्पराशी जुळवनू घ्यायला 
पादिजेत. िी यंत्रणा सोबतच्या आकृतीत दाखवली आिे. 

 
ऑस्स्सलेप्रटग मंडल आदण रेदडएप्रटग मंडल यातील अंतर कमीजास्त करून. ती परस्पराशी 

सैलसर जोडून घेतली िोती. उंचावर ठेवलेल्या कंडक्टरच्या इंडक्टन्समध्ये फेरबदल करीत आदण 



 

अनुक्रमणिका 

कंडेन्सर मंडलाच्या कपॅदसटीमध्ये योग्य तो प्रकवा अनुरुप फेरफार करीत, िी दोन्िी मंडले परस्पराशी 
जुळवनू घेतली िोती. िे केल्यादशवाय िी सवस यंत्रणा कायसक्षम िोत नािी. 

 
कंडेन्सर मंडलाच्या जोडीला दवदु्यत चुंबकीय लिरी देणाऱ्या अॅन्टेना वापरण्याचे प्रयोग मी करीत 

असता, त्याच वळेी प्रो, ब्रॉन िेिी तशाच प्रकारचे कायस करीत िोते. परंतु मी काय करीत िोतो याची प्रो. 
ब्रांन यानंा कल्पनानव्िती व प्रो. ब्रॉन कोणत्या प्रकारचे प्रयोग करीत आिेत याची मला कल्पना नव्िती. 

 
पृर्थ्वीचा वक्र पृष्ठभाग, दवदु्यत चुंबकीय लिरी दूरवर पाठदवण्याच्या आड येणार नािी िा माझा 

समज आदण दसन्टोदनक पद्धत वापरल्यास इतर दवदु्यत चुंबकीय लिरींचा अडथळा िोत नािी िा अनुभव 
दवचारात घेऊन, मी चार िजार दकलोमीटरपयंत सदेंश पाठवनू, तो ग्रिण करता येतो की नािी िे 
पािाण्याचा १९०० मध्ये प्रयोग केला. िा प्रयोग यशस्वी ठरला तर युरोप आदण अमेदरका यामध्ये दबनतारी 
तारायंत्राचे दळणवळण सुरु करता येईल असे वाटत िोते. 

 

 
आकृती – ७- इडंक्शनने जोडिेंिंी र्तं्रिा 

 
इतक्या दूरच्या अंतरावर संदेश पाठवणे व ते ग्रिण करणे िे काम कोणत्या दवदशष्ट पदरस्स्थतीत 

घडवनू आणता येते िे अचकू समल्यास दवदु्यतचुंबकीय लिरीद्वारा संदेश धाडणे व घेणे या दवियीचे आपले 
ज्ञान जास्त वाढेल असे मला वाटत िोते. 

 
कॉनसवॉलच्या दकनाऱ्यावर पोल्टु येथे संदेश धाडणारी यंत्रणा, मी आतापयंत सादंगतलेल्या 

तत्तवावरच उभारलेली िोती. फक्त यापूवी वापरलेल्या कोणत्यािी यंत्रणेपेक्षा ती मोठ्या प्रमाणावर 
उभारलेली िोती व ती जास्त कायंक्षम िोती. 

 
यासाठी मी वापरलेल्या दवदु्यतदनर्ममती यंत्राची शक्ती साधारणपणे पंचवीस दकलोवटॅ िोती. 
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संदेश धाडण्याचे व ग्रिण करण्याचे अतंर वाढदवण्यासाठी मी केलेल्या प्रयोगावरुन संदेश 
दायकाच्या दवदु्यत ऊजेची शक्ती वाढवनू भागत नािी. त्याच्या जोडीला संदेश देणाऱ्या व संदेश ग्रिण 
करणाऱ्या  यंत्रणेची पृर्थ्वीतलापासूनची उंची व व्याती ी वाढवणे जरुर आिे. 

 
संदेश ग्रिण करणाऱ्या व संदेश देणाऱ्या यंत्रणासाठी जास्त जास्त उंचावर जाणे खचाचे असल्याने, 

मी त्या यंत्रणासाठी वापरायच्या ताराचंी संख्या व कपॅदसटी वाढदवण्याचा दनणसय घेतला. त्यामुळे मोठ्या 
प्रमाणात वापरलेल्या उजेचा अत्यंत कायसक्षमरीत्या उपयोग केला जाणार िोता. 

 
पोल्टु येथे संदेश देणाऱ्या यंत्रणेचे अनॅ्टेना म्िणजे पंख्यासारख्या माडंलेल्या तारा दवदु्यतप्रवाि 

वािून नेण्यास दवरोध करणाऱ्या पदाथाचा आधार देऊन ४८ मीटर व ६० मीटर उंचीच्या डोलकाठ्याचं्या 
मध्ये टागंनू ठेवल्या िोत्या. या सगळ्या तारा ४८ मीटर उंचीच्या डोलकाठीकडे एका प्रबदुकडे येत िोत्या व 
६० मीटर उंचीच्या डोलकाठीच्या बाजूला पसरत जात िोत्या. ४८ मीटर उंचीच्या डोलकाठीकडून त्या 
तारा संदेश देणाऱ्या यंत्रणेला जोडल्या िोत्या. 

 
------------- 

 
१९०१ सालच्या दडसेंबर मदिन्याच्या पदिल्या आठवड्यात मी प्रयोगाना सुरवात केली. १२ दडसेंबर 

१९०१ ला इंग्लंडिून पाठदवलेले संदेश अगदी दनदश्चतपणे आम्िाला न्यू फाउंडलंडमधील सेंट जॉन या 
दठकाणी उभारलेल्या तात्पुरत्या संदेश ग्रािक स्थानकात दटपता आले. 

 
------------- 

 
दफलाडेस्ल्फया बोटीवरुन सदेंश धाडण्याचे व संदेश दटपण्याचे प्रयोग करीत असता, योगायोगाने 

लक्षात आलेली एक गोष्ट, वैज्ञादनक कुतूिल म्िणून आपल्या नजरेस आणून देत आिे. रेदडओलिरीद्वारा 
दूरवर संदेश पाठवताना असे ददसून आले की ददवसाच्या उजेडाचा दवदु्यतलिरीवर कािीतरी पदरणाम 
िोऊन, त्या फार दूरवर धाडता येत नािीत. पण रात्री त्याच यंत्रणेद्वारा ददवसा पाठवता येतात, त्याच्या 
दुप्पट अंतरापयंत दवदु्यतलिरी पाठवता येतात. 

 
िे असे का िोते यावर अद्यापी संशोधन झाले नािी, व त्याचे स्पष्टीकरण अजूनपयंत मला दमळालेले 

नािी. 
 
सूयाकडून ऋणकण अवकाशात फेकले जात असल्याने सूयसप्रकाशात दवदु्यतलिरींचे शोिण िोते. 

प्रो. अऱ्िेदनयस याचं्या उपपत्तीप्रमाणे पृर्थ्वीभोवतालच्या अवकाशातून पृर्थ्वीकडे ऋणकणाचें झोतच्या झोत 
येत असतील, तर पृर्थ्वीचा जो भाग सूयाच्या सन्मुख असतो, त्या भागावरच्या वातावरणात, सूयापासून दूर 
असलेल्या भागावरच्या वातावरणाच्या मानाने जास्त ऋणकण असणारे आदण त्यामुळे सूयास सन्मुख 
असलेल्या भागामध्ये दवदु्यतलिरींचे जास्त शोिण िोणार. त्याचा पदरणाम म्िणजे ददवसा रेदडओलिरी 
पाठवायचे अंतर, रात्रीच्या मानाने जवळजवळ दनम्म्याइतके असते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

ज्या अवकाशातून दवदु्यतलिरी जात असतात, त्या अवकाशात ऋणकण सोडल्यास, दवदु्यतलिरी 
ज्या ददशनेे जात असतात, त्याच ददशनेे ऋणकण जाऊ लागतात आदण त्यामुळे ते दवदु्यतिलरींची उजा 
कािी प्रमाणात शोिण करतात असे सर जे. जे. थॉमसन यानी दसद्ध केलेले आिे. म्िणून प्रो. जे. ए. 
फ्ललेप्रमग यानी म्िटल्याप्रमाणे ज्या माध्यमातून ऋणकण व अयन जात असतात, तशा माध्यमातून जास्त 
लाबंीच्या दवदु्यतलिरी जाण्यास थोडा बिुत अडथळा िोतो. 

 
दवदु्यत आंदोलनाचं्या लिरींची लाबंी आदण व्याती ी याचंा दवदु्यत-लिरी पोचण्याच्या अतंराशी कािी 

तरी संबधं आिे. लिरींची लाबंी कमी पण व्याती ी मोठी अशा लिरीवर सूयसप्रकाशाचा दजतका पदरणाम िोतो, 
त्या मानाने लिरींची लाबंी जास्त पण व्याती ी थोडी अशा लिरीवर सूयसप्रकाशाचा कमी पदरणाम िोतो. 

 
प्रो. फ्ललेप्रमग याचं्या म्िणण्याप्रमाणे ज्याचं्या लिरींची लाबंी मोठी आिे अशा दवदु्यत आंदोलनावर 

सूयसप्रकाशाचा जास्त पदरणाम ददसून यायला पादिजे. पण माझा अनुभव प्रो. फ्ललेप्रमगच्या अपेके्षच्या दवरुद्ध 
आिे. नुकत्याच पुऱ्या केलेल्या प्रयोगात, आठ िजार मीटर लाबंीच्या दवदु्यतलिरी मी वापरल्या. तेव्िा 
संदेश ग्रिण करणाऱ्या  यंत्रणेने, रात्री दजतकी ऊजा ग्रिण केल्याची नोंद दमळाली, त्यापेक्षा ददवसा जास्त 
ऊजा ग्रिण केल्याचे ददसून आले. 

 
तरीसुद्धा िे मान्य केले पादिजे की जिाजावरून संदेशाची देवाण घेवाण करीत असता, वापरण्यात 

येणाऱ्या कमी लाबंीच्या दवदु्यत लिरींच्या बाबतीत दनरभ्र आकाश आदण स्वच्छ सूयसप्रकाश अशी पदरस्स्थती 
असली तरी ऋणकण व अयन अडथळा दनमाण करतात. धुक्क्यात जसे दूरवरचे ददसत नािी, त्याप्रमाण 
सूयसप्रकाशात लघु रेदडओ लिरी दूरवर जाऊ शकत नािीत. 

 
रेदडओ लिरीदवियींचे आपले संशोधन व्यापारीदृष्टीने फारच फायदेशीर ठरणार आिे. याची 

माकोनीला पूणस कल्पना िोती. त्याचे संशोधन अगदी पदिल्या प्रतीचे िोते िे मान्य केले तरी संशोधनाचे 
पद्धतशीर दशक्षण न दमळालेला तो एक िौशी वैज्ञादनक िोता िे मान्य केले पादिजे. त्या उलट नोबले 
पादरतोदिक दमळदवण्यात त्याचा वाटेकरी ठरलेल्या प्रो. ब्रॉनना संशोधनाचे पद्धतशीर दशक्षण दमळाले िोते. 
सैद्धास्न्तक व प्रायोदगक के्षत्रात त्याला उत्कृष्ट प्रकारचे दशक्षण दमळाले िोते आदण िाती घेतलेल्या प्रश्नाचा 
सवस बाजूनी दवचार करण्याची त्याची पात्रता व तयार िोती. आपण लावलेल्या शोधाचें लगेच अग्रिक्क घेऊन 
आपल्या शोधावर पैसा करण्याची व्यापारी वृत्ती माकोनीमध्ये ददसून आली. ब्रॉन त्या उलट आपल्या 
शोधाचं्या बाबतीत अग्रिक्क घेण्याच्या भानगडीत पडला नािी. पैशाची अपेक्षा न ठेवता, त्याने आपले शोध 
मोकळ्या व उदार अंतःकरणाने शास्त्रीय जगापुढे ठेवले. दोघाचं्या वृत्तीतील फरकाचा पदरणाम असा झाला 
की माकोनीचे नाव सवसतोमुखी झाले. तर या उलट ब्रॉनने रेदडओ लिरीदवियक कािी संशोधन केले आिे. 
िे बिुतेकाना मादित नािी. ब्रॉनचे नाव जरी फारसे प्रकाशात आले नसले, तरी स्रासबगस मधल्या लिानशा 
प्रयोगशाळेत प्रो. ब्रॉनने केलेल्या प्रयोगामुळे सध्याचे रेदडओ अस्स्तत्वात आले. 

 
--------------- 
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चदरत्र 
 

कािंय  िर्डडनाडं ब्रॉन 
(१८५०-१९१८) 

 
“णबनतारी तारार्ंत्राणविर्ीच्र्ा संशोधनाबद्दिं पाणरतोणिक” 

 
प्रदशयातील िेसे-नॅसॉ या प्रातंातील फुल्डा गावी ६ जून १८५० रोजी कालस  फर्मडनाडं ब्रॉनचा जन्म 

झाला. गावातल्या शाळेमध्येच त्याचे प्राथदमक व शालेय दशक्षण झाले. मारबगस व बर्मलन येथील 
दवद्यापीठामध्ये त्याने दवर्श्लदवद्यालयीन दशक्षण घेतले. १८७२ मध्ये त्याने बर्मलन दवद्यापीठाची पीएच् . डी. 
पदवी संपादन केली. त्यानंतर वुझसबगस दवद्यापीठातील भौदतकीशास्त्राचे प्राध्यापक दक्वन्के याचंा सिाय्यक 
म्िणून त्याने दोन वि ेकाम केले. त्यानंतर लाइस्प्झग येथील सेंट थॉमस दजम्नॅदशयममध्ये त्याने अध्यापनाचे 
दोन विें काम केले. १८७६ मध्ये सोपपदत्तक भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणनू त्याची मारबगस दवद्यापीठाने 
नेमणूक केली. ते काम त्याने १८८० पयंत केले. १८८० मध्ये स्रासबगस दवद्यापीठाने त्यास भौदतकीशास्त्राचा 
प्राध्यापक नेमले. तेथे तो तीन वि ेिोता. १८३३ मध्ये कालससरुिे येथील टेस्क्नकल िायस्कूलमध्ये त्याची 
नेमणूक झाली. पण फक्त दोन विाच्या तेथील वास्तव्यानंतर तो टु्यदबजेनला गेला. टु्यबजेनमधील 
दफदझकल इस्न्स्टटू्यटच्या स्थापनेत त्याचा प्रसिाचा वाटा िोता. टु्यप्रबजेन येथे दिा वि े काढल्यानंतर 
स्रासबगस दवद्यापीठाने भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक व तेथील दफदझकल इस्न्स्टटू्यटचा संचालक अशी 
नेमणूक केल्याने तो स्रासबगसला परतला. १८९९ मध्ये लाइस्प्झग दवद्यापीठाचे भौदतकशास्त्राचे प्राध्यापक 
गुस्ताव दवडेमान याचंा मृत्यु झाल्याने, त्याचं्या जागेवर ब्रॉनची नेमणूक करण्याची तयारी लाइस्प्झग 
दवद्यापीठाने दाखवली. पण लायस्प्झग दवद्यापीठाच्या प्रलोभनाला बळी न पडता, ब्रॉन स्टासबगस येथेच 
रादिला. 

 
पदिले मिायुद्ध सुरू झाले, त्यावळेी तो अमेदरकेत िोता. पढेु अमेदरकािी इंग्लंड, फ्रान्स या 

राष्ट्राचं्या बाजूने मिायुद्धात भाग घेऊ लागल्यावर शत्रुराष्ट्राचा नागरीक म्िणून त्यास स्थानबद्ध करण्यात 
आले. स्थानबद्धतेत असतानाच त्याचा न्यूयॉकस मध्ये २० एदप्रल, १९१८ रोजी मृत्यू झाला. 

 
पाणरतोणिकास पात्र ठरिेंिें संशोधन 

 
लवदचक बारीक गज आदण दोऱ्यायाचं्या आंदोलनादवियी संशोधन-प्रबंध दलिून ब्रॉनने पी एच् . डी. 

पदवी संपादन केली िोती. पुढे मारबगसला आल्यानंतर तो एकदा या दवियाकडे पुन्िा वळला िोता. घन 
पदाथांच्या दवद्राव्यतेवर दाबाचा पदरणाम या दवियीचे उष्ट्मगदतकशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून केलेले एक 
तादत्तवक संशोधन व वर उल्लेदखलेले आंदोलन दवियक संशोधन या दोन संशोधना व्यदतदरक्त त्याचे सवस 
संशोधन वीजदवियक प्रश्नासंबंधीच आिे. कॅथोड दकरण नदलकेत सुधारणा करण्यादवियी त्याने एक 
संशोधन दनबंध १८९७ मध्ये प्रदसद्ध केला. त्या संशोधनामुळे दर सेकंदास एक लक्षािूनिी अदधक वारंवारता 
असलेल्या दवदु्यत आंदोलनाचंा अभ्यास करणे शक्य झाले. प्रथमतः कन्डेन्सरच्या चकत्यामधून कॅथोड 
दकरणाचंी एक सूक्ष्म शलाका पाठवण्यात येते प्रकवा एखाद्या वटेोळ्याच्या अक्षाशी काटकोन करणाऱ्या 
ददशनेे कॅथोड दकरणाचंी शलाका पाठवण्यात येते. िी कॅथोड दकरण शलाका नंतर स्फुरदीती ीमान पडद्यावर 
पडू देतात. ती शलाका जेथे पडते तेथला पडद्यावरचा भाग प्रकाशमान िोतो. आंदोलन पावणाऱ्या 
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दवदु्यतके्षत्रातून प्रकवा चुबंकीय के्षत्रातून आल्याने कॅथोड दकरण शलाकेमुळे पडद्यावर प्रकाशमान िोणाऱ्या 
भागाची िालचाल िोऊ लागते. ती कशी िोत असते याची अचूक मादिती वगेाने चक्राकार दफरणाऱ्या एका 
आरशावर दटपली जाते. अशा प्रकारच्या उपकरण सादित्याला ऑस्स्सलोग्राफ प्रकवा आंदोलनमापी 
म्िणतात. दबनतारी तारायंत्रासंबंधी संशोधन करीत ब्रॉनला िा आंदोलनमापी खूप उपयोगी पडला. 

 
दनरदनराळ्या पदाथांच्या वैदु्यती गुणधमांचा अभ्यास करीत असता कािी स्फदटकाना कािी वगेळेच 

गुणधमस असल्याचे त्याला आढळले. त्या दवदशष्ट गुणधमामुळे, ज्याला ‘दक्रस्टल सेट’ असे म्िणतात व ज्या 
सिाय्याने जवळच्या अंतरावरचे रेदडओ संदेश दटपता येतात त्या ‘दक्रस्टल सेट’ ची दनर्ममती शक्य झाली. 
दोन दभन्न मूलतत्तवाचं्या एक एक अणुपासून तयार झालेल्या सयुंगाच्या स्फदटकामध्ये असा कािी गुणधमस 
असतो की त्या योगे त्या स्फदटकाचा एका ददशनेे िोणारा दवदु्यतदवरोध, दुसऱ्या दभन्न ददशनेे िोणाऱ्या 
दवदु्यतदवरोधापेक्षा जास्त असतो. असा स्फदटक आल्टरनेप्रटग दवदु्यतप्रवािाच्या (प्रवािाची ददशा उलट 
सुलट िोणाऱ्या दवदु्यतप्रवािाच्या) मंडलात ठेवला तर तो स्फदटक एका ददशनेे दवदु्यतप्रवाि जाऊ देण्यास 
दवरोध करतो व दुसऱ्या ददशनेे दवदु्यतप्रवाि दबनदवरोध जाऊ देतो. थोडक्यात असा स्फदटक व्िाल्व्िचे प्रकवा 
रेक्टीफायरचे काम करतो १९०१ मध्ये रेदडओ संदेश ऐकू येण्यापयंत प्रगती झाली. त्यावळेी ज्याचंा व्िाल्व्ि 
प्रकवा रेक्टीफायर म्िणून उपयोग करता येण्याची शक्यता आिे अशा स्फदटकाचंी चागंली तादंत्रक चाचणी 
घ्यावी असे मत ब्रॉनने माडंले. 

 
माकोनीने रेदडओ-संदेश पाठवण्याची जी पद्धत प्रथमतः बसवली तीमध्ये दनरदनराळ्या प्रकारच्या 

तु्रटी िोत्या. फार जलदीने डॅस्म्पंग झाल्याने, संदेश म्िणून जी आंदोलने धाडली जायची, ती बिुताशंाने 
कमजोर असायची. दशवाय संदेश घेणाऱ्या स्थानकाकडे दनरदनराळ्या स्थानकाकडून संदेश आल्यास, त्या 
प्रत्येकाच्या रेदडओ-लिरी एकमेकात अडथळा करायच्या. त्यामुळे संदेश नीट ऐकता येत नसत. १८९८ 
मध्ये ब्रॉनने जेव्िा दबनतारी तारायंत्रासंबधंी संशोधन करायला सुरवात केली, त्यावळेी त्याच्यापढेु वर 
उल्लेदखलेले दोन प्रश्न  मुख्यतः िोते. दवदु्यत स्फुप्रल्लग पाडण्यासाठी दोन टोकामधील अंतर वाढवण्याने 
कािीिी फायदा िोत नसून, उलट वाढलेले अंतर दवदु्यतस्फुप्रल्लगाने ओलाडंण्यासाठी जास्त ऊजा खचस 
िोत असल्याने, धाडलेले सदेंश कमजोर िोतात िे त्यावळेीिी मािीत झाले िोते. एका वगेळ्या मंडलात 
दवदु्यत स्फुप्रल्लग पाडून, ते मंडल एदरयलशी प्रत्यक्षपणे प्रकवा इंडक्शन पद्धतीने जोडून घेतल्यास प्रकवा त्या 
दोन्िी पद्धतीचे दमश्रण करुन जोडून घेतल्यास, पाठवलेले रेदडओ संदेश जास्त जोरदार िोतील असे 
ब्रॉनला वाटत िोते. िी कल्पना प्रत्यक्षात दकती फलदायी िोते िे पािाण्यासाठी त्याने १८९९ च्या उत्तराधांत 
व १९०० सालच्या पुवाधात कुक्सिॅवन येथे बरेचसे प्रयोग केले. ते प्रयोग यशस्वी झाल्याने, संदेशाचा 
जोरदारपणा प्रकवा सामर्थ्यस वाढवण्यासाठी काय केले पादिजे ते आपोआपच ठरले. दवदु्यत स्फुप्रल्लग 
पाडण्याची सोय असलेल्या मंडलामध्ये कंडेन्सरची योजना करायची िे ब्रॉनने केलेल्या प्रयोगाचें वैदशष्ट्ठ्य 
िोते. त्याने केलेल्या प्रयोगात संदेश ग्रिण करणाऱ्या स्थानकात, एदरयल व कंडेन्सर असणारे मंडल िी 
एकमेकाशी डायरेक्ट कपप्रलग (सरळ-जोड) पद्धतीने जोडली िोती. असे केल्यास संदेश देणाऱ्या 
स्थानकातून येणारी आंदोलने, संदेश घेणाऱ्या स्थानकात जास्तीत जास्त तीव्रतेने येतात. दशवाय संदेश 
देणाऱ्या स्थानकाकडून येणाऱ्या आंदोलनाचंा कालावधी व संदेश ग्रिण करणाऱ्या स्थानकातील 
आंदोलनाचा कालावधी एकच असतो िा एक दवशिे फायदा आिे. 

 
पुढील संशोधनासाठी स्रासबगस येथे दोन संशोधन केन्दे्र उभारुन ब्रॉनने संदेश देणाऱ्या  व संदेश 

ग्रिण करणाऱ्या यंत्रणा कोणत्या पदरस्स्थतीत उत्तम प्रकारचे काम देऊ शकतील िे शोधण्याचा प्रयत्न 



 

अनुक्रमणिका 

केला. कपप्रलगमध्ये असणारी ताराचंी मंडले दूर ठेवल्यास संदेश देणाऱ्या  व संदेश घेणाऱ्या  स्थानकातील 
आंदोलनाचा रेझॉनन्स वाढतो. (दोन्िी दठकाणच्या आंदोलनाचंा कालावधी एकच व आंदोलनाचं्या कलािी 
त्याच असल्याने आंदोलनाचंी तीव्रता वाढते व संदेश जास्त जोरदार आवाजात दमळतो.) दोन्िी 
स्थानकातील आंदोलनाचंा रेझॉनन्स, कपप्रलगमधल्या ताराचंी मंडले दूर ठेवण्यावर अवलंबून असतो व 
कािी ठरादवक अंतरापयंतच तो वाढतो आदण त्यानंतर अंतर वाढल्यास कमी िोऊ लागतो असे त्यास 
आढळले. बऱ्याचशा रेदडओ लिरींच्या बाबतीत त्याने कपप्रलगमधून िोणाऱ्या आंदोलनाचंा शोध केला. िे 
संशोधन करता करता, ब्रॉनचा सिाय्यक डॉदनट् झ याने ववे्ि मीटर प्रकवा लिरी मापी यंत्र तयार केले. 

 
१९०१ ते १९०५ या चार विांच्या काळात, ब्रॉनने एका दवदशष्ट ददशनेे रेदडओ संदेश पाठदवण्यादवियी 

व एका दवदशष्ट ददशनेे आलेले संदेश ग्रिण करण्यादवियी, स्रासबगस येथे बरेचसे प्रयोग केले. समभजु 
दत्रकोणाच्या तीन टोकावर तीन अॅंन्टेना उभारून, त्यातल्या दोन अनं्टेनातील दवदु्यतप्रवाि एकाच कलेत 
ठेवनू व दतसऱ्या  अॅन्टेनातील दवदु्यतप्रवाि एकचतुथांश कला मागे ठेवनू, एका दवदशष्ट ददशलेा संदेश 
धाडण्याचे ब्रॉनने प्रयोग केले. आता वणसन केल्याप्रमाणे अॅंन्टेनाचंी माडंणी असली तर अॅन्टेनाचं्या 
दत्रकोणाच्या उंचीच्या दुप्पट लिरींची लाबंी असलेल्या रेदडओ लिरी पदिल्या दोन अॅन्टेनाचं्या मध्य व 
दतसऱ्या  अॅन्टेनापासून दूर अशा ददशनेे जाऊ लागतात असे ब्रॉनला आढळले. पृर्थ्वीतळाच्या पातळीशी १०° 
अंशाचा कोन करुन व रेदडओ लिरी येणाऱ्या ददशकेडे त्या एदरयलचा शीिस भाग ठेवल्यास, त्या ददशनेे 
येणाऱ्या रेदडओ लिरी अशा एदरयलने दटपता येतात असे ब्रॉनला आढळले. 

 
नोबले पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर ब्रॉनने जमसन भािेत ददलेल्या व्याख्यानात कपप्रलग का व 

कसे करायचे याबद्दलची मादिती आली आिे. त्यातील कािी सबंंदधत भागाचा अनुवाद खाली ददला आिे. 
 
‘१८९७ साली माकोनीने इटलीच्या स्पेदझया बंदरात रेदडओ लिरी पंधरा दकलोमीटर अंतरापयंत 

पाठदवण्याचे प्रयोग केले. त्यानंतर त्याच विात, माकोनीने वापरली त्यासारखीच यंत्रसामुग्री वापरून 
स्लॅबीने एकवीस दकलोमीटरपयंत संदेश पाठवनू दाखदवले. त्यासाठी त्याने वायु भरलेल्या फुग्याचं्या 
सिाय्याने वर उंचीवर चढवलेल्या तीनश ेमीटर लाबंीच्या तारा वापरल्या िोत्या. संदेश पाठवण्याचे अंतर 
वाढवण्यात इतकी अडचण का येते िा प्रश्न सािदजकच शास्त्रज्ञापुढे उभा रादिला. पधंरा दकलोमीटर प्रकवा 
त्यािून जरा जास्त अंतरापयंत माकोनीच्या यंत्रसामुग्रीने संदेश पाठवता येतात, तर संदेश पाठदवण्यासाठी 
जास्त ऊजा खचस केल्यास यािून जास्त अतंरापयसन्त संदेश पाठवता आले पादिजेत असा दवचार 
सािदजकच मनात आला. परंतु केलेल्या प्रयोगावरुन असे ददसले की संदेश धाडण्याचे अतंर वाढवायचे 
असल्यास, अॅन्टेनाच्या लाबंीत वाढ करावी लागते. त्यामुळे जास्त जोरदार संदेश पाठवण्याचा प्रश्न मी 
प्रथतः िातात घेतला. 

 
बरेचसे प्रयोग केल्यानंतर मला जी मादिती दमळाली प्रकवा मला ज्या गोष्टी समजून आल्या, 

त्यावरून कोणते दनष्ट्किस दनघत िोते? दवदु्यतस्फुप्रल्लग पाडण्यासाठी जे अतंर वापरायचे त्या अतंराचंी लाबंी 
कमी जास्त केल्यास त्याचा िटसदझयन आंदोलनावर लगेच पदरणाम घडून येतो िे मािीत िोते. 
दवदु्यतस्फुप्रल्लग पाडण्याच्या अंतराची लाबंी वाढवल्यास, दवदु्यतस्फुप्रल्लग कमी कायसक्षम िोऊन, िटसदझयन 
आंदोलनावर अदनष्ट पदरणाम घडून येतो असे आढळले. िटसझने या दवियीचे प्रयोग प्रथमतः केले त्यावळेीच 
ऑस्स्सलेटरच्या आंदोलनावर कािी तरी जबरदस्त दडपण येत असल्याचे त्याला आढळले िोते. 
आपल्याला आढळलेली वैदु्यती आंदोलने, बारीक लाकडी काठ्याचं्या परस्पराशी न जुळणाऱ्या श्राव्य 
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आंदोलनासारखी आिेत असे त्यावळेी त्याने म्िटले िोते. १८९१ मध्ये वैदु्यती आंदोलनाचें सामर्थ्यस डॅस्म्पंगने 
प्रकवा दडपणाने दकती कमी िोते ते काढले िोते. दवदु्यतस्फुप्रल्लगासाठी अगदी थोडे अंतर ठेवल्यास व सरळ 
रेिाकार ऑस्स्सलेटर वापरल्यास, डॅस्म्पंगमुळे प्रकवा दडपणामुळे वैदु्यती आंदोलनाचंी लोगदॅरद दमक त्रटुी 
०·२६ येते तर दवदु्यतस्फुप्रल्लग पाडण्यासाठी पाच दमलीमीटर इतके अतंर ठेवल्यास, त्याच आंदोलनाचंी 
लोगदॅरद दमक त्रुटी ०·४० येते असे त्यास आढळले िोते. यावरुन व समजून आलेल्या इतर गोष्टीवरुन असे 
ठरले की दवदु्यतस्फुप्रल्लग पाडण्यामुळे, संदेश म्िणून धाडायच्या आंदोलनावर दडपण येते. लिान कपदॅसटी 
ठेवनू दवदु्यतस्फुप्रल्लग पाडल्यास ऊजेचा बराचसा भाग त्या कायांसाठीच वापरला जातो. दवदु्यतस्फुप्रल्लगाची 
लाबंी दजतकी जास्त, दततक्या प्रमाणात त्या कायासाठी म्िणजे दवदु्यतस्फुप्रल्लग पाडण्यासाठी वापरला 
जाणारा ऊजेचा भाग वाढत जातो िे समजल्यास संदेश म्िणून धाडलेल्या आंदोलनावर दडपण का येते ते 
समजते. त्या उलट नेिमीच्या बंद मंडलात खूप मोठी कपॅदसटी वापरल्यास, दतचे दवसजसन आंदोलनात्मक 
असते िी गोष्ट बरीच वि ेमािीत िोती. सािदजकच मोठी कपॅदसटी मंडलात वापरल्यास, आंदोलनावर कमी 
दडपण येते. १८६२ साली फेडरसेन या संशोधकाने अशा आंदोलनाचं्या वीस अधस कालमयादाचंा 
फोटोग्राफिी काढला िोता. 

 

 
आकृती – ८-प्रत्र्ि कपलिंग असिारी संदेश देिारी र्ंत्रिा 

 
तेव्िा सािदजकच अशा आंदोलनाकडे मी जास्त लक्ष ददले. कन्डेन्सरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात 

ऊजा साठवता येत असल्याने, उजेचे प्रारण कािी वळे तरी चालू रािील अशी आशा िोती. या साऱ्या 
गोष्टींचा दवचार करून, मी असा दनष्ट्किस काढला की माकोनीच्या संदेशदायकामध्ये सुरवातीला जेवढा 
दवदु्यतभार असतो त्याच्या इतक्या मोठ्या कपॅदसटीच्या कन्डेन्सरच्या बंद मडंलाचा वापर करुन, 
दवदु्यतस्फुप्रल्लग न देणाऱ्या अॅन्टेनामध्ये दवदु्यतदवभवाची आंदोलने दमळवता आली तर रेदडओ संदेश जास्त 
दूरवर पाठवता येतील. पण िे सवस आपण शक्यतेच्या कोटीत आणू शकू काय असा मोठा प्रश्नत माझ्यापढेु 
िोता. दशवाय असे संदेश दूरवर अंतरावर पाठवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरच एखाद्या गोष्टीचा दवचार 
करायचा रािून गेला का ते ठरणार िोते. उपयोगी पडतील अशी दवदु्यतमंडले वापरुन, व दनरदनराळ्या 
अंतरापयंत रेदडओसंदेश पाठवण्याचे बरेचसे प्रयोग केल्यानंतर, दूर अंतरावर संदेश पाठदवण्यादवियीच्या 
माझ्या कल्पना बरोबर असल्याचे समजून आले. 
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आकृती – ९-इडन्ड्क्टव्ह कपलिंग असिेंिंी संदेश देिारी र्तं्रिा 

 
त्यामुळे वापरायच्या यंत्रसामुग्रीची तीन प्रकारे माडंणी करणे शक्य आिे असे समजून आले. संदेश 

देणाऱ्या यंत्राचे इंडस्क्टव्ि उते्तजन, प्रत्यक्ष उते्तजन व या दोन्िी पद्धतींचा समन्वय साधलेली दमश्र पद्धत या 
त्या तीन पद्धती िोत. सोबत ददलेल्या पदिल्या आकृतीत प्रत्यक्ष उते्तजन पद्धत दाखवली आिे व दुसऱ्या 
आकृतीत इंडस्क्टव्ि उते्तजन दाखवले आिे. 

 
माझ्या संशोधनामुळे, जोडी जमवलेली मंडले, दबनतारी तारायत्रामध्ये वापरायला सुरवात झाली. 

अशा जोडी जमवलेल्या दवदु्यतमंडलाचं्या गुणधमादवियी थोडेसे बोलून मी माझे भािण संपवणार आिे. 
यासाठी ओबरबेकने तयार केलेले लंबकाचे मॉडेल िे गुणधमस समजावनू सागंण्यासाठी वापरणार आिे. िे 
मॉडेल मंडलाचें वैदु्यती गुणधमस समजण्यास पूणसपणे उपयोगी पडते असे नािी. पण त्यावरुन दवदु्यतमंडलाचें 
गुणधमस बऱ्याचशा प्रमाणात समजून येतील. सोबत ओबरबेकच्या लबकाचं्या मॉडेलची आकृती ददली आिे. 
एकच कालमयादा असलेले दोन लंबक वजन लावलेल्या दोऱ्याने एकमेकास जोडले आिेत असे त्या 
आकृतीवरुन ददसून येईल. स्स्थर असलेला पदिला लंबक मी जरासा िलवला व सोडला तर त्याची गती 
दुसऱ्या लंबकाला प्राती  िोते. दुसऱ्या लंबकाची ऊजा क्रमाक्रमाने वाढत जाते व  

 

 
आकृती – १० कपक केिेंल्र्ा र्तं्रिेचे णचत्रि 

 
पदिल्याची कमी िोत जाते व सरतेशवेटी पदिल्या लंबकाची सवस ऊजा दुसऱ्या लंबकामध्ये येते. 

त्यानंतर िाच प्रकार उलट्या क्रमाने घडून येतो; म्िणजे दुसऱ्याची ऊजा कमी िोत िोत पदिल्यात येते. 
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पदिला लंबक जड व दुसरा लंबक िलका ठेवल्यास दुसऱ्या लंबकाच्या आंदोलनाचंा दवस्तार पदिल्या 
लंबकाच्या आंदोलनाच्या दवस्तारािून जास्त िोईल. यातील पदिला लंबक म्िणजे कन्डेसर मंडल व दुसरे 
संदेश देणारे मंडल. माझ्या पद्धतीप्रमाणे यंत्रसामुग्रीची योजना केल्यास कन्डेन्सर मंडलाची सवस ऊजा 
संदेश देणाऱ्या मंडलाकडे येईल. कपॅदसटीचे परस्परप्रमाण बदलल्यास, वैदु्यती तणाव कमी प्रकवा जास्त 
करता येईल. 

 
संशोधनाचे पणरिाम 

 
पादरतोदिके देण्यासाठी देणगी देताना, कोणाला पादरतोदिके द्यायची याबद्दल एक मित्वाची अट 

आल्फे्रड नोबलेने घातली िोती. ‘मानवाचे जास्तीत जास्त दित ज्याच्या संशोधनामुळे िोईल,’ त्याला िी 
पादरतोदिके देण्यात यावीत असे त्याचे म्िणणे िोते. संदेश देणे-घेणे, दशक्षण देणे आदण मनोरंजन करणे या 
तीनिी के्षत्रात रेदडओ दकती उपयुक्त ठरला आिे िे पादिल्यावर माकोनी व ब्रॉन याना नोबले पादरतोदिक 
दमळाले- िी एक अत्यतं योग्य घटना समजली पादिजे. रेदडओच्या तादंत्रक उपयोगा दवियीच्या 
संशोधनातूनच ‘रडार’ चा शोध लागला आिे व त्याच्या तादंत्रक उपयोगाचंी संख्या ददवसेंददवस वाढत आिे. 
टेलेस्व्िजन प्रकवा दूरदशसन िेिी रेदडओ दवियीच्या संशोधनातून दनघाले आिे. 
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१९१० 
 

जोहानेस णडडेणरक व्हान डेर वाल्स 
(१८३७-१९२३) 

 
“वारु् व द्रव र्ाचं्र्ा णविर्ीचे समीकरि माडंल्र्ाबद्दिं पाणरतोणिक” 

 
चदरत्र 

 
िॉलंड मधील लेडन शिरी २३ नोव्िेंबर १८३७ रोजी जोिानेस दडडेदरक व्िान डेर वाल्सचा जन्म 

झाला. १८६२ ते१८६५ या काळात तो लेडन दवद्यापीठाचा दवद्याथी िोता. त्यानंतर दडव्िेन्टर आदण दद िेग 
या गावी त्याने कािी वि े दशक्षकाचे काम केले. १८७३ मध्ये त्याने पीएच् . डी. पदवी संपादन केली. या 
पदवीसाठी त्याने सादर केलेला संशोधन-गं्रथ इतका दवद्वत्तापूणस िोता की त्या गं्रथाचे जमसन (१८८१), 
इंस्ग्लश (१८८८) व फ्रें च (१८९४) या भािामध्ये भािातंर झाले. १८९४ मध्ये आमस्टारडाम दवद्यापीठात 
भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणून त्याची नेमणूक झाली. त्या दवद्यापीठात त्याने १९०७ साली कायसदनवतृ्त 
िोईपयंत अध्यापनाचे कायं केले. ९ माचस १९२३ रोजी तो आमस्टरडाम येथे मृत्यु पावला. 

 
पाणरतोणिकास पात्र ठरिेंिें संशोधन 

 
पीएच. डी. पदवीसाठी व्िान डेर वाल्सने सादर केलेल्या संशोधन गं्रथाचे नाव “द्रव व वायु 

स्स्थतीचे सातत्य” असे आिे. पदाथस वायुस्स्थतीतून द्रव स्स्थतीत जात असताना, पदाथाच्या कादयक 
गुणधमात फरक िोत असला तरी पदाथात मुलभतू फरक िोत नािी िे त्या संशोधन गं्रथाचे मुख्य सूत्र िोते 
व िे सूत्रच त्याच्या सवस संशोधनात ददसून येते. नोबेल पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर ददलेल्या 
व्याख्यानात त्याने म्िटल्याप्रमाणे वायुंच्या गतीक-उपपत्ती नीट व्यवस्स्थत माडंण्यात ज्याचें प्रयत्न मुख्यत्व े
करुन कारणीभतू झाले, त्या रुडॉल्फ क्लॉदसयसचा एक संशोधन दनबधं वाचत असता, वायुस्स्थतीतून 
द्रवस्स्थतीत पदाथस गेला तरी त्याच्या मूलभतू गुणधमात फरक िोत नसावा िी कल्पना त्याच्या डोक्यात 
आली. वायुंच्या गतीक उपपत्तीप्रमाणे, वायुचे अणु मोठ्या वगेाने सारखे प्रकवा सतत इतस्ततः दफरत 
असतात. ज्या पात्रात वायु ठेवावा, त्या पात्राच्या अंतभागावर वायुचे अणु सारखे आदळत रादिल्याने वायुचा 
दाब दनमाण िोतो. वायुचे तपमानिी वायुच्या अणुंच्या सरासरी वगेावर अवलंबनू असते. सरासरी वगे 
वाढल्यास तपमानिी चढते प्रकवा वायुचे तपमान चढवल्यास वायुच्या अणूंचा सरासरी वगे वाढतो. वायूच्या 
या गतीक उपपत्तीपासून दोन मित्तवाचे दनयम दनघतात. 

 
(१) स्स्थर तपमानाला, कािी ठरादवक भार वायुचे घनफळ व त्याचा दाब याचंा गुणाकार स्स्थर 

असतो. वायुचे घनफळ दनरदनराळ्या दाबाखाली प्रत्यक्ष मोजून, रॉबटस बॉइलने िा दनयम १६६२ मध्येच 
माडंला िोता. बॉइलचा दनयम या नावाने िा दनयम ओळखला जातो. 

 
(२) कािी ठरादवक भार वायू स्स्थर दाबाखाली असल्यास, वायूचे घनफळ भादगले त्याचे केवळ 

तपमान या अपूणांकाचे उत्तर नेिमी एकच प्रकवा स्स्थर येते. (घनफळ / केवळ तपमान = स्स्थराकं) -२७३° 
सेस्न्टगे्रड म्िणजे ०° केवळ तपमान असे धरुन व सेस्न्टगे्रड दडग्रीमध्ये २७३° दडग्री दमळवनू वायूचे केवळ 
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तपमान काढतात. चालससचा प्रकवा गेल्युसकॅचा दनयम या नावाने िा दनयम ओळखतात. बॉइलचा दनयम व 
चालससचा दनयम िे दोन्िी दनयम एकत्र करुन PV/T = प्रकवा PV = RT असे समीकरण माडंण्यात येते. 
यात P म्िणजे वायूचा दाब, V म्िणजे वायुचे घनफळ व T म्िणजे केवळ तपमान िोय. प्रयोगासाठी दकती 
वायू घ्यावा, त्यावर R या वायुस्स्थराकंाचे मूल्य ठरत असते. PV/T = R या समीकरणास स्स्थतीसमीकरण 
म्िणतात, कारण त्यातील तीन गोष्टींच्या परस्पर संबधंामुळे वायूची स्स्थती नक्की काय आिे ते समजते. या 
समीकरणास आदशस वायू समीकरण म्िणतात. परंतु आदशस वायू िे शद्ब या समीकरणाच्या बाबतीत का 
वापरायचे? कारण वायूचे तपमान, घनफळ व दाब दकतीिी असले, तरी वायूमध्ये िोणारे फरक ज्यावळेी या 
दनयमाप्रमाणे ठरत असतात, त्यावळेी अशा वायलूा आदश ंवायू म्िणतात. प्रकवा PV/T = R िा दनयम फक्त 
आदशस वायूना लावता येतो. एखादा आदशस वायू घेऊन, त्याचे घनफळ स्स्थर ठेवनू, दनरदनराळ्या केवळ 
तपमानाला असणारा वायूचा दाब मोजून, केवळ तपमान आदण दाब याचंा आलेख काढल्यास आलेख एक 
सरळ रेिा दमळेल. िी सरळ रेिा वाढदवल्यास, ती तपमान आसाला -२७३° से. ला प्रकवा ०° केवळ 
तपमानाला दमळेल. तपमान स्स्थर ठेवनू, वायुच्या घनफळाचा, बदलत्या दाबाशी आलेख काढल्यास 
दरक्टॅंगुलर िापरबोली रेिा दमळते. पण अशा तऱ्िेचे आलेख केव्िा दमळतात? आदश ंवायूवर प्रयोग केले 
तरच असे आलेख दमळतात. परंतु वस्तुस्स्थती अशी आिे की कोणतािी वाय ू आदशस वायू नािी- म्िणजे 
त्याची वागणकू आदशस वायसूारखी नािी. मादित असलेल्या सवस वायूंची वागणकू प्रत्यक्षात आदशस वायूच्या 
वागणूकीिून दभन्न असते. कोठे वागणकूीतला फरक कमी असतो तर कोठे जास्त इतकेच. त्यातल्या त्यात 
वायूवरील दाब जास्त असल्यास, वायूच्या वागणकुीतील फरक दवशिे करुन लक्षात येतो. प्रत्यक्षात 
कोणतािी वायू आदशस नसला, तरी आदशस वायुची वागणूक कशी असावी याचा दवचार करायला िरकत 
नािी. आदशस वायुची अपेदक्षत वागणूक व वायूंची प्रत्यक्ष वागणूक यातील फरकाकडे व्िान डेर वाल्सचे लक्ष 
गेले. वायूचंी वागणूक आदशस वायूसारखी नसण्याचे कारण शोधून काढले, तर दाब, तपमान व घनफळ 
यात कािीिी फरक झाले तरी ते दतन्िी घटक सामावनू घेऊन, वायचूी वागणूक बदलत्या प्रकवा वाढत्या 
दाबाखाली कशी असेल िे बरोबर सागंणारे समीकरण माडंता येईल या िेतूने त्याने यादवियी जास्त सखोल 
दवचार करायला सुरवात केली. 

 
व्िान डेर वाल्सने प्रथमतः वायुंच्या गतीक उपपत्तीच्या आधारे या प्रश्नाचा दवचार केला. या 

उपपत्तीच्या आधारे आदशस वायुंच्या वागणुकीचे समीकरण माडंताना दोन गोष्टी गृदित धरल्या िोत्या. (१) 
वायुंचे अणु दबन्दुसमान प्रकवा त्यािूनिी सूक्ष्म आिेत. म्िणून त्याना कािी तरी भार असला तरी त्याचें 
घनफळ दवचारात घेण्याची जरूर नािी. ते अगदी नगण्य आिे. (२) वायुंच्या अणुमध्ये परस्परादवियी 
कािीिी आकिसण नसते. या दोन्िी गृिीत गोष्टींचा पनु्िा नव्याने दवचार केला पादिजे असे मत माडूंन त्याने 
त्या गोष्टी-वायुंच्या अणुचें घनफळ व वायुचं्या अणुंचे परस्परा दवियीचे आकिंण-दवचारात घेऊन एक 
सुधारीत समीकरण माडंले. त्या समीकरणाच्या शोधाची कथा त्याच्याच शद्बात पुढे ददली आिे. नोबले 
पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर जमसन भािेत ददलेल्या व्याख्यानात त्या दवियीचा कथाभाग आला आिे. 

 
‘दवद्यापीठाची पदवी पदरात पाडून, दवद्यापीठाचा दनरोप घेतल्यानंतर, १८५७ मध्ये क्लॉदसयसने 

दलिीलेला उष्ट्णतेवरचा गं्रथ माझ्या वाचनात आला. तो गं्रथ वाचल्यावर वायुस्स्थतीदवियी आपण कािी तरी 
संशोधन कराव े असे माझ्या मनात आले. वायुमध्ये प्रबदूशी तुलना करता येतील असे नगण्य घनफळ 
असलेले कण असून, ते इतस्ततः सारखे दफरत असतात असे समजल्यास, त्यावरून बॉईलचा दनयम 
माडंता येतो असे क्लॉदसयसने त्या गं्रथात दाखवले िोते. वायुच्या या कणाचंा वगे जवळ जवळ आवाजाच्या 
वगेाइतका आिे आदण वायुच्या केवळ तपमानाच्या वगसमूळाशी संबदंधत आिे व तपमानाच्या वगसमूळाप्रमाणे 
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तो बदलतो असे त्याने त्या गं्रथात म्िटले िोते. यानंतर पुढे मकॅ्सवलेच्या संशोधनाने असे दसद्ध झाले की 
क्लॉदसयस ज्याला वायूचा वगे म्िणतो तो वायकूणाचंा सरासरी वगे आिे. वायुच्या सवस कणाचंा वगे एकच 
नसतो. कािी कणाचंा वगे जास्त असतो तर कािींचा कमी असतो. दभन्न दभन्न कणाचं्या दनरदनराळ्या 
वगेावरुन, त्याचंा सरासरी वगे कसा काढायचा िे आता मकॅ्सवलेच्या दनयमाच्या आधारे काढता येते. 

 
क्लॉदसयसचा गं्रथ वाचून, माझ्या डोक्यात एकदम प्रकाश पडला व एक नवीन गोष्ट समजून 

आल्याचा आनंद झाला पण त्याबरोबर माझ्या डोक्यात असे आले की वायुच्या घनफळाच्या मानाने वायुचे 
अणु प्रबदुिूनिी सूक्ष्म, नगण्य घनफळाचे असतील व सतत इतस्ततः दफरत असतील तर वायूचे घनफळ 
दाबाने कमी केल्यावर देखील ते अणू दफरत रादिले पादिजेत; इतकेच नािी तर दाब वाढवीत वाढवीत 
वायुची घनता जास्तीत जास्त झाली तरी वायूचे अणू पदिल्यासारखेच इतस्ततः दफरत रादिले पादिजेत. 
यापढेु माझ्या मनात असा दवचार आला की द्रवामध्ये सुद्धा तीच स्स्थती असली पादिजे- म्िणजे द्रवाचे सुद्धा 
अणू सारखे इतस्ततः दफरत रािात असतील. या दवचारापाठोपाठ मनात अशी कल्पना आली की 
वायुस्स्थतीतील व द्रवस्स्थतीतील वस्तुमात्रात मलूभतू फरक नािीत. फक्त वायू-अणुंच्या इतस्ततः 
दफरण्याने व ते पात्राच्या अंतभागावर सारखे आपटत वा आदळत रादिल्याने वायूचा दाब दनमाण िोतो. 
वायुच्या घनतेतील फरकाबरोबर व कदादचत तपमानातील फरकाबरोबर वायू-अणुंच्या इतस्ततः 
दफरण्यावर व इतर गोष्टीवर पदरणाम िोत असावा. तरीसुद्धा िे सवस पदरणाम वायूस्स्थतीत व द्रवस्स्थतीत 
असलेल्या पदाथांच्या बाबतीत चालू रािात असलेच पादिजेत. त्यामुळे वायुस्स्थती व द्रवस्स्थती यामध्ये तसा 
मोठा मूलभतू फरक नािी, व त्या दोन्िी स्स्थतीत सातत्य असते असे माझ्या मनाने घेतले. 

 
अदवरल अवस्थेत सतत गती असणारा वायूच्या अणुंचा सच बॉइलच्या दनयमाप्रमाणे वागत नािी 

याची कारणे माझ्या मताने दोन िोती. (१) वायूच्या अणूंचे परस्परादवियीचे आकिसण (२) त्या वायुच्या 
अणूंचे स्वतःचे घनफळ. माझी प्रथमतः अशी कल्पना िोती की वायुच्या एकंदर घनफळातून (त्याने 
व्यापलेल्या घनफळातून), वायुच्या अणूंचे स्वतःचे घनफळ वजा केले व बाकी रादिलेले घनफळ बॉइलच्या 
समीकरणात वापरले तर त्या समीकरणाप्रमाणे वायुची वागणूक आिे असे ददसेल. पण जास्त संशोधन 
करता असे ददसून आले की वायुच्या एकंदर घनफळातून, वजा करायचे अणूंचे स्वतःचे घनफळ एकच 
असत नािी तर तो आकडा पदरस्स्थतीप्रमाणे बदलत राितो. वायुच्या अणूंचे स्वतःचे घनफळ ‘‘b’’ या 
अक्षराने दाखवायचे असे मी ठरवले. या “b” चे मूल्य, वायू अत्यंत दवरळ अवस्थेत असता, वायुच्या 
स्वतःच्या प्रत्यक्ष घनफळाच्या चौपट असते. पण वायूवरील दाब वाढवीत, त्याचे घनफळ कमी करीत 
गेल्यास, “b” चे मूल्य कमी िोऊ लागते, आदण सरतेशवेटी खूप दाबाखाली वायू-अणूच्या प्रत्यक्ष 
घनफळाच्या जवळ जवळ दनमपट b चे मूल्य असते. वायू-अणुंच्या प्रत्यक्ष घनफळातला िा फरक कोणत्या 
गदणती सूत्राप्रमाणे िोतो िे अद्यापी समजून आले नािी. स्स्थती समीकरण माडंण्यात “b” चे बदलते मूल्य 
िी एक मोठी अडचण आिे. या दवियीचा दवचार करताना प्रथमतःअसे वाटले की वायू अणुंच्या मुक्त संचार 
मागात दाबामुळे िोणारा फरक लक्षात घेतल्यास, म्िणजे वाय-ूअणू प्रबदुसमान आिेत असे न समजता 
त्याचें घनफळ लक्षात घेऊन वायू-अणुतील अंतर काढले म्िणजे वायूचे प्रत्यक्ष घनफळ त्यानी व्यापलेल्या 
घनफळािून दकती कमी आिे िे काढले तर कायसभाग िोईल. पण बोल्ट् झमनच्या संशोधनाने असे ददसून 
आले आिे की घनफळ मोजण्यातील िी सुधारणा पुरेशी नािी. 

 
------------- 
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आता अणूमधील परस्पराकिसणाचा दवचार करु. या बाबतीतला दवचार अजूनिी पक्का झालेला 
नािी. लाप्लेसने माडंलेल्या सूक्ष्मनदलकादवियीच्या उपपत्तीच्या अनुरोधाने दवचार करुन अणूमधील 
परस्पराकिसण दकती असले पादिजे िे काढले आिे. वायुच्या सवस घनफळभर िे अणमुधील परस्पराकिसण 
कायस करीत असते व वायघूनफळाच्या अंतभागाकडे कायस करणाऱ्या पृष्ठभागीय शक्तीवर व वायूचे अण ू
एकत्र ठेवणाऱ्या वायूवरील दाबावर ते परस्पराकिसण अवलंबून आिे असे त्याने ठरदवले आिे. द्रवाचा दवचार 
करताना, त्यातील अणू दवचारात न घेता द्रवामध्ये एकप्रकारचे सातत्य असते असे धरुन, लाप्लेसने 
द्रवादवियी दवचार केला िोता. खरे पािता द्रवातील अणुमध्ये कोणत्यािी प्रकारची िालचाल नािी अशी 
कल्पना करुन, अणूमधील परस्पराकिसणाचा दवचार न करता द्रवाच्या फक्त पृष्ठभागाचा दवचार करणे योग्य 
िोणार नािी. पण द्रव्याचे सुद्धा अणू िालचाल करीत असतात. त्यामुळे द्रवाच्या घनफळाचा सवस भाग द्रव 
अणूनी व्यापलेला नसतो. पण द्रवाचा दवचार करताना, सरासरी घनतेचा द्रव, सवस घनफळभर पसरलेला 
आिे व त्याने सवस घनफळ व्यापलेला आिे असे आपण मानतो. या साऱ्या गोष्टींचा दवचार करुन मी पढुील 
समीकरण माडंले. 

 

p RT - a  
v-b V2  

िे समीकरण नेिमी पुढील प्रमाणे माडंतात. 

( p+ a ) (v-b) = R T  V2 
 
या समीकरणाची आदशस वायूसाठी माडंण्यात येणाऱ्याpV = RT या समीकरणाबरोबर तुलना 

करायला िरकत नािी. मी माडंलेल्या समीकरणात a म्िणजे वायुअणुंचे परस्परादवियींचे आकिसण व b 
म्िणजे वायुअणुंचे प्रत्यक्ष घनफळ प्रकवा वायु अणनुी व्यापलेल्या घनफळातून वजा करायचे घनफळ िोय. 
माझ्या समीकरणात व आदशस वायुच्या समीकरणात,p = वायुवरील दाब v = वायू अणुनी व्यापलेले 
घनफळ, T = वायुचे केवळ तपमान आदण R = स्स्थराकं अशी मूल्ये आिेत. a व bची दनरदनराळ्या वायूंच्या 
बाबतीतील मूल्ये दभन्नदभन्न आिेत. 

 
वायू अणूच्या परस्परादवियीच्या आकिसणामुळे. परस्पराकिसण नसता वायू-अणू पात्राच्या 

अंतभागावर दजतक्या वळेा आदळले असते, त्यापेक्षा कमी वळेा आदळतील. त्यामुळे वायूच्या अंतभागातील 
दाब वायूच्या मोजलेल्या दाबापेक्षा (a / V 2) या संख्येने जास्त असेल वायूवरील दाब वाढवीत गेल्यास 
वायूचे घनफळ  ‘v’ कमी िोत असते. त्यामुळे वायूवरील दाब वाढवल्यास (a / V 2) चे मूल्य वाढत असते. 
वायूवरील वाढत्या दाबाने (a / V 2) चे मूल्य वाढत जाऊन सरते शवेटी अशी पदरस्स्थती येईल की (a / V 
2) चे मूल्य वायूवरील p या दाबाइतके प्रकवा त्यािूनिी जास्त िोईल. असे झाल्यास वायू पात्रात 
ठेवण्यासाठी त्यावर बाह्य दाब देण्याची जरुरी नािी. त्याचा अथस त्याक्षणी वायूचे द्रवामध्ये रुपातंर झालेले 
असणार. 

 
व्िान डेर वाल्सच्या या उपपत्तीचे वैदशष्ट्ठ्य िे की िी उपपत्ती वस्तूमात्राच्या वायुस्स्थतीत व 

द्रवस्स्थतीत वापरता येते. वायूचे द्रवामध्ये रूपातंर िोत असते, त्यावळेी वायूच्या घनफळाचे (७ चे) मूल्य 
कमी िोत असते. व अंतभागीय दाब (a / V 2) चे मूल्य वाढत असते. पाण्याच्या एका प्रबदूमध्ये अंतभागीय 
दाब दकती असावा याचे गदणत माडंल्यास, तो अंतभागीय दाब दिा िजार वातावरण दाबाइतका आिे असे 
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उत्तर दमळते. मिासागराच्या तळाशी असणाऱ्या पाण्यावर जो दाब असतो त्याच्या दसपट िा अंतभागीय 
दाब असतो. 

 
वायूवरील फक्त दाब वाढवीत जाऊन, त्याचे द्रवामध्ये रूपातंर करता येत नािी. वायूचे तपमान 

दक्रदटकल तपमान या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या तपमानािून कमी असले तरच, वायूवरील दाब वाढवनू 
त्याचे द्रवात रूपातंर करता येते. काबसन डाय ऑक्साईडचे दक्रदटकल तपमान ३१°से. आिे. त्यामुळे 
नेिमीच्या सवस साधारण तपमानाला, काबसन डाय ऑक्साईडचे फक्त दाबाच्या सिाय्याने द्रवामध्ये रूपातंर 
करता येते. पण ऑस्क्सजनचे दक्रदटकल तपमान- ११८° से., नायरोजनचे -१४६° से., व िायिोजनचे - 
२३४° से. असल्याने िे वाय ूत्या त्या दक्रदटकल तपमानाखाली असल्यादशवाय त्या वायूवरील दाब वाढवनू, 
त्याचे द्रवात रुपातंर करता येत नािी. सवससाधारण तपमानाला या वायूचें द्रवामध्ये रुपातंर करता येत नािी 
असे आढळून आल्याने व दक्रदटकल तपमान िी कल्पनाच त्यावळेी अस्स्तत्वात नसल्याने, या वायूचें कधीच 
द्रवात रुपातंर करता येणार नािी अशा समजूतीने फॅराडेने या तीन वायूना कायम स्वरूपी वायू म्िटले िोते. 
ज्या जास्तीत जास्त तपमानाला वायूचे द्रवामध्ये रुपातंर करता येते. त्या तपमानाला वायूचे दक्रदटकल 
तपमान म्िणतात दक्रटीकल तपमानािून कमी तपमानाला वायूचे रुपातंर करता येईल िे उघड आिे, 
वायुच्या दक्रदटकल तपमानाला वायूचे द्रवात रुपातंर करण्यासाठी लागणाऱ्या कमीत कमी दाबाला 
दक्रदटकल दाब म्िणतात, व दक्रदटकल तपमानाला असणाऱ्या  वायूच्या घनतेला दक्रदटकल घनता 
म्िणतात. एक भादगले वायचूी दक्रदटकल घनताम्िणजे वायूचे दक्रदटकल घनफळ समजतात. या दक्रदटकल 
तपमानाला वायुस्स्थतीतील प्रकवा द्रव स्स्थतीतील पदाथांचे गुणधमस मोठे मजेदार असतात. उदािरणाथस 
काबसन डाय ऑक्साईड वायू दक्रदटकल तपमानाला, दक्रदटकल दाबाखाली असल्यास द्रव काबसन डाय 
ऑक्साईड व काबसन डाय ऑक्साईड वायू यात फरक करणे जवळ जवळ अशक्य आिे. वायुस्स्थतीत काबसन 
डाय ऑक्साईड व द्रव काबसन डाय ऑक्साइड यातला फरक दाखदवणारा पृष्ठभाग ददसत नसल्याने, त्या 
स्स्थतीत एक प्रकारचे सातत्य आिे. 

 
दक्रदटकल तपमान, दाब व घनफळ यानंा त्या त्या पदाथांचे दक्रदटकल स्स्थराकं समजतात. स्स्थती 

समीकरणातील a व b िे स्स्थराकं वापरून, पदाथांच्या दक्रदटकल स्स्थराकंाचे मूल्य व्िान डेर वाल्सने 
काढले आिे. Vc म्िणजे दक्रदटकल घनफळ, Pc म्िणजे दक्रदटकल दाब व Tc म्िणजे दक्रदटकल तपमान 
असे समजल्यास, त्याचंी मूल्ये Vc = Zb.Pc = a / 27b 2 आदण Tc = 8a / 27Rb अशी येतात असे त्याने 
दाखदवले आिे. वायचेू तपमान, त्यावरील दाब व त्याचे घनफळ त्याच्या दक्रदटकल तपमान, दाब व घनफळ 
याच्या मुल्याचंा गुणाकात माडंता येतात. तपमान T = kTc, दाब P = 1Pc आदण घनफळ V = mVe असे 
म्िटल्यास. k, c,m िे गुणक असल्यास व Ve, Pc,व Tc ची मूल्ये a व b या स्स्थराकंात माडंल्यास, व्िान 
डेर वाल्सचे समीकरण बीजगदणती पद्धतीने सोडवल्यास, 

 

(1 + 
3 ) (m - 

1 ) = 
8 k m2 3 3 

 
असे समीकरण येते. या समीकरणात वायुंच्या दभन्नत्वाप्रमाणे दभन्न दभन्न मूल्ये असणारे a व b िे 

स्स्थराकं नािीत, तर k, l आदण m िे अनुक्रमे दक्रदटकल तपमान, दाब व घनफळ याचें गुणक आिेत. या 
गुणकाचंी मुल्ये वायुंच्या प्रत्यक्ष तपमान, दाब व घनफळ यावर अवलंबून असतात. k, l व m या गुणाकंाच्या 
सिाय्याने माडंलेल्या समीकरणाचा कोणता वायू प्रकवा कोणता द्रव परीक्षणासाठी घेतला आिे याशी कािी 
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संबंध नािी. याचा अथस परीक्षणासाठी घेतलेल्या दोन वायुंच्या l व mया दोन गुणकाचंी मूल्ये एकच 
असल्यास, दोन्िी वायुंच्या k या गुणकाचे मूल्य एकच असले पादिजे. तसे नसल्यास व्िान डेर वाल्सच्या 
समीकरणास कािी अथस रािणार नािी. दोन वायुंच्या l व m या गुणकाचंी मूल्ये एकच असून, एका वायुचे 
तपमान व दोन्िी वायूचंी दक्रदटकल तपमाने मािीत असल्यास दूसऱ्या  वायचेू तपमान दकती आिे िे काढता 
येते. अशा दरतीने एक वायू व त्या वायूवर दाब देऊन दमळवलेला द्रव याचंी दनरदनराळ्या तपमानाला व 
दनरदनराळ्या दाबाखालील वागणूक मािीत असल्यास, दुसऱ्या कोणत्यािी वायूची प्रकवा द्रवाची 
दनरदनराळ्या तपमानाला व दनरदनराळ्या दाबाखाली काय वागणूक असेल िे सागंता येते. फक्त पदाथाच्या 
दक्रदटकल तपमानाला, त्याचा दकदटकल दाब व दकदटकल घनफळ मािीत असले म्िणजे झाले. व्िान डेर 
वाल्सच्या समीकरणातून दनघालेला समानस्स्थतीदवियक दनयम िा त्याच्या संशोधनाचे उत्कृष्ट फळ आिे 
असे मानतात. 

 
संशोधनाचा पणरिाम 

 
व्िान डेर वाल्सचे स्स्थतीसमीकरण सवांगीण दवचार करता, एक आदशस समीकरण आिे असे 

मानता येत नािी. ज्याच्या वायूदवियक गदतज उपपत्तीमुळे व्िान डेर वाल्सला संशोधनाची स्फूती झाली, 
त्या क्लॉदसयसने (मतृ्यू१८८८) वायूदवियक संशोधन चालू ठेवले. कोणत्यािी पदाथांच्या ‘a’ या 
स्स्थराकंाचे मूल्य स्स्थर नसून, तपमानाप्रमाणे त्याच्या मूल्यात फरक िोतो असे क्लॉदसयसने शोधून काढले. 
तसा कािीतरी प्रकार असावा असा व्िान डेर वाल्सच्या मनात संशय िोता. पण ‘a’ चे मूल्य तपमानाप्रमाणे 
बदलते िे शोधून काढण्याचे कायस क्लॉदसयसने केले. पदाथाच्या ‘b’ या स्स्थराकंाचे मूल्य तपमानाप्रमाणे 
बदलते िे व्िान डेर वाल्सने अगोदरच शोधून काढले िोते. 

 
व्िान डेर वाल्सच्या समीकरणात व त्या मागच्या तास्त्वक दवचारसरणीत अपूणसता असली तरी एक 

अवघड प्रश्नड सोडदवण्याचा एक मित्वाचा व बराचसा यशस्वी प्रयत्न या दृष्टीने व्िान डेर वाल्सच्या 
समीकरणाकडे पादिले जाते. समान स्स्थतीदवियक दनयम व व्िान डेर वाल्सचे मूळ समीकरण याचंा 
एकदत्रत दवचार वायुदवियी प्रयोग करीत असता मित्वाचा वाटतो, वायुंच्या कादयक गुणधमाच्या 
पदरदशष्ठात, वायुंच्या दकदटकल स्स्थराकंाव्यदतदरक्त त्या त्या वायुंच्या बाबतीतील ‘a’ व ‘b’ या स्स्थराकंाची 
मूल्ये देतात, या उपपत्तीचा एक मुख्य फायदा असा की वायूचे द्रवात रुपातंर करण्यासाठी दकती तपमान 
असायला पादिजे व त्या तपमानाला वायूवर दकती दाब ददला पादिजे िे सागंता येते. िायिोजन वायूचे द्रव 
िायिोजनमध्ये रूपातंर करण्याचे देवरचे प्रयोग आदण िेदलयम वायचेू द्रव िेदलयममध्ये रूपातंर करण्याचे 
कामरप्रलघ ओन्सचे (यास १९१३साली नोबल पादरतोदिक दमळाले) प्रयोग या दोन मित्वाच्या संशोधनात, 
व्िान डेर वाल्सच्या समीकरणाचा फार मोठा उपयोग झाला. सध्याचे शीतकरणाचे तंत्र प्रगल्भावस्थेत 
आणण्याच्या कामीिी िे समीकरण फार उपयोगी पडले आिे. 


