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निवेदि 
 

डॉ. चं. रा. तळपदे यानंी अनुवाददत केलेल्या “भौदतक शास्त्रातील नोबेल पादरतोदिकाचे मानकरी” 
(सन १९०१ ते १९५०) या पुस्तकाच्या पाचव्या भागाचे प्रकाशन करण्याचा आज योग येत आहे. या 
पुस्तकाचे प्रकाशन एकूण पाच भागात पूणस होत असून त्यापैकी इ.स. १९४१ ते १९५० या काळातील भौदतक 
शास्त्रातील नोबले पादरतोदिक दवजेत्याचंा अल्पपदरचय व त्याचं्या ज्या संशोधनास नोबले पादरतोदिक 
दमळाले आहे त्याची थोडक्यात मादहती या भागात करुन देण्यात आली आहे. वाचक या सवसच पुस्तकाचें 
स्वागत करतील अशी आशा आहे. 
 
 
४२,      ,                
      - ४०० ०२०,      , 
  . ३    १९८४.                                  . 
 



 
           

प्रस्ताविा 
 

साधारण पंधरा सोळा विापूवी रसायन शास्त्रातील नोबले पादरतोदिक दवजेते (१९॰१-१९५॰) हे 
माझे पुस्तक पाच भागात प्रदसद्ध झाले. या पसु्तकाचे महाराष्ट्रात जे स्वागत झाले, त्यामुळे उते्तजन दमळून 
मी मूलतत्वाचंा शोध व रसायनशास्त्राचे कारागीर (भाग १ ते ६) ही पसु्तके दलदहली व ती व्हीनस प्रकाशनाने 
प्रदसद्ध केली. या दोन पुस्तकास महाराष्ट्र राज्य सादहत्य संस्कृती मंडळाचा परुस्कारही दमळाला. 
रसायनशास्त्राचा भौदतकीशास्त्राशी फार जवळचा संबधं आहे. प्राध्यापक म्हणून भौदतकी रसायनशास्त्र 
दशकवत असता त्यातील काही दविय भौदतकीशास्त्रात मोडत असल्याचे आढळून येत होते. त्यामुळे भौदतकी 
शास्त्रातील नोबेल पादरतोदिकाचें दवजेते असे पुस्तक दलहाव ेहा दवचार माझ्या मनात बरेच ददवस घोळत 
होता. पण पुस्तकाच्या लेननास अव्य दततका वळे दमळत नव्हता. १९७५ साली प्राध्यापकीय कामातून 
मुक्त झाल्यानंतर भरपूर मोकळा वळे दमळू लागला. त्यावळेी भौदतकीशास्त्राचा पनु्हा नव्याने अभ्यास करून 
या पुस्तकाच्या लेननास हात घातला. सुदैवाने याच दवियावरचे नील्स एच् . डी.व्ही. हीथकोट याचें पसु्तक 
(न्यूयॉकस च्या हेन्री शुमन कंपनीने प्रदसद्ध केलेले) हाती आले. ते पुस्तक वाचून अभ्यासल्यावर स्वतंत्र वगेळे 
पुस्तक दलदहण्याऐवजी, त्याच पुस्तकाचा अनुवाद करावा असे मी ठरवले तो अनुवाद तयार केल्यानंतर 
बरेच ददवस माझ्यापाशीच होता. पुस्तकाची एकंदर पृष्ठसखं्या पाहाता महाराष्ट्रातला प्रकाशक या पुस्तकाचे 
प्रकाशन हाती घेईल का, अशी शकंा वाटू लागली. काही प्रकाशकाबरोबर पत्र व्यवहार करता, ही शकंा 
नरी ठरली. त्यानंतर माझे दमत्र प्रो. प.म. बवे याचं्या सुचनेवरुन हे पुस्तक महाराष्ट्र राज्य सादहत्य संस्कृती 
मंडळ प्रदसद्ध करील का, हे पाहण्याचे मी ठरदवले व त्याप्रमाणे पुस्तकाचे हस्तदलदनत मंडळाकडे नेऊन 
ददले. मंडळाने पुस्तक प्रदसद्ध करण्याचे ठरवले व त्याप्रमाणे पुस्तक आता प्रदसद्ध होत आहे. पुस्तकाचे 
प्रकाशन हाती घेतल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य सादहत्य संस्कृती मंडळाचे व त्या मंडळाच्या अध्यक्ाचें आभार 
मानणे माझे कतसव्य आहे व ते मी मोठ्या आनंदाने पार पाडत आहे. मंडळाचे अध्यक् डॉ. सुरेन्द्र बारप्रलगे 
यानी पुस्तकाचे हस्तदलदनत स्वतः वाचनू पादहले आदण नंतरच दनणसय घेतला. 

 
या आधीच्या “रसायनशास्त्रातील नोबले पादरतोदिकाचे मानकरी” या पसु्तकासारनीच या 

पुस्तकाची रचना आहे. पादरतोदिक दवजेत्याचंा थोडक्यात पदरचय, ज्या कामाबद्दल पादरतोदिक दमळाले 
त्या कामाची मादहती व त्या कामामुळे संशोधनावर व दवज्ञानावर झालेला पदरणाम अशी या पुस्तकाची 
साधारण रचना आहे. मराठी वाचकाचं्या हातात एक जाडजूड गं्रथ ददल्यास, ती कदादचत दबचकेल व गं्रथ 
वाचण्याच्या भरीस पडणार नाही असे वाटून गं्रथ पाच भागात प्रदसद्ध केला आहे. १९०१ ते १९५० या पन्नास 
विांच्या कालनंडाचे दहा विांचा एक असे पाच कालनंड कल्पून प्रत्येक कालनंडासाठी एक भाग, अशा 
तऱ्हेने पाच भागात हे पुस्तक प्रदसद्ध होत आहे. या पुस्तकात पादरतोदिक दवजेत्याचं्या चदरत्रावर दवशिे भर 
ददलेला नाही. ज्या कामाबद्दल पादरतोदिक दमळाले, त्या कामाची मादहती देण्यावरच भर ददला आहे. 
पादरतोदिक दवतरणाचा समारंभ दर विी स्वीडनमध्ये होतो. त्यावळेी पादरतोदिक दवजेता समारंभस्थळी 
जमलेल्या दवद्वान मंडळीपढेु आपल्या संशोधनाची मादहती देणारे व्याख्यान देतो. संशोधकाचंी अशी 
मादहतीपूणस व्याख्याने पुस्तकरुपाने प्रदसद्ध झाली आहेत. त्या व्याख्यानाचं्याच आधारे हीथकोट यानी आपले 
पुस्तक दलदहल्याने त्या पुस्तकाचाच अनुवाद मी केला आहे. अनुवाद करताना महाराष्ट्र शासनाला मान्य 
असलेली  पदरभािा व त्या शासनाचा पदनाम कोि याचंा मुक्त हस्ताने वापर केला आहे. ज्या दठकाणी 
इंग्रजी संजे्ञला मराठी प्रदतशब्द दमळाला नाही, त्यादठकाणी मूळचाच इंग्रजी शब्द ठेवला आहे. प्रकवा सुचेल 
तो  मराठी प्रदतशब्द ददला आहे. 



 
           

चदरत्राच्या दमिाने दवज्ञानदवियाची मादहती सागंता येते व ती वाचताना वाचक कंटाळत नाही असा 
अनुभव असल्याने, नोबेल पादरतोदिक दवजेत्याचंी चदरते्र सागंायला घेतली आहेत. या चदरत्राबरोबर 
ददलेली मादहती वाचल्यानंतर १९०१ पासून भौदतकीशास्त्राचा दवकास कसा होत गेला याचे दचत्र 
डोळ्यासमोर येईल. तसेच मोठमोठे शोध अल्प श्रमानी लागत नाहीत, त्यासाठी अपार कष्ट उपसाव े
लागतात याबद्दल वाचकाचंी नात्री होईल. 

 
१९५० नंतर रसायनशास्त्राचा व भौदतकीशास्त्राचा दवकास कसा झाला हे समजण्यासाठी १९५१ ते 

१९८२ च्या नोबेल पादरतोदिक दवजेत्याचंी चदरते्र दलहायला पादहजेत प्रकवा एक वगेळा गं्रथ दलहीला 
पादहजे. ते काम कोणातरी तरुण लेनकाने उचलाव ेअशी इच्छा प्रगट करावीशी वाटते. 

 
एनादा नाद्य पदाथस तयार केल्यानंतर, त्याचे केवळ वणसन करुन भागत नाही, तो नाऊन पाहावा 

लागतो. तेव्हाच त्याची चव समजते. त्याच न्यायाने हे पसु्तक वाचनू पहाव ेव मग आपले मत बनवाव ेही 
दवनंती. 

 
 

३-५-१९८४  -   .  .       
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१९४१-४२ 
 

या दोन विी नोबले पादरतोदिक ददले गेले नाही. 
 

१९४३ 
 

ऑटो स्टिन 
 

(१८८८ -          ) 
 

“                                                                      
               .” 
 

चदरत्र 
 

१७ फेबु्रवारी १८८८ रोजी प्रदशयाच्या ब्रनॅ्डेन बगस दवभागातील सोरॉ गावी ऑटो स्टनसचा जन्म झाला. 
१८९२ सोरॉ गाव सोडून त्याचे वडील बे्रस्लॉ गावी राहू लागल्याने, त्याचे शालेय दशक्ण बे्रस्लॉ गावी पुरे 
झाले. १९०६ मध्ये त्याने बे्रस्लॉ दवद्यापीठात प्रवशे दमळदवला, व भौदतकी -रसायनशास्त्र हा नास दविय 
घेऊन तो त्या दवद्यापीठाचा पदवीधर झाला. पदवी पदरके्नंतर १९१२ मध्ये त्याने त्या दवद्यापीठाची 
पीएच् .डी. पदवी सपंादन केली. त्यानंतरची दोन वि े त्याने आइनस्टाइनच्या मागसदशसनानाली संशोधन 
करण्यात नचस केली. प्रथमतः प्राग दवद्यापीठात आइनस्टाइन असताना आदण त्यानंतर झुदरच येथील 
फेडरल टेक्क्नकल हायस्कूलमध्ये आइनस्टाइन अध्यापन करीत असता, स्टनसने त्याच्या मागसदशसनाचा लाभ 
घेतला. १९१५ ते १९२१ पयसन्त स्टनस फँ्रकफुटस दवद्यापीठात प्राध्यापक होता. १९२१ मध्ये रोस्टॉक 
दवद्यापीठात त्यास भौदतकीशास्त्राचा सहाय्यक प्राध्यापक नेमण्यात आले. दोन विानंतर बढती दमळून तो 
हॅम्बुगस दवद्यापीठात भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक आदण प्रयोगशाळेचा संचालक झाला. १९३३ साली त्याला 
आपल्या मातृभमूीचा त्याग करणे भाग पडले. जमसनीहून अमेदरकेस आल्यानंतर दपट्सबगस येथील कानेंजी 
इक्न्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेत तो १९३३ पासून १९४५ पयसन्त भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक होता. 
 

                              
 

वायूंच्या गदतक उपपत्तीप्रमाणे वायूच्या रेणूमध्ये सारनी नळबळ चालू असते व वायू जी जागा 
व्यापते त्या जागेत वायूचे रेणू तपमानावर अवलंबनू असणाऱ्या सरासरी वगेाने सतत इतस्ततः धाव घेत 
असतात. दुसऱ्या रेणूशी  टक्कर होईपयसन्त प्रकवा वायू जे पात्र व्यापतो त्या पात्राच्या कडेशी टक्कर होईपयसन्त 
वायूतील प्रत्येक रेणू सरळ रेिेत धाव येत असतो. पात्राच्या कडेमध्ये एनादे सूक्ष्म दछद्र असल्यास त्या 
दछद्रापयसन्त सरळ रेिेत येणारे रेणू एकमेकापाठोपाठ त्या दछद्रातून पात्राबाहेरच्या हवते प्रवशे करतात. 
पात्रातून पात्राबाहेरच्या हवते प्रवशे केल्यावर, त्या हवतेील रेणूबरोबर त्याचं्या टक्करा होऊ लागतात. परंतु 
पात्राबाहेर हवा असण्याऐवजी, दनवात असल्यास, पात्रातून बाहेर पडणाऱ्या रेणूंच्या मागात फार थोडे रेणू 
असतील आदण त्याचं्या पात्राबाहेरील रेणूबरोबर त्याचं्या फार थोड्या टकरा होतील. त्यामुळे त्याचं्या 
मागात कलाटणी दमळणार नाही. त्याचंा मागस पदहला होता तसाच सरळ राहील आदण त्याचंा वगेही कमी 



 
           

होणार नाही. ज्या पात्रात वायू ठेवला असेल त्या पात्राचे तपमान जास्त असल्यास, त्या पात्रातून त्या 
दछद्रावाटे बाहेर पडणाऱ्या वगेवान रेणूचा प्रवाह सुरू होईल आदण तो दछद्राशी असलेल्या दनवात नदलकेचा 
मागस आक्रमून, दनवात नदलकेच्या दूरच्या टोकापयंत जाईल. पात्रातील दछद्रातून बाहेर पडणाऱ्या वगेवान 
रेणूच्या प्रवाहाला स्टनसने ‘रेक्ण्वक दकरणʼ प्रकवा ‘रेक्ण्वक शलाकाʼ असे नाव ददले. स्टनसने रेक्ण्वक दकरण 
असा शब्दप्रयोग केला असला तरी पुष्ट्कळदा ते रेक्ण्वक दकरण असण्याऐवजी अक्ण्वक दकरण होते. 
उदाहरणाथस बाष्ट्पीभतू रौप्य प्रकवा रौप्यबाष्ट्प पात्रात ठेवल्यास, त्या बाष्ट्पात रौप्यरेणू नसून, रौप्य अणू 
असल्याने प्रकवा रौप्यरेणू एकअक्ण्वय असल्याने रेणुदकरण दमळण्याऐवजी अक्ण्वक दकरणच दमळत 
असतात. 

 
रेक्ण्वक दकरणादवियीच्या प्रयोगास स्टनसने फँ्रकफुटसमध्ये असताना १९२० साली सुरवात केली. 

रोस्टॉकला गेल्यानंतर वॉल्टर गेरलाशच्या सहकायाने त्याने ते प्रयोग चालू ठेवले, आदण तेथून हॅम्बुगसला 
आल्यानंतर, त्या प्रयोगात सुधारणा करीत करीत रेक्ण्वक शलाका पद्धत जास्तीत जास्त अचूक केली. 
दवदु्यतशक्तीने तापवलेल्या भट्टीच्या कडेतील एका अत्यंत सूक्ष्म फटीतून वायू आदण बाष्ट्पीकृत पदाथस बाहेर 
पडून दनवातात प्रवशे करीत असे. दनवातात प्रवशे करून पुढे जाताना या रेक्ण्वक शलाकेच्या मागात 
आणनी  एक सूक्ष्म  फट असे. या दुसऱ्या फटीतून बाहेर पडल्यावर, रेक्ण्वक शलाका जास्तच अरंुद होई. 
त्यानंतर ती शलाका दतच्यापुढे असणाऱ्या पात्राच्या कडेवर आघात करीत असे. ती शलाका ज्या स्थानी 
आघात करी त्या स्थानी दतचे संघनन होत असे.  ही सवस योजना सोबतच्या आकृतीत दानवली आहे. 

 

 
      - ३७              - १ 

[                                                           ] 
 

वायूच्या गदतक उपपत्तीची आधारतत्त्व ेबरोबर असल्याचे आपल्या सुरवातीच्या प्रयोगानी कसे दसद्ध 
झाले ते स्टनसने आपल्या नोबले व्याख्यानात सादंगतले आहे. दफझॉने प्रकाशाचा वगे मोजण्यासाठी जी पद्धत 
वापरली ती पद्धत रेक्ण्वक शलाकेतील रेणूंची वगेवार दवभागणी शोधून काढण्यासाठी आपण कशी वापरली 
हेही स्टनसने त्या व्याख्यानात सादंगतले आहे. 

 
चुंबकीय के्त्राचा अणूंच्या प्रकवा रेणूंच्या गतीवर होणारा पदरणाम अभ्यासणे आदण अणुरेणूंच्या 

गतीवरील पदरणामाच्या सहाय्याने अणूच्या चुंबकीय मोमेन्टचे मापन करणे हे स्टनसचे सवात महत्त्वाचे 
संशोधन आहे. अणू ही एक दवदु्यतभार असणारी आदण सतत गरगर दफरणारी प्रणाली असल्याने अणूला 
अगदी छोट्याशा चुंबकाचे गुणधमस असतात. म्हणजे अणूला चुंबकीय मोमेन्ट असतो. अणूच्या चुंबकीय 



 
           

गुणधमाची कल्पना येण्याकदरता एका सूक्ष्म लाबंीचा बार (सळी) चुंबक आहे अशी कल्पना केल्यास त्या 
चुंबकाच्या दोन धु्रवापैकी कोणत्याही एका धु्रवावरील चुबंकीय सामर्थयस गुदणले त्या सळीचुंबकाच्या दोन 
धु्रवातील अंतर म्हणजे त्या अणूचा चुबंकीय मोमेन्ट होय. अशा प्रकारच्या चुंबकाने एकरूप चुंबकीय के्त्रात 
प्रवशे केल्यास सूक्ष्म चुंबकाच्या दोन्ही धु्रवाना जोडणारी रेिा चुंबकीय के्त्राच्या अक्ाला समातंर होईल, अशा 
प्रकारे तो त्या के्त्रात वावरतो. परंतु त्याच्या पुढे जाण्याच्या गतीत मात्र काहीही फरक होत नाही.  परंतु 
चुंबकीय के्त्र जर एकरूप नसले म्हणजे जे अनैकदवध असले म्हणजे त्याचे सामर्थयस एका प्रबदूकडून दुसऱ्या 
प्रबदूकडे कमी प्रकवा जास्त होत असले तर अशा अनैकदवध चुंबकीय के्त्रात अणूसारख्या सूक्ष्म चुबंकाने 
प्रवशे केल्यावर, त्याचा एक धु्रव चुंबकीय के्त्राच्या जास्त सामर्थयसशाली भागात राहील व दुसरा धु्रव चुंबकीय 
के्त्राच्या कमी सामर्थयसशाली भागात राहील आदण त्यामुळे त्याच्या पढेु जाण्याच्या गतीच्या ददशते फरक 
पडण्याची प्रवृत्ती राहील, अशा प्रकारचे पदरणामस्वरूप बळ त्या चुबंकावर कायस करील. 

 
अणूने चुंबकीय के्त्रात प्रवशे केल्यावर त्याच्या बाबतीत घडून येणाऱ्या घटना इतक्या साध्या 

नाहीत. हायड्रोजन अणूसारख्या अगदी साध्यात साध्या अणूमध्ये तीन दभन्न गतींचा दवचार करावा लागतो  
आदण त्यातल्या प्रत्येक गतीमुळे चुंबकीय पदरणाम घडून येतात. प्रददक्णामागात प्रकवा कके्मध्ये दफरणाऱ्या 
ऋणकणाचंी  गती, ऋणकणाची  दफरकी आदण अणुगभाची  दफरकी या तीन गतीमुळे अणूला चुंबकीय 
मोमेंट प्राप्त होत असतो व अणूंचे एकंदर चुंबकीय मोमेन्ट या तीन गतीमुळे अणूला प्राप्त झालेल्या मोमेन्टची 
बेरीज असते. अणुच्या वणसपटातील काही अदतसूक्ष्म रेिाचें स्पष्टीकरण देण्यासाठी अणुगभाला दफरकी 
असते असे म्हणणे भाग आहे. अणूमधील वर दनदेदशलेल्या तीन गतींचा दवचार करावा लागतो, एवढेच नाही 
तर या प्रत्येक गतीशी संबदंधत असलेल्या यादंत्रकी कोनीय संवेगाचंाही दवचार करावा लागतो. फ्लायव्हील 
गती ददल्यानंतर, त्याला कोनीय संवगे प्राप्त होत असल्याने, ते थाबंवायला वळे लागतो. अणूच्या यादंत्रकी 
कोनीय संवगेामुळे अणूवर एकदवध प्रकवा अनैकदवध चुंबकीय के्त्राचा पदरणाम होऊन, अणूच्या चुबंकीय 
अक्ाच्या ददशते बदल घडून येण्याला अणूचा दवरोध असतो. त्यामुळे अणूचा चुबंकीय अक्, चुंबकीय 
के्त्राच्या अक्ाशी समातंर होण्याऐवजी, चुंबकीय अक्ाच्या ददशभेोवती शकं्वाकार दफरतो. अशा त्याच्या 
दफरण्याला, त्याने अक्ाच्या ददशभेोवती लामोर दप्रसेशन केले असे म्हणतात. सर जोसेफ लामोर याने 
यादवियी दवशिे संशोधन केल्याने, त्याचे नाव अणूच्या चुंबकीय अक्ाच्या चुंबकीय के्त्राच्या अक्ाभोवती 
शकं्वाकार दफरण्याशी दनगडीत झाले आहे. 

 
चुंबकीय के्त्रात अणुनी प्रवशे केल्यानंतर, अणुंचे चुबंकीय अक्, चुंबकीय के्त्राच्या ददशशेी शक्य 

दततके कोन करून राहातील. पारंपादरक उपपत्तीप्रमाणे, अणू चुंबकीय के्त्रात आल्याने होणारे लामोर 
दप्रसेशनसुद्धा चुंबकीय के्त्राच्या ददशशेी θ असा कोन करील. अनैकदवध चुंबकीय के्त्रामुळे अणूच्या मूळच्या 
मागाला जे वळण दमळेल त्या वळणाचा कोन θ या कोनावर अवलंबून राहील, व अणू त्याच्या अक्स्तवाची 
नोंद घेणाऱ्या पडद्यावर काही ठरादवक मयादेत कोठे तरी एका प्रबदूपाशी आघात करील. स्टनसने आपल्या 
प्रयोगात वापरली तशी दरबनच्या प्रकवा दफतीच्या आकाराची रेक्ण्वक शलाका असली तर चुंबकीय के्त्र 
कायसवाहीत नसताना, पडद्यावर सरळ रेिा उमटेल आदण चुंबकीय के्त्र कायसवाहीत आणल्यावर, पारंपादरक 
उपपत्तीप्रमाणे तो सरळ रेिा रंुदावले प्रकवा जास्त रंुद होईल. क्वाटंम उपपत्तीप्रमाणे या गोष्टीचा दवचार 
केल्यास, θ या कोनाला काही ठरादवक मूल्य असणे शक्य आहे. रौप्य, अल्कली धातू आदण हायड्रोजन 
याचं्या बाबतीत θ या कोनाला फक्त दोनच मूल्य असणे शक्य आहे. तेव्हा चुंबकीय के्त्र कायसवाहीत 
आणल्यानंतर, क्वाटंम उपपत्तीप्रमाणे θ ला दजतकी मूल्ये असतील दततक्या रेिा मळू रेिेऐवजी दमळायला 
पादहजेत. रौप्य, अल्कली धातू आदण हायड्रोजन याचं्या बाबतीत θ ला दोनच मूल्ये असणे शक्य असल्याने, 



 
           

चुंबकीय के्त्र कायसवाहीत आणल्यावर, एका रेिेऐवजी दोन रेिा दमळायला पादहजेत. अक्ण्वक चुंबक 
आकाराने अत्यंत सूक्ष्म असल्याने, अनेकदवध चुबंकीय के्त्र, प्रबदू प्रबदूला झपाट्याने बदलते असले पादहजे. 
अशा प्रकारचे प्रबदू प्रबदूला बदलते अनैकदवध चुंबकीय के्त्र दमळदवण्यासाठी स्टनस आदण गेरलाक यानी 
वापरलेल्या एका धु्रवाला धारदार कडा होती व दुसऱ्या धु्रवाला नाच पडलेली होती. या दोन धु्रवामधून 
दफतीच्या आकाराची रेक्ण्वक शलाका धारदार धु्रवाच्या जवळून आदण त्याच्याकडे शलाकेची चपटी बाजू 
येईल अशा तऱ्हेने त्यानी जाऊ ददली. चुंबकीय के्त्र कायसवाहीत आणल्यावर, रेणूंची नोंद घेणाऱ्या 
पडद्यावर, क्वाटंम उपपत्तीनुसार अपेदक्लेल्या, दोन रेिा मूळच्या एका रेिेऐवजी दमळाल्या. या दोन 
रेिामधील अंतरावरून अणूचा चुंबकीय मोमेन्ट दकती आहे ते काढता आले. अणूच्या चुबंकीय मोमेन्टचे अशा 
प्रकारच्या प्रयोगाने काढलेले मूल्य आदण उपपत्तीच्या आधारे गदणताने काढलेले मूल्य यात एकवाक्यता 
आहे. 

 
यानंतर स्टनसने आपल्या उपकरणात नूप सुधारणा करून, ते इतके कायसक्म बनदवले की त्याच्या 

सहाय्याने त्याला अणुगभाचे चुंबकीय मोमेन्ट मोजता आले. एवढेच नाही, तर हायड्रोजनच्या अणुगभाचा 
म्हणजे  धनकणाचा चुंबकीय मोमेन्टही त्याने मोजला. 

 
मातृभािा जमसन असूनही इगं्रजी भािेवर प्रभतु्व असल्याने स्टनसचे नोबले व्याख्यान इंग्रजीतून झाले. 

त्या व्याख्यानात त्याने हॅम्बुगसमध्ये केलेल्या प्रयोगाचा उल्लने आहे. स्फदटक ज्याप्रमाणे गतीमान ऋणकणाचें 
वक्रीभवन करू शकतात, त्याचप्रमाणे ते गतीमान अणूचें व रेणूंचे वक्रीभवन करू शकतात आदण गतीमान 
अणूना आदण रेणूना तरंग-गुणधमस असतात असे त्या प्रयोगात स्टनसने दसद्ध केले होते. त्याच्या नोबले 
व्याख्यानातील काही भागाचा अनुवाद पुढे ददला आहे. 

 
“माझ्या या व्याख्यानात, रेक्ण्वक शलाका पद्धतीचे दवश्लेिण करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. 

अणूंच्या व रेणूंच्या चुंबकीय मोमेंटचे मापन करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इतर पद्धतीहून ही पद्धत कशी 
दभन्न आहे, दतची वैदशष्ट्ठे्य कोणती, कोणत्या प्र्नाचंा उलगडा करण्यासाठी ती वापरता येईल व का 
वापरता येईल ते सागंण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. सरळता आदण साधेपणा हे या रेक्ण्वक दकरण पद्धतीचे 
महत्त्वाचे गुण आहेत. त्यामुळे काही मलूभतू प्र्नावर प्रकाश पाडण्याच्या कामी ती वापरता येते. आम्ही 
केलेल्या प्रयोगाचं्या वणसनावरून व त्याचं्यादवियीच्या चचेवरून हे उघड होईल असे वाटते. 

 
गदतक उपपत्तीची मूलभतू आधारतत्त्व े दसद्ध करणारे काही प्रयोग मी प्रथमतः सागंणार आहे. 

रेक्ण्वक दकरणाचें अक्स्तत्व आदण रेक्ण्वक दकरण दमळदवण्याची शक्यता या गोष्टीच गदतक उपपत्तीचे एक 
आधारतत्त्व दसद्ध करतात. वायूचे रेणू दुसऱ्या रेणूबरोबर प्रकवा ज्यात तो वायू ठेवला आहे त्या पात्राच्या 
कडेबरोबर टक्कर होईपयसन्त सरळ रेिेत मोठ्या वगेाने जात असतात. हे ते आधारतत्त्व होय. रेक्ण्वक दकरण 
दमळदवण्याकदरता, आता सागंणार आहे तशी योजना करता येते. ती योजना सोबतच्या आकृतीत दानवली 
आहे. 
 

(ही आकृती या अगोदरच आली आहे.) 
 

ज्याला भट्टी म्हणता येईल अशा एका पात्रात वायू प्रकवा बाष्ट्प ठेवले आहे. ही भट्टी प्रकवा पात्र सवस 
बाजूनी संपूणस बंद असते. फक्त एका बाजूला एक अत्यंत अरंुद फट असते. या फटीतून वायचेू प्रकवा 



 
           

बाष्ट्पाचे रेणू भट्टी सभोवतालच्या मोठ्या पात्रात येत असतात. हे मोठे पात्र दनवात पंपाच्या सहाय्याने सारने 
नाली करण्यात येत असते. त्यामुळे या पात्रात वायूच्या रेणूची इतर रेणूबरोबर टक्कर होत नाही. त्यानंतर 
पदहल्या फटीशी समॉतर अशी दुसरी एक फट या रेणूचं्या मागात असते. रेणू जर नरोनरच सरळ रेिेने 
जात असतील व या दुसऱ्या सूक्ष्म फटीमुळे, रेणूंची शलाका जास्त अरंुद व्हायला हवी. ती दकती अरंुद 
होईल व दतचा काटछेद दकती असेल ते दोन्ही फटींचा आकार, त्याचं्यातील अंतर मोजल्यावर, भदूमतीतील 
दनयमाचं्या आधारे काढता यायला पादहजे. तसे करता येते म्हणजे दुसऱ्या फटीनंतर रेक्ण्वक दकरणाचंा 
काटछेद दकती आहे हे गदणताने काढता येते व प्रायोदगक उत्तर गदणती उत्तराशी जुळते असे १९११ मध्ये 
दुनॉयरने दसद्ध केले. आपल्या प्रयोगात त्याने सोडीयम बाष्ट्प वापरले आदण रेक्ण्वक शलाकेतील रेण 
समोरच्या पृष्ठभागावर आदळल्यावर त्याचें संघनन करण्यासाठी तो पृष्ठभाग द्रव हवनेे थंड केला. समोरच्या 
पृष्ठभागावर संघनन झालेल्या सोडीयम रेणूनी जे के्त्रफळ व्यापले होते ते के्त्रफळ व त्या के्त्रफळाचा 
आकार, रेणुदकरण सरळ रेिेत जात असतात या तत्त्वाला धरून गदणताने काढलेल्या के्त्रफळाशी व त्याच्या 
आकाराशी संपूणसपणे  जुळता होता. म्हणून अशा प्रकारच्या शलाकेला रेक्ण्वक शलाका प्रकवा रेक्ण्वक दकरण 
असा शब्दप्रयोग आम्ही केला आहे. 

 
यानंतर रेक्ण्वक शलाकेतील रेणूच्या वगेाचे मापन करणे हे यापुढचे कायस होते. वायूच्या रेणनूा 

दकती वगे असावा ते काढण्याचे गदणत गदतक उपपत्तीत आहे. रेक्ण्वक भार आदण रेणूंचे तपमान यावरून 
रेणूंचा वगे काढता येतो. रौप्य रेणू एकाक्ण्वक असतात आदण १०००° से. तपमान असताना रौप्य रेणचूा वगे 
साधारणपणे दर सेंकदास ६०० मीटर असायला पादहजे असे गदतक उपपत्तीनुसार ठरते. आम्ही रौप्य रेणूचंा 
वगे दनरदनराळ्या प्रकारे मोजून पादहला. दात असलेल्या व गरगर दफरणाऱ्या चक्राच्या प्रणालीतून रेक्ण्वक 
शलाका धाडून, रेणूंचा वगे मोजणे हा एक मागस होय. दफझॉने हीच पद्धत वापरून प्रकाशाचा वगे मोजला 
होता. एकाच अक्ावर दफरणारी व दाते असणारी दोन चके्र परस्परापासून बऱ्याच सेन्टीमीटर अंतरावर 
ठेवली. चके्र ज्यावळेी क्स्थर होती, त्यावळेी रेक्ण्वक शलाका, पदहल्या व दुसऱ्या चाकाचं्या दातातील संवादी 
मोकळ्या जागेतून पलीकडे गेली. चाके दफरू लागल्यावर, पदहल्या चाकाच्या दातातील फटीतून पलीकडे 
जाणारा रेण,ू दुसऱ्या चाकाच्या दातातील संवादी मोकळ्या जागेतून पलीकडे जाणार नाही, कारण पदहल्या 
चाकाच्या दातातील मोकळ्या जागेतून, दुसऱ्या चाकापयसन्त येण्याला रेणलूा दजतका वळे लागतो दततक्या 
वळेात दुसरे चाक दफरलेले असते व त्या चाकाच्या दातातील संवादी मोकळी जागा पुढे सरकलेली असते. 
परंतु पदहल्या चाकापासून दुसऱ्या चाकापयसन्त यायला रेणूला दजतका वळे लागतो दततक्या वळेात दुसरे 
चक्र दफरून त्याच्या दातातील संवादी मोकळी जागा रेणू जाण्याच्या मागापयसन्त आली तरच या दवदशष्ट 
पदरक्स्थतीत रेणुशलाका दुसऱ्या चाकाच्या दातातील संवादी मोकळ्या जागेतून पलीकडे जाईल. दुसऱ्या 
चाकाच्या दातातील संवादी मोकळ्या जागेतून जाण्यासाठी रेणूला दकती वळे लागतो याचे मापन केले 
म्हणजे नेमक्या दकती वळेात ही पदरक्स्थती प्राप्त होते हे, ते चक्र आसाभोवती दकती वगेाने गरगर दफरते 
यावरून ठरवता येते. रेक्ण्वक शलाका दुसऱ्या चाकाच्या दाताचं्या जागेतून जाण्याचे प्रसंग दर सेकंदास 
दकती सेकंदात येतात यावरून रेक्ण्वक शलाकेने दोन चाकातील अंतर काटण्यासाठी दकती वळे लागतो हे 
काढता येते. रेक्ण्वक शलाका दुसऱ्या चाकाच्या दाताच्या संवादी मोकळ्या जागेतून पलीकडे जाण्याच्या 
दोन प्रसंगातील वळे, रेक्ण्वक शलाकेने दोन चाकातील अंतर काटण्यासाठी घेतलेल्या वळेाइतकी असते. 
अशा तऱ्हेने प्रयोग करून आम्ही रेणूंच्या वगेाचे मापन केले. रेणूंचा वगे दकती असावा याचे गदतक 
उपपत्तीच्या आधारे काढलेले उत्तर आदण प्रयोगाने आम्ही ठरवलेले रेणूचें वगे यात एकवाक्यता होती. 
तसेच रेणूंच्या वगेाचंी दवभागणी मकॅ्सवले दनयमाना धरून होत असते असेही आम्हाला ददसून आले. 

 



 
           

आम्ही वापरलेल्या पद्धतीमुळे दमळालेल्या रेक्ण्वक शलाकेला जवळ जवळ एकच वगे असतो. परंतु 
ती पद्धत दततकीशी अचूक नाही असे आम्हाला समजून आले. 

 
या प्रयोगमादलकेत, डॉ. एस्टरमन व डॉ. दसम्पसन याचं्या सहकायाने मी केलेला एक प्रयोग 

सागंावासा वाटतो. या प्रयोगात रेणूना नाली पडून आम्ही त्याचंा वगे मोजला. 
 
दनवातामध्ये लहान प्रकवा मोठी कोणतीही वस्तू पडू ददल्यास, समान अतंरातून पडण्यासाठी त्या 

वस्तूना समान वळे लागतो. वस्तंूच्या नाली पडण्याला s = ½gt2 हे समीकरण लावता येते. (या 
समीकरणात t = वळे, s = ज्या अंतरातून वस्तू नाली पडली ते अंतर आदण g = गुरुत्वाकिसणामुळे 
वस्तूला दमळणारा प्रवगे). आमच्या प्रयोगात आम्ही साधारणपणे एक मीटर लाबंीची सीदशयम अणूंची 
शलाका वापरली. या अणचूा वगे साधारणपणे दर सेकंदास २०० मीटर आहे. तेव्हा दोन मीटर अंतर 
काटण्यासाठी लागणारा वळे साधारणपणे एक शताशं सेकंद असणार. एवढ्या वळेात कोणतीही वस्तू एक 
दमलीमीटरसुद्धा नाली पडणार नाही. आम्ही वापरलेले सीदशयम अणू भट्टीतून बाहेर पडून जदमनीला 
अगदी समातंर गेले नाहीत, तर पदहल्या व दुसऱ्या फटीतून बाहेर पडल्यावर ते जरा नालच्या बाजूला 
त्याचं्या वगेाप्रमाणे जाऊ लागले. त्यातील जास्त वगेवान अण,ू सावकाश नाली पडले आदण कमी वगेवान 
अणू चटकन नाली आले. तेव्हा अणुशलाकेच्या शवेटच्या टोकाहून नाली पडणाऱ्या अणूंची सखं्या मोजून, 
अणूंच्या वगेाचंी कशी दवभागणी झाली आहे हे आम्ही काढले. अणू नाली पडले त्या अतंराच्या मानाने 
अणुशलाकेच्या मागापासूनचे अंतर आदण अणुशलाकेच्या टोकाहून नाली पडणाऱ्या अणूंची संख्या याचा 
अभ्यास आम्ही केला. अणूंच्या वगेाचंी दवभागणी मकॅ्सवले दनयमाला धरून आहे असे ददसले. या प्रयोगात 
अणूंची संख्या आम्ही त्याचें संघनन करून मोजली नाही. तर त्यासाठी आम्ही टेलर लँगपूर याचंी नवीन 
पद्धत वापरली. आमच्या हॅम्बगसमधील प्रयोगशाळेत सशंोधन करून, टेलरने ती पद्धत बसवली होती. 
टेलरची ही पद्धत लँगमूरच्या शोधावर आधारली असल्याने ती पद्धत टेलर-लँगमूर पद्धत या नावाने 
ओळनली जाते. तप्त टंग्सस्टन तारेच्या पृष्ठभागावर अल्कली धातूच्या अणनेू आघात केल्यास, (सरतेशवेटी 
या तारेच्या पृष्ठभागावर ऑक्क्सजन अणूंचा थर जमा होतो) ते आयन रूपाने, त्या पृष्ठभागापासून दूर जातात 
असे लँगमूरने शोधून काढले होते. तेव्हा टंग्सस्टन तारेतून जाणारा आयनप्रवाह मोजून, आम्ही टंग्सस्टन 
तारेवर आघात करणाऱ्या सीदशयम अणूचंी सखं्या मोजली होती. 

 
गती दवभागणीची पारंपादरक उपपत्ती ही भव्य कल्पना आहे. ताऱ्याच्या हालचालीला जे मूलभतू 

दनयम लावायचे तेच दनयम नडूचा तुकडा नाली पडण्यास लावायचे आदण तेच दनयम रेणूच्या चलनाला 
लावायचे असे पारंपादरक उपपत्ती सागंते. परंतु असे ददसून आले आहे की ताऱ्याचं्या भ्रमणाला लावायचे 
दनयम, पुष्ट्कळ बाबतीत रेणूचं्या हालचालीला लावता येत नाही. रेणूंच्या हालचालीला लावायचे दनयम 
माडंायचे असल्यास मूळ उपपत्तीतच फरक करावा लागतो. ऋणकणाचं्या हालचालीचा प्र्न आल्यास, 
तद दवियक उपपत्तीत जास्तच फरक करावा लागतो. अशा प्रसंगी माझी रेक्ण्वक शलाका पद्धत उपयुक्त 
ठरते. ज्यावळेी रेणूच्या व ऋणकणाचं्या हालचालीबद्दल पारंपादरक उपपत्ती दनदपतपणे काही सागंू शकत 
नव्हती व प्रसंगी उलटसुलट उत्तरे दमळत होती, त्यावळेी रेक्ण्वक शलाका पद्धतीने दनदपत स्वरूपाची 
मादहती दमळत होती. 

 
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे १९२२ साली मी आदण गेरलाश या दोघानी दमळून केलेला प्रयोग 

होय. वणसपटप्रयोगावरून म्हणजे झीमन पदरणामाच्या अभ्यासावरून असे माहीत झाले होते की हायड्रोजन, 



 
           

अल्कली धातू, व रौप्य इत्यादींचे अणू अत्यंत सूक्ष्म चुंबक आहेत. आम्ही रौप्य अण ूवापरून प्रयोग केला 
असला तरी हायड्रोजन अणू आपण दवचाराथस घेऊ, कारण ते सवात साधे अणू आहेत. हायड्रोजन अण ू
आदण रौप्य अणू यात या प्रयोगाच्या दृष्टीने कोणताही महत्त्वाचा फरक नाही. रौप्य अणू वापरून आम्हाला 
दमळालेले दनष्ट्किस हायड्रोजन अणूच्याही याबाबतीत दमळतात हे आम्ही त्यानंतर हायड्रोजन अणू प्रयोगात 
वापरून पादहले आहे. 

 
अणुरूपी चुंबक चुंबकीय के्त्रात काय करतील यादवियी पारंपादरक उपपत्तीने आदण क्वाटंम 

उपपत्तीने दभन्न दभन्न अपेक्ा व्यक्त केल्या आहेत. चुंबकीय के्त्रामध्ये शक्य असतील त्या सवस ददशाना अक्ण्वक 
चुंबक वळणे शक्य आहे असे पारंपादरक उपपत्तीचे म्हणणे आहे, तर क्वाटंम उपपत्तीप्रमाणे दवचार करता 
चुबंकीय के्त्राच्या अक्ाशी समातंर आदण समातंरदवरुद्ध अशा फक्त दोन ददशाना अक्ण्वक चुंबक वळणे शक्य 
आहे. 

 
जुनी पारंपादरक उपपत्ती बरोबर की क्वाटंम उपपत्ती बरोबर याचे उत्तर आमच्या रेक्ण्वक दकरण 

प्रयोगाने दमळते. रौप्य अणचूी शलाका आम्ही अनैकदवध चुंबकीय के्त्रातून जाऊ ददली. चुंबकाच्या एका 
धु्रवाशी चुंबकीय के्त्राचे बळ चुंबकाच्या दुसऱ्या धु्रवाशी असलेल्या चुंबकीय बलाहून थोडेसे दभन्न असल्याने, 
अशा अनैकदवध चुंबकीय के्त्रात अक्ण्वक चुंबक जाण्याच्या ददशलेा कलाटणी दमळते. चुंबकीय के्त्राचा 
अक्ण्वक दकरणावर काय पदरणाम व्हावा याचे पारंपादरक उपपत्तीप्रमाणे गदणत माडंल्यास, चुंबकीय 
के्त्रामुळे अक्ण्वक शलाका रंुदावत जावी आदण चुंबकीय के्त्र जेथे नसेल त्या जागी अक्ण्वक शलाकेची 
बृहत्तम तीव्रता असायला पादहजे. क्वाटंम उपपत्तीप्रमाणे, चुंबकीय के्त्रामुळे अक्ण्वक शलाकेच्या तीव्रतेत 
फरक होऊ नये की चुंबकीय के्त्रामुळे जाण्याच्या ददशते कलाटणी दमळालेले अण ूमूळ शलाकेच्या दोन्ही 
बाजूला दमळायला पादहजेत. चुंबकाच्या के्त्र सन्मुनीकरणास संवादी अशा दोन शलाका मूळच्या एका 
शलाकेऐवजी दमळायला पादहजेत. प्रत्यक् प्रयोग करून पाहाता, क्वाटंम उपपत्ती बरोबर असल्याचे ठरले. 

 
गतीवान कण आदण तरंग यादवियी डीब्रॉलीने जी उपपत्ती माडंली, तीवरच सध्या मान्य असलेली 

आधुदनक क्वाटंम उपपत्ती माडंली आहे. गतीमान कणाला तरंग गुणधमस असले पादहजेत असे डीब्रॉलीच्या 
उपपत्तीचे म्हणणे आहे. गतीमान कणाशी संबदंधत तरंगाची तरंगलाबंी  

 
λ= h/mv या समीकरणाने दमळते. 
 
(यात h = प्लँक क्स्थराकं m = कणाचा भार आदण v = कणाचा वगे, λ = तरंगलाबंी) 
 
या उपपत्तीचा प्रायोदगक पुरावा डेव्हीसन व गमसर, आदण जी.पी. थॉमसन यानी १९२७ मध्ये प्रथमतः 

दमळदवला. यानंतर काही विानी हेदलयम अणूची आदण हायड्रोजन अणूंची अक्ण्वक शलाका दमळवनू, या 
संशोधकासारनाच एक प्रयोग आम्ही केला. दलदथयम फ्ल्युओराइड स्फदटकाचा फूट पृष्ठभाग आम् ही त्या 
प्रयोगात वक्रीभवन गे्रप्रटग म्हणून वापरला.  रेक्ण्वक शलाकेचे झालेले वक्रीभवन, अगदी तपदशलात जाऊन 
आम्ही तपासू शकलो. याहूनही जास्त समाधानकारक प्रयोग आम्हाला हेदलयम अणूंची शलाका वापरून 
करता आला. दात असलेल्या दोन चाकाचं्या दातातील संवादी मोकळ्या जागेतून आम्ही हेदलयमची 
रेक्ण्वक शलाका पाठवली; आदण शलाकेतील हेदलयम अणूंचा वगे, जुन्या यादंत्रकी पद्धतीने मोजला. दोन 
चाकाचं्या दातामधील मोकळ्या जागेतून पलीकडे गेलेली हेदलयमची रेक्ण्वक शलाका आम्ही दलदथयम 



 
           

फ्ल्युओराइडच्या स्फदटकावर पडू ददली आदण वक्रीभवनाने दमळालेली शलाका व मूळ शलाका यामधल्या 
कोनाचे मापन केले आदण त्यावरून हेदलयमच्या रेक्ण्वक शलाकेचा वगे काय होता त्याचे गदणत केले. 
म्हणजे या प्रयोगात कणाचंा वगे आदण त्या कणाशी संबंदधत तरंगाचंी तरंगलाबंी आम्ही मोजली. डी ब्राँलीचे 
सूत्र आदण आमचा प्रयोग यात सुंदरशी एकवाक्यता होती. (प्रयोगात साधारण दोन टके्क चकू संभाव्य 
होती.) स्फदटकाऐवजी काचपट्टीवर जवळ जवळ रेिा मारून तयार केलेले गे्रप्रटगही या प्रयोगासाठी 
वापरता आले असते. काचपट्टीवर रेिा मारून तयार केलेले गे्रटींग वापरून, आम्ही हाच प्रयोग १९२८ 
साली केला. तेव्हा वक्रीभवन शलाका दमळाली असे वाटाव े इतका पुरावा आम्हाला दमळाला. सध्याचे 
सुधारलेले तंत्र वापरून, हाच प्रयोग केल्यास या प्रयोगाचे दनष्ट्किस तपासून पाहायला मुळीसुद्धा अडचण 
पडणार नाही. 

 
ऋणकणशलाका आदण रेक्ण्वक शलाका यामधील फरकाबद्दल बोलायचे म्हटले तर एवढे म्हणता 

येईल की रेक्ण्वक शलाका पद्धतीने आपल्याला जास्त मादहती दमळते. रेक्ण्वक शलाका पद्धतीत गतीमान 
कणाचंा भारही आपल्याला इच्छेप्रमाणे बदलता येतो. (हायड्रोजन रेणूऐवजी हेदलयम अणू वापरता येतात.)  
त्याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा असा की दवदु्यतभारदवरहीत उदासीन कण आपण रेक्ण्वक शलाका पद्धतीत वापरत 
असतो. 

 
“आमच्या या प्रयोगामुळे वस्तुमात्र दकरणाचंी दद्वदवध प्रवृत्ती, अगदी स्पष्टपणे दसद्ध करता येते.’‘ 

 
                 

 
अणूंचे चुंबकीय गुणधमस अभ्यासण्याच्या रेक्ण्वक शलाका पद्धतीची मूलभतू तत्त्व ेस्टनसने माडंली व 

प्रयोगात वापरली. ही रेक्ण्वक शलाका पद्धत वापरून, अणूला चुंबकीय मोमेन्ट असतो हे त्याने दसद्ध केले. 
त्याने दमळवलेल्या मादहतीमुळे क्वाटंम उपपत्तीच्या अचूकतेबद्दल प्रायोदगक पुरावा दमळाला. अक्ण्वक व 
रेक्ण्वक शलाकेचे वक्रीभवन होऊ शकते हे दसद्ध केल्याने डीब्रॉलीच्या वस्तुमात्रदवियीच्या तरंग उपपत्तीला 
जास्त पुष्टी दमळते. 



 
           

१९४४ 
 

इनिडोर आयझॅक राबी 
 

(१८९८-               ) 
 

“                                                                          
               .’’  

 
     

 
२९ जून १८९८ रोजी ऑक्स्रयातील सयमनॅान्ह गावी इदसडोर आयझॅक राबीचा जन्म झाला. 

लहानपणीच तो आपल्या मातादपत्याबरोबर अमेदरकेस आला. त्यामुळे त्याचे शालेय दशक्ण न्यूयॉकस  
शहरातच झाले. १९१६ मध्ये त्याने न्ययूॉकस  स्टेट दशष्ट्यवृत्ती  आदण कॉनेल टु्यशन दशष्ट्यवृत्ती दमळवनू कॉनेल 
दवद्यापीठात प्रवशे दमळदवला. १९१९ मध्ये त्याने त्या दवद्यापीठाची बी.केम्. पदवी सपंादन केली.  त्यानंतर 
तीन वि े त्याने दवज्ञानके्त्राबाहेर नोकरी केली. त्यानंतर पुन्हा कॉनेल दवद्यापीठात एक विस घालवनू तो 
भौदतकीशास्त्राचा पदवीधर झाला. पदवीधर झाल्यानंतर त्याने कोलंदबया दवद्यापीठात पदव्युत्तर दशक्ण 
घेतले, व १९२७ साली त्या दवद्यापीठाची पीएच.डी. पदवी संपादन केली. १९२४ ते १९२७ ही तीन वि ेतो 
न्यूयॉकस  दसटी कॉलेजमध्ये दुय्यम अध्यापक होता. डॉक्टरेट दमळदवल्यानंतर कोलंदबया दवद्यापीठाची बनाडस 
दशष्ट्यवृत्ती आदण आतंरराष्ट्रीय दशक्ण दशष्ट्यवृत्ती दमळवनू त्याने युरोपला पढुील दशक्णासाठी प्रयाण केले. 
सॉमरफेल्ड, बोर, पॉली, स्टनस, हायझेनबगस या नामवतं भौदतकीशास्त्रज्ञाचं्या प्रयोगशाळात संशोधन करून 
त्याने आधुदनक संशोधनाची मादहती संपादन केली. दोन मदहने म्युदनचमध्ये सॉमरफेल्डच्या प्रयोगशाळेत, 
दोन मदहने कोपनहेगनमध्ये बोरच्या प्रयोगशाळेत, पॉली व स्टनस याचं्या हॅम्बगसमधील प्रयोगशाळेत एक विस 
लाइप प्रझगमध्ये हायझेनबगसच्या प्रयोगशाळेत काही मदहने आदण सरतेशवेटी पॉलीच्या झुदरचमधील 
प्रयोगशाळेत सहा मदहने असा त्याचा युरोपमधील कायसक्रम होता. आधुदनक संशोधनाच्या दवदवध अंगाचंी 
ओळन करून घेऊन व त्यादवियीचे तंत्रज्ञान संपादन करून तो अमेदरकेस परतला. 

 
१९२९ मध्ये अमेदरकेला परतल्यानंतर त्याने कोलंदबया दवद्यापीठात अध्यापकीय जीवनास सुरवात 

केली. एका विानंतर त्यास भौदतकीशास्त्राचा सहाय्यक प्राध्यापक, १९३५ मध्ये सहकारी प्राध्यापक आदण 
१९३७ मध्ये प्राध्यापक अशी त्याची अध्यापकीय जीवनाची वाटचाल आहे. कायसदनवृत्त होईपयसन्त तो 
कोलंदबया दवद्यापीठात भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक होता. 

 
मसॅाच्युसेट्स इक्न्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेच्या रेदडएशन प्रयोगशाळेचा तो १९४० पासून 

सहाय्यक संचालक होता. १९४७ मध्ये अमेदरकेच्या अक्ण्वक ऊजा सदमतीचे सदस्यत्व त्यास दमळाले. 
 
१९४२ मध्ये फँ्रकदलन इक्न्स्टटू्यटचे इदलयट के्रसन पदक त्यास दमळाले. १९४८ मध्ये युनायटेड 

स्टेट्स मेडल ऑफ मेदरट हे पदक त्यास दमळाले. अमेदरकन दफदझकल सोसायटी, अमेदरकन 
दफलॉसॉदफकल सोसायटी, नॅशनल ॲकेडमी ऑफ सायसेन्स आदण अमेदरकन ॲकेडमी ऑफ आटसस ॲन्ड 
सायन्सेस या अमेदरकेतील नामवतं दवज्ञानससं्थाचें सभासदत्व त्यास दमळाले आहे. 



 
           

                              
 
१९२७ ते १९२९ ही दोन वि ेयुरोपात असताना, राबीने एक विस स्टनसच्या प्रयोगशाळेत काढले याचा 

याआधीच उल्लने केला आहे. रेक्ण्वक शलाका पद्धतीने अक्ण्वक चुबंकीय मोमेंट मापनाचे कायस त्यावळेी 
स्टनस करीत होता. स्टनसच्या या रेक्ण्वक शलाका पद्धतीचे तंत्र दशकून घेतल्याने, अमेदरकेस परतल्यावर 
राबीने त्याच पद्धतीचा वापर करून अक्ण्वक चुंबकीय मोमेन्ट मोजण्याच्या कामास सुरवात केली. त्याने 
सरतेशवेटी आपल्या संशोधनात वापरलेली पद्धत स्टनसच्याच पद्धतीवर आधारली आहे. रेक्ण्वक शलाका 
दमळवल्यानंतर तीवर अनैकदवध चुंबकीय के्त्राचा पदरणाम घडवनू आणून, दतचा मूळचा सरळ रेिाकार मागस 
वळवायचा ही स्टनसची पद्धत त्यानेही आपल्या संशोधनात वापरली. पण रेक्ण्वक शलाकामुळे दमळणाऱ्या 
रेिाचं्या दवदभन्नीकरणावरून चुंबकीय मोमेन्टचे मापन न करता, एकदा वळवलेल्या रेक्ण्वक शलाकेवर 
दुसऱ्या अनैकदवध चुबंकीय के्त्राचा पदरणाम घडवनू आणून ती रेक्ण्वक शलाका प्रथमतः वळली, त्याच्या 
दवरूद्ध ददशलेा वळवली तर तीवर चुंबकीय के्त्राचा पदरणाम न घडवनू आणल्यास ती शलाका ज्या 
प्रबदूपयंन्त येऊन पोचली असती त्याच प्रबदूला ती दोनदा वळवनू घेतल्यावर पोचवायची  अशी पद्धत त्याने 
स्वीकारली व वापरली. 

 
दोन रेक्ण्वक शलाकाचें मागस सोबतच्या आकृतीत वक्राकार रेिानंी दानवले आहेत. 
 

 
आकृती 38              - १ 

[                                                                                      
        .                                                                   

                                                                   . B              
                                                   C                                  
                         .                                                             . 

                                                                           .]. 
 
या दठकाणी A व B हे दोन वैदु्यती चुंबक असून त्याचं्यामुळे अनैकदवध चुंबकीय के्ते्र दनमाण करता 

येतात. लहान मायरॉस्कोपमुळे चुंबकीय मोमेन्ट (μ म्यु.) हेक्टर समजतो. म्हणजे चुंबकीय मोमेन्ट दकती 
आहे व तो कोणत्या ददशते आहे ते समजते. चुंबकीय मोमेन्टची ददशा ही चुबंकीय अक्ाची ददशा असते आदण 
ती (H) या चुंबकीय के्त्राच्या ददशवेरून ठरते. S या फटीतून रेणू बाहेर पडल्यावर पडल्यावर त्याचंा 
चुंबकीय अक् आदण चुंबकीय के्त्राची ददशा या मधला कोन बदलेल असे काही तरी घडले तर हा फरक 
क्वाटंम उड्यात घडून येईल आदण त्यानंतर B या चुंबकामुळे दनमाण झालेल्या चुंबकीय के्त्रात आकृतीमध्ये 
प्रटबाप्रटबानी दानवलेल्या मागाचे तो रेणू अवलंब करील आदण त्यामुळे तो ज्या दठकाणी यावा प्रकवा यायला 
पादहजे त्या दठकाणी येणार नाही. तो ज्या दठकाणी यावा असे अपेदक्त असते त्या दठकाणी दडटेक्टर प्रकवा 



 
           

तपा्या ठेवलेला असतो. म्हणजे रेणूच्या मागात काही फरक झाल्यास तो अपेदक्त दठकाणी पोचणार नाही 
आदण तो तेथे न पोचल्याचे दडटेक्टरवरून समजून येईल. 

 
प्रयोगात वापरलेल्या दोन अनैकदवध चुंबकीय के्त्रामधील जागेत, शदक्तशाली एकदवध चुंबकीय के्त्र 

वापरण्यात राबीने दवशिे कल्पकता लढवली आहे. या सामर्थयसशाली एकदवध चुबंकीय के्त्राशी काटकोन 
करणाऱ्या ददशते दोलायमान चुंबकीय के्त्र असते. एकदवध चुंबकीय के्त्र सामर्थयसशाली (काही हजार गॉस) 
असले तर अणुगभीय दफरक्या परस्परापासून दवदभन्न होतात आदण त्यानंतर रेणू मुक्तावस्थेतील अणुगभस 
आहेत असे समजायला हरकत नाही. तेव्हा आपण रेणूच्या बाबतीत प्रयोग करीत आहोत हा दवचार बाजूस 
ठेवनू, अणुगभाचे काय होते एवढेच पाहायचे आहे. अणू ज्याप्रमाणे एक अत्यंत छोटासा चुंबक 
असल्याप्रमाणे कायस करतो, त्याप्रमाणे अणुगभससुद्धा एक छोटासा चुंबक आहे. म्हणजे अणुगभाला चुंबकीय 
मोमेन्ट आहे. अणुगभाला दफरकी असते प्रकवा अणुगभस स्वताभोवती गरगर दफरत असतो आदण त्यामुळे 
त्याला चुंबकीय मोमेन्ट असला पादहजे अशी कल्पना पॉलीने १९२४ साली माडंली होती. वणसपटातील काही 
रेिाचं्या अदतसूक्ष्म रचनेचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी पॉलीने अणुगभाला दफरकी असते ही कल्पना माडंली 
होती. एकदवध चुबंकीय के्त्रात अणुगभाच्या चुंबकीय अक्ाचे चुबंकीय के्त्राच्या ददशभेोवती लामोर दरसेशन 
घडून येईल. (यादवियीची जास्त मादहती स्टनसच्या चदरत्रात आहे.) एकदवध चुंबकीय के्त्रातील v ही 
लामोर वारंवारता पुढील समीकरणाने दमळते. 

 

v= μHo      v = μ …. (A) hi Ho hi 
 
यात μ = अणुगभीय चुंबकीय मोमेन्ट, h = प्लँकचा क्स्थराकं i = दफरकी क्वाटंम क्रमाकं, 

अणुगभाच्या बाबतीत I मुळे कोनीय संवगेही समजतो. चुंबकीय के्त्राच्या सामर्थयावर लामोर वारंवारता v ही 
अवलंबून असते, व चुंबकीय के्त्राचे सामर्थयस वाढल्यास वारंवारता वाढते. आता आंदोलने पावणाऱ्या 
चुंबकीय के्त्राची f ही वारंवारता, v या वारंवारतेइतकी प्रकवा जवळ जवळ इतकी आहे असे आपण समजू या 
असे असल्यास चुंबकीय अक् आदण कोनीय संवगे याचें चुंबकीय के्त्र दनमाण करणाऱ्या दवदु्यतप्रवाहाच्या 
आंदोलनाशी काही काळाने दप्रसेशन होईल. म्हणून या पद्धतीला रेक्ण्वक शलाका संस्पंदन पद्धत असे 
म्हणतात. f आदश v याचंी एकच ददशा असल्यास, चुंबकीय अक्ाच्या सतत दफरण्याने, वाढत्या कोनाचा शकूं 
दमळेल आदण f व v याचं्या ददशा परस्परदवरूद्ध असल्यास कमी होत जाणाऱ्या कोनाचा शकूं दमळेल. 
आंदोलन पावणाऱ्या चुबंकीय के्त्रातून गेल्यावर अणुगभाला वगेळी क्वाटंम क्स्थती प्राप्त होईल आदण अणुगभस, 
तपासनीस प्रकवा दडटेक्टर जेथे ठेवला असेल तेथे येऊन पोचणार नाही. 

 
प्रत्यक् प्रयोगाच्या वळेी आदंोलने पावत असणाऱ्या चुबंकीय के्त्राचंी वारंवारता क्स्थर ठेवनू, 

तपासनीसावर लघुत्तम पदरणाम ददसेल, इथपयसन्त Ho मध्ये फरक केला होता. 73Li अणुगभाच्या बाबतीत 
आंदोलने पावणाऱ्या चुबंकीय के्त्राची वारंवारता दर सेकंदास ५५८५ (पाच हजार पाचश े पंच्याऐंशी) 
मेगासायकल असताना, वक्रता न आलेल्या प्रकवा न वळवलेल्या रेक्ण्वक शलाकेच्या तीव्रतेच्या फक्त साठ 
टके्क तीव्रता असताना, H0 चे मूल्य ३३८० गॉस होते. (आकृती पहा). 

 



 
           

म्हणजे आंदोलने पावणाऱ्या चुंबकीय के्त्रामध्ये प्रवशे केल्यानंतर जे अणुगभस अपेदक्त स्थानी येऊ 
शकले नाहीत त्या अणुगभाची ही लामोर वारंवारता आहे. त्याचा अथस v = f आंदोलने पावणाऱ्या चुंबकीय 
के्त्राची वारंवारता (A) या समीकरणाने समजते. 

 
 f = μ 
 Ho hi 

 

        μ = f hi                ए   Ho 
 
या एककात अणुगभीय मोमेन्ट माडंण्याऐवजी तो न्युक्क्लअर मगॅ्सनेटॉन या एककात माडंणे जास्त 

सोईचे असते. 
 

                  ए   = eh               ए  .     M               4πMc 
अणुगभाचा प्रकवा धनकणाचा भार आहे, आदण e हा इलेक्रॉदनक चाजस प्रकवा ऋणकणावरचा दवदु्यतभार 
आहे, व तो इलेक्रॉदनक एककात माडंतात. आदण C = प्रकाशाचा वगे. न्युक्क्लअर मगॅ्सनेटॉन μ चे मूल्य 
माडंल्यास 

μ = f i X 4πMc 
Ho e 

 
π, M, c  आदण e याचंी मूल्ये या समीकरणात वापरल्यास 
 

μ = f i  X (1.3122 X 10-3 ) Ho 
प्रयोगात दमळालेल्या मादहतीवरून, f/H0 चे मूल्य काढण्यात आले असून, ते एक क्रमाकंाच्या तक्त्यात 
शवेटच्या स्तंभात ददले आहे. i = अणुगभीय दफरकी क्वाटंम क्रमाकं असून त्याचे मूल्य इतर प्रयोगावरून 
ठरवले आहे. 73 Li अणूच्या बाबतीत चे मूल्य 3/2 आहे. तेव्हा 73 Li  च्या बाबतीत, 

 
μ = ५.५८५  X १०६  / ३३८०  X ३ /२  X  (1.3122  X 10-3) 
 
= १६५०  X ३/२  X  (१.३१२२   X  १०-३) 
 
= ३.२५ न्युक्क्लअर मगॅ्सनेटॉन.  
 
हे मूल्य राबीच्या दुसऱ्या तक्त्यात माडंले आहे. 
 
महायुद्धकालीन पदरक्स्थतीमुळे राबी नोबेल व्याख्यान देऊ शकला नाही म्हणनू त्याने दफदझकल 

रेव्य ू या दनयतकादलकात प्रदसद्ध केलेल्या संशोधन दनबधंाच्या आधारे त्याचं्या संशोधनादवियीची मादहती 



 
           

ददली आहे. १९३९ साली प्रदसद्ध झालेल्या त्या सशंोधन दनबधंात राबीने आपल्या नवीन पद्धतीची 
तपदशलवार मादहती ददली आहे. 

 
अणुगभीय चुंबकीय मोमेन्टच्या मापनासाठी रेक्ण्वक शलाका संस्पंदन पद्धत 
 
अणुगभीय सामर्थयस प्रकृती आदण अणुगभाची योग्सय प्रकारची प्रदतकृती यासारख्या अणुगभीय 

रचनेच्या प्र्नाशी दनगडीत अशा अणुगभाच्या महत्त्वाच्या गुणधमापकैी अणुगभीय चुबंकीय ससं्पंदन हा एक 
गुणधमस आहे. 

 
या दनयतकादलकात या आधी प्रदसद्ध केलेल्या दोन सशंोधनदनबधंात आम्ही अणुगभीय मोमेन्टचे 

मापन करण्याची एक नवीन व जास्त अचकू पद्धत वणसन केली होती व ती पद्धत वापरून आम्हाला 
दमळालेली मादहती ददली होती. या संशोधनदनबधंात त्या नवीन पद्धतीची जास्त तपदशलवार मादहती, 
तीसाठी वापरायला लागलेल्या उपकरणाचंी मादहती आदण ती उपकरणे वापरून दमळवलेली मादहती ददली 
आहे. 

 
पद्धत : ज्या तत्त्वावर ही पद्धत आधारली आहे ते तत्त्व अणुगभीय चुंबकीय मोमेन्टच्या मापनासाठी 

उपयुक्त ठरते. एवढेच नाहीतर कोनीय संवगे आदण चुबंकीय मोमेन्ट असणाऱ्या कोणत्याही प्रणालीच्या 
बाबतीत ते तत्व उपयुक्त ठरते. चुंबकीय मोमेन्ट μ व कोनीय संवगे J असणारी एक प्रणाली आपण दवचारात 
घेऊ व त्या प्रणालीदवियीचा h/2π एककात माडूं. 

 
H0 या बाय चुंबकीय के्त्रात कोनीय संवगेाचे, v या लामोर वारंवारतेबरोबर दप्रसेशन होईल. (v =  

दर सेकंदास होणाऱ्या प्रददक्णाचंी संख्या) ही लामोर वारंवारता. 
 
V = μHo / Jh 
 
या समीकरणाने काढता येते. H0 या बाय चुंबकीय के्त्राचे मूल्य माहीत असता, v चे मापन करायचे 

अशी आमची पद्धत आहे, या पद्धतीत v चे मापन ही एक अदतशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. H0 चे मूल्य 
कोणत्याही पारंपादरक पद्धतीने काढता येते. 

 
दप्रसेशन वारंवारता v ज्या प्रदक्रयेने मोजली जाते ती प्रदक्रया पारंपादरक यंत्रशास्त्रातील 

प्रदक्रयेसारनी आहे. या आधीच्या पदरच्छेदात दनदेदशलेल्या प्रणालीवर आपण H1 या चुंबकीय के्त्राचा 
पदरणाम होऊ देऊ, व H1 चुबंकीय के्त्र H0 के्त्राहून नूप अल्पमूल्य आहे आदण H1 चुंबकीय के्त्राची ददशा, 
H0 चुंबकीय के्त्राच्या ददशशेी काटकोन करीत आहे असे समजू या. H1 चुंबकीय के्त्र, कोनीय संवगे आदण 
H0 चुंबकीय के्त्र या दोहोंच्या काटकोनात आहे. ही सुरवातीची पदरक्स्थती लक्ात घेता, H1 या चुंबकीय 
के्त्रामुळे होणारे दप्रसेशन असे असेल की त्यामुळे कोनीय संवगे J आदण चुंबकीय के्त्र H0 यामधील कोन त्या 
दोहोंच्या सापेक् ददशपे्रमाणे वाढेल प्रकवा कमी होईल. 

 
जर H1 चुंबकीय के्त्र  v या वारंवारतेने वतुसळाकार दफरत असेल तर H1 चा पदरणाम वाढत जातो 

आदण मग H0 व J यामधला कोन बराच मोठा करता येतो. H0 भोवती H1 ने फेऱ्या मारण्याची f ही 



 
           

वारंवारता v या वारंवारतेहून अगदी दभन्न असल्यास, H1 चा एकंदर पदरणाम बराच कमी असेल. यादशवाय 
H1 ने H0 भोवती फेऱ्या घालण्याची ददशा दप्रसेशनच्या ददशचे्या दवरुद्ध असेल तर त्यावळेीही हा पदरणाम 
कमी असेल. H1/H0 चे मूल्य दजतके कमी दततका H1 चा पदरणाम चटकन ओळनण्यासारना राहील. 
दप्रसेशनची वारंवारता v आदण H1 ने H0 भोवती फेऱ्या घालण्याची वारंवारता f या दजतक्या प्रमाणात 
परस्पराशी दमळत्याजुळत्या राहातील, दततक्या प्रमाणावर H1 पदरणाम अवलंबनू राहील. 

 
H0 शी कोनीय संवगे संमुन होण्यामधील फरक ज्यामुळे ओळनता येतो अशी कोणतीही पद्धत, 

दप्रसेशन वारंवारता मोजण्यासाठी वापरता येते आदण ती वारंवारता मोजल्यास चुबंकीय मोमेन्टचे मूल्य 
काढता येते. 

 
प्रयोग करीत असता, H0 भोवती फेऱ्या मारणारे H1  चुंबकीय के्त्र वापरण्याऐवजी आंदोलने 

पावणारे चुंबकीय के्त्र वापरणे जास्त सोईस्कर असते. फेऱ्या मारणाऱ्या चुबंकीय के्त्राचा पदरणाम दजतका 
स्पष्ट आहे दततका तो आंदोलने पावणाऱ्या चुंबकीय के्त्राचा कदादचत असणार नाही. तरी सुद्धा आंदोलने 
पावणारे चुंबकीय के्त्र अव्य दततके अल्प असल्यास, त्याचा पदरणाम फेऱ्या मारणाऱ्या चुंबकीय 
के्त्रासारनाच असेल अशी अपेक्ा करायला हरकत नाही. याचे गदणत केल्यास असे ददसून येईल की 
आंदोलनाचंी वारंवारता दप्रसेशन वारंवारतेच्या शक्य दततकी जवळ असल्यानेरीजJ च्या H0 वरील 
पदरणामाच्या मूल्यात फरक घडून येणार नाही.  

 
H0 आदण H1 या दोन्ही चुंबकीय के्त्राचं्या एकदत्रत पदरणामामुळे होणारे प्रणालीचे 

पुनरसन्मुनीकरण दनरदनराळ्या पद्धतीनी शोधून काढता येत असले तरी त्या सवस पद्धतीत रेक्ण्वक शलाका 
पद्धत जास्त अचकू आहे. 

 
आमच्या प्रयोगात वापरलेली उपकरण-माडंणी सोबतच्या आकृतीत दानवली आहे. 
 

 
आकृती - ३९                - २ 

 
उत्तम प्रकारच्या दनवातात असणाऱ्या, O या उत्पत्ती स्थानापासून दनघालेला रेणपु्रवाह, S या 

कॉलीमेप्रटग फटीमुळे अदतशय अरंुद केला जातो, व तो D या दठकाणी योग्सय प्रकारचे उपकरण ठेवनू 
तपासला जातो. म्हणजे D या दठकाणी ठेवलेल्या तपासनीसामुळे S या अरंुद फटीतून बाहेर पडलेली 
रेक्ण्वक शलाका D पयसन्त पोचली आहे की नाही ते समजते. आकृतीत A व B या अक्रानी दोन चुंबक 
दानवले असून, ते अनैकदवध चुंबकीय के्ते्र दनमाण करण्याचे कायस करतात. या चुंबकीय के्त्राचं्या dH/dz 
या गे्रदडयटं आकृतीत बाणानी दानवल्या आहेत. ज्यावळेी हे चुंबक कायसवाहीत आणनू चुंबकीय के्ते्र दनमाण 
होतात त्यावळेी चुंबकीय मोमेन्ट असणाऱ्या रेणूंच्या मागाला, चुंबकीय मोमेन्टचे चुंबकीय के्त्राच्या ददशनेे 
असणारे प्रोजेक्शन धनस्वरूपी असल्यास, dH/dz या गे्रदडयंटच्या ददशलेा वळण प्रकवा कलाटणी दमळते. 



 
           

चुंबकीय मोमेन्टचे चुंबकीय के्त्राच्या ददशनेे असणारे प्रोजेक्शन ऋणस्वरूपी असल्यास, रेणू शलाकेला 
dH/dz या गे्रदडयंटच्या उलट ददशलेा वळण प्रकवा कलाटणी दमळते. O या उत्पत्तीस्थानापासून दनघालेला 
आदण या OS या मागाने जाणाऱ्या रेणूला, A या अनैकदवध चुंबकीय के्त्रामुळे Z या ददशकेडे कलाटणी 
दमळेल, चुंबकीय मोमेन्टचे प्रोजेक्शन अदतशय अल्प असल्यानेरीज प्रकवा रेणूला अदतशय मोठा वगे 
असल्यानेरीज तो रेणू कॉदलमेप्रटग फटीतून जाणार नाही. साधारणपणे μ हा चुबंकीय मोमेन्ट आदण ½mv2 
इतकी ऊजा असणारा रेणू कॉदलमेप्रटग फटीतून पलीकडे जाण्यासाठी, त्या रेणूला सुरवातीला असणाऱ्या 
वगेाने तो रेण ूकोणत्या ददशनेे जाईल, हे साधारणपणे काढता येते. रेणूचा हा मागस आकृतीत ठळक रेिेने 
दानवले आहेत. B या चुंबकीय के्त्रामुळे रेणूच्या मागाला दमळणारी कलाटणी त्याला A या चुंबकीय के्त्रात 
दमळालेल्या कलाटणीच्या दवरुद्ध ददशलेा असते. त्यामुळे कलाटणी देणाऱ्या दोन्ही चुंबकीय के्त्रात एकच 
μ2 चुंबकीय मोमेन्ट असल्यास, त्या रेणलूा दकतीही वगे असला तरी तो रेण ू B चुंबकीय के्त्रामुळे 
तपासनीसाकडे आणला जाईल, चुंबकीय के्ते्र कायसवाहीत नसताना, आदण असताना दकती रेणू 
तपासनीसापयसन्त पोचावते याचे गदणत माडंल्यास असे ददसून येते की A आदण B ही चुंबकीय के्ते्र योग्सय 
प्रकारे कायसवाहीत आणल्यास प्रकवा अदजबात कायसवाहीत नसल्यास, दोन्ही प्रसगंी तपासनीसापयसन्त 
पोचणाऱ्या रेणूच्या संख्येत फरक पडत नाही. तसेच रेक्ण्वक गतीच्या दवभागणीतही चुबंकीय के्त्रामुळे फरक 
पडत नाही. 

 
C या चुंबकामुळे H0 एकदवधचुंबकीय के्त्र दनमाण होते. यादशवाय या आकृतीत न दानवलेली 

आणनी एक यंत्रणा असते. या यंत्रणेमुळे H0 या चुंबकीय के्त्राशी ९०° चा कोन करणाऱ्या ददशते एक 
आंदोलन के्त्र दनमाण होते. आता वणसन केलेले पुनससन्मुनीकरण जर झाले तर रेणूना B चुंबकाच्या 
सहाय्याने वळवनू पनु्हा D या दठकाणी आणण्यासारनी पदरक्स्थती राहात नाही. थोडक्यात रेणू D या 
दठकाणी पोचत नाही. आकृतीत तुटक रेिेने दानवलेल्या मागाने प्रकवा इतर दुसऱ्या मागाने तो जातो तो 
नक्की कोणत्या मागाने जाणार, हे μ चे मूल्य जास्त धन झाले आहे की त्याचे मूल्य धनऐवजी ऋण झाले आहे 
यावर अवलंबून असते. रेणूच्या सन्मुनीकरणामध्ये फरक झाल्यास, रेणू तपासनीसापयसन्त पोचणार नाही 
आदण तेथल्या नोंदणीत घट होईल. रेणूचे पुनससन्मुनीकरण पदरणाम केव्हा घडून आला आहे हे समजण्याचे 
एक साधन अशा रीतीने आपल्याला दमळते. 

 
आपल्याला अभ्यासावयाच्या बहुतेक सवस प्रणालीना अल्पसा कोनीय मोमेन्ट (<10 h/ 2π )असतो. 

त्यामुळे पारंपादरक उपपत्तीच्या आधारे माडंलेल्या वरील दवचाराचंा क्वाटंम उपपत्तीच्या दृदष्टकोनातून 
पुनर्ववचार करणे जरूर आहे. प्रणालीचा चुबंकीय क्वाटंम क्रमाकं m बदलून प्रकवा त्यात फेर होऊन तो m 
झाला असे म्हणण्यात प्रणालीत होणाऱ्या पुनससन्मुनीकरण प्रदक्रयेचे अचूक वणसन येते. 

----- 
 
या पुनससन्मुनीकरणामुळे  दकती फरक होतो हे आपल्याला एका साध्या उदाहरणाने समजून येईल. 

एक अणुगभीय मगॅ्सनेटॉन इतका चुंबकीय मोमेन्ट असणारी व ½ दफरकी असणारी एक प्रणाली, १००० गॉस 
चुंबकीय के्त्रात असल्यास अशा प्रणालीची संस्पंदन वारंवारता 

 

 



 
           

दर सेकंदास सायकल सखं्या. ही वारंवारता रेदडओ वारंवारतेच्या सोईस्कर मयादात आहे. 
 

उपकरण सादहत्य : 
 
सोबतच्या आकृतीत दानवलेले उपकरण भरपूर लाबंीच्या दपतळी नदलकेत ठेवतात. ही नदलका 

तीन दभन्न दवभागात दवभागलेली असते व प्रत्येक दवभाग स्वतंत्रपणे दनवात पंपास जोडलेला असतो . 
उत्पत्ती दवभागामध्ये भट्टी असून ती टंग्सस्टनच्या नंुट्यावर चढवलेली असते. मधल्या दवभागात उपकरणाचे  
कोणतेही महत्त्वाचे भाग नसतात. या मधल्या दवभागात दोन्ही टोकाना असलेल्या अदतशय अरंुद फटीमुळे 
व आतल्या दनवातामुळे, तापलेल्या भट्टीतून बाहेर पडणाऱ्या वायूपासून, रेणूची तपासणी करण्याच्या 
दवभागाचे संरक्ण होते. उपकरणाच्या दतसऱ्या दवभागात उपकरणाचे महत्त्वाचे भाग असतात. रेणूंच्या 
गतीला कलाटणी देणारे A व B हे चुंबक, रेदडओ – वारंवारता. आंदोलन के्त्र R, कॉदलमेप्रटग फट S 
आदण टंगस्टन तंतूचा D तपासनीस या सवस गोष्टी दतसऱ्या दवभागात असतात. 

 
R या आंदोलन के्त्रात ½’’ च्या व ४ सेन्टीमीटर लाबंीच्या, ताबं्याच्या दोन नदलका असतात व 

दवदु्यतप्रवाह परस्परदवरुद्ध ददशाला नेण्याचे काम त्या करतात. चुंबकाच्या धु्रवीय मुनामध्ये या नदलका 
ठेवता याव्यात यासाठी त्याचंी गोलाई काढून टाकलेली असते. या नदलका चुंबकाच्या धु्रवीय मुनामध्ये 
ठेवताना, त्या दोहोमध्ये एक दमलीमीटर एवढी मोकळी जागा सोडलेली असते आदण त्या मोकळ्या जागेतून 
रेक्ण्वक शलाका जात असते. या नदलकाचं्या केन्द्राचंा समावशे करणारी पातळी परृ्थवीतळसमातंर असते 
आदण ती A व B या चुबंकाच्या प्रमाणबद्धतेच्या पातळीशी दमळतीजुळती असते. म्हणजे दोन्ही पातळ्या 
एकच असतात. त्यात दभन्नता असत नाही. 

 
नदलकामधील दवदु्यतप्रवाहाने दनमाण होणारे H1 हे चुंबकीय के्त्र दवदु्यतप्रवाहावर अवलंबून असते. 

व त्या के्त्राचे सामर्थयस दर ॲक्म्पयरला दोन गॉस इतके असते. या चुंबकीय के्त्राची ददशा उभी म्हणजे 
चुंबकाने दनमाण केलेल्या H0 या चुंबकीय के्त्राच्या ददशशेी काटकोनात असते. नेहमीच्या हाटसले 
ऑक्स्सलेटरच्या टँक कॉईलशी एका लूपद्वारे संबंध जोडून, नदलकातील नूप वारंवारता असणारे 
दवदु्यतप्रवाह नदलकाचं्या ठायी दमळवतात. 

 
कायसपद्धती  : 

 
सवस सादहत्य जमवनू एकदत्रत केल्यानंतर, चुंबक रेक्ण्वक शलाका जाण्याच्या फटी आदण 

तपासनीस याचंी प्राथदमक चाचणी करण्यात येते. 
----- 

 
ज्याच्या घटक-अणुगभाचा चुंबकीय मोमेन्ट ठरवायचा असतो, ते संयुग प्रथमतः भट्टीमध्ये ठेवतात. 

ही भट्टी सवस बाजूनी संपूणस बंद असते. फक्त एका बाजूमध्ये ०·०३ दमलीमीटर रंुदीची एक सूक्ष्म फट असते. 
भट्टी टंग्सस्टन ताराचं्या सहाय्याने तापवण्यात येते. टंग्सस्टनच्या तारा आदण भट्टी याचंा वैदु्यती संपकस  असू नये 
यासाठी त्या तारा क्वाटसझ नदलकातून भट्टीभोवती नेलेल्या असतात. भट्टी ज्यावळेी योग्सय त्या तपमानाला 
पोचते, त्यावळेी भट्टीतील परीक्णासाठी घेतलेल्या पदाथांचा बाष्ट्पदाब साधारणपणे पाऱ्याच्या एक 



 
           

दमलीमीटर उंचीइतका असतो. इतका बाष्ट्पदाब असल्यावर भट्टीच्या फटीतून रेणू येवू लागतात हे 
तपासनीसावर समजून येते. यानंतर उपकरणाचंी जास्त अचूक माडंणी करण्यात येते. 

 
ए व बी चुंबकीय के्ते्र स्वतंत्रपणे कायसवाहीत आणनू, त्याचं्यामुळे रेक्ण्वक शलाकेच्या तीव्रतेत समान 

घट होते हे पादहल्यानंतर प्रयोगाच्या पढुच्या टप्प्याला सुरवात होते. रेक्ण्वक शलाकेचे उजव्या प्रकवा डाव्या 
बाजूला दकती प्रदतष्ठापन होते ते अभ्यासून आदण चुंबकीय के्त्राच्या सामर्थयात वाढ प्रकवा घट करून दोन्ही 
चुंबकीय के्त्राचं्या तीव्रताचंी समानता साधली जाते. ही समानता साध्य झाली म्हणजे दोन्ही अनैकदवध 
चुंबकीय के्ते्र दनमाण करणाऱ्या वैदु्यती तारामधून साधारण ३०० ॲक्म्पयर दवदु्यतप्रवाह जात असता, दोनदा 
एकमेकादवरुद्ध ददशाना वळवनू, तपासनीसाच्या केन्द्रस्थानी आणलेल्या रेक्ण्वक शलाकेची तीव्रता, 
चुंबकीय के्ते्र अदजबात कायसवाहीत नसताना असणाऱ्या तीव्रतेच्या ८५ टक्क्याएवढी असते. 

 
---- 

 
वारंवारता क्स्थर ठेवनू, H० या चुंबकीय के्त्राच्या सामर्थयात फरक केल्यास, रेक्ण्वक शलाकेच्या 

तीव्रतेत दकती फरक होतो हे अभ्यासण्यात येते. 73Li, 63Li  आदण 19 9 F याचं्या रेक्ण्वक शलाकेच्या 
तीव्रतेत अशा तऱ्हेने अभ्यासलेले फरक पुढील दोन आकृतीत आलेनाचं्या सहाय्याने दानवले आहेत. 

 

 
      ४०                - ३ 

 
 

चुंबकीयत्वाचे आदण वारंवारतेचे मापन : 
 
कोणत्याही अणुगभाचे चुंबकीय मोमेन्ट चुंबकीय के्त्राचे ज्ञात सामर्थयस आदण ज्ञात वारंवारता 

यावरून मोजण्यात येत असल्याने, चुंबकीय सामर्थयस आदण वारंवारता याचंी मूल्ये जास्तीत जास्त अचकू 
असायला पादहजेत. आंदोलनात्मक चुबंकीय के्त्राची वारंवारता प्रदतशत ०.०३ संभाव्य चकू इतक्या 
अचूकतेने मोजता येते. त्यासाठी ऑक्स्सलेटरची प्रकवा आंदोलकाची वारंवारता जनरल रेदडओ ६२० A 
हेटेरोडाइन वारंवारता मापीने मोजावी लागते. वारंवारतेची मोजणी करण्यासाठी साधारण १५ दमदनटे 
लागली तर तेवढ्या वळेात ऑक्स्सलेटरची प्रकवा आंदोलकाची वारंवारता फार तर प्रदतशत ७०१ इतक्या 
सूक्ष्म प्रमाणात बदलते असे आढळले. 

 



 
           

 
दमळवलेली मादहती : 
 
LiCi, LiF, आदण Li2 रेणूमधील 3Li6, 3Li7 आदण 9F19 या अणु गभादवियी आम्ही प्रथमतः मादहती 

गोळा केली. दमळालेले ससं्पंदन लघुत्तम आकृती क्र. ३, ४ व ५ यात दानवले आहेत. प्रत्येक 
अणुगभाच्याबाबतीत संस्पंदन लघुत्तमाशी संवादी f / H ची मूल्ये वारंवारतेत फरक असला तरी क्स्थर 
असतात म्हणजे वारंवारतेत फरक झाला तरी f / H ची मूल्ये बदलत नाहीत. त्याचा अथस कोणत्याही 
रेक्ण्वक बदलाशी या गोष्टींचा सबंंध नसून, तो अणुगभीय सन्मुनीकरणाशी आहे. रेक्ण्वक बदलाशी या 
गोष्टींचा संबधं असता, तर अशा बदलाने दमळणारी वारंवारता H या चुंबकीय के्त्राच्या प्रमाणात असणार 
नाही. पण तशी ती आहे म्हणून त्या गोष्टीचा संबधं रेक्ण्वक बदलाशी नसून, अणुगभीय सन्मुनीकरणाशी 
आहे असे म्हणाव ेलागते. आम्हाला दमळालेली मादहती कोष्टक क्रमाकं एक मध्ये ददली आहे. 

 
          . १ 

अणुगभस रेणू f दर सेंकदास मेगासायकल 
संख्या 

H 
गॉसमध्ये f / H 

Li6 LiCl 
 
 

२·१२७ 
२·१२७ 
२·१५५ 
२·१५५ 

३४०५ 
३४०० 
३४५५ 
३४४६ 

६२४·६ 
६२५·६ 
६२३·८ 
६२५·३ 

 Li2 
 

१·७१४ 
१·७१४ 

२७४२ 
२७४४ 

६२५·० 
६२४·७ 

 LiF  २·१९३ 
२·१९३ 

३५०६ 
३५०१ 

६२३·५ 
६२६·५ 

Li7 LiCl ५·६११ 
५·६१७ 
६·५८७ 
२·११३ 
५·५५२ 

३३९९ 
३४०० 
३९९२ 
१२७८ 
३३८३ 

१६५१ 
१६५० 
१६५० 
१६३४ 
१६५१ 



 
           

 Li2 
 

३·०५६ 
३·०८४ 
३·१२९ 

१८६२ 
१८७९ 
१९०७ 

१६५१ 
१६५२ 
१६५१ 

 LiF 
 

५·६२१ 
६·५८० 
३·५१७ 

३४०१ 
३९०१ 
२१३३ 

१६५३ 
१६५३ 
१६४९ 

 
दलदथयमच्या एकस्थानीदवियींची मादहती या कोष्टकात ददली आहे. राबीने ददलेल्या कोष्टकात 

फ्युओरीन अणुगभाबद्दल अशाच प्रकारची मादहती आहे. 
 

          . २ 
अणुगभस Q दफरकी मोमेन्ट 

3Li6 
3Li7 

०·८२० 
२·१६७ 

१ 
३/२ 

०·८२० 
३·२५० 

 
अणुगभीय गायरो मगॅ्सनेदटक फॅक्टर g या अक्राने दानवला जातो. या g चे मूल्य 
 

 
 
या समीकरणाने काढता येते. चुंबकीय मोमेन्ट μ , eh / 4π Mc च्या एककात, म्हणजे अणुगभीय 

मगॅ्सनेटॉनमध्ये माडंल्यास आदण f = v ही वारंवारता असल्यास, (१) समीकरणापासून हे समीकरण 
दमळवता येते, g ला i ने गुणल्यास अणुगभीय मोमेन्ट दमळतो. अणुगभीय g, अणुगभाची दफरकी आदण 
चुंबकीय मोमेन्ट याचंी मूल्ये कोष्टक क्रमाकं दोनमध्ये ददली आहेत. एनाद्या दवदशष्ट अणुगभाचे संस्पंदन 
लघुत्तम, त्या दवदशष्ट मलूतत्त्वाचा समावशे एकाहून अदधक रेणूमध्ये करून दमळवता येते. उदाहरणाथस Li, 
Ci, LiF व Li2 या रेणूंच्या बाबतीत दमळालेल्या दोन संस्पदंन लघुत्तमाच्या f/H ची मूल्ये काढल्यास, तीनही 
रेणूंच्या बाबतीत एकच मूल्य दमळते. तेव्हा Li च्या एकस्थानीमुळे दोन संस्पंदन लघुत्तम दमळतात असे 
म्हणाव ेलागते. 

 
चुंबकीय मोमेन्टच्या मूल्याची अचूकता, H या चुंबकीय के्त्रादवियीच्या संपूणस मादहतीवर अवलंबनू 

असते या H चुंबकीय के्त्रामध्ये अणुगभीय चुबंकीय मोमेन्टशी संबंदधत लामोर वारंवारता आंदोलन के्त्राच्या 
वारंवारतेइतकी असते. 

 
                 

 
राबीने प्रचारात आणलेली रेक्ण्वक शलाका संस्पंदन पद्धत ही अदतशय उत्तम प्रकारची, सूक्ष्म 

दवचार करायला लावणारी एक तादंत्रक पद्धत आहे. स्टनसने रेक्ण्वक शलाकाचं्या बाबतीत केलेले प्रयोग 
महत्त्वपूणस होते पण स्टनसच्या पद्धतीने अक्ण्वक आदण रेक्ण्वक चुंबकीय मोमेन्ट अचूक मोजता येत नव्हते. त्या 
पद्धतीत चुकीची संभाव्यता जास्त होती. अक्ण्वक आदण रेक्ण्वक चुंबकीय मोमेन्ट अशक्य वाटाव े इतक्या 



 
           

अचूकतेने मोजण्याचे कायस राबीच्या तंत्राने करता येते. नोबेल पादरतोदिक दवतरण समारंभाच्या वळेी, 
नोबले सदमतीच्या भौदतकीशास्त्र दवभागाच्या अध्यक्ाने आकाशवाणीवर एक भािण केले होते. वस्तुमात्राचे 
अत्यंत सूक्ष्म कण म्हणजे ऋणकण आदण अणुगभस याचं्याशी रेदडओ सबंंध जोडण्याचे कायस राबीने केले असे 
त्यावळेी त्याचें उद गार होते. हे त्याचें उद गार अत्यतं यथाथस आहेत हे त्यानंतर या के्त्रात झालेल्या 
संशोधनाने दसद्ध झाले आहे. 

 



 
           

१९४५ 
 

वोल्फगगँ पॉली 
 

(१९०० -        ) 
 
“                                                                 

         ’’ 
 

     
 
२५ एदप्रल १९०० रोजी, ऑक्स्रयाची राजधानी क्व्हअेन्ना येथे वोल्फगगँ पॉलीचा जन्म झाला. 

क्व्हएन्नामध्ये शालेय दशक्ण घेतल्यानंतर, त्याने म्युदनच दवद्यापीठात सॉमरफेल्ड याचं्या मागसदशसनानाली 
संशोधन करून, पीएच.डी. पदवी संपादन केली. डॉक्टरेट पदवी संपादन केल्यानंतर, गॉर्वटन्जेन येथे 
मकॅ्स बॉनस याचं्या मागसदशसनानाली त्याने संशोधन केले. त्यानंतर कोपनहेगन येथील प्रख्यात 
भौदतकीशास्त्रज्ञ नील्स बोर याचा सहाय्यक म्हणून १९२८ पयंत त्याचं्या संशोधनात भाग घेतला. १९२८ मध्ये 
झुदरच फेडरल टेक्क्नकल हायस्कूलमध्ये त्याची प्राध्यापक म्हणून नेमणूक झाली, व तेथेच त्याने स्वताचे 
संशोधन पार पाडले आहे. १९३५ ते १९३६ या शकै्दणक विात अमेदरकेतील दप्रन्सटन दवद्यापीठात त्याने 
पाहुणा प्राध्यापक म्हणून काम केले. त्यानंतर १९४० पासून नंतर त्याने बऱ्याच वळेा दप्रन्सटन दवद्यापीठात 
पाहुणे प्राध्यापक म्हणून काम केले. यानंतर १९३१ व १९४१ या विी त्याने दमदशगन दवद्यापीठात आदण 
१९४२ मध्ये पड्यूस दवद्यापीठात पाहुणा प्राध्यापक म्हणून काम केले. १९४६ मध्ये तो अमेदरकेचा कायमचा 
रदहवासी झाला व त्याने अमेदरकेचे नागदरकत्व स्वीकारले. 

 
क्स्वस दफदझकल सोसायटी, अमेदरकन दफदझकल सोसायटी आदण अमेदरकन असोदसएशन फॉर 

ॲडव्हान्समेन्ट ऑफ सायन्स या दवख्यात दवज्ञान संस्थानंी त्यास आपला सभासद दनवडले आहे. 
 

                              
 
हायझेनबगस आदण पॉली याचं्या जीवनात एक प्रकारचे साम्य आहे. दोघानीही सॉमरफेल्ड आदण 

मकॅ्स बॉनस याचं्या मागसदशसनानाली संशोधनाचे प्राथदमक धडे दगरवले, व दोघानीही पीएच.डी. पदवी 
संपादन केल्यानंतर बोर याच्या मागसदशसनाचा लाभ घेतला. त्यामुळे पॉलीने अणुरचनेच्या प्र्नास हात 
घातला हे एका परीने अपेदक्तच होते. त्यावळेी मान्यता पावलेली अणुरचनेदवियीची उपपत्ती त्याज्य ठरवनू 
हायझेनबगसने अणुरचनेदवियी एक नवीनच उपपत्ती मांडली तर मान्यता पावलेल्या बोर-सॉमरसेट 
उपपत्तीच्या आधारे पॉलीने आपली उपपत्ती माडंली.  

 
१९१३ साली बोरने माडंलेल्या उपपत्तीप्रमाणे हायड्रोजन अणूच्या अणु गभाभोवती एक ऋणकण 

दनरदनराळ्या वतुसळाकार प्रददक्णा करीत असतो. ऋणकणाला दफरता येणे शक्य असलेला प्रत्येक प्रददक्णा 
मागस पूणस क्रमाकंाने ओळनला जातो. अणुगभाच्या अगदी जवळचा प्रददक्णा मागस एक या आकड्याने, 
त्यानंतरचा प्रददक्णामागस दोन या आकड्याने, त्याच्या नंतरचा तीन या आकड्याने, अशा तऱ्हेने प्रददक्णा 



 
           

मागस ओळनण्याची पद्धत आहे. दोन परस्पराजवळच्या प्रददक्णा मागात दफरणाऱ्या ऋणकणाच्या ऊजेत hv 
इतका फरक असतो. h हा प्लॅकचा क्स्थराकं, v म्हणजे ऋणकणाने जास्त ऊजेच्या प्रददक्णामागातून, कमी 
ऊजेच्या त्याच्या जवळच्या प्रददक्णा मागात उडी घेतल्यास उत्सर्वजत होणाऱ्या प्रकाशाची वारंवारता आहे. 
प्रददक्णा मागाना ओळनण्यासाठी त्याना ददलेल्या क्रमाकंाना क्वाटंम क्रमाकं म्हणतात. या उपपत्तीप्रमाणे 
ऋणकणाच्या प्रददक्णा मागाचा क्वाटंम क्रमाकं सादंगतला की त्या प्रददक्णामागाची इतर सवस मादहती 
दमळते. १९२६ मध्ये सॉमरफेल्डने अणुगभाभोवतालचे ॠणकणाचे प्रददक्णामागस वतुसळाकार नसून, 
इदलदिकल म्हणजे लंबवतंुळाकार आहेत व त्या लंबवतुसळाच्या दोन केन्द्रस्थानापकैी एका केन्द्रस्थानी 
अणुगभस असतो अशी बोरच्या उपपत्तीत सुधारणा केली. 

 
जर गतीतील फरकामुळे भारामध्ये होणारा सापेक् फरक दवचारात घेतला नाही तर ज्या 

लंबवतुसळाकार प्रददक्णमागांचे मुख्य अक् समान आहेत, त्या लंबवतुसळाकार प्रददक्णामागात दफरणाऱ्या 
ऋणकणाची सरासरी ऊजा समान असते हे गदणताने दानवता येते. तसेच अशा लंबवतंुळाकार 
प्रददक्णामागात दफरणाऱ्या ऋणकणाची ऊजा, त्या लंबवतंुळाच्या मुख्य अक्ाएवढा ज्याचा व्यास आहे, त्या 
वतंुळात दफरणाऱ्या ऋणकणाच्या ऊजेइतकी असते. नरे म्हणायचे म्हणजे ज्यावळेी लंबवतंुळाचे मुख्य व 
दुय्यम अक् एकमेकासमान असतात त्यावळेी लंबवतंुळाचे साध्या वतंुळात रुपातंर होते. 
अणुगभाभोवतालच्या प्रददक्णामागात दफरणाऱ्या ऋणकणाचा वगे अदतशय मोठा असल्याने त्या वगेामुळे 
त्या ऋणकणाच्या भारात होणारा फरक लक्ात घ्यावा लागतो, आदण दशवाय लंब वतंुळाकार 
प्रददक्णामागात दफरत असता व वतंुळाकार प्रददक्णामागात दफरत असता, ऋणकणाची ऊजा समान असत 
नाही. लंबवतंुळाकार प्रददक्णामागाच्या मुख्य अक्ाचे दुय्यम अक्ाशी असणारे प्रमाण नूप जास्त असता, 
लंबवतंुळाकार व वतंुळाकार प्रददक्णामागातील ऋणकणाचं्या ऊजेतील फरक, प्रददक्णामागाच्या मुख्य 
अक्ाचे दुय्यम अक्ाशी असणारे प्रमाण नूप कमी असता, वतंुळाकार व लंबवतंुळाकार प्रददक्णा मागातील 
ऋणकणाच्या ऊजेतील फरकाहून जास्त असतो.  

 
बोरने कक्ल्पलेल्या वतुसळाकार प्रददक्णामागाना एक, दोन, तीन असे क्वाटंम क्रमाकं ददले आहेत. 

त्याचं्या सहायाने हायड्रोजनचा सवससाधारण वणसपट समजतो प्रकवा त्या वणसपटाचे सवससाधारण स्पष्टीकरण 
देता येते. परंतु वणसपटातील सवस सूक्ष्म रेिाचें स्पष्टीकरण बोरच्या वतंुळाकार प्रददक्णामागाच्या क्वाटंम 
क्रमाकंावरून देता येत नाही. वतंुळाकार प्रददक्णामागाऐवजी त्याचं्या व्यासाशी ज्याचें मुख्य अक् समान 
आहेत असे लंबवतंुळाकार प्रददक्णामागस मान्य केले तर हायड्रोजनच्या वणसपटातील सूक्ष्म रेिाचें स्पष्टीकरण 
देता येते. ऋणकणाने जास्त ऊजेच्या प्रददक्णा मागातून कमी ऊजेच्या प्रददक्णामागात उडी घेतली तर 
प्रकाश उत्सजसन होते आदण वणसपटात रेिा दमळतात याचा अथस दोन प्रददक्णा मागातील ऊजा फरकाना 
काही ठरादवकच मूल्ये असणे शक्य आहे. हे सूक्ष्म ऊजाफरक दानवण्यासाठी प्रददक्णामागांच्या मुख्य 
अक्ाच्या क्वाटंम क्रमाकंाबरोबर दुसरा एक क्वाटंम क्रमाकं देतात. हा दुसरा क्वाटंम क्रमाकं प्रददक्णामागांच्या 
मुख्य अक्ाचे, दुय्यम अक्ाशी असणारे प्रमाण सागंतो. या दुसऱ्या k क्रमाकंाचे मूल्य १ पासुन n पयसन्त (n हा 
पदहला प्रकवा प्रमुन क्वाटंम क्रमाकं) कोणत्याही पूणस क्रमाकंात सागंता येते. फक्त k चे मूल्य शून्य असू शकत 
नाही. k चे मूल्य शून्य आहे असे म्हटले तर त्याचा अथस तेथे लंबवतंुळाऐवजी त्याच्या मुख्य अक्ाच्या लाबंीची 
व अणुगभातून जाणारी सरळ रेिा आहे. ॠणकण अणगुभातून अलीकडे पलीकडे जाऊ शकणार नाही. 
त्यामुळे k = 0 असे म्हणणे चूक ठरेल. k चे मूल्य n इतके असल्यास लंब वतंुळाचा मुख्य अक् त्याच्या दुय्यम 
अक्ाइतका आहे. त्याचा अथस तेथे लंबवतंुळ नसून साधे वतुसळ आहे. आता सादंगतलेल्या n क्वाटंम क्रमाकंाला 
मुख्य प्रकवा एकंदर क्वाटंम क्रमाकं म्हणतात आदण k ला ॲदझमथल क्वाटंम क्रमाकं म्हणतात. 



 
           

अणूच्या वणसपटातील रेिा चुंबकीय के्त्राच्या पदरणामामुळे दुभगंतात प्रकवा मूळच्या एका रेिेच्या 
दोन तीन रेिा होतात. या पदरणामाला झीमन पदरणाम म्हणतात झीमन पदरणाम का घडून येतो हे 
सागंण्यासाठी n व k या क्वाटंम क्रमाकंाच्या जोडीला एक दतसरा क्वाटंम क्रमाकं सागंतात. अणुगभाभेवती 
ऋणकण सारना प्रददक्णा घालत राहाण्याने, अणुगभाभोवती दवदु्यतप्रवाह लंबवतंुळाकार प्रकवा वतंुळाकार 
मागाने सतत चालू राहतो. त्यामुळे त्या प्रददक्णामागांच्या पातळीशी काटकोन करणाऱ्या ददशते चुंबकीय 
के्त्र दनमाण होते. ज्यावळेी बाय चुंबकीय के्त्राचा अणूवर पदरणाम घडवनू आणला जातो त्यावळेी हे बाय 
चुंबकीय के्त्र ऋणकणाच्या प्रददक्णामुळे दनमाण झालेल्या चुंबकीय के्त्राला आपल्याच ददशते ओढण्याचा 
प्रयत्न करते. त्या उलट अणुगभाभोवती सतत प्रददक्णा करणारा ॠणकण आपला मूळचा प्रददक्णामागस 
बदलायला तयार नसतो. कोणत्याही प्रकारच्या बदलाला त्याचा दवरोध असतो बाय चुंबकीय के्त्रामुळे घडू 
पाहाणारा बदल आदण त्या बदलास ॠणकणाकडून होणारा दवरोध याचं्या परस्परावरील पदरणामामुळे 
ऋणकणाच्या प्रददक्णामागांच्या पातळीत आंदोलने दनमाण होतात. त्यामुळे ऋणकणाच्या प्रददक्णामागांच्या 
पातळीशी काटकोनात असणारी व अणुगभापासून काढलेली रेिा, बाय चुंबकीय के्त्राच्या ददशभेोवती 
शकं्वाकार दफरते. या दतसऱ्या क्वाटंम क्रमाकंाला चुंबकीय क्वाटंम क्रमाकं म्हणतात व तो क्रमाकं m या 
अक्राने दानवतात. वर सादंगतलेल्या शकूंचा कोन या क्रमाकंाने समजतो व त्या कोणाला काही ठरादवकच 
मुल्ये असतात. m चे मुल्य - (n - १) पासून + (n - १) पयसन्त काहीही, पण पूणांकात असते. त्या मूल्यात 
शून्याचाही समावशे असतो. बाय चुंबकीय के्त्राची ददशा आदण अणुगभाभोवती दफरणाऱ्या ऋणकणामुळे 
दनमांण होणाऱ्या चुंबकीय के्त्राची ददशा परस्पर दवरुद्ध असताना m चे मूल्य ऋण असते. बाय चुंबकीय के्त्र 
चालू नसताना, अणूच्या ऊजापातळ्या एकमेकात दमसळून जातात. त्यावळेी त्या पातळ्या degenerate 
झाल्या प्रकवा नाश पावल्या असे म्हणतात. ऊजां पातळ्या degenerate झाल्या नसत्या प्रकवा नाश झाल्या 
नसल्यास n2 इतके प्रददक्णामागस अणुगभाभोवती दफरायला ऋणकणाला उपलब्ध असतात. 

 
हायड्रोजनच्या वणसपटात दमळणाऱ्या रेिाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण क्वांटम उपपत्तीने देता येते. 

हायड्रोजन अणूमध्ये एकच ऋणकण असून, त्याला शक्य असलेल्या प्रददक्णामागापैकी कोणत्याही एका 
मागात तो दफरत असतो. अणूमध्ये एकाहून अदधक ॠणकण असल्यास, बऱ्याचशा प्र्नाचें दनराकरण 
कराव ेलागते. अणुगभाभोवतालच्या प्रददक्णामागात ते ऋणकण कसे दवभागले गेले आहेत ? सूयाभोवती 
दफरणाऱ्या ग्रहाचं्या कक्ा एकमेकापासून जशा दूर दूर आहेत त्याप्रमाणे अणगुभाभोवती दफरणाऱ्या 
ऋणकणाचं्या कक्ा परस्परापासून दूर दूर आहेत का? की अणुगभापासूनच्या अगदी नदजकच्या 
प्रददक्णामागात ते ऋणकण एक गट करून दफरत आहेत ? 

 
ऋणकण अणुगभाभोवती दनरदनराळ्या प्रददक्णामागात कसे दवभागले गेले आहेत या दवियीची 

उपपत्ती माडंताना बऱ्याच गोष्टी दवचारात घ्याव्या लागतात. मुख्यत्व े करून मलूतत्वाचंी आवतसनसरणी 
दवचारात घेऊन, अणुगभाभोवतालच्या ऋणकणाचं्या दवभागणीचा दवचार करावा लागतो. मूलतत्वाचं्या 
सध्याच्या आवतसनसारणीत, मूलतत्व े अणुक्रमाकंाप्रमाणे माडंलेली असतात. काही थोडी वैयदक्तक 
उदाहरणे सोडून, अणुक्रमाकंाप्रमाणे माडंणी अणुभाराप्रमाणे केलेल्या माडंणीशी दमळतीजुळती असते. 
आवतसनसारणीत आठ गट असतात व एकोदणस अणुक्रमाकंाच्या म्हणजे पोटॅदशयमच्यानंतर येणारी मूलतत्व े
दोन दोन उपगटात दवभागलेली असतात. एका गटातली प्रकवा उपगटातली मूलतत्व े रासायदनक 
गुणधमाच्या बाबतीत व दवशिेे करून त्याचं्या सयुंज्यतेत प्रकवा दुसऱ्या मूलतत्त्वाशी संयोग करण्याच्या 
शक्यतेत दवलक्ण साधम्यस दानवतात. १ अ गटामध्ये हायड्रोजन व अल्कली धातंूचा समावशे होतो व त्या 
सवस मूलतत्वाचंी संयुज्यता एक आहे. ८ वी गटामध्ये हेदलयम व इतर सुस्त वायूंचा समावशे होतो व त्या 



 
           

सवाची सयुंज्यता शून्य आहे. पदहल्या आवतसनामध्ये (आवतसनसारणीतील पदहली आडवी रागं) फक्त 
हायड्रोजन आदण हेदलयमचा समावशे होतो. दुसरे दतसऱ्या अणुक्रमाकंाच्या दलदथयमने सुरू होते आदण दहा 
अणुक्रमाकंाच्या दनऑनने सपंते-दतसरे आवतसन अकरा अणुक्रमाकंाच्या सोडीयमने सुरू होते व अठरा 
अणुक्रमाकंाच्या आगसनने सपंते. या पुढच्या दोन आवतसनामध्ये प्रत्येकी अठरा मलूतत्व े आहेत. आठ-अ 
उपगटातली तीन मुलतत्व े झाल्यानंतर, सहाव े आवतसन सुरु होते. या सहाव्या आवतसनात पंधरा दुर्वमळ 
मृदत्तका धरुन (अणुक्रमाकं ५७ ते ७१) एकंदर व बत्तीस मलूतत्व ेआहेत.  

 
अणूतील सवात बाहेरच्या कके्तील ऋणकणाचं्या प्रकवा संयुज्यता ऋणकणाचं्या सख्येवर 

मूलतत्त्वाचंी सयुंज्यता अवलबून असते. अणूतील बाहेरच्या कके्मध्ये जास्तीत जास्त आठ ऋणकण 
असतात. एक संयुज्यता असलेल्या सोडीयमच्या सवात बाहेरच्या कके्मध्ये एक ऋणकण असतो. 
कॅक्ल्शयमच्या सवात बाहेरच्या कके्त दोन ऋणकण असतात व त्याची सयुंज्यता दोन असते. शून्य 
संयुज्यता असणाऱ्या आगसनच्या सवात बाहेरच्या कके्त आठ ऋणकण असतात. तीन दकवा पाच सयुंज्यता 
असणाऱ्या फॉस्फरसच्या सवात बाहेरच्या कके्मध्ये पाच ऋणकण असतात. या संयुज्यता ऋणकणाचं्या 
संख्येत तीन दमळवल्यास बरेीज आठ होत असल्यानं फॉस्फरसची संयुज्यता तीन असते. फॉस्फरसच्या 
पाच सयुंज्यता ऋणकणामुळे त्याची सयुंज्यता पाच असते हे वगेळे सागंायला नको. फल्युओरीनला सात 
संयुज्यता ऋणकण असतात. त्या ऋणकणाचं्या सखं्येत एक दमळदवल्यास बेरीज आठ होत असल्याने, 
फल्युओदरनची सयुंज्यता एक आहे. आवतसनातील प्रत्येक मलूतत्त्वाच्या अणुगभाला, त्याच्या लगेच 
आधीच्या मुलतत्त्वाच्या अणुगभाहून एक एकक दवदु्यतभार अदधक असतो. (मूलतत्त्वाचा अणुक्रमाकं 
अणुगभावरील दवदु्यतभाराच्या एकक संख्येइतका असतो.) आदण ॠणकणसंख्या एकाने अदधक असते. 
आवतसन सारणीतील पदहल्या मलूतत्त्वामध्ये म्हणजे हायड्रोजनमध्ये एक सयुंज्यता ऋणकण असतो व 
त्याची संयुज्यता एक असते. हेदलयममध्ये ऋणकण आहेत, पण त्याची संयुज्यता शून्य आहे. दतसरे 
मूलतत्त्व दलदथयम. त्यामध्ये तीन ऋणकण आहेत व त्याची संयुज्यता हायड्रोजनप्रमाणे एक आहे. अशा 
रीतीने अणुगभाभोवतालच्या ॠणकण संख्येत एक एकक दमळवत, आपण अकरा ॠणकण व एक 
संयुज्यता असलेल्या सोडीयमपयसन्त येतो. चवर्थया व पाचव्या आवतसनामध्ये, शून्य सयुंज्यता असण्यासाठी 
अठरा ऋणकण अणुगभाभोवतालच्या ऋणकणसंख्येत दमळवाव ेलागतात. सहाव्या आवतसनात मात्र, याच 
कायासाठी बत्तीस ऋणकण लागतात. दनरदनराळ्या आवतसनातील ऋणकणाचंी संख्या लक्ात घेता, 
अणुगभाभोवतालच्या अणूच्या कवच्यामध्ये ऋणकणाचंी काही तरी व्यवक्स्थत माडंणी असावी असे वाटते. 

 
क्दकरण वणसपटाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी, अणुगभाभोवतालच्या अणूच्या कवचामध्ये काही 

ठरादवक ॠणकणसखं्या असते असे डब्ल्यू. कसेलने १९१७ साली सुदचवले. (१९१० साली औिधातील 
शोधासाठी नोबले पादरतोदिक दमळदवणाऱ्या अे. कॅसेलचा हा मुलगा.) असे सुचदवण्यात कॅसेलच्या 
म्हणण्याप्रमाणे अणुगभाभोवती कवचानंी माडंणी झालेली असते. काही तरी कारणाने, अणूच्या पदहल्या 
कवचातून एका ऋणकणाचे उत्सजसन झाले तर त्या कवचाच्या बाहेरच्या कवचातून एक ऋणकण त्या 
उत्सर्वजत ॠणकणाची जागा घेण्यासाठी पदहल्या कवचात प्रवशे करतो, व त्यामुळे एक रेिा (k) वणसपटात 
दमळते. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या कवचातून उत्सर्वजत झालेल्या ऋणकणाची जागा घेण्यासाठी त्याच्या बाहेरच्या 
कवचातून एका ऋणकणाने दुसऱ्या कवचात प्रवशे केला तर एक L रेिा वणसपटात दमळते. पदहल्या, 
दुसऱ्या, दतसऱ्या कवचाला कॅसेलने K, L, M कवचे अशी नाव ेददली आहेत. कॅसेलने ऋणकण कवचाना 
ठेवलेली K, L, M, N हीच नाव ेअद्यापीही वापरली जातात. १९२४ मध्ये इ.सी. स्टोनरने आवतसनसारणीच्या 
काही वैदशष्ठाचें स्पष्टीकरण देण्यासाठी उपकवचाचंी कल्पना पढेु माडंली. कवचामध्ये ऋणकणाचंी सखं्या 



 
           

काही ठरादवक झाल्यावर, त्या कवचात आणनी ॠणकण का असू नयेत व सवात आतल्या k कवचामध्ये 
म्हणजे हेदलयम अणूच्या कवचामध्ये फक्त दोनच ऋणकण का असावते हे प्र्न अनुत्तदरतच रादहले. 

 
अणुरचनेदवियीच्या बोर-सॉमरफेल्ड उपपत्तीने सुद्धा अणूच्या वणसपटादवियीच्या दोन मुद्द याचें 

स्पष्टीकरण ददले नव्हते. अल्कली धातूच्या वणसपटातील रेिामादलकामध्ये दोन रेिा एकत्र असल्याचे कारण 
व अनपेदक्त झीमन पदरणाम याबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण ददले नव्हते. दृ्य प्रकाश वणसपट क्दकरण 
वणसपटाहून दभन्न आहे. दृ्यप्रकाशवणसपट संयुज्यता ऋणकणामुळे दमळतो, तर क्दकरणवणसपट आतील 
ऋणकणामुळे दमळतो. अल्कली धातूला फक्त एकच संयुज्यता ॠणकण प्रकवा दृ्यप्रकाशवणसपटास 
कारणीभतू होणारा एकच ऋणकण असतो. तरीसुध्दा त्याचं्या वणसपटात दोन दोन रेिा एकच असतात. 
उदाहरणाथस सोडीयमच्या वणसपटात दोन तीन रेिा जवळ जवळ आढळतात. अनपेदक्त झोमन पदरणामामध्ये 
कमी शदक्तमान चुंबकीय के्त्रामुळे वणसपटातील एका रेिेपासून नेहमी सारख्या तीन रेिा न दमळता जास्त 
रेिा दमळतात. चुंबकीय के्त्राचे सामर्थयस वाढदवत गेल्यास वणसपटातील मूळच्या एका रेिेपासून तयार 
झालेल्या दनरदनराळ्या रेिा एकमेकात दमसळून, नेहमीच्या तीन रेिा दमळतात. ही घटना पदपन व बेक 
याचं्या प्रथमतः लक्ात आल्याने दतला पदपन-बेक पदरणाम असे म्हणतात. या अनपेदक्त झीमन पदरणामाचे 
ए लॅन्डे याने अगदी तपशीलवार पदरक्ण केले असून, अल्कली धातूच्या वणसपटात दोन दोन रेिा एकत्र का 
असतात याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अणूच्या चुंबकीय क्वाटंम क्रमाकंाचे मूल्य पूणांकात न 
देता अधसपूणांकात ददले तर अल्कली धातूच्या वणसपटात दोन दोन रेिा एकत्र का असतात याचे स्पष्टीकरण 
दमळते असे ए लॅन्डेचे म्हणणे आहे. 

 
या दोन्ही प्र्नासंबधंी पॉलीने जे संशोधन केले, त्या सशंोधनाच्या आधारे पॉलीने आपल्या दवदशष्ट 

तत्त्वाचंी माडंणी केली. मान्यता पावलेल्या चुबंकीय क्वाटंम क्रमाकंात बदल करण्याऐवजी त्याने मूळच्या 
तीन क्वाटंम क्रमाकंात (K L व M मध्ये) आणनी एका क्वाटंम क्रमाकंाची भर घातली. या चवर्थया क्वाटंम 
क्रमाकंाला दोहोपैकी एकच मूल्य असणे शक्य आहे. या चवर्थया क्वाटंम क्रमाकंाला दोन मूल्ये का याचे 
रासायदनक स्पष्टीकरण देता येत नाही. या चवर्थया क्वाटंम क्रमाकंाचा उल्लेन पॉलीने आपल्या नोबेल 
व्याख्यानात केला आहे. १९२५ मध्ये उलेन बेक आदण गौडद्मर यानी ॠणकणदफरकीची कल्पना माडंली 
आदण पॉलीने कक्ल्पलेला अणूचा चवथा क्वाटंम क्रमाकं क्स्पन प्रकवा दफरकी क्रमाकं झाला. हा दफरकी 
क्रमाकं S या अक्राने दानवतात, व त्याचे मूल्य + ½ प्रकवा - ½ असते. स्वताभोवती दफरणाऱ्या 
ॠणकणाला घूणसनी कोनीय संवगे असतो. त्यावर दवदु्यतभार असल्याने तो अदतशय सूक्ष्म चुंबकासारना 
असतो. म्हणून ॠणकणाच्या दफरकीमुळे प्रददक्णा मागाच्या प्रकवा कके्च्या कोनीय सवंगेात फरक पडतो. 
अणूच्या K या ॲदझमथल क्वाटंम क्रमाकंाचा कके्च्या कोनीय संवगेाशी सबंंध आहे. त्यामुळे K + ½ आदण K 
- ½ याशी तरनुरूप अशा दोन उजा पातळ्या दमळतात आदण त्या दोन उजा पातळ्यामध्ये अल्कली धातूच्या 
वणसपटात जोडीजोडीने असणाऱ्या रेिाचें स्पष्टीकरण येते. ऋणकणाच्या प्रददक्णा मागातील गतीमुळे 
दनमाण होणाऱ्या चुंबकीय पदरणामाच्या जोडीला ऋणकणाच्या दफरकीमुळे दनमाण होणारा चुंबकीय 
पदरणाम याचा एकत्र दवचार करावा लागतो आदण यामध्ये अनपेदक्त झीमन पदरणामाचे स्पष्टीकरण येते. 
अणूला चार क्वाटंम क्रमाकं देण्याची कल्पना पॉलीने माडंली, त्यावळेी त्यातील चवर्थया क्वाटंम क्रमाकंाचा 
काही दवदशष्ट गुणधमाशी संबधं आहे असे त्याने कक्ल्पलेले नव्हते. त्या चवर्थया क्वाटंम क्रमाकंाला दोन मूल्ये 
असू शकतात एवढीच जोड त्याला मूळ उपपत्तीत करायची होती. अणूच्या m उजापातळीची दवभागणी 
करण्यासाठी या चवर्थया क्वाटंम क्रमाकंाचा चुंबकीय क्वाटंम क्रमाकंाशी काही तरी सबंंध आहे ही गोष्ट मात्र 
त्यात कुठे तरी अदभपे्रत होती. 



 
           

पॉलीचे अपवजसनत्व थोडक्यात पुढे ददल्याप्रमाणे माडंले जाते. एका अणतूील कोणत्याही दोन 
ऋणकणाचे चारही क्वाटंम क्रमाकं एकमेंकाशी समान असणार नाहीत. पॉलीने हीच गोष्ट जरा वगेळ्या 
प्रकारे माडंली आहे. कोणत्याहंी ऱ्हास न पावलेल्या उजापातळीमध्ये एक ऋणकण आल्यावर ती संपूणसपणे 
भरून जाते. ती मध्ये दुसरा ॠणकण येणे शक्य नाही. त्याचा अथस ज्या पातळीच्या प्रकवा प्रददक्णामागाच्या 
दवदनदेंशासाठी चार क्वाटंम क्रमाकं सागंाव े लागतात. त्या उजा पातळीमध्ये प्रकवा प्रददक्णामागामध्ये 
एकाहून अदधक ॠणकण असणे शक्य नाही. 

 
पॉलीच्या संशोधनाची ही पार्श्सभमूी समजावनू घेतल्यानंतर, आता पॉलीच्या नोबले व्याख्यानाकडे 

वळायला हरकत नाही.  
 
“अपवजसन तत्वाच्या शोधाचा इदतहास माझ्या दवद्याथींदशपेासून सुरू होतो. मी म्युदनच दवद्यापीठात 

दशकत असता, प्रोफेसर यानी मला अणुरचनेची तोंड ओळन करून ददली. पारंपादरक भौदतकीशास्त्राच्या 
दृष्टीने त्यानी माडंलेल्या कल्पनामध्ये नूप नादवन्य व चमत्कादरकपणा होता. पारंपादरक पध्दतीने दवचार 
करणाऱ्या कोणाही भौदतकशास्त्राज्ञाला त्या कल्पना ऐकून धक्का बसावा अशा त्या कल्पना होत्या. बोरने 
माडंलेली क्वाटंम उपपतीची मूलभतू आधारतत्व ेऐकल्यावर मला तो धक्का दवशिे जाणवला. त्यावळेी कृती-
पुंजादवियीच्या अवघड प्र्नाचा दवचार दोन प्रकारे केला जायचा. पारंपादरक यंत्रशास्त्र आदण वैदु्यती 
गतीशास्त्र क्वाटंमच्या भािेत कसे माडंायचे व समजावनू द्यायचे हे शोधून, नव्या कल्पनाना ठाकठीक व 
व्यवक्स्थत स्वरूप द्यायचे म्हणजे त्या कल्पनापासून तकस शुध्द सामान्य दसध्दातं काढायचे हा त्या 
प्र्नादवियी दवचार करण्याचा एक मागस होता. बोरने अनुरूपता तत्व माडंले तो प्रयत्न पदहल्या प्रकारचा 
होता. अणूच्या गतीचा एकंदरीत दवचार करता, अक्ण्वक यंत्रशास्त्राची कोणतीही पध्दत सरते शवेटी 
पारंपादरक यतं्रशास्त्रात बसते, असे बोरचे अनुरूपता तत्व सागंते. सॉमरफेल्डने या प्र्नाचा वगेळ्या प्रकारे 
दवचार केला आहे. वणसपटातील रेिा पूणांकाशी संबंदधत पध्दतीने माडंण्याचं्या त्याने प्रयत्न केला. दोन्ही 
प्रकारच्या प्रयत्नाचंा माझ्यावर पदरणाम झाला. मूलतत्वाचंा आवतसनात असणाऱ्या २, ८, १८, ३२ इत्यादी 
मूलतत्वाचं्या संख्याचंा नूप उहापोह त्यावळेी म्युदनचमध्ये होत होता. स्वीडनमधील भौदतकीशास्त्रज्ञ 
राइडबगस याचं्या म्हणण्याप्रमाणे आवतसनातील २, ८, १८, ३२ इत्यादी संख्या 2n2 या सूत्रात बसण्यासारनी 
आहेत व n ला क्रमाने १, २, ३, ४ अशी मूल्ये ददल्यास अवतसनातील मलूतत्वाची सखं्या दमळते. सॉमरफेल्ड 
आठ या सखं्येस दवशिे महत्व देत होते व त्यानी चौकोनी घनाचे आठ कोपरे आदण आवतसनातील आठ ही 
संख्या याचंा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. 

 
नील्स बोर याचं्याशी माझी प्रथमतः गाठ पडली तेव्हापासून माझ्या वैज्ञादनक जीवनाचे एक नवीन 

पवस सुरू झाले. १९२२ मध्ये त्यानी गॉदटन्जेन येथे मलूतत्त्वाचंी आवतसनसारणी या दवियी आपण केलेल्या 
संशोधनाबद्दल एक व्याख्यानमाला गंुफली, त्यावळेी आम्हा दोघाचंी भेट झाली. गोल प्रमाणबध्द अक्ण्वक 
प्रदतकृतीच्या सहाय्याने, अणचूी माध्यदमक कवचे कशी तयार होतात आदण दुर्वमळ मृदतकाचें गुणधमस साधम्यस 
कसे सागंता येते या गोष्टी बोरच्या मताने प्रगतीदशसक होत्या. अणूमधील सवस ऋणकण त्याच्या सवात 
आतल्या कवचामध्ये का अतंभूसत नाहीत हा एक मूलभतू प्र्न आहे असे बोरने या आधीच्या संशोधनात 
दानवले होते. गॉप्रटजेन येथे ददलेल्या व्याख्यानात, त्यानी दवशिेे करून हेदलयम अणू तयार झाल्यावर, k 
कवचामध्ये आणनी ऋणकण येऊ शकत नाहीत व दतसरा ॠणकण येऊ शकत नाहीत व दतसरा ॠणकण 
अणूमध्ये आल्यावर, नवीन कवच सुरू होते, एकत्र प्रकवा एका दवचारपातळीवर नवीन कवच सुरू होते, 
एकत्र प्रकवा एका दवचार पातळीवर न आणता येणाऱ्या हेदलयमच्या दोन वणसपटाचंा परस्पर संबंध, ऑथोपॅरा  



 
           

आदण हेदलयमचा वणसपट इत्यादी गोष्टीवर भर ददला. तथादप या सवस घटनाचें समाधानकारक स्पष्टीकरण 
पारंपादरक यतं्रशास्त्राच्या आधारे देता येत नव्हते. त्या व्याख्यानात व त्यानंतरच्या वाददववादात कवचांची 
पदरपूती कशी होते हे सागंणारे स्पष्टीकरण शोधण्याचा बोर प्रयत्न करीत असत, सॉमरफेल्डच्या दृष्टीने 
ऋणकणाचं्या आठ या संख्येला दवशिे महत्व होते तर बोर आवतसनातील २ व ८ या मलूतत्त्वाचं्या संख्येला 
सारनेच महत्व देत होते. 

 
त्यानंतर १९२२ मध्ये मी बोरच्या आमंत्रणावरून कोपनहेगला गेलो. तेथे मी अनपेदक्त झीमन 

पदरणामाचे स्पष्टीकरण शोधण्याचा प्रयत्न केला. चुंबकीय के्त्रामुळे वणसपटातील एका रेिेतून तीन रेिा 
दनमाण होतात. पण कमी सामर्थयसवान चुंबकीय के्त्र वापरल्यास, वणसपटातील एका रेिेपासून तीनाहून 
अदधक रेिा दनमाण होतात. ही घटना नेहमीच्या झीमन पदरणामाहून दभन्न असल्याने त्यास अनपेदक्त झीमन 
पदरणाम म्हणतात. एकीकडे या अनपेदक्त झीमन पदरणामाने दमळणाऱ्या रेिा साध्यासुध्या दनयमात बसवता 
येत होत्या. वणसपटातील एका रेिेतून दनघालेल्या अनेक रेिाचं्या अभ्यासाने वणसपटपदाचें दवभाजन कसे 
करता येते हे लॅन्डेने दानवले आहे. लॅन्डेने ददलेल्या स्पष्टीकरणात, चुंबकीय क्वाटंम क्रमाकंाना अधसपूणस 
क्रमाकं देऊन, अल्कली धातूच्या वणसपटात जोडीजोडीने आढळणाऱ्या रेिाचें स्पष्टीकरण दवशिे मूलभतू 
स्वरुपाचे आहे. अणूची यादंत्रक प्रदतकृती तयार करण्यात आली होती. पण तीवरून वणसपटातील रेिाचें 
अनपेदक्त दवभाजन समजावनू सागंता येत नव्हते. कारण ऋणकणदवियीच्या सवससाधारण कल्पनाना, 
पारंपादरक उपपत्ती लावली काय की क्वाटंम उपपती लावली काय, चुंबकीय के्त्रामुळे वणसपटातील एका 
रेिेतून तीन रेिा दमळाव्यात असेच उत्तर येत होते. त्यावळेी दोन अडचणीना एकाच वळेी तोंड द्याव ेलागत 
होते, असे आता समजून आले आहे. कोणतीही यादंत्रक प्रदतकृती क्वाटंम उपपतीत कशी बसवायची हे 
माहीत नव्हते. पारंपादरक यतं्रशास्त्राचा उपयोग करुन क्स्थर क्वाटंम पदरक्स्थतीचे वणसन करण्याचा प्रयत्न 
होत होता व तो अयशस्वी ठरत होता. दुसरी अडचण अशी होती की बाय चुंबकीय के्त्रामुळे अणूच्या 
वणसपटातील रेिाचं्या अनपेदक्त दवभाजनाचे स्पष्टीकरण ज्याच्या आधारे देता येईल अशा प्रकारची, 
पारंपादरक कल्पनेत बसणारी, अणूची प्रदतकृती त्यावळेी माहीत नव्हती. त्यामुळे माझ्याकडे सोपवलेल्या 
प्र्नाचे म्हणजे अनपेदक्त झीमन पदरणामाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण मला देता येईना. तरी पण अदतशय 
सामर्थयसशाली चुंबकीय के्त्राचा अणूच्या वणसपटातील रेिावर होणाऱ्या पदरणामादवियीच्या लॅन्डेच्या 
दनष्ट्किाचे सामान्यीकरण मी केले. पदपन बेक पदरणामाच्या अभ्यासाने हे सामान्यीकरण करणे सोपे गेले. 
संशोधनाच्या सुरवातीला केलेल्या या कामामुळे मला अपवजसन तत्त्व शोधून काढता आले. 

 
१९२३ मध्ये हॅम्बगस दवद्यापीठाला परतल्यानंतर, मूलतत्वाचं्या आवतसनसारणीसबंधंी मी एक 

व्याख्यान ददले. त्या दवद्यापीठातील माझ्या अध्यापकीय जीवनाची सुरवात मी त्या व्याख्यानाने केली. त्या 
व्याख्यानात ज्या गोष्टी मी सादंगतल्या, त्यानी माझे समाधान झाले नाही, कारण अणुगभाभोतालच्या 
कवचामध्ये काही ठरादवक ॠणकण आल्यानंतर, अदधक ऋणकण त्यामध्ये का येऊ शकत नाहीत यांचे 
समाधनकारक उत्तर माझ्यापाशी नव्हते. कवचामध्ये ठरादवक ॠणकणसंख्या असण्याचा आदण अणूच्या 
रचनेदवियीची उपपत्ती याचंा काही तरी जवळचा संबधं असला पादहजे असे राहून राहून वाटत होते. तेव्हा 
आवतसनसारणीत आढळून येणाऱ्या काही साध्या साध्या गोष्टीची मी कस्सून तपासणी केली. अल्कली 
धातंूच्या वणसपटातील रेिा जोडीजोडीने का असतात हे शोधण्याचा मी प्रयत्न केला. त्यावळेी मान्य 
असलेल्या कल्पनाप्रमाणे अणूच्या अतंभागाच्या अदवनाशी कोनीय संवगेामुळे, अल्कली धातूच्या वणसपटात 
जोडीजोडीने रेिा दमळतात असे स्पष्टीकरण दमळाले. 

 



 
           

१९२४ मध्ये मी एक नवीन कल्पना सुचवली. ॠणकणाला एक नवीन क्वाटंम औपपदत्तक गुणधमस 
असतो असे मानाव.े या क्वाटंम गुणधमाला दोन मूल्ये असणे शक्य आहे व त्या गुणधमाचे रासायदनक वणसन 
देता येणार नाही असे मी ही कल्पना माडंताना म्हटले. त्यावळेी स्टोनर या इंग्रज भौदतकीशास्त्रज्ञाचा एक 
संशोधन दनबंध झाला. या सशंोधनदनबधंात त्याने ॠणकणाचंी उपगटामध्ये वगींकरण करण्याच्या पध्दतीत 
सुधारणा सुचवली होती. त्यादशवाय त्याने एक महत्वाचे दवधान केले होते. 

 
प्रमून क्वाटंम क्रमाकंाचे एक ठरादवक मूल्य असता, बाय चुबंकीय के्त्राच्या पदरणामानाली 

अल्कली धातूच्या वणसपटातील एका ऋणकणाच्या उजां पातळ्याची संख्या, त्या प्रमून क्वाटंम क्रमाकंाशी 
अनुरूप अशा सुप्त वायुच्या बदं कवचातील ॠणकणाचं्या संख्येइतकी असते. 

 
सामर्थयसशाली चुंबकीय के्त्रामध्ये दमळणाऱ्या वणसपटरेिाचें केलेल्या वगीकरणाच्या आधारे, अपवजसन 

तत्त्वाची माडंणी माझ्या मनपक्ुसमोर नीटपणे आली. त्या तत्त्वाची मलूभतू कल्पना थोडक्यात अशी माडंता 
येईल. प्रत्येक ऋणकणाला चार क्वाटंम क्रमाकं देऊन, कोणतीही ऊजापातळी नष्ट होणार नाही याची 
काळजी घेऊन, ॠणकणाचंी उपगटामध्ये दवभागणी करीत गेल्यास, उपगटातील गोंधळात टाकणाऱ्या 
दनरदनराळ्या संख्याऐवजी, उपगटात सरतेशवेटी एक ऋणकण असतो असे समजून येते. संपूणसपणे 
अदवनाशकारी ऊजा पातळीमध्ये एक ऋणकण आल्यावर, ती ऊजा पातळी आणनी ऋणकणाच्या प्रवशेाला 
बंद असते. म्हणजे त्या पातळीवर एकाहून अदधक ऋणकण येणे शक्य नसते. या आधारतत्त्वादवरूद्ध 
असणारी कोणतीही पदरक्स्थती वज्यस समजली पादहजे. या अपवजसन तत्त्वाची माडंणी व दतच्यावरचे भाष्ट्य, 
मी १९२५ साली हॅम्बगसमध्ये प्रथमतः केले. ते अपवजसन तत्त्व त्यावळेी भौदतकीशास्त्रज्ञाना समजावनू देण्यात 
एक अडचण होती व तीमुळे ते चटकन मान्य झाले नाही. ऋणकणाला चतुथस श्रेणीचे स्वातंत्र्य देण्याचे ते 
तत्त्व प्रदतकृतीच्या सहाय्याने समजावनू देत येत नव्हते. ॠणकणाला दफरकी असते हे उलेनबेक आदण 
गौडद्मट यानी दानवनू ददल्याने, अपवजसन तत्त्व समजावनू देण्याची माझी अडचण दूर झाली. 
ॠणकणाला दफरकी असते या कल्पनेमुळे अनपेदक्त झीमन पदरणामाचे स्पष्टीकरण देता आले. एका 
ॠणकणाचा दफरकी क्वाटंम क्रमाकं ½ आहे आदण ॠणकण साध्या प्रददक्णामागात असताना, त्याच्या 
कके्च्या क्रमाकंाच्या दुप्पट मूल्य, चुंबकीय मोमेन्ट भादगले यादंत्रक कोनीय संवगे याच्या अपूणांकाचे असते 
असे म्हणून अनपेदक्त झीमन पदरणामाचे स्पष्टीकरण देता येऊ लागले. या वळेेपासून अपवजसन तत्त्व आदण 
ॠणकणाला दफरकी असते यांचा अगदी जवळचा संबधं आहे. ॠणकणाला दफरकी असते या कल्पनेच्या 
पारंपादरक यादंत्रकी प्रवृत्तीमुळे या कल्पनेच्या अचुकतेबद्दल माझ्या मनात संशय होता. सरतेशवेटी 
थॉमसनने वणसपटातील रेिा कोठपयसन्त दुभगंणार यादवियी केलेल्या गदणतामुळे, मी ती कल्पना मान्य 
केली. त्या उलट त्या कल्पनेच्या अचूकतेदवियीचा माझ्या संशय आदण पारंपादरकरीत्या वणसन करणे 
अशक्य अशा प्रकारची दद्वमलू्यता, हे सावधदगरीपूवसक वापरलेले शब्द यात काही तरी अथस होता. मी 
वापरलेले ते शब्द, अनाठायी शब्द नव्हते असे नंतर समजून आले, कारण तरंग यंत्रशास्त्राच्या आधारे बोरने 
असे दसध्द केले की बाय वैदु्यती चुंबकीय के्त्रामुळे रेक्ण्वक शलाकेचे वक्रीभवन मोजता येते पण ऋणकणाची 
दफरकी पारंपादरकरीत्या वणसन करता येण्यासारख्या प्रयोगानंी मोजता येत नाही. 

 
                 

 
ऋणकण कवचे कशी बंद होतात हे सागंण्यासाठी पॉलीचे अपवजसन तत्त्व कसे लावता येते हे आपण 

पाहू या. अगदी नालच्या ऊजापातळीवर असलेल्या हायड्रोजन अणूपासून आपण सुरवात करू. सवात 



 
           

नालच्या ऊजापातळीत हायड्रोजन अणू असताना, त्यातील ऋणकण अणुगभाच्या अगदी जवळच्या कके्त 
असतो. म्हणजे यावळेी त्याचा प्रमुन क्वाटंम क्रमाकं एक असतो. या ॠणकणाचे सवस क्वाटंम क्रमाकं 
माडंल्यास, n = 1, k = 1, m = 0 अशी मूल्ये दमळतात. हायड्रोजननंतरच्या हेदलयम अणूमध्ये दोन 
ऋणकण आहेत. त्याचं्याही बाबतीत n = 1, k = 1, m = 0 अशी मूल्ये आहेत. अपवजसन तत्त्वाप्रमाणे 
कोणत्याही दोन ऋणकणाना तेच चार क्वाटंम क्रमाकं असत नाहीत. तेव्हा हायड्रोजन व हेदलयम याचं्या 
चवर्थया क्वाटंम क्रमाकंात फरक असला पादहजे. म्हणजे हायड्रोजनच्या बाबतीत s = 4½ प्रकवा -½ म्हटले 
तर हेदलयमच्या दोन ऋणकणाचं्या बाबतीत = ± ½ असे म्हटले पादहजे. n = 1 असता, त्या कवचात 
दोनाहून अदधक ऋणकण असणे शक्य नाही. तेव्हा हेदलयम अणू तयार होताना, ते कवच पूणसपणे भरले असे 
समजून दतसऱ्या मूलतत्त्वापासून नवीन कवच सुरू करायला पादहजे. दलदथयमचा अणुक्रमाकं तीन आहे. 
याच्या k कवचात दोन व L कवचात एक ऋणकण असणार. L कवचातल्या या ॠणकणाच्या बाबतीत n = 
2, k = आदण m = 0 प्रकवा n = 1, k = 1 आदण m मे मूल्य -  १, ०, प्रकवा + १ असणार. तसेच m च्या  
प्रत्येक मूल्याच्या वळेी चवर्थया दफरकी क्वाटंम क्रमाकंाचे मूल्य + ½ प्रकवा - ½ असणार. म्हणजे एक 
ॠणकण या आठपकैी कोणत्याही एका उपकवचात असण्याची शक्यता आहे त्यातील एका उपकवचात,  
दलदथयमच्या L कवचातील ॠणकणाने प्रवशे केल्यास, बाकीच्या सात उपकवचामध्ये एक एक ॠणकणाने 
प्रवशे करण्याची शक्यता राहाते. त्यामुळे L कवच पूणसपणे भरल्यास, त्यामध्ये जास्तीत जास्त आठ ॠणकण 
असण्याची शक्यता आहे. 

 
यानंतरचे मूलतत्त्व सोडीयम असून त्याचा अणुक्रमाकं अकरा आहे. या सोडीयम अणतूील K व L 

कवचे अनुक्रमे दोन व आठ ऋणकणानी व्यापली आहेत. अकरावा ऋणकण M कवचात जाणार. या M 
कवचाच्या बाबतीत n = 3 असता, k, m आदण s याना कोणती मूल्ये असणे शक्य आहे याचा दवचार करता, 
त्याना नालील मूल्ये असणे शक्य आहे असे समजून येते. 

 
K = 1, m = 0, s = + ½प्रकवा - ½ (दोन ॠणकण)  
 
K = 2, m = - 1 , 0 प्रकवा + १, s = + ½ प्रकवा - ½ (सहा ऋणकण) 
 
K = 3, m = -2, -१, ० , + १ प्रकवा + २, s = + ½ प्रकवा - ½  (दहा ऋणकण) 
 
त्याचा अथस M कवचामध्ये एकंदर अठरा ॠणकण असणे शक्य आहे. त्यातील २ ऋणकणाचं्या 

बाबतीत k = 1, आदण ६ ॠणकणाचं्या बाबतीत k = 2 आहे. असे हे दोन + सहा = आठ ॠणकण M 
कवचात आल्यावर, एक वगेळे उपकवच तयार होऊन, दहा अणुक्रमाकंाचा व शून्य संयुज्यतेचा आगसन वाय ू
दमळतो. यानंतर k = 3 असलेले दहा ऋणकण आहेत. याचें M कवचामध्ये एक वगेळे उपकवच तयार होते. 
पण आगसननंतर चवथे कवच सुरू होते आदण त्यात काही ऋणकण आल्यावर, M कवचामध्ये k = 3 
असणारे दहा ऋणकण एक एक करीत येऊ लागतात. त्यामुळे ३६ अणुक्रमाकंाच्या दक्रिॉनपयसन्त याव े
त्यावळेी M कवच पूणसपणे ऋणकणानी भरलेले असते. छत्तीस अणुक्रमाकंानंतरच्या मूलतत्त्वाचं्या बाबतीत 
M नंतरची कवचे व उपकवचे कशी भरत जातात, याचा याच पद्धतीने दवचार करता येतो. तो दवचार जरा 
जास्त जदटल स्वरूपाचा असला तरी सवस आवतसनसारणीचे दववचेन समाधानकारकरीत्या करता येते. 

 



 
           

जुन्या क्वाटंम उपपत्तीच्या आधाराचे पॉलीने आपले अपवजसन तत्त्व माडंले असले तरी 
अणूदवियीच्या नव्या तरंग उपपत्तीच्या बाबतीत या तत्त्वाने महत्त्वाची कामदगरी बजावली आहे. 
अणुरचनेदवियीच्या दवदवध प्र्नाचंा दवचार करताना, जी दनरदनराळी मागसदशसक तत्त्व ेडोळ्यासमोर ठेवावी 
लागतात त्यात या अपवजसन तत्त्वाचा समावशे होतो. 



 
           

१९४६ 
 

पिी नवल्यम निजमि 
 

(१८८२ -         ) 
 
“अतीव दाब देऊ शकेल अशा प्रकारच्या उपकरणाचंा शोध लावल्याबद्दल आदण ते उपकरण 

वापरून अतीव दाब भदैतकीशास्त्राच्या के्त्रात शोध लावल्याबद्दल नोबेल पादरतोदिक.’’ 
 

     
 
२१ एदप्रल १८८२ रोजी अमेदरकेच्या मसॅाच्युसेट्स राज्यातील केक्म्ब्रज या शहरी पसीं दवल्यम 

दब्रजमनचा जन्म झाला. पसींच्या जन्मानंतर, मसॅाच्युसेट्स राज्याच्या न्यटून या शहरी त्याचे वडील राहू 
लागल्याने, त्याचे शालेय दशक्ण त्या शहरातील शाळेतून झाले. शालेय दशक्णानंतर त्याने हारवडस 
दवद्यापीठाची ए.बी. पदवी १९०४ मध्ये आदण ए.एम. पदवी १९०५ मध्ये दमळदवली. त्यानंतर अतीब दाबाचे 
पदरणाम या दवियावर संशोधन प्रबधं सादर करुन त्याने १९०८ मध्ये त्या दवद्यापीठाची पीएच्.डी. पदवी 
संपादन केली. पीएच् .डी. संपादन केल्यानंतर त्यास हारवडस दवद्यापीठाची संशोधन दशष्ट्यवृत्ती दमळाली. त्या 
दशष्ट्यवृत्तीच्या आधारे आणनी दोन वि े संशोधन केल्यानंतर १९१० मध्ये त्यास हारवडस दवद्यापीठाच्या 
अध्यापक वगात घेण्यात आले १९१३ मध्ये त्यास दुय्यम अध्यापक आदण १९१९ मध्ये प्राध्यापक नेमण्यात 
आले. १९२६ पासून, गदणत आदण दनसगस दवज्ञान या दवियाचंा हॉलीस प्राध्यापक अशी त्याची नेमणूक झाली 
व त्याच जागेवर त्याने कायसदनवृत्त होईपयसन्त अध्यापन व संशोधन केले. 

 
 अमेदरकन ॲकेडमी ऑफ आटसस ॲन्ड सायन्सेस या संस्थेचे रमफोडस पदक 

फँ्रकदलन  इक्न्स्टटू्यटचे इदलयट के्रसन पदक, नॅशनल ॲकेडमी ऑफ सायन्सेसचे कॉमस्टॉक पादरतोदिक 
त्यास दमळाले असून नेदरलँडच्या रॉयल ॲकेडमी ऑफ सायन्सेसचे रुझबुम पदकही त्यास दमळाले आहे. 
नॅशनल ॲकेडमी ऑफ सायन्सेस, अमेदरकन दफदझकल सोसायटी, अमेदरकन असोदसएशन फॉर दद 
ॲडन्हान्समेन्ट ऑफ सायन्स, अमेदरकन ॲकेडमी ऑफ आटसस अँड सायन्सेस, वॉप्रशग्सटन ॲकेडमी ऑफ 
सायन्सेस, अमेदरकन दफलॉसॉदफकल सोसायटी या दवज्ञानससं्थाचें सभासदत्व त्यास दमळाले आहे. 
मेक्क्सकन नॅशनल ॲकेडमी ऑफ सायन्सेस या ससं्थेनेही त्याची परदेशस्थ सभासद म्हणून दनवड केली 
आहे. लंडनच्या दफदझकल सोसायटीचे ते माननीय सभासद आहेत. १९४६ मध्ये लंडनच्या रॉयल 
सोसायटीने त्याचंी परदेशस्थ सभासद म्हणनू दनवड केली. 

 
                              

 
बेलफास्टमधील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक थॉमस ॲन्ड ् रूज यानी वायदूवियक सशंोधन करून, 

काही ठरादवक तपमानाच्या नालच्या तपमानास वायू असता, त्यावर दाब देऊन त्याचे द्रवामध्ये रुपातंर 
करता येते. पण दवदशष्ट तपमानाच्या वरच्या तपमानास वायू असल्यास, त्यावर दकतीही दाब ददला तरी 
त्याचे द्रवामध्ये रुपातंर करता येत नाही या गोष्टीचा शोध लावला. ज्या दवदशष्ट तपमानाच्या नालच्या 
तपमानास वायूचे द्रवीकरण करता येते आदण ज्याच्या वरच्या तपमानास वायुचे द्रवीकरण करता येत नाही 



 
           

त्या तपमानास दक्रदटकल प्रकवा क्रादंतक तपमान असे नाव ददले. यानंतरच्या तीस विात वायूवर व द्रवावर 
दाब ददल्यास काय पदरणाम घडून येतात या दवियावर बरेचसे संशोधन झाले. आय.पी. केलेटेट यानी 
केलेल्या वायूच्या द्रवीकरणादवियीच्या कायाचा आदण अमागाट याने केलेल्या संशोधनाच्या दनदेश याआधी 
ओन्स चादरत्राच्या दनदमत्ताने केला आहे. तीन हजार वातावरणाइतका दाब देऊ शकेल असे उपकरण तयार 
करण्यात, अमागाटाने १८८० मध्ये यश संपादन केले, आदण तीनहजार वातावरणाइतक्या दाबानाली 
वायूच्या आदण द्रवाचं्या दकत्येक गुणधमादवियी संशोधन केले. अमागाटाने वापरलेल्या दाबाहून जास्त दाब 
देण्यासाठी दब्रजमनने संशोधनास सुरवात करण्याआधी तीन हजार वातावरणाहून जास्त दाब दुसऱ्या 
कोणाही संशोधकाना वापरता आला नव्हता. 

 
प्रकाशादवियीच्या काही घटनावर दाबाचा काय पदरणाम होतो यादवियी संशोधन करायला 

दब्रजमनने १९०५ साली सुरवात केली. ज्या पात्रात दाब दनमाण करायचा, ते पात्र सीलबंद करण्याच्या 
त्यावळेच्या पध्दती असाव्यात दततक्या कायसक्म नव्हत्या. त्यामुळे पात्रात दाब दनमाण झाल्यावर, पात्र 
सीलबंद राहायचे नाही. दाब दनमाण करणाऱ्या उपकरणात दबघाड होऊन, ते वापरता येत नसल्याने 
त्याच्या दुरुस्तीकडे प्रथमतः लक् पुरवायला भाग पडायचे. अशा रीतीने दाब दनमाण करणाऱ्या उपकरणाची 
दुरुस्ती चालू असता, दब्रजमनने दाबपाते्र जास्त चागंल्या प्रकारे सीलबंद करण्याची एक नवीन पध्दत 
शोधून काढली. या नव्या पध्दतीत पात्र बंद करण्याकदरता वापरलेले पपॅ्रकग पात्रातील दाब वाढल्यास 
आपसूकच जास्त घट्ट व्हायचे. पाते्र सीलबंद करण्याची ही नवी पध्दत इतकी उत्कृष्ट ठरली की दाबपात्र 
ज्या धातूपासून बनवाव े त्या धातूच्या सामर्थयावर दाबपात्रातील दाबाची मयादा ठरायची. पात्र सीलबंद 
करण्याच्या पध्दतीमुळे ऋणकण वापरता येत नाही अशी पदरक्स्थती उद भवायची नाही. त्यामुळे अगदी 
सुरवातीच्या प्रयोगात सुध्दा, दब्रजमनला दहा हजार वातावरण दाबाची मयादा गाठता आली. याहून जास्त 
दाब दमळदवण्यासाठी त्याने एक नवीन तत्व वापरले. ज्या दाबपात्रात दाब दनमाण करायचा, त्या 
दाबपात्राचा सभोवतालचा दाब वाढवल्यास, ते पात्र जास्त जास्त सहन करु शकते व ते वाढत्या दाबास 
चागंल्या प्रकारे तोंड देऊ शकते हे ते नवीन तत्त्व होय. सोबतच्या आकृतीत हे तत्व अमलात आणण्यासाठी 
उपकरण माडंणी कशी असायला पादहजे हे सवससाधारणपणे दानवले आहे. 

 
आपवतसनपात्राचा बाय पृष्ठभाग कोनाकृती उतरता आहे, व ते पात्र त्या भोवतालच्या वजनदार व 

मजबूत कॉलरमध्ये अगदी घट्ट बसते. अंतदाबपात्रातील कोन दपस्टनमधल्या दंडगोलाकार जागेमध्ये द्रव 
ठेवतात. सोबतच्या आकृतीत पात्रात ठेवलेला द्रव जरा जास्त काळसर दानवला आहे. कोनाकृती 
पात्रातील द्रवावरील द्रव वाढवल्यास, ते पात्र त्याच्या भोवतालच्या कॉलरमध्ये जास्त घट्ट बसते. द्रवावर 
दाब देण्यासाठी वापरायचे दपस्टन ‘काबोलॉय’ या नावाने ओळनल्या जाणाऱ्या टंग्सस्टन काबाइडचे होते. 
अशा प्रकारचे उपकरण वापरून दब्रजमनने पन्नास हजार वातावरण दाबापयसन्त मजल मारली. या दाबाहून 
अदधक दाब दमळदवण्यासाठी त्याने दाबपात्रच काबोलॉयचे बनवले व ते पात्र तीस हजार वातावरणानाली 
असलेल्या द्रवामध्ये ठेवले. असे केल्याने दाबानाली असलेल्या द्रवाचे आकारमान जरी थोडे होते तरी चार 
लक् वातावरण दाब प्रकवा त्याहूनही अदधक दाब त्याला दमळदवता आला. 

 



 
           

 
आकृती ४२                - १ 

                                                                                 
               . 

 
जास्तीत जास्त दाब दमळवणे हे दब्रजमनच्या संशोधनाचे एक अंग होते. दाबपात्रामध्ये दकती दाब 

दनमाण झाला ते मोजण्यासाठी योग्सय प्रकारच्या दाबमापीची योजनाही त्यालाच करावी लागली. योग्सय 
प्रकारचे दाबमापी दनमाण करण्यासाठी, दाबानाली पदाथामध्ये घडून येणाऱ्या संक्रमणाचा त्याला प्रथमतः 
अभ्यास करावा लागला. तो अभ्यास झाल्यानंतर एनाद्या पदाथामध्ये संक्रमण कोणत्या दाबानाली घडून 
येते ही मादहती त्याने त्यानंंतरच्या प्रयोगात उपयोगात आणली. हे केल्यानंतर हाती घेतलेल्या मुख्य कामास 
त्याने सुरवात केली. दाबानाली पदाथामध्ये घडून येणाऱ्या दनरदनराळ्या घटनाचंा तपशीलवार अभ्यास 
त्याला करायचा होता. तोपयसन्त अज्ञात असलेले फॉस्फरसचे दोप रूपभेद संशोधन करता करता त्याच्या 
हाती आल्याचा उल्लेन त्याच्या नोबले व्याख्यानात आला आहे. साघ्या पाण्यावर आदण जड पाण्यावर 
दाबाचा पदरणाम, वैदु्यती रोधण, औक्ष्ट्णक वैदु्यती घटना, वायूचे उष्ट्णतावहन, द्रवाची दवष्ट्यदंदता आदण घन 
पदाथाचे क्स्थतीस्थापक गुणधमस यावर दाबाचा पदरणाम यादवियी त्याने संशोधन केले आहे. १९३३ साली 
त्याने प्रदसध्द केलेला The Physics of High Pressure (अतीव दाबाचे भौदतकीशास्त्र), हा गं्रथ अतीव 
दाबादवियीची आदण त्या दाबाच्या पदरणामादवियीची मादहती देणारा एक प्रमाण गं्रथ समजला जातो. 

 
अतीव दाबानाली घडून येणाऱ्या अदभदक्रयाचंा उष्ट्मागदतकशास्त्राच्या दृदष्टकोनातून अभ्यास आदण 

अतीव दाबानाली घडून येणाऱ्या धातूच्या वैदु्यती घटनाचंा अभ्यास करून त्याने अतीव दाबादवियीच्या 
ताक्त्वक ज्ञानात भर घातली. 

 



 
           

आधुदनक भौदतकीशास्त्रातही त्याने रस घेतला असून, त्याने Logic of Modern Physics 
(आधुदनक भौदतकीशास्त्राची तकस संगती) आदण The Nature of Physical Theory (भौदतकीशास्त्रीय 
दसध्दातंाचे स्वरूप) ही पुस्तके दलदहली असून, ती अनुक्रमे १९२७ वे १९३६ साली प्रदसघ्द झाली आहेत. 
(भौदतकीशास्त्रातील प्र्नासबंंधी त्याचा एक दवदशष्ट दृदष्टकोन असून, त्यास त्याने Operational Analysis 
(प्रवतसनीय पृथक्करण) असे नाव ददले आहे. 

 
संशोधनाच्या मागातील अडचणी आपण कशा दूर केल्या व अतीव दाब या दवदशष्ट के्त्रात आपण 

काय संशोधन केले हे त्याने आपल्या नोबले व्याख्यानात सादंगतले आहे. त्यातील काही भाग पुढे ददला 
आहे. 

 
“अतीव दाब दनमाण करण्याच्या व तो मोजण्याच्या तंत्रादवियी मी प्रथमतः बोलणार आहे आदण 

त्यानंतर अतीव दाबानाली घडून येणाऱ्या घटनासंबधंी बोलणार आहे.’’ 
 
अतीव दाब दनमाण करण्याच्या व तो दाब मोजण्याच्या तंत्रादवियी बोलताना अतीव दाबाच्या 

दनरदनराळ्या श्रेणी आहेत हे आपण प्रथमतः मान्य केले पादहजे. ज्यातून दाबाला गळती लागणार नाही 
प्रकवा ज्यातून पात्रात दनमाण झालेला दाब अस्ते अस्ते कमी होत जाणार नाही अशा तऱ्हेचे गळतीबंद 
आवषे्टन शोधून काढणे हे काम मला प्रथमतः कराव ेलागले. गळक्या आवषे्टनामुळे, या आधीच्या प्रयोगात 
अतीव दाब दनमाण करता आला नाही व दटकवनू ठेवता आला नाही हे मला मादहती होते. मी शोधून 
काढलेल्या आवषे्टनाची कल्पना सोबतच्या आकृतीवरून लक्ात येईल. 

 

 
      - ४३ 

 
                                                                                

                                  
 
दजतका दाब जास्त, दततके हे आवषे्टन जास्त घट्ट बसते आदण त्यामुळे दाब वाढल्यावर गळती सुरू 

होत नाही व दाबपात्र जो दाब सहन करू शकेल त्या मयादेपयसन्त पात्रात दाब दनमाण करता येतो उत्तम 



 
           

प्रकारचे औक्ष्ट्णक उपचार केलेल्या दमश्रधातू पोलादापासून, एकनंड दाबपात्र तयार केले असेल तर दर 
चौरस सेन्टीमीटरला बारा हजार दकलो गॅ्रम इतका दाब सहज दमळू शकतो आदण काही अल्प काळपयसन्त 
दर चौरस सेन्टीमीटरला वीस हजार दकलो गॅ्रमपयसन्त जाता येते. बरीच वि ेमला या श्रेणीच्या दाबानाली 
होणाऱ्या अभ्यासावर समाधान मानून घ्याव ेलागले. पदाथाचे बहुतेक सवस कादयक गुणधमस या दाबानाली 
मोजता आले. यानंतर दाबपात्राने जास्त अंतगसत दाब सहन करावा यासाठी त्या पात्रास बाहेरून पुष्टी 
देण्याची कल्पना वापरावी लागली. हे करण्याची एक साधी पध्दत अशी. दाबपात्राचा बाय आकार 
कोनाकृती करायचा आदण तो कोन चागंल्या वजनदार व मजबूत कॉलरमध्ये जोर देऊन प्रकवा दाब देऊन 
घुसवायचा. दाबपात्रातील अंतगसत दाब वाढल्यास, कोनावरचा दाब आपोआप कसा वाढतो हे सोबतच्या 
आकृतीत दानवले आहे. 

 
 आता वणसन केले तसे उपकरण वापरल्यास, दर चौरस सेन्टीमीटरला तीस हजार दकलो गॅ्रम 

इतका दाब सहज दनमाण करता येतो. अशा तऱ्हेने दमळणाऱ्या दाबाच्या या नव्या श्रणेीमध्ये, मी मागचे सवस 
संशोधन पनु्हा नव्याने केले. म्हणजे या अतीव दाबानाली पदाथाचे गुणधमस पनु्हा एकदा तपासले. अजूनही 
माझा हा अभ्यास चालू आहे. दाबपात्राची धारकता प्रकवा आतले आकारमान पधंरा घन सेन्टीमीटरवरून 
०·५ घन सेन्टीमीटरपयसन्त उतरवली तर दर चौरस सेन्टीमीटरला पन्नास हजार दकलोगॅ्रम दाब दनमाण 
करता येतो. या प्रचंड दाबानाली सवससाधारणतः द्रव असणारे पदाथस घन होतात. वैदु्यती दृष्टीने इन्सुलेट 
केलेली प्रकवा दवदु्यतरोधकाने वदेष्टलेली धातूची अगे्र अशा पात्रात नेता येत नाहीत आदण ज्या घटनाचें 
पदरक्ण करता येणे शक्य आहे त्या घटनाचंी संख्या मयाददत राहाते. या दाबानाली संपीडयता व दवतलन, 
बहू आकृती संक्रमणे यासारने कला फरक फक्त अभ्यास करता येतो. 

 
दाबपात्राला बाहेरून पुष्टी ददल्या कारणाने, दाबाची मयादा बारा हजार दकलोगॅ्रमवरून पन्नास 

हजार दकलोगॅ्रमपयसन्त आली. कोणत्याही प्रकारच्या पोलादापासून तयार केलेला दपस्टन इतक्या दाबाला 
तोंड देऊ शकणार नाही प्रकवा दटकणार नाही. काबोलॉयपासून तयार केलेल्या दपस्टनमध्ये मात्र ही क्मता 
आहे. 

 
आता यानंतर पन्नास हजार दकलोगॅ्रमपासून दर चौरस सेन्टीमीटरला एक लक् दकलोगॅ्रम इतका 

दाब न्यायचा असल्यास दाबपात्राला बाहेरून जास्त पुष्टी द्यायला पादहजे. सवस दाबपात्र, दर चौरस 
सेन्टीमीटरला तीस हजार दकलोगॅ्रम इतक्या दाबानाली असलेल्या द्रवामध्ये बुडवल्यास हे कायस साधते. 
दाबपात्राच्या दपस्टनचा व्यास फक्त १.६ दमलीमीटर असतो आदण दाबपात्राची धारणाक्मता काही थोडेसे 
घन दमलीमीटर असते. दाबपात्र आदण दाबपात्राचे दपस्टन काबोंलॉयपासून तयार केलेले असतात, व 
काबोंलॉय दाबपात्राची दाबास तोंड देण्याची शक्ती वाढदवण्यासाठी त्या पात्राभोवती संकुचन केलेल्या 
पोलादाचे आवरण असते. एवढे करून सुध्दा, दाबश्रेणी पन्नास हजारावरुन एक लक्ापयंन्त गेली नसती. 
पण सुदैवाने दाबानाली असलेल्या धातूच्या गुणधमात दाबामुळे फरक पडत असल्याने इतका प्रचंड दाब 
सहन करण्याची क्मता त्या दाबपात्रात आली. दर चौरस सेन्टीमीटरला पंचवीस हजार दकलोगॅ्रम इतका 
दाब असता, सवसंाधारण पोलादाची ताण्यता एवढी वाढते की त्यामध्ये कोणतीही अदनदपत स्वरूपाची 
दवदू्रपता येते. या दाबाला काबोलॉयचा नेहमीचा दढसूळपणा नष्ट होतो आदण मुळीसुध्दा भगं न पावता, नूप 
मोठा ताण सहन करण्याची त्याच्यामध्ये शक्ती येते. पोलाद इतक्या दाबाला दटकू शकत नाही. 



 
           

आतापयंन्त साधारणपणे तीस मूलतत्व े व त्याचंी साधीसुधी संयुगे याचंी सपंीडयता आदण बहू 
आकृती संक्रमणे याचंा अभ्यास दर चौरस सेन्टीमीटरला एक लान दकलोगॅ्रम इतक्या दाबापयसन्त केला 
आहे. 

 
दाब दनमाण करणारे सवस उपकरण काबोलॉयचे बनदवल्यास व दर चौरस सेन्टीमीटरला एक लान 

दकलोगॅ्रम दाबासाठी दाबपात्राचे जे आकारमान वापरले, त्याहून कमी आकारमान वापरल्यास याहूनही 
अदधक दाब दनमाण करता येतो. परंतु कोणतेही महत्वाचे कादयक फरक या दाबास आढळून आलेले 
नाहीत. 

 
दाब दनमाण करण्याच्या जोडीला दनमाण झालेला दाब कसा मोजावा व त्या दाबाचे पदरणाम कसे 

मोजायचे हे प्र्नही महत्वाचे आहेत. दाबाच्या मापनासाठी आदण दाबाचे पदरणाम मोजण्यासाठी काही 
ठरादवक दाबाला घडणारी संक्रमणे नक्की केली पादहजेत. दर चौरस सेन्टीमीटरला तीस हजार दकलोगॅ्रम 
दाबापयसन्त दाब व संक्रमण याचंा संबंध दानवणारे दकती तरी प्रबदू दमळतात, आदण त्याचं्या सहाय्याने दाब 
शकेडा तीन टक्क्यापयसन्त अचूक मोजता येतो. दर चौरस सेन्टीमीटरला पंचवीस हजार दकलोगॅ्रम इतक्या 
दाबाच्या आसपास दबस्मथ धातूमध्ये होणारे संक्रमण या कामी नूप उपयुक्त ठरते. मगँदनन धातूच्या वैदु्यती 
रोधनात, दाबानाली होणारा फरक दाब मोजण्यासाठी वापरता येईल असे मत उप्साला दवद्यापीठाच्या 
दलसेल या संशोधकाने व्यक्त केले आहे. दलसेलच्या या मताच्या अनुरोधाने दाब मापकाची रचना असते. दर 
चौरस सेन्टीमीटरला तीस हजार दकलोगॅ्रम याहून आदधक दाब असता, पदाथांची संक्रमणे अचकू 
अभ्यासली गेली नाहीत. त्यामुळे तीस हजार ते एक लान दकलोगॅ्रम या दाब श्रणेीमध्ये अचकूता कमी 
म्हणजे, त्यावळेच्या मापनात दोन टके्क चूक असण्याची शक्यता आहे. 

 
द्रवस्थैदतक दाबामुळे आकारमान कमी होणे हा दाबाचा सवात साधा आदण मूलभतू पदरणाम आहे, 

असे समजतात. पण हा फरक मोजणे दततकेसे साधे प्रकवा सोपे नाही, कारण प्रायोदगक रीत्या केलेल्या 
मापनात प्रयोगासाठी वापरलेल्या पात्राच्या आकारात झालेला फरकही लक्ात घ्यावा लागतो. बहूधा 
प्रयोगासाठी वापरलेल्या पात्रामध्ये दाबामुळे दवदू्रपता प्रकवा काहीतरी व्यंग येते. पात्रामध्ये दाबामुळे 
होणाऱ्या दवदू्रपतेचा पदरणाम लक्ात न घेता, पात्रातील द्रवावर होणारा पदरणाम मापायचा असल्यास 
प्रदीघस, अंगोपागंाचंा दवचार करण्याची कायसपध्दती अवलंबावी लागते. 

 
दर चौरस सेन्टीमीटरला एक हजार दकलोगॅ्रम इतक्या प्रकवा याहून अदधक दाबाला वायूची घनता 

त्या वायूपासून तयार केलेल्या द्रवाचं्या घनतेइतकी साधारणपणे असते. त्यामुळे प्रकवा याहून अदधक 
दाबाला द्रव आदण वायू यामध्ये कोणताही महत्त्वाचा फरक असत नाही. जर कोणत्याही साध्या द्रवाचे 
आकारमान आदण क्स्थर तपमानास दाब याचंा आलेन काढला तर आलेनात दमळालेल्या वक्र रेिेला, कमी 
दाबाला जास्त वक्रता व उभी चढण ददसते. त्याचा अथस या दाबाला वायूची संपीडयता नूप असते. दाब वाढू 
लागल्यावर, आलेनाच्या रेिेची वक्रता कमी होऊ लागते व जास्त दाबाला आलेन रेिा जवळ जवळ 
रेिेच्या आकाराची वाटते. सोबतच्या आकृतीत ईथरसारख्या द्रवाचे आकारमान आदण क्स्थर तपमानाला 
दाब याचंा आलेन ददला आहे. 

 
त्या आलेनाबरोबर तुलना करण्यासाठी जास्त सपंीडयता असलेल्या सीदशयमचा तशाच प्रकारचा 

आलेनही त्या आकृतीत आहे. कमी दाबाला आदण जास्त दाबाला द्रवाच्या आलेनात जो फरक ददसून येतो 



 
           

याचे कारण या दोन्ही प्रसंगी दभन्न यंत्रणा कायस करीत असतात. आलेनाच्या ज्या भागात द्रवाची जास्त 
संपीडयता ददसून येते, त्या भागात दाबाचा मुख्य पदरणाम एकच आहे व तो म्हणजे द्रवाचे रेणू परस्पराचं्या 
अगदी जवळ आणणे. तसे केल्याने रेणूमधील मोकळी जागा कमी होत होत नाहीशी होते. अशा रीतीने कमी 
दाबाला दनरदनराळ्या द्रवाचंी दभन्न दभन्न संपीड्यता ददसून येते, व त्या संपीड्यतेत नूप मोठे दवदशष्टतादशसक 
फरकही असतात. जास्त दाबानाली द्रवाचे रेणू एकमेकाचं्या अगदी सादन्नध्यात असतात व त्यामुळे त्या 
दाबाला त्याचंी जी संपीड्यता ददसून येते, दतचे कारण त्या रेणूंच्या आकारमानात होणारी घट हे होय. 

 

 
Pressure in Thousands of Kg/Cm 

     - ४४                - ५ 
                                                घ   ,                       
घ                                                                 घ            

         .                     घ                     . 
 
आपण आतापयसन्त ज्या सकं्रमणाचंा उहापोह केला ती सवस संक्रमणे उष्ट्मागदतकशास्त्राच्या दृष्टीने 

व्युत्क्रमी आहेत, कारण दाब कमी करून द्रव पूवसक्स्थतीला आणल्यास द्रवास सुरवातीची अवस्था प्राप्त होते. 
या व्युत्क्रमी संक्रमणाच्या जोडीला अव्युत्क्रमी संक्रमणेही दवचारात घेतला पादहजेत. अव्युत्क्रमी संक्रमणे 
म्हणजे दाबामुळे एकदा सकं्रमण झाल्यानंतर, दाब पूवसक्स्थतीला आणला तरी सकं्रमणावस्थाच कायम 
राहाते अशी सक्रमणे होत. अशा प्रकारची दोन संक्रमणे आम्हाला आढळली आहेत. साधे दपवळे फॉस्फरस 
२००° से. ला दर चौरस सेन्टीमीटरवर बारा हजार दकलोगॅ्रम इतक्या दाबानाली ठेवले तर त्याचे 
गॅ्रफाइटसारख्या ददसणाऱ्या काळ्या घन पदाथांमध्ये रूपातंर होते, व हे रूपातंर कायम स्वरूपाचे असते. 
दपवळ्या फॉस्फरसमध्ये दवदु्यतवहनाचा गुणधमस नाही. पण हे काळे फॉस्फरस ग्रफाइटप्रमाणे दवदु्यतवाहक 
आहे. नुकताच मी काबसन बाय सल्फाइड द्रवावर एक प्रयोग केला. २००° से. च्या आसपास तपमान ठेवनू, 
काबसन बाय सल्फाइडवर दर चौरस सेन्टीमीटरला चाळीस हजार दकलोगॅ्रम इतका दाब ददला तर त्या 
काबसन बाय सल्फाइडचे काळ्या घन पदाथामध्ये रूपातंर होते. दमळालेला काळा पदाथस काबसन आदण 
सल्फर याचें दमश्रण नाही. तो पदाथस काबसन व सल्फर याचें संयुगच आहे. व काबसन बाय सल्फाइडचे ते कृष्ट्ण 
व घन स्वरूप आहे. दसदलकॉन डाय ऑक्साइडमध्ये ज्याप्रमाणे दसदलकॉनचे व ऑक्क्सजनचे अण ू
परस्पराना जोडत जोडत मोठा अजस्त्र रेणू तयार होतो त्याप्रमाणे या काळ्या घन काबसन बाय सल्फाइडमध्ये 
काबसन व सल्फर अणू परस्परानंा जोडत जोडत मोठा अजस्त्र रेणू तयार झाला आहे अशी एक कल्पना, 



 
           

स्पष्टीकरणादानल माडंण्यात आली आहे. जोपयसन्त आम्हाला या कायम स्वरूपाच्या संक्रमणाचें ताक्त्वक 
आकलन झाले नाही, तोपयसन्त यासारने आणनी काही पदाथस असण्याची शक्यता आम्हाला नाकारता येत 
नाही, कतसनकारी ताण आदण नूप द्रवस्थैदतक दाब एकाच वळेी वापरून मी केलेल्या काही प्रयोगात मला 
अव्युत्क्रमी संक्रमणे आढळली आहेत. संक्रमणाने काही पदाथाना प्राप्त झालेली कायम स्वरूपाची रूपे 
यापूवीही मादहत होती. तसेच दाबामुळे काही तरी कायम स्वरूपाचे फरक घडून येतात असे दशसदवणारे 
वणसफरकही मला काही पदाथांच्या बाबतीत ददसून आले आहेत. ज्या दवदशष्ट पदरक्स्थतीला मी प्रयोग केले, 
त्या प्रयोगामुळे काही नवीन पदाथस तयार झाले की नाही हे आम्हाला ठरदवता आले नाही, कारण आम्हाला 
इतक्या अल्प प्रमाणात ते पदाथस दमळाले की त्यांचे पृथक्करण आम्हाला करता आले नाही. 

 
                 

 
अतीव दाब दमळदवण्यासाठी योग्सय त्या प्रकारचे तंत्र बसदवण्याव्यदतदरक्त ते तंत्र वापरून पदाथांच्या 

गुणधमांचा केलेला अभ्यास ताक्त्वक दृष्ट्ट्या महत्त्वाचा आहे. दाबाचे संपूणपंणे नवीन व अनपेदक्त पदरणाम 
होत असल्याचे समजून आले आहे. तसेच आतापयसन्त अधंवट उकल झालेल्या काही घटनासबंंधी 
दब्रजमनच्या संशोधनाने नवीन मादहती दमळाली आहे. 
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१९४७ 
 

एडवडन व्हिक्टर ॲपलटि 
 

(१८९२ -      ) 
 
“फार उंचावरच्या वातावरणाच्या गुणधमांच्या अभ्यासाबद्दल व वातावरणातील ॲपलटन स्तराचा 

शोध लावल्याबद्दल नोबले पादरतोदिक.’’ 
 

     
 
इंग्सलंडमधील ब्रडॅफोडस शहरी, ६ सिेंबर १८९२ रोजी एडवडस क्व्हक्टर ॲपलटनचा जन्म झाला. 

त्याचे शालेय दशक्ण ब्रडॅफोडसमधील शाळेत, व दवर्श्दवद्यालयीन दशक्ण केक्म्ब्रजमधील सेंट जॉन 
कॉलेजमध्ये झाले. दवज्ञानदविय घेऊन त्याने त्या दवद्यापीठाची बी.ए. पदवी संपादन केली. १९२४ ते १९३६ 
ही बारा वि े तो लंडन दवद्यापीठाच्या प्रकग्सज कॉलेजमध्ये प्रायोदगक भौदतकशास्त्राचा व्हीटस्टन प्राध्यापक 
होता. १९३६ ते १९३९ ही तीन वि े तो केक्म्ब्रज दवद्यापीठात जॅकसोदनयन प्राध्यापक होता. १९३९ मध्ये 
त्याला सरकारी वैज्ञादनक व औद्योदगक संशोधन नात्याचे दचटणीस नेमण्यात आले. ते काम त्याने दहा वि े
म्हणजे १९४९ पयसन्त यशस्वीरीत्या संभाळले. १९४९ मध्ये त्यास एदडनबरा दवद्यापीठाचा कुलगुरू नेमण्यात 
आले. १९३४ पासून तो इटंरनॅशनल सायन्टीदफक रेदडओ युदनयनचा अध्यक् होता. 

 
१९४१ मध्ये त्यास सर ही पदवी देऊन दब्रदटश सरकारने त्याचा सन्मान केला. लंडनच्या रॉयल 

सोसायटीची फेलोदशप त्यास दमळाली होती. अमेदरका, नॉवे, स्वीडन, बेक्ल्जयम या देशातील प्रमुन 
वैज्ञादनक ससं्थानी त्यास आपले माननीय सभासदत्व देऊन आपली गुणग्राहकता व्यक्त केली. अमेदरकेच्या 
आटसस व सायन्सेस ॲकेडमीचा तो परदेशस्थ सभासद होता. लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास हयुजेस 
पदक ददले आहे तर इक्न्स्टटू्यशन ऑफ इलेक्क्रकल इंदजदनयसस या दब्रटीश संस्थेने त्यास फॅराडे पदक 
ददले आहे. अमेदरकेने त्यास युनायटेड स्टेट् स मेडल ऑफ मेदरट ददले असून नॉवेने नॉवेदजयन क्रॉस ऑफ 
फ्रीडम ददला आहे. दशवाय फ्रान्सच्या दलजन ऑफ ऑनरचा तो एक अदधकारी आहे. 

 
                              

 
१९०१ मध्ये माकोनी या इटदलयन संशोधकाने, ॲटलादंटक महासागराच्या पूवस दकनाऱ्यावरून त्या 

महासागराच्या पदपम दकनाऱ्यावर दबनतारी संदेश पाठदवण्याच्या व तेथून आलेले दबनतारी संदेश ग्रहण 
करण्यात यश संपादन केले. तेव्हा पृर्थवीच्या वक्र पृष्ठभागाप्रमाणे दवदु्यतलहरी वक्राकार मागाने जात 
असतात असे आढळून आल्याने, इंग्सलंडमधील हेवीसाइड या शास्त्रज्ञाने व अमेदरकेतील केनेडी या 
शास्त्रज्ञाने, पृर्थवीच्या वातावरणात फार उंचावर दवदु्यतवाहक वायूचा स्तर आहे, संदेश म्हणून पाठवलेल्या 
दवदु्यतलहरी त्या स्तरावर आदळून, पृर्थवीकडे परत वळतात आदण त्यामुळे दवदु्यतलहरी अवकाशात पसरत 
जात नाहीत असे स्पष्टीकरण ददले. हेवीसाइड व केनेडी यानंी अनुमानलेल्या या स्तराला हेवीसाइड-
केनेडी स्तर असे नाव दमळाले आहे. या स्तराच्या अक्स्तत्वाचा पुरावा १९२८ पयसन्त दमळाला नव्हता. 
तोपयसन्त त्या स्तराचे अक्स्तत्व म्हणजे केवळ एक अनुमान होते. पदहल्या महायुद्धात रेदडओ संदेश 



 
           

पाठदवण्याचे काम केल्यामुळे, ॲपलटनने या हेवीसाइड-केनेडी स्तरादवियी सशंोधन सुरू केले. त्या 
संशोधनातून दकत्येक महत्त्वाचे दनष्ट्किस दनघाले व दबनतारी संदेश पाठवण्याच्या कामात नूप सुधारणा 
झाली. नोबले पादरतोदिकाचा स्वीकार केल्यानंतर, ॲपलटनने ददलेल्या व्याख्यानात आपले संशोधन व 
त्यातून दनघालेले दनष्ट्किस याची फार सुंदर मादहती ददली आहे. त्यामुळे त्याच्या व्याख्यानातल्या संबंदधत 
भागाचा अनुवाद येथे ददला आहे. त्या व्याख्यानात ॲपलटन म्हणतो- 

 
“पृर्थवीच्या वातावरणातील अगदी वरच्या स्तराच्या वैदु्यती पदरक्स्थतीच्या काही दवदशष्ट अंगाकडे मी 

आपले लक् वधूे इक्च्छतो.ʼʼ 
 
पृर्थवीच्या वातावरणाच्या वरच्या स्तरातील हवेचे एक वैदशष्ठ असे आहे की ती हवा आयन स्वरूपात 

असते. त्यामुळे पृर्थवीभोवतालच्या गोलाकार व आयन स्वरूपात असलेल्या हवचे्या या स्तराला 
आयनोक्स्फयर म्हणतात. 

 
वरच्या वातावरणातील हवचेा स्तर दवदु्यतवाहक असावा असे मत दोन प्रकारच्या पुराव्याच्या 

आधारे माडंण्यात येत होते. पृर्थवीच्या चुंबकीय के्त्रात रोज ददसून येणाऱ्या लयबद्ध फरकावरून, बाल्फर 
स्ट्यअुटस याने अशी उपपत्ती माडंली होती की पृर्थवीच्या पृष्ठभागाच्या नूप उंचावरून दवदु्यतप्रवाह वाहात 
असल्याने, पृर्थवीच्या चुंबकीय के्त्रात लयबद्ध फरक ददसून येत असतात. पृर्थवीच्या कायम स्वरूपी चुंबकीय 
के्त्रावरून, दवदु्यतवाहक स्तराचा आवतसनी प्रवाह चालू राहाण्याने, पृर्थवीच्या चुंबकीय के्त्रात लयबद्ध फरक 
घडून येत असाव.े दवदु्यतवाहक स्तराचा प्रवाह बहुताशंी भरती ओहटीच्या स्वरूपाचा आहे व प्रवाहातील 
फरक सूयस व चंद्र याचं्या गुरुत्वाकिसणामुळे होत असतो असे मत बाल्फर स्ट्युअटसने माडंले हा झाला 
पदहल्या प्रकारचा पुरावा. 

 
दुसऱ्या प्रकारचा पुरावा दूरवर पोचणाऱ्या रेदडओ लहरींच्या दनर्वमतीतून दमळाला. १९०१ मध्ये 

माकोंनीने इंग्सलंड व न्यफूाउंडलंड या दोन देशात रेदडओलहरी द्वारे दळणवळण सुरु केले. माकोंनीच्या या 
यशस्वी प्रयोगामुळे, गोलाकार पृर्थवीच्या भोवती दवदु्यतलहरी वळण घेऊन कशा जातात याचा बऱ्याच 
जणानंी अभ्यास सुरू केला. त्यातील दवदु्यतलहरींच्या दूरवर प्रवासाच्या गदणती अभ्यासाचा दनष्ट्किस असा 
दनघाला की माकोंनीने ज्या प्रकारे न्यू फाउंडलंडहून इंग्सलंडकडे रेदडओ लहरी पाठदवल्या, त्याचे 
स्पष्टीकरण त्या लहरीचे वक्रीभवन होत असाव े असे म्हटल्याने दमळत नव्हते. रेदडओ लहरींच्या 
वक्रीभवनानेरीज काही वगेळ्या गोष्टीत रेदडओ लहरींच्या दूरवर प्रवासाचे रहस्य होते. 

 
रेदडओ लहरींच्या प्रवासाचे रहस्य काय असाव ेयाचा अदंाज १९०२ मध्ये केनेडी व हेवीसाइड या 

दोघा शास्त्रज्ञानी केला होता. पृर्थवीच्या वातावरणाचा वरचा स्तर दवदु्यतवाहक असल्यास, त्या स्तरामुळे 
रेदडओ लहरी पृर्थवीच्या वक्रभागाप्रमाणे वळण घेतील. गोलाकार पृर्थवी व दतच्या भोवतालचा गोलाकार 
दवदु्यतवाहक स्तर यामधल्या अवकाशातून जाताना रेदडओ लहरींची ऊजा कमी होणार नाही असे मत 
केनेडी व हेवीसाइड या दोघानीही १९०२ मध्ये माडंले. 

 
केनेडी व हेवीसाइड याचं्या या उपपत्तीस सवसत्र मान्यता दमळाली नाही, कारण परृ्थवीभोवतालच्या 

वातावरणाचा वरचा स्तर दवदु्यतवाहक आहे असे दशसदवणारा कोणताही प्रत्यक् पुरावा हाती आला नव्हता. 
ज्याना केनेडी व हेवीसाइड यानी माडंलेली उपपत्ती पटत नव्हती, त्यानी रेदडओ लहरी दूरवर प्रवास का 



 
           

करू शकतात याचे वगेळेच कारण पढेु केले. हवचेे व जलबाष्ट्पाचे स्तर वातावरणाच्या नालच्या स्तरात 
तयात झाल्याने, रेदडओ लहरी वक्राकार जातात असे त्याचें म्हणणे होते. 

 
१९१४-१९१९ च्या महायुध्दात मी दब्रदटश सैन्याच्या रॉयल इंदजदनयससच्या तुकडीत रेदडओ 

ऑफीसर म्हणनू काम करीत होतो. त्यावळेी रेदडओ लहरींची दनर्वमती व रेदडओ संदेशांची तीव्रता कमी होत 
जाणे या गोष्टीकडे माझे लक् गेले. महायुध्द संपल्यावर, केक्म्ब्रजला परतल्यावर मी पनु्हा संशोधनास 
सुरवात केली. रेदडओ संदेशाची तीव्रता आपोआप कमी कमी होत जाणे या प्र्नाकडे मी दवशिे लक् ददले. 
रेदडओ संदेशाचंी तीव्रता मोजण्यासाठी जास्त अचूक पध्दती मी प्रथमतः बसवल्या. १९२२ मध्ये गे्रट 
दब्रटनमध्ये आकाशवाणी केन् दे्र सुरू झाल्याने, मला या दवियीचे प्रयोग करणे जास्त सोपे झाले. भरपूर 
तीव्रतेचे रेदडओ संदेश पाठदवण्याची सोय लंडनमधील आकाशवाणी केन् द्रात उपलब्ध झाली. लंडनच्या 
आकाशवाणी केन् द्राने पाठवलेल्या रेदडओ संदेशाचंी तीव्रता मोजण्यासाटी मी केक्म्ब्रजमध्ये ते संदेश ग्रहण 
करणारे एक आकाशवाणी केन्द्र उभे केले, व त्या केन्द्राच्या सहाय्याने रातं्रददवस लंडनहून पाठवलेल्या 
रेदडओ संदेशाचंी तीव्रता मोजण्याचे काम चालू केले. त्यावळेी असे ददसून आले की ददवसा रेदडओ संदेशांची 
तीव्रता साधारणपणे क्स्थर असायची. पण रात्री पाठदवलेल्या संदेशाचंी तीव्रता आपोआप कमी कमी होत 
जायची. हे असे का होते याचे एक स्पष्टीकरण पुढील प्रमाणे होते. रेदडओ लहरींच्या दनर्वमतीस्थानापासून, 
ज्या लहरी दरसीव्हर पयसन्त प्रकवा ग्रहणस्थानापयंन्त सरळ येऊन पोचतात त्या लहरीना वातावरणाच्या 
वरच्या स्तरावर आदळून परावतसन होऊन त्याच स्थानापयसन्त येऊन पोचणाऱ्या लहरींचा अडथळा होत 
असल्याने प्रकवा त्या सरळ व परावर्वतत लहरींचा परस्परात गंुतागंुत होत असल्याने, रेदडओ संदेशाचंी 
तीव्रता आपोआप कमी होत असावी असे एक स्पष्टीकरण चटकन डोळ्यासमोर येत होते. 

 
हे स्पष्टीकरण नालील आकृतीवरून जास्त स्पष्ट होईल. रेदडओलहरींच्या दनर्वमतीस्थानापासून 

रेदडओ लहरींच्या ग्रहण स्थानापयसन्त रेदडओ लहरी दोन मागानी येऊन पोचतात. एक प्रत्यक् प्रकवा सरळ 
मागस व दुसरा अप्रत्यक् प्रकवा परावतसनामुळे झालेला वक्रमागं. या दोन मागांच्या लाबंीच्या रेदडओ लहरींच्या 
तरंगलाबंी पूणाकानें माडंता येत असल्यास, प्रत्यक् व अप्रत्यक् रेदडओ लहरी परस्परानंा दुजोरा देतील व 
रेदडओ लहरींच्या ग्रहणस्थावर पोचलेल्या रेदडओ संदेशाची तीव्रता बृहत्तम असेल. पण याच दोन मागांच्या 
लाबंींच्या फरकात रेदडओ लहरींच्या अधसतरंगलाबंी दविम पूणांकात माडंता येत असल्यास, दोन्ही रेदडओ 
लहरी परस्परानंा छेद देण्याचे काम करतील व रेदडओ ग्रहणस्थानावर पोचलेल्या रेदडओ संदेशाची तीव्रता 
लघुत्तम असेल. आता आपण असे समजू या की रेदडओलहरीदनर्वमती केन् द्रातून पाठवलेल्या रेदडओ 
संदेशाची तरंगलाबंी अस्ते अस्ते, सावकाश व सतत बदलते आहे. असे झाल्यास रेदडओ लहरी ग्रहण 
केन् द्रात पोचणाऱ्या रेदडओ सदेंशाची तीव्रता, वाढत वाढत बृहत्तम होईल व त्यानंतर कमी होत होत लघुत्तम 
होईल, आदण हाच प्रकार सतत चालू राहील. ठरादवक वळेेत रेदडओ संदेशाची बृहत्तम तीव्रता व लघुत्तम 
तीव्रता दकती वळेा झाली, सुरवातीला रेदडओ लहरींची तरंगलाबंी दकती होती व शवेटी दकती झाली हे 
मादहत झाल्यास, रेदडओ लहरींच्या दोन प्रवास मागातील म्हणजे सरळ प्रकवा प्रत्यक् आदण वक्र प्रकवा 
अप्रत्यक् मागस यातील फरक काढता येतो. प्रत्यक् व अप्रत्यक् मागांतील फरक समजल्यावर, रेदडओ लहरी 
कोणत्या स्तरावरून परावर्वतत होतात त्या स्तराची उंची काढता येते. 

 
अशा तऱ्हेने रेदडओ लहरींची तरंगलाबंी वाढवत जाण्याचा प्रकवा लहरींची वारंवारता बदलण्याचा 

पदहला प्रयोग आम्ही ११ दडसेंबर १९१४ रोजी केला. 



 
           

दब्रदटश ब्रॉडकाक्स्टंग कॉपोरेशनचे (बी.बी.सी. चे) बोनसमथ येथील रेदडओलहरी दनर्वमती केन् द्र 
आम्ही रेदडओ संदेश धाडण्यासाठी वापरले व ऑक्सफडस येथे आम्ही उभारलेल्या रेदडओ केन् द्राने लहरी 
ग्रहण करण्याचे कायस केले. या प्रयोगाने रदडओ संदेशाची बृहत्तम व लघुत्तम तीव्रता याचंी एक मादलकाच 
आम्हाला दमळाली. या प्रयोगातून केलेल्या अंदाजाप्रमाणे रेदडओलहरी परावर्वतत करणारा वातावरण स्तर 
पृर्थवीच्या पृष्ठभागापासून नव्वद दकलोमीटर अंतरावर होता. 

 

 
      - ४५ 

                                          
 
यानंतर केलेल्या प्रयोगात आम्ही परावर्वतत झालेल्या रेदडओ लहरींच्या प्रवासमागाचा जदमनीच्या 

पृष्ठभागाशी होणारा कोन मोजला. हे करण्यासाठी रेदडओ लहरी ग्रहण करणारी दोन केन् दे्र आम्ही एकाच 
वळेी वापरली. एका केन् द्रात लुप एदरयल वापरले होते तर दुसऱ्या केन् द्राचे ॲन्टेना जदमनीच्या पृष्ठभागाशी 
काटकोनात होते. दोन्ही केन् द्रात ग्रहण केल्या जाणाऱ्या रेदडओ लहरीतील फरकाचंा अभ्यास करून, 
आम्ही रेदडओ लहरींचा जदमनीच्या पृष्ठभागाशी होणारा कोन मोजला. या प्रयोगातून पूवीच्या प्रयोगातल्या 
सारनाच दनष्ट्किस दनघाला. पृर्थवीच्या पृष्ठभागाच्या साधारण ९० दकलोमीटर उंचीवर असणाऱ्या वातावरण 
स्तरावरून रेदडओलहरी परार्वतत होतात असा याही प्रयोगाचा दनष्ट्किस दनघाला. म्हणजे वातावरणात 
केनेडी-हेवीसाइड दवदु्यतभारवाही स्तर असते हे दोन्ही प्रकारच्या प्रयोगानी दसध्द केले. 

 
यानंतर १९२६-२७ च्या दहवाळ्यात, आम्ही वर वणसन केलेल्या प्रयोगपध्दती वापरून, ददवस 

उजाडायच्या आधी व ददवसाउजेडी रेदडओ लहरींची तीव्रता कशी कमी जास्त होते याचा अभ्यास केला. 
ददवस उजाडायच्या आधी केनेडी हेवीसाइड स्तरातील प्रकवा इ स्तरातील दवदु्यतवाही कणाचंा परस्पराशी 
संयोग होऊन, त्या स्तराचा रेदडओलहरी भेद करू शकतील इतपयसन्त त्या स्तरात घट होते, असे समजून 
आले. या प्रयोगानी असेही समजून आले की केनेडी हेवीसाइड प्रकवा इ स्तराच्याही वर आणनी एक 
दवदु्यतवाही कणाचंा एक स्तर आहे व इ स्तरामध्ये असते त्याहूनही जास्त प्रमाणात त्या स्तरात आयनीभवन 
झालेले असते. हा स्तर पृर्थवीतलापासून साधारण २३० दकलोमीटर उंचीवर असतो. या स्तराला मी एफ 
स्तर असे नाव ददले आहे. 



 
           

आतापयसन्त वणसन केले त्याप्रकारचे प्रयोग मी सतत चालू ठेवले असून, त्या प्रयोगाचंी व्याप्तीही 
वाढवली आहे. रेदडओ लहरींची दनर्वमती व त्याचें ग्रहण करण्याच्या तंत्रात सुधारणा केल्याने, आम्हाला असे 
आढळून आले की, केनेडी हेवीसाइड स्तराशी प्रकवा त्या वरच्या एफ्  स्तराशी काटकोन करणाऱ्या ददशनेे 
रेदडओ लहरी त्याचं्याकडे पाठवल्या तरी त्या ग्रहण करता येतात व त्याचं्या तीव्रतेत होणारे फरक 
अभ्यासता येतात. त्यामुळे आमचे आधीचे दनष्ट्किस नीट पडताळून पाहाता आले. रेदडओ लहरी परावर्वतत 
करणारा वातावरणाचा स्तर दकती उंचीवर आहे हे मोजण्यासाठी रेदडओ लहरींच्या वारंवारतेत सारना 
बदल करण्याच्या जुन्या पद्धतीबरोबर आम्ही ब्रीट व टुव े यानी १९२५ मध्ये शोधून काढलेली पल्स 
मॉड्युलेशन पद्धतही वापरली. अथात ब्रीट व टुव े याचंी पल्स मॉड्यलेुशन पद्धत वापरण्यापूवी आम्ही 
तीमध्ये सोईस्कर सुधारणाही केल्या. या नव्या पद्धतीमुळे पृर्थवीभोवतालच्या दवदु्यतवाही कणाचं्या प्रकवा 
आयनाचं्या गोलाकार स्तराच्या प्रकवा आयानोक्स्फयरच्या संशोधनाचे काम जास्त सुलभ झाले आहे. ब्रीट व 
टुव े याचंी पद्धत वापरताना, जदमनीच्या पृष्ठभागाजवळून येणारा रेदडओ संदेश व केनेडी-हेवीसाइड 
स्तरावरून प्रकवा त्यावरच्या एफ स्तरावरून परावर्वतत होऊन येणारा रेदडओ संदेश या दोन्ही संदेशांचे 
कॅथोड रे आँक्स्सलोग्राफ काढून, त्याचंा अभ्यास करण्याचे तंत्र आम्ही वापरले. ते तंत्र मी जी. दबल्डरच्या 
सहकायाने वापरले, व परावर्वतत झालेल्या रेदडओ सदेंशाचे मॅग्सनेटोआयॉदनक क्स्प्लप्रटग होत असते हे 
शोधून काढले. या पूवी जे.अे. रॅटक्क्लफने माझ्या मागसदशसनानाली केलेल्या प्रयोगात वातावरणाच्या वरच्या 
स्तरावरून नाली येणाऱ्या रेदडओ लहरींचे वतुसळाकार धु्रवीकरण करून पादहल्यावर मी अशा दनष्ट्किाप्रत 
आलो होतो की आयनोक्स्फयर दद्ववक्रीभवन करणारे माध्यम आहे. हा माझा दनष्ट्किस बरोबर असल्याचे, 
रेदडओ संदेशाचं्या मगॅ्सनेटो आयॉदनक क्स्प्लप्रटगमुळे दसद्ध झाले. आयानोक्स्फयरमध्ये अक्ण्वक प्रकवा रेक्ण्वक 
आयन नसून ॠणकण आहेत हे दसद्ध झाल्याने, आयानोक्स्फयरची ऋणकणघनता कशी मोजायची त्या 
पद्धतीची तादत्त्वक माडंणी आम्हाला करता आली. 

 
आयानोक्स्फयरच्या ॠणकण घनतेतील फरकाचे पद्धतशीर मापन करण्याचा आमचा पदहला प्रयोग 

आम्ही ११ जानेवारी १९३१ रोजी केला. इ स्तराच्या ॠणकणघनतेतील फरकाचें मापन आम्ही त्यावळेी 
चोवीस तासपयसन्त केले. सूयस उगवायच्या आसपास इ स्तराची ऋणकणघनता वाढू लागते, मध्यान्हाच्या 
सुमारास ती बृहत्तम असते व सूयस मावळल्यावर ती कमी होऊ लागते असे आम्हाला त्यावळेी आढळले. 
रात्रीच्या वळेी इ स्तराचे आयनीभवन बरेच कमी असले तरी त्यात उल्कामधून बाहेर पडणाऱ्या 
धुळीकणामुळे मधूनच अचानक वाढ झाल्याचे ददसले. इ स्तराच्या ऋणकणघनतेच्या अभ्यासासाठी 
वापरलेली पद्धत आम्ही नंतर एफ् स्तराच्या ऋणकणघणतेच्या अभ्यासासाठी वापरली. अशा रीतीने 
पृर्थवीभोवतालच्या दनरदनराळ्या गोलाकार स्तराचं्या अभ्यासास आम्ही सुरवात केली. आमचा तो अभ्यास 
अद्यापीही चालू आहे. सध्या ५० केन् दे्र अशा तऱ्हेचा अभ्यास सतत करीत आहेत. 

 
१९३१ पासून आतापयसन्त केलेल्या आयानोक्स्फयरच्या ॠणकणघनतेच्या अभ्यासाने आणनी एक 

गोष्ट समजून आली. सूयसप्रबबावरील डागात होणाऱ्या फेरफाराचंा दुपारच्या वळेी अभ्यासलेल्या 
आयानोक्स्फयरच्या आयनीकरणावर पदरणाम झालेला ददसून येतो. सूयस दकरणातील नीलातीत दकरणामुळे 
ऋणकण उत्पत्ती होत असल्याने व ऋणकणउत्पत्तीत म्हणजे आयनीकरणात बदल होत असतात असे 
ददसून आल्याने, सूयसप्रबबावरील डागात फेरफार झाल्यास सूयापासून दमळणाऱ्या नीलातीत दकरणात 
फेरफार होत असतात हेही दसद्ध झाले. सूयसप्रबबावरील डाग अदतशय कमी असतात त्या बिी असलेल्या इ 
स्तराच्या ऋणकणघनतेहून, सूयसप्रबबावरील डाग जास्त असतात त्या विी इ स्तराची ऋणकणघनता पन्नास 
टक्क्यानी अदधक असते असे आढळून आले आहे. त्याचा अथस या दोन विात सूयापासून दमळणाऱ्या 



 
           

नीलातीत दकरणात १२५ टक्क्याइतका फरक होत असतो. पण नीलातीत दकरणउत्पत्तीत असा फरक होत 
असला तरी पृर्थवीच्या पृष्ठभागावर पडणाऱ्या प्रकाशदकरणाचं्या व उष्ट्णतेच्या तीव्रतेत काहीही फरक होत 
नाही हे दवशिे आहे. 

 
--------- 

 
या संशोधनाचा व्यवहारातही उपयोग होऊ शकतो. पल्स मॉड्यलेुशन व वारंवारतेत फरक या 

दोन्ही पद्धतीनी अवकाशात असलेल्या घनपदाथांचे अक्स्तत्व व तो दकती अतंरावर आहे हे काढता येते. ज्या 
रडार यंत्राच्या सहाय्याने आकाशयान दकती अंतरावर आहे याची सूचना दमळते, ते रडार यंत्र पल्स 
मॉड्युलेशन व वारंवारतेत फरक या दोन्ही पद्धतींच्या वापरावर आधारले आहे. रेदडओ लहरी परावतीत 
करणाऱ्या इ व एफ् स्तराच्या आयनीकरणात ददवसातून व विातून कसे फरक पडत असतात याचा अंदाज 
आल्याने, आयनोक्स्फयरचे हवामान कसे बदलेल याचा अंदाज करणे शक्य झाले आहे. आताच 
आयनोक्स्फयरच्या हवामानादवियीचे अंदाज तीन मदहने अगोदर करता येणे शक्य आहे. म्हणजे तीन 
मदहन्यानंतर एनाद्या दवदशष्ट ददवशी रेदडओ लहरींची कोणती तरंगलाबंी दवशिे उपयुक्त ठरेल व रेदडओ 
लहरी दकती अंतरापयसन्त पाठवता येतील याचा अंदाज करता येतो. 

 
                 

 
ॲपलटनच्या संशोधनाने दवज्ञानके्त्रात रेदडओ दफदजक्स हे एक नवीन के्त्र संशोधनासाठी उपलब्ध 

झाले. या नवीन शास्त्राची सुरवात रेदडओ टेदलग्राफीने झाली असून हे नवीन शास्त्र नूपच उपयुक्त ठरले 
आहे. या रेदडओ दफदजक्सच्या अभ्यासातून रडार यंत्राचा शोध लागला. रडारमुळे दुसऱ्या महायुद्धात 
इंग्सलंडला जमसनाचं्या वैमादनक हल्ल्याचं्या पूवससूचना दमळत असत. त्यामुळे बचावाच्या दृष्टीने योग्सय त्या 
योजना अमलात आणणे इंग्सलंडला शक्य होत होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर दवमानप्रवास दबनधोक 
करण्याच्या दृष्टीने रडारचा वापर रोजच्या व्यवहारात आला आहे. आयानोक्स्फयरच्या अभ्यासासाठी ज्या 
पद्धती उपयोगात आणल्या गेल्या, त्या पद्धती नगोलशास्त्र, भगूोलशास्त्र व हवामानशास्त्र या दतन्ही शास्त्राचं्या 
अभ्यासात वापरल्या जातात. 

 
----- 



 
           

१९४८ 
 

पेनिक मेिाडन स्यअुटन ब्लॅकेट 
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१८ नोव्हेंबर १८९७ रोजी, पॅदरक मेनाडस स्टु्यअटस ब्लॅकेटचा जन्म लंडनमध्ये झाला. इंग्सलंडच्या 

शाही नादवक दलात अदधकारी म्हणून कायस करण्याच्या उदे्दशाने त्याने १९१० मध्ये ऑस्बॉनस नेव्हल 
कॉलेजमध्ये प्रवशे दमळदवला. पदहल्या महायुद्धात, इंग्सलंडच्या शाही दलाचा एक अदधकारी या नात्याने 
त्याने फॉकलंड बटेे आदण जटलंड या दठकाणी जमसन नादवक दलाबरोबर झालेल्या युद्धात भाग घेतला. 
१९१९ मध्ये नादवक दलातील अदधकारपदाचा रादजनामा देऊन त्याने केक्म्ब्रज दवद्यापीठात प्रवशे 
दमळदवला, आदण कॅव्हेक्न्डश प्रयोगशाळेचे प्रो. जे. जे. थॉमसननंतर प्रमुनपदावर आलेले लॉडस रदरफोडस 
याचं्या मागसदशसनानाली भौदतकीशास्त्राच्या अभ्यासास सुरवात केली. १९२१                   
             .ए.                . त्यानंतर त्याच दवद्यापीठात त्याने १९२४ पयसन्त संशोधन केले. 
१९२४ ते १९२५ हे एक विस त्याने गॉदटन्जेन येथील प्रो. जेम्स फँ्रक (यासं १९२५ साली नोबेल पादरतोदिक 
दमळाले.) याचं्या हातानाली संशोधन केले. जमसनीहून परतल्यानंतर त्याने केक्म्ब्रजमध्ये पुन्हा संशोधनास 
सुरवात केली. या पुढची आठ वि े त्याचे वास्तव्य केक्म्ब्रजमध्येच होते. १९३३ मध्ये लंडन दवद्यापीठाच्या 
बवेक कॉलेजमध्ये त्यास भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमण्यात आले. मचेँस्टर दवद्यापीठातील 
भौदतकीशास्त्राचे प्राध्यापक सर लॉरेन्स ब्रगॅ कायसदनवृत्त झाल्यानंतर ब्लॅकेटला त्याचं्या जागी 
भौदतकीशास्त्राचे प्राध्यापक नेमण्यात आले. कायसदनवृत्त होईपयसन्त त्याने यापढुील वि े मचेँस्टरमध्येच 
काढली. 

 
१९३९ मध्ये महायुद्धाला सुरवात झाल्यावर, शाही दवमानदलाच्या यादंत्रक उपकरण दवभागात त्याने 

काम करायला सुरवात केली. १९४० मध्ये वैमादनक हल्ल्यादवरोधीदलाचे सेनापती जनरल पाहल याचंा 
वैज्ञादनक सल्लागार अशी त्याची नेमणकू झाली. त्यानंतर १९४१ मध्ये इगं्सलंडच्या दकनारपट्टीच्या 
संरक्णासाठी नास उभारलेल्या दलाचे सेनापती एअर माशसल जॉबटस याचंा वैज्ञादनक सल्लागार अशी त्याची 
नेमणूक झाली. हे काम करीत असता, पाणबुड्यादवरोधी कायासबंंधी संशोधन करण्यासाठी त्याने एका 
उत्तम प्रकारच्या दलाची उभारणी केली. त्यानंतर नादवक दलाच्या मुख्य कायालयात, नादवक 
हालचालीसंबधंी संशोधन करणाऱ्या दवभागाच्या प्रमुनपदी त्यास नेमण्यात आले. हे काम पाहात असता, 
पाणबडु्यादवरोधी कायासंबधंी संशोधन आदण नादवक दलाच्या दवदवध प्र्नासंबंधी संशोधन ही दोन्ही कामे 
त्याच्याकडे होती. 

 



 
           

१९३३ मध्ये लंडनच्या रॉयल सोसायटीची फेलोदशप त्यास दमळाली. १९४० मध्ये त्यास सोसायटीचे 
रॉयल पदक दमळाले. महायुद्ध काळात केलेल्या पाणबुड्या दवरोधी संशोधनाबद्दल अमेदरकन सरकारने 
त्यास १९४६ साली युनायटेड स्टेट्स मेडल ऑफ मेदरट हे पादरतोदिक ददले. 

 
                              

 
आयन प्रकवा दवदु्यतभारवाही कण कोणत्या मागाने जातात याचा मागोवा घेण्यासाठी व त्याचंा मागस 

दृ्य स्वरूपात आणण्यासाठी सी.टी.आर. दवल्सनने १९११ मध्ये मेघपात्र पद्धत बसवण्यास सुरवात केली. 
परंतु १९२० पयसन्त ती मेघपात्र पद्धत दकती महत्त्वाची व उपयुक्त आहे हे समजून आले नव्हते. त्या मेघपात्र 
पद्धतीचे महत्त्व ब्लॅकेटच्या संशोधनामुळे समजून आले. दवल्सनची मेघपात्र पद्धत जास्तीत जास्त उपयुक्त 
करण्यामध्ये ब्लॅकेटने नूप पदरश्रम घेतले. लॉडस रदरफोडसच्या सागंण्यावरून अल्फा कणंचा अणुगभावर 
काय पदरणाम होतो याच्या अभ्यासास ब्लॅकेटने कशी सुरवात केली हे ब्लॅकेटच्या नोबले व्याख्यानातील 
काही उताऱ्यावरून समजून येईल. दवल्सनचे मेघपात्र वापरून त्याने १९२५ मध्ये अणुगभीय दवघटनाचे 
पदहले फोटोग्राफ घेतले. या फोटोग्राफचे अचूक मापन करून ब्लॅकेटने असे दानवनू ददले की ऊजा 
संरक्ण आदण संवगे यादवियीचे पारंपादरक दनयम अणगुभावर आदळणाऱ्या जलदगती कणाचं्या बाबतीत 
पाळले जातात. फक्त सापेक् ऊजा व भार दवचारात घ्याव ेलागतात. 

 
१९३१ मध्ये मेघपात्र पद्धतीच्या सहाय्याने दवर्श्दकरणाचं्या अभ्यासास ब्लॅकेटने सुरवात केली. 

दवल्सनने उभारलेले साधे मेघपात्र या अभ्यासासाठी वापरले तर फोटोग्राफमध्ये दवर्श्दकरणाचंा मागस 
ददसेलच याची शार्श्ती नसे. फोटोग्राफ घ्यायच्या वळेेला मेघपात्रात दवर्श्दकरणाचंा प्रवशे ही एक 
योगायोगाची गोष्ट होती. बहुतेक फोटोग्राफमध्ये दवर्श्दकरणाचं्या मागाचा फोटोग्राफ नसे. बऱ्याचशा 
फोटोग्राफमधून ज्या थोड्या फोटोग्राफमध्ये दवर्श्दकरणाचंा मागस ददसला त्यावरून ॲण्डरसनने पॉदझरॉनचा 
प्रकवा ऋणकणाइतक्या भाराचं्या व त्यावरील दवदु्यतभाराइतकाच पण धनदवदु्यतभार धारण करणाऱ्या 
कणाचा शोध लावला बऱ्याचशा फोटोग्राफमधून एनाद्या दुसऱ्या फोटोग्राफमध्ये दवर्श्दकरणाचंा मागस 
ददसायचा ही अडचण दूर करण्यासाठी, ब्लॅकेटने फोटोग्राफ घेण्याची एक नवीन पद्धत ऑदलयादलनीच्या 
सहकायाने बसवली. कॅव्हेक्न्डश प्रयोगशाळेत बसदवण्यात आलेल्या या पद्धतीत, दवर्श्दकरणाने मेघपात्रात 
प्रवशे केल्यावरच, मेघपात्रातील बाष्ट्पाचे प्रसरण होण्याची व लगेच फोटोग्राफ घेण्याची सोय व शक्यता 
होती. प्रसरणपात्राच्या वरच्या बाजूला एक गायगर गणक व नालच्या बाजूला एक गायगर गणक ठेवनू, 
दवर्श्दकरणाचंा मेघपात्रात प्रवशे, बाष्ट्पाचे प्रसरण आदण फोटोग्राफ घेण्याची कृती याचंा समन्वय साधला 
होता. लॉडस रदरफोडस मचेँस्टर दवद्यापीठात असता, हॅन्स गायगर या त्याच्या दशष्ट्याने दकरणोत्सगी 
मूलतत्त्वातून बाहेर पडणाऱ्या अल्फा कणाचंी संख्या मोजण्यासाठी जे गणक यंत्र तयार केले ते गायगर 
गणक यंत्र या नावाने ओळनतात. त्याची सुधारलेली आवृत्ती पुढील आकृतीत दानवली आहे. 

 
T ही दपतळी नळी असून, दतच्यामुळे आयनीकरण पात्राच्या सीमा ठरतात. त्या नळीमध्ये तीक्ष्ण 

टोक असलेली P ही एक सळी आहे. या सळीचे दपतळी नळीपासून पूणस इन्सुलेशन केलेले असते. त्यामुळे 
नळीकडून सळीकडे दवदु्यतप्रवाह जात नाही व P व T या दोहोमध्ये वैदु्यती दवभव फरक ठेवतात पण 
दवदु्यतवहन होणार नाही इतका तो दवभव फरक कमी असतो. अल्फा कण प्रकवा बीटा कण यासारख्या 
आयनीकरण घडवनू आणणाऱ्या कणाचा, मेघपात्राच्या बाजूमध्ये असणाऱ्या अभ्रक गवाक्ातून गणकात 
प्रवशे झाल्यास, प्रवशे होतो त्या दठकाणी गणकातील वायूचे आयनीकरण होते व त्यामुळे लगेच 



 
           

दवदु्यतदवसजसन होते. दवदु्यतदवसजसन झाल्याचे A या गलॅव्हानोमापीवर लगेच समजून येते. अत्यतं सूक्ष्म 
दवदु्यतप्रवाह सुद्धा समजून यावा, इतकी संवदेनक्मता गलॅव्हानोमापीमध्ये असते. 

 

 
      ४६ 
          

 
ब्लॅकेटने केलेल्या उपकरण माडंणीत मेघपात्राच्या वरच्या व नालच्या गायगर गणक यंत्रातून 

एकाच वळेी दवर्श्दकरण गेल्यास, तो मेघपात्रातून सुद्धा गेलेला आहे असे धरता येत असे. मेघपात्रात 
दवर्श्दकरण आल्याबरोबर, लगेच मेघपात्रातील बाष्ट्पाचे वा वायूचे प्रसरण करण्याची व त्याचवळेी फोटोग्राफ 
घेण्याची यंत्रणा सुरू व्हावी अशी व्यवस्था होती. थोडक्यात दवर्श्दकरण स्वताचाच फोटो घेऊ शकत होते. 
ब्लॅकेटच्या संशोधनाची ही रूपरेिा समजावनू घेतल्यानंतर, आता त्याच्या नोबेल व्याख्यानाकडे वळायला 
हरकत नाही. 

 
“एक भौदतकीशास्त्रज्ञ म्हणनू संशोधन करीत असता, माझ्या आयुष्ट्याची चौदा वि ेदवल्सन मेघपात्र 

पद्धतीचे दवदवध उपयोग अभ्यासण्यात नचस केली. अणूहूनही सूक्ष्म कणाचं्या परस्परावरील प्रदक्रया 
अभ्यासण्यासाठी मी मुख्यत्व ेकरून दवल्सन मेघपात्र पद्धत वापरली. 

 
नायरोजनसारख्या कमी अणुभाराच्या मलूतत्त्वावर दकरणोत्सगी मूलतत्त्वातून बाहेर पडणाऱ्या 

जलदगती अल्फा दकरणाचंा मारा केल्यावर, त्याचें दवघटन होते असे १९१९ मध्ये सर अनेस्ट रदरफोडसने 
शोधून काढले. ही दवघटन दक्रया घडून येताना, दवघटन पावणाऱ्या मूलतत्त्वातून धनकण मोठ्या वगेाने 
बाहेर पडतात. नायरोजनच्या अणुगभावर अल्फा कण आदळल्यावर काय होते हे त्यावळेी वापरात 
असलेल्या क्स्कक्न्टलेशन (Scintillation) पद्धतीने समजत नसे. आपण शोधून काढलेल्या या नव्या दवघटन 
दक्रयेचा तपशील दवल्सन मेघपात्रपद्धतीने समजू शकेल असे सर रदरफोडसना वाटत होते. दवल्सन मेघपात्र 
वापरून यादवियीचे संशोधन करण्यासाठी रदरफोडसने कॅव्हेक्न्डश प्रयोगशाळेतल्या दशदमझु या जपानी 
भौदतकीशास्त्रज्ञाची दनवड केली होती. एक छोटेसे मेघपात्र उपकरण तयार करून, तो नायरोजन वायूने 
भरून, त्या वायूवर अल्फा कणाचंा मारा करून, नायरोजन अणचेू दवघटन दानवणारे काही फोटोग्राफ 
दमळतात का हे पाहायला दशदमझुने सुरवात केली. पण दशदमझुला अचानकपणे जपानला परताव ेलागले. 



 
           

दशदमझु जपानला परतला, त्यावळेी अणदुवघटनदक्रयेच्या अभ्यासाला त्याने जेमतेम सुरवात केली होती. 
दशदमझु जपानला परतल्यानंतर, त्याचे कायस पढेु चालू ठेवण्यासाठी रदरफोडसने माझी दनवड केली. 

 
दशदमझुने तयार केलेले मेघपात्र, त्यात बऱ्याचशा सुधारणा करून मी स्वयंचदलत केले. दर पंधरा 

सेकंदाला त्या उपकरणात फोटो काढता येत असे. मेघपात्र आकाराने अदतशय लहान असल्याने, इतक्या 
भराभर फोटो काढता येत होते. त्या मेघपात्राचा व्यास फक्त सहा सेन्टीमीटर व नोली फक्त एक सेन्टीमीटर 
होती. अल्फा कणाचा नायरोजन, हायड्रोजन व हेदलयम अणूवर आघात झाल्यानंतर बेचक्यासारख्या 
ददसणाऱ्या मागाचा अभ्यास आम्ही प्रथमतः केला. अल्फा कणाचे नायरोजन, हायड्रोजन व हेदलयम अणूवर 
होणारे आघात प्रत्यास्थ आघात आहेत व त्या आघातामुळे ऊजेचा नाश होत नाही हे अशा अभ्यासातून 
आम्हाला समजणार होते. 

 
मेघपात्रात बेचक्यासारख्या ददसणाऱ्या मागांचा आम्ही केलेला अभ्यास हा, अणूहूनही सूक्ष्म 

कणाच्या एका आघाताचा गदतकशास्त्राच्या दृष्टीने पदहल्या प्रथमच केलेला अभ्यास होता. 
 
अल्फा कणाचा अणूवर आघात झाल्यानंतर त्या कणाचे काय होते हे रदरफोडसने केलेल्या प्रयोगात 

समजून आले नव्हते. अणूवर आघात केल्यानंतर, अल्फा कण अणुगभातून मुक्तावस्थेत बाहेर पडत असावते 
प्रकवा अणुगभाने अल्फाकणाचे शोिण केल्यास, मूलतत्त्वाच्या अणुगभाहून दनराळ्या मूलतत्त्वाचा अणुगभस 
तयार होत असावा. अणुगभावर आघात केल्यावर, अल्फाकण मुक्तावस्थेत बाहेर पडत असल्यास, 
अणुगभावर आघात करणाऱ्या अल्फा कणाचा मागस आदण आघात केल्यानंतर दत्रशूलासारने तीन मागस 
दमळायला पादहजेत. एक मागस मुक्तावस्थेत अणगुभावर आदळून पढेु जाणाऱ्या अल्फा कणाचा, दुसरा मागस 
अणुगभातून बाहेर पडलेल्या धनकणाचा आदण दतसरा मागस अल्फा कण आदळण्याने पुढे सरकलेल्या 
अणुगभाचा असणार. अणुगभाने अल्फा कणाला स्वतामध्ये सामावनू घेतल्यास, बेचक्यासारने प्रकवा 
दुबेलक्यासारने दोन मागस दमळायला पादहजेत. एक मागस अणुगभातून बाहेर पडणाऱ्या धनकणाचा व दुसरा 
मागस अल्फा कण आदळण्याने पुढे ढकलला गेलेल्या अणुगभाचा असणार. आम्हाला दमळालेल्या आठ 
फोटोग्राफमध्ये अणुगभापासून फक्त दोन मागस दमळाल्याचे ददसत होते. म्हणजे अल्फा कणाच्या माऱ्याने 
नायरोजनचे दवघटन होण्याआधी नायरोजनचा अणुगभस अल्फा कणाचे संकलन करीत असतो प्रकवा अल्फा 
कणाला स्वतामध्ये सामावनू घेत असतो. जी दक्रया आम्ही दवघटन दक्रया समजत होतो ती वास्तदवकतः 
संकलनदक्रया होती. दवदु्यतभार आदण भार याचं्या अक्य्यतेचे तत्त्व या दक्रयेला लावल्यास, आपल्या 
ताबडतोब लक्ात येते की अल्फा कणाचं्या माऱ्याने नायरोजनपासून ऑक्क्सजनचा एकस्थानी दमळायला 
पादहजे. तेव्हा ही अणुगभीय प्रदक्रया  

 

 
 
अशी होत असते. आमचे हे प्रयोग चालू होते त्यावळेी सतरा अणुभाराच्या ऑक्क्सजनच्या 

एकस्थानीचा शोध लागला नव्हता. पण वणसपटातील पट्ट्याचं्या अभ्यासातून, ऑक्क्सजनच्या त्या 
एकस्थानीचा लवकरच शोध लागला. 

 
एनादी प्रादतदनदधक अणुगभीय प्रदक्रया कशी होते हे आमच्या प्रयोगामुळे प्रथमतःच समजून आले. 

अल्फा कणाचें अणुगभावरील आघाताचे फोटोग्राफ घेण्याच्या पद्धतीतील पदरश्रमामुळे ही पद्धत 



 
           

संशोधनाच्या कामी फारशी वापरली गेली नव्हती. पण १९३२ मध्ये चॅडदवकने शून्यकणाचंा शोध लावल्याने 
व कृदत्रमरीत्या वगेवान बनवलेल्या कणाचं्या सहाय्याने अणुगभाचे दवघटन घडवनू आणता येते याचा 
कॉक्रॉफ्ट आदण वॉल्टन यानी शोध लावल्याने, नूप अणुगभीय प्रदक्रया मेघपात्रपद्धतीने बऱ्याचशा 
प्रयोगशाळातून अभ्यासल्या गेल्या. अणुगभीय कणाचं्या मागाचा शोध घेण्यासाठी फोटोग्रादफक इमल्शन 
वापरण्याची पद्धत हल्ली दनघाली आहे. ही पद्धत प्रथमतः ब्लॉ आदण वामबाकर यानी यशस्वीरीत्या 
हाताळली. त्याचं्या संशोधनानंतर दब्रस्टल दवद्यापीठातील पॉवले, ऑदछयादलनी व त्याचें सहकारी यानी ही 
फोटोग्रादफक इमल्शन पद्धत जास्त यशस्वी रीत्या हाताळली आहे. मेघपात्र पद्धतीने दजतक्या अणुगभीय 
प्रदक्रया अभ्यासता आल्या त्याहूनही दकतीतरी अदधक अणुगभीय प्रदक्रया या फोटोग्रादफक इमल्शन 
पद्धतीने, जास्त सुलभपणे अभ्यासल्या गेल्या आहेत. 

 
१९३१ मध्ये जी.पी.एस. ऑदछयादलनीच्या सहकायाने मी दवर्श्दकरणातील ऊजावान कणाचं्या 

अभ्यासास सुरवात केली. यासाठी मी मेघपात्र पद्धतच वापरली. ही सुरवात करण्याआधी चार विावर 
म्हणजे १९२७ मध्ये लेदननग्राडमधील स्कोबलेदझन या शास्त्रज्ञाने १५॰॰ गॉस चुंबकीय के्त्राचा मेघपात्रावर 
पदरणाम घडवनू आणनू दकरणोत्सगी मलूतत्त्वातून उत्सजसन होणाऱ्या बीटा कणाचं्या दवियी संशोधन केले 
होते. त्याने घेतलेल्या काही फोटोग्राफमध्ये बीटा कणाचं्या मागाचे चुबंकीय के्त्रामुळे फारच थोडे वक्रीभवन 
झाल्याचे ददसत होते. अदतशय कमी वक्रीभवन दानवणाऱ्या या बीटा कणाचंी ऊजा दोन कोटी इलेक्रॉन 
व्होल्टहूनही जास्त असल्याने, इतक्या वगेवान कणाचं्या मागाचे चुंबकीय के्त्रामुळे फारच थोडे वक्रीभवन 
होते असा दनष्ट्किस त्याने काढला होता. पृर्थवीच्या वातावरणाच्या बाहेरून पृर्थवीकडे येणाऱ्या दवर्श्दकरणात 
असे दोन कोटी इलेक्रॉन व्होल्टहून जास्त ऊजा असलेले कण असतात असे त्याचे म्हणणे होते. 
दवर्श्दकरणाचंा अभ्यास प्रथमतः हेसने आदण त्यानंतर दमदलकनने करून, त्यामध्ये नूप ऊजा असलेले बीटा 
कण असतात असे दसद्ध केले होते. 

 
दवर्श्दकरणातील असे जास्त ऊजा असलेले कण, दोन, तीन प्रकवा चार कण एकत्र अशा गटाने 

पृर्थवीच्या वातावरणाकडे येत असतात, व मेघपात्रात येण्याआधी मेघपात्राच्या बाहेर कुठेतरी त्याचें मागस 
परस्परापासून दभन्न होत असतात असेही स्कोबेलदझनला आढळून आले. 

 
स्कोबलेदझननंतर कीलमध्ये कंुझे याने आदण पॉदसडेनामध्ये ॲन्डरसनने या दवियासंबंधी पुढील 

संशोधन केले आहे. 
 

----- 
 
मेघपात्रातील वायचेू केव्हा तरी प्रसरण करून, त्यावळेी तयार झालेल्या मेघाचा फोटोग्राफ 

घ्यायच्या वळेात, दवर्श्दकरणातील एनाद्या दकरणाचा मेघपात्रात प्रवशे होईल याची शक्यता फार थोडी 
आहे. म्हणजे फोटो घेण्यासाठी लागणाऱ्या १/४ सेकंदात दवर्श्दकरणाने मेघपात्रात प्रवशे केला तरच 
दवर्श्दकरणाचे अक्स्तत्व समजून येत होते. या जुन्या पद्धतीप्रमाणे संशोधन करण्यात नूप वळे नचस व्हायचा 
आदण बरीचशी फोटोग्रादफक दफल्म फुकट जायची. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने घेतलेल्या फोटोग्राफपैकी फक्त 
दोन ते पाच टके्क फोटोग्राफमध्ये दवर्श्दकरणांचा मागस ददसून यायचा. वळेेचा व फोटोग्रादफक दफल्मचा 
अपव्यय टाळावा या उदे्दशाने फोटोग्राफ घ्यायच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नास मी लागलो. 



 
           

दवर्श्दकरणाने मेघपात्रात प्रवशे केल्यानंतर स्वताचाच फोटो घ्यावा इतकी स्वयचंदलत पद्धत 
बसवण्याचे कायस मी ऑदछयादलनीच्या मदतीने हाती घेतले. त्यासाठी गायगर-मुलर गणक यंते्र, दवर्श्दकरण 
मेघपात्रात आल्याची सूचना देण्यासाठी वापरायची असे आम्ही ठरवले. 

 
दोन गायगर गणक यंते्र शजेारी शजेारी ठेवली, तर पुष्ट्कळदा ती दोनही गणक यतें्र एकाच वळेी 

त्यातून दवदु्यतप्रवाह गेल्याचे दानवतात असे वोथे आदण रॉसी यास आढळले होते. एकाच वळेी दोन्ही 
गणकयंत्रातून दवदु्यतप्रवाह जाण्याच्या प्रकाराला त्यानंी Coincidences प्रकवा संपात असे नाव ददले होते. 
शजेारी शजेारी ठेवलेल्या दोन गणक यंत्रात संपात आढळून आला तर त्या दोन्ही गणकयंत्रातून एक 
दवर्श्दकरण एकाच वळेी जात असला पादहजे असे त्यांचे म्हणणे होते. दोन गणक यंत्रातील संपाताचंी नोंद 
करण्यासाठी योग्सय त्या प्रकारच्या व्हाल्व्ह पदरपथाची योजना त्यानी केली. 

 
उभ्या मेघपात्राच्या वर आदण नाली एक एक गणक यंत्र ठेवाव ेअसे मी व ऑदछयादलनीने ठरवले, 

तसे केल्यास, दोन्ही गणक यंत्रातून जाणारी दवर्श्दकरण मेघपात्रात जाऊन बाहेर आला आहे असे 
आपोआपच ठरत होते. दोन्ही गणकयंत्रातून एकाच वळेी दवदु्यतप्रवाह गेल्यास दनमाण होणाऱ्या वैदु्यती 
आवगेाने मेघपात्रातील अणचेू इतक्या झपाट्याने प्रसरण करायचे की प्रसरणासाठी लागणाऱ्या वळेात 
दवर्श्दकरणामुळे दनमाण होणारे आयन प्रसरण होऊन इकडे दतकडे जाण्याची शक्यता राहू नये अशासाठी व 
त्याच वळेी फोटो घेतला जावा यासाठी योग्सय प्रकारच्या वैदु्यती पदरपथाची योजना करण्यात आली. हे 
केल्यानंतर, तीन हजार गॉस चुंबकीय के्त्र असणाऱ्या व पाण्याने थंड ठेवलेल्या सॉलेनॉइडमध्ये मेघपात्र 
ठेवण्यात आले. सवस उपकरणे सुसज्ज करून, दवर्श्दकरण मेघपात्रात येऊन आपला स्वताचा फोटो घेण्याची 
वाट पाहायची एवढेच काम नंतर आमच्याकडे उरले. केव्हा तरी मेघपात्रातील वायूचे प्रसरण करून, 
मेघपात्राचे फोटो घेण्याच्या जुन्या पध्दतीत, फक्त दोन ते पाच टके्क फोटोमध्ये दवर्श्दकरण मेघपात्रात 
आल्याचे ददसून यायचे. आमच्या गायगर गणकयतं्र दनयदंत्रत पध्दतीमुळे ऐंशी टके्क फोटोमध्ये 
दवर्श्दकरणमागस ददसून आले. १९३२ मध्ये आम्ही प्रथमतःच या नव्या पध्दतीने दवर्श्दकरणाचें फोटो घेतले. 

 
त्याच वळेी पासाडेनामध्ये ॲन्डरसन जुन्या मेघपात्रपध्दतीने फोटो घेऊन, दवर्श्दकरणाचंा अभ्यास 

करीत, होता. दमळालेल्या दवर्श्दकरणमागांचा अभ्यास करता दवर्श्दकरणात एका नव्या कणाचे म्हणजे 
पॉदझरॉनचे प्रकवा घनदवदु्यतभारवाही  इलेक्रॉनचे अक्स्तत्व दसध्द होते असे त्याने दानवले. 

 
अँडरसनने संशोदधलेल्या दवर्श्दकरणांचा मागस मेघपात्रात मध्यभागी ठेवलेल्या दशशाच्या पत्र्यातून 

जात होता. त्या दवर्श्दकरणाचं्या मागाचे दशशाच्या पत्र्यात प्रवशे करण्याआधी व प्रवशे केल्यानंतर चुंबकीय 
के्त्रामुळे होणारे वक्रीभवन याचा अभ्यास करता, तो मागस धनदवदु्यतभारवाही कणाचा होता असे दसध्द झाले. 
तो कण वायूमध्ये कोठपयसन्त जाऊ शकतो ते अतंर आदण त्यामुळे घडून येणारे वायचेू आयनीकरण याचंा 
अभ्यास करता, त्याचा भार धणकणाच्या भाराहून कमी असल्याचे ददसून आले. कारण अभ्यासलेला हा 
कण एक नवीनच कण असून, त्याचा भार इलेक्रॉनच्या भाराइतका व त्यावरील दवदु्यतभार इलेक्रॉनवरील 
दवदु्यतभाराइतकाच पण धनस्वरुपाचा आहे हे लक्ात घेऊन त्याने त् या कणास पॉदझरॉन असे नाव ददले. 

 
१९३२ मध्ये, आमचे नव्या प्रकारचे गायगर गणक यतं्र दनयदंत्रत मेघपात्र वापरुन, मी आदण 

ऑदछयादलनी या दोघानी दवर्श्दकरणाचें जवळ जवळ सातश ेफोटोग्राफ दमळवले. त्या सवस फोटोग्राफमध्ये 
दवर्श्दकरण झुबक्या झुबक्याने प्रकवा गटागटाने पृर्थवीतलाकडे येत असल्याचे ददसून येत होते. त्यामुळे या 



 
           

नव्या प्रकाराला काही तरी नाव ददले. पादहजे असे आम्हाला वाटू लागले. झुबक्या झुबक्याने प्रकवा 
गटागटाने आढळून येणाऱ्या दवर्श्दकरणाना आम्ही दवर्श्दकरणविाव असे नाव ददले. कधी कधी एका 
फोटोग्राफमध्ये आम्हाला तेवीस दवर्श्दकरणमागस दमळाले आहेत. हे सवस मागस मेघपात्राबाहेरील एका 
प्रबदूपासून दनघत होते. व त्या एका प्रबदूपासून त्याचें मागस दभन्न होत होते. त्यापैकी साधारणपणे दनम्मे मागस 
धनदवदु्यतभारवाही कणामुळे दमळत होते व दनम्मे मागस ऋणदवदु्यतभारवाही कणामुळे दमळत. होते. 
धनदवदु्यतभारवाही कणामुळे घडून येणारे वायुचे आयनीकरण आदण वायूमध्ये ते जाऊ शकतील ते अंतर 
याचंा अभ्यास करता, त्याचंा भार ऋणकणाइतकाच असल्याचे ददसून आले. ॲन्डरसनने लावलेला 
पॉदझरॉनचा शोध, अशा रीतीने आम्ही दमळवलेल्या नूपशा पुराव्याने पक्का झाला. त्याबरोबर हेही दसध्द 
झाले की दवर्श्दकरणात इलेक्रॉनची (ऋणकणाचंी) व पॉदझरॉनची संख्या जवळजवळ समान असते आदण 
पॉदझरॉन पुष्ट्कळदा दवर्श्दकरण विावाच्या स्वरुपात दमळतात. ऋणदवदु्यतभारवाही इलेक्रॉनची  आदण 
धनदवदु्यतभारवाही पॉदझरॉनची जवळ जवळ समान संख्या दवर्श्दकरणात असल्याने व पृर्थवीतील 
वस्तुमात्रामध्ये, पॉदझरॉन एक घटक म्हणून आढळत नाही याची नात्री असल्याने, नूप ऊजा असलेले 
दवर्श्दकरण वातावरणातील अणूवर आदळण्याने पॉदझरॉन दनमाण होत असतात असा दनष्ट्किस आम्ही 
काढला. 

 
यानंतर चॅडदवकच्या सहकायाने संशोधन करून, ब्लॅकेटने आणनीही एक शोध लावला. 

दशशासारख्या नूप अणुभाराच्या मलूतत्वाने तीव्र गमॅा दकरणाचें शोिण केल्यास, इलेक्रॉन व पॉदझरॉन 
याचंी जोडी दनमाण होते असे ब्लॅकेट व चॅडदवक यानी शोधून काढले. पॉदझरॉन व इलेक्रॉन एकमेकाला 
भेटल्यास दोघाचंाही दवनाश होते व या दवनाशामुळे क्दकरण प्रकवा गमॅा दकरण दनमाण होतात असे आढळून 
आले आहे. भाराचे ऊजेत रूपातंर यादवियाचें आइनस्टाइनचे सूत्र, पॉदझरॉन व इलेक्रॉन याचं्या दवनाशाने 
दनमाण होणाऱ्या क् दकरणाचं्या प्रकवा गमॅा दकरणाचं्या बाबतीत पाळले जाते असे आढळले आहे. तेव्हा 
क्दकरण प्रकवा गमॅा दकरण यासारख्या दवदु्यतचुंबकीय तरंगांचे पॉदझरॉन व इलेक्रॉन यासारख्या कणामध्ये 
रूपातंर व त्या रूपातंराचा उलट प्रकार म्हणजे कणाचें दवदु्यतचुंबकीय तरंगात रूपातंर शक्य आहे असे 
वाटते. 

 
                  

 
दवर्श्दकरणाचं्या संशोधनाच्या कामी ब्लॅकेटचे गायगर गणकयंत्रदनयंदत्रत मेघपात्र नूप उपयुक्त 

ठरले आहे. ब्लॅकेट व त्यासारख्या इतर शास्त्रज्ञानी त्या उपकरणाच्या सहाय्याने दमळवलेल्या मादहतीमुळे 
दवर्श्दकरणाचें गूढ बऱ्याच अंशी उकलले गेले आहे. 

 
----- 

 



 
           

१९४९ 
 

निडेकी युकावा 
 

(१९०७ -       ) 
 
“                                ,                                           

               ’’  
 

     
 
२३ जानेवारी १९०७ रोजी, जपानची राजधानी टोदकयो या शहरात दहडेकी युकावाचा जन्म झाला. 

त्याच्या वदडलाचंी त्यानंतर क्योटो दवद्यापीठात भशूास्त्राचा प्राध्यापक म्हणून नेमणकू झाल्याने, युकावा 
क्योटो शहरात लहानाचा मोठा झाला. १९२९ मध्ये तो क्योटो दवद्यापीठाचा पदवीधर झाला. 
पदवीपरीके्नंतर त्याने तादत्त्वक भौदतकीशास्त्रात दवशिेेकरून प्राथदमक स्वरूपाच्या कणादवियी संशोधन 
केले. १९३२ मध्ये क्योटो दवद्यापीठात, भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्हणनू त्याची नेमणूक झाली. १९३३ ते 
१९३९ या काळात त्याने ओसाका दवद्यापीठात भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्हणनू काम केले. ओसाका 
दवद्यापीठात असताना, १९३५ मध्ये त्याने प्रदसद्ध केलेल्या कएा संशोधनदनबधात मेसॉनच्या अक्स्तत्वाचे 
भदवष्ट्य वतसवले आहे. १९३६ मध्ये त्यास बढती दमळाली व तेथे त्याने आणनी तीन वि ेअध्यापनाचे कायस 
केले. १९३८ मध्ये त्याने डी.एस् सी. पदवी संपादन केली. १९३९ मध्ये तो क्योटो दवद्यापीठास परतला. 
तेव्हापासून कायसदनवतृ्त होईपयसन्त त्याचे संशोधन क्योटो दवद्यापीठातच चालू होते. १९४८ मध्ये अमेदरकेतील 
दप्रन्सटन दवद्यापीठाने त्यास आग्रहपूवसक बोलावनू, ‘पाहुणा प्राध्यापक’ म्हणनू त्याची नेमणूक केली. १९४९ 
पासून कोलंदबया दवद्यापीठात, त्याचे ‘पाहुणा प्राध्यापक’ म्हणून अध्यापन व संशोधन चालू होते. 

 
जॅपनीज ॲकेडमीचे इंदपदरयल पादरतोदिक त्यास १९४० मध्ये बहाल करण्यात आले. १९४३ मध्ये 

त्यास जपानची ऑडसर ऑफ डेकोरेशन दमळाली. जॅपनीज ॲकेडमी, जॅपनीज दफदझकल सोसायटी व 
जपानचे सायन्स कौक्न्सल या संस्थाचें माननीय सभासदत्व त्यास दमळाले आहे. अमेदरकेच्या नॅशनल 
ॲकडमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेचा तो परदेशस्थ सभासद असून, अमेदरकन दफदझकल सोसायटीने त्यास 
आपला माननीय सभासद करून घेतले आहे. नोबेल पादरतोदिक दमळदवणारा हा पदहला जपानी शास्त्रज्ञ 
आहे. 

 
                              

 
तादत्त्वक व गदणती भौदतकीशास्त्राकडे युकावा का वळला याचे कारण, न्यूयॉकस  टाइम्सच्या ४ 

नोव्हेंबर १९४९ च्या अकंात दमळते दवद्याथी दशते काचनदलका परस्परास जोडून काचेचे उपकरण तयार 
करीत असता, झालेल्या अपघातामुळे युकावाने प्रायोदगक संशोधन हाती न घेता, तादत्त्वक संशोधनात लक् 
घातले. कदादचत अणुगभादवियीच तादत्त्वक दवचार त्यास काचकामात धडपण्यापेक्ा जास्त रुचला असावा. 
मूलतत्त्वाचें अणुगभस असे असावते यादवियीचा जो तादत्त्वक दवचार त्यावळेपावतेो मान्य झाला होता 
त्यानुसार अणुगभामध्ये धनकणांची व ऋणकणाचंी काही ठरादवक संख्या असते. अणुभाराच्या सखं्येइतकी 



 
           

धनकणाची संख्या असते. आदण अणुभार व अणुक्रमाकं याचं्या सखं्येतील फरकाइतकी ऋणकणाचंी सखं्या 
असते. तर अणुगभाबाहेर असणाऱ्या ऋणकणाचंी संख्या अणुक्रमाकंाच्या संख्येइतकी असते. अणुगभाचे हे 
साधे दचत्र, दकरणोत्सगी मलूतत्त्वातून बाहेर पडणाऱ्या अल्फा कणाचं्या (चार धनकण व दोन ऋणकण 
दमळून झालेला हेदलयमचा अणुगभस) व बीटा कणाचं्या संख्येवर आधारले होते. यानंतर अणुगभामध्ये 
धनकण व ऋणकण नसून धनकण व शून्यकण असतात ही उपपत्ती आली. या उपपत्तीमुळे अणुगभाच्या 
गुणधमाच्या स्पष्टीकरणातील काही अडचणी दूर झाल्या. पण तरीही अणुगभातून बीटा दकरण कसे बाहेर 
पडतात व बरेचसे धनकण परस्पराना दूर न लोटता अणगुभात एकत्र कसे राहतात याचे स्पष्टीकरण दमळत 
नव्हते. 

 
१९३४ साली एदन्रको फमीने माडंलेल्या उपपत्तीमुळे अणुगभातून बीटा दकरण कसे येतात हे 

समजून येते. बरेचसे धनकण अणुगभात एकत्र कसे असतात याचे स्पष्टीकरण देण्याचा युकावाने प्रयत्न 
केला आहे. १९३५ मध्ये, त्याने इलेक्रोमगॅ्सनेदटक प्रकवा दवदु्यतचुंबकीय के्त्रासारने एक नवीन बलके्त्र असते 
अशी कल्पना केली. हे के्त्र दवदु्यतचुबंकीय नाही प्रकवा गुरुत्वाकिसणीयही नाही असे धरुन त्याने त्या 
दवियीचे गदणत माडंायला सुरवात केली व ऋणकणभाराच्या जवळ जवळ दोनशपेट भाराइतका व 
ऋणकणावरील दवदु्यतभाराइतका ॠण प्रकवा धन दवदु्यतभार धारण करणारा कर अणुगभात असला पादहजे 
असे भदवष्ट्य वतसदवले. त्याच सुमारास अँन्डरसन व व नेडरमायर या शास्त्रज्ञानी ऋणकणाच्या भाराहून जास्त 
भाराच्या पण धनकणाच्या भाराहून कमी भाराच्या कणाचं्या आक्स्तत्त्वाचे भदवष्ट्य वतसवले होते. कॅदलफोर्वनया 
इक्न्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेत ॲन्डरसन व व नेडरमायर यानी दवर्श्दकरणदवियक केलेल्या 
संशोधनावर, त्यानी अशा प्रकारचे कण अक्स्तत्त्वात असले पादहजेत असा कयास बाधंला होता. पण १९३६ 
सालापयसन्त अशा कणाचें अक्स्तत्व प्रायोदगक रीत्या दसध्द झाले नव्हते. १९३६ ते १९४१ या पाच साडेपाच 
विांच्या काळात ऋणकणाहून जास्त वजनदार आदण धनकणाहून हलके अशा कणाचंा भार ठरदवण्याचे 
बरेचसे प्रयत्न झाले. त्यामुळे या कणाचंा भार ॠणकणाहून जास्त वजनदार आदण धनकणाहून हलके अशा 
कणाचंा भार ठरदवण्याचे बरेचसे प्रयत्न झाले. त्यामुळे या कणाचंा भार ॠणकणाच्या भाराच्या १२० ते २५० 
पट आहे असे ठरले व अश कणाना, मेसॉन असे नाव दमळाले. अशा रीतीने केवळ तादत्त्वक दृष्ट्ट्या दवचार 
करून युकावाने माडंलेली मेसॉनच्या अक्स्तत्वाची उपपत्ती प्रयोगानी नंतर दसध्द झाली. 

 
नोबले पादरतोदिकाचा स्वीकार करतेवळेी युकावाने ददलेल्या व्याख्यानातील गदणती भाग टाळून, 

युकावाच्याच शब्दात मेसॉनची मादहती ददली आहे. 
 
गुरुत्वाकिसणीय व दवदु्यतचुबंकीय बलाच्या जोडीला आक्ण्वक बलाचाही समावशे व्हावा अशा 

तऱ्हेच्या बलके्त्राच्या कल्पनेचा दवस्तार केल्यावर मेसॉन उपपत्तीची कल्पना आली. शून्यकणाचं्या 
शोधानंतर ज्या बलाचा दवदु्यतभारवाही कणामधील दवदु्यतचुंबकीय परस्पर दक्रयेमध्ये रूपातंर करता येणार 
नाही अशा प्रकारच्या आक्ण्वक बलाचे आक्स्तत्व असले पादहजे असे वाटू लागले. शून्यकण पदरक्स्थतीत 
प्रकवा धनपदरक्स्थतीत असलेल्या दोन न्युक्क्लऑन प्रकवा दोन अणुगभसकणामधील दवदशष्ट आक्ण्वक बल १०-
१३ सेन्टीमीटर इतक्या अतंरात चालू आहे असे कक्ल्पल्यास, अल्फा कणामधील धनकण एकत्र ठेवण्यास 
लागणारी बधंन ऊजा, डयुटेरॉनमधील धनकण एकत्र ठेवण्यास लागणाऱ्या बधंन ऊजेपेक्ा नूप जास्त का 
हे सागंता येते. अल्फा कणाहून जास्त भाराच्या अणगुभाची बंधनऊजा, अणुभार क्रमाकंाच्या वगाच्या 
प्रमाणात वाढत नाही, तर ती अणुभार क्रमाकंाच्या प्रमाणात वाढत असते. त्याचा अथस काहीतरी कारणामुळे 
आक्ण्वक बल संपकृ्तावस्थेप्रत पोचलेले असते. याचे कारण देण्याचा हायझेनबगसने प्रयत्न केलेला आहे. 



 
           

हायड्रोजन अण व धनकण याचं्यामधील ऋणकणाच्या देवघेवीतून ज्याप्रमाणे रासायदनक बंध दनमाण होतो, 
त्याप्रमाणे शून्यकण व धनकण यामधील आक्ण्वक बल, त्या दोनकणामधील ऋणकणाच्या देवघेवीतून 
दनमाण होते - असे हायझेनबगसचे म्हणणे आहे. हायझेनबगसने ही कल्पना माडंल्यानंतर थोड्याच ददवसात 
पावलीच्या उपपत्तीचा आधार घेऊन, अणुगभातून बीटा दकरण कसे बाहेर पडतात त्यदवियीची कल्पना 
एदन्रको फमीने माडंली. पावलीच्या उपपत्तीप्रमाणे शनू्यकणाचे ऋणकण, धनकन व शून्यकदणका (न्यु 
दरओ) यामध्ये रूपातंर होऊ शकते. यामध्ये न्युदरनो हा दवदु्यतभाररदहत, जवळ जवळ शून्य भार असलेला 
अत्यंत सूक्ष्म कण असून, वस्तुमात्रात प्रवशे करण्याची त्यास नूप मोठ्या प्रमाणात शक्ती आहे अशी कल्पना 
आहे. पावलीच्या या उपपत्तीमुळे असा समज झाला. की दोन न्युक्क्लऑनमधील प्रकवा दोन 
अणुगभसकणामधील ऋणकण व शून्यकदणका या दोन कणाचंी देवघेव म्हणजे आक्ण्वक बल होय. 
दवदु्यतभारवाही कणामधील फोटॉनच्या प्रकवा प्रकाशकणाचं्या देवघेवीतून, दोन कणामधील दवदु्यतचुंबकीय 
बल दनमाण होते, त्यासारनीच ही आक्ण्वक बलाची कल्पना आहे. पावली व फमी याचं्या कल्पना मान्य 
केल्यास शून्यकण व धनकण यामधील ऋणकणाची देवघेव झटपट प्रकवा तात्काळ व्हायला पादहजे. तर 
त्या उलट अणुगभातून बीटाकण हळूहळू बाहेर पडत असतात. दशवाय फमीच्या कल्पनेप्रमाणे आक्ण्वक 
बलाचे गदणत माडंल्यास, प्रत्यक्ात आहे त्यापेक्ा ते नूपच कमी असले पादहजे असे ददसते. या अडचणीतून 
मागस काढण्यासाठी मेसॉनची उपपत्ती माडंण्यात आली आहे. १९३५ साली माडंलेली मेसॉन उपपत्ती 
नालील गोष्टीवर आधारली आहे. 

 
अणुगभातील एकाच मूलभतू कणाची धनकण व शून्यकण ही दोन दभन्न रूपे आहेत असे मत 

माडंण्यात आले आहे. अणगुभातील या मलूभतू कणाला न्युक्क्लऑन प्रकवा अणगुभसकण असे नाव ददले 
आहे. 

 
न्युक्क्लऑनमधील प्रकवा अणुगभसकणामधील देवघेव घडवनू आणणाऱ्या बलाचंा दवचार करताना, 

मेसॉनवर धन प्रकवा ॠण दवदु्यतभार असते असे धराव े लागते. न्युक्क्लऑनने धनकण क्स्थतीतून 
शून्यकणक्स्थतीत उडी घेतल्यास एक धनदवदु्यत भारवाही मेसॉन बाहेर पडतो, प्रकवा एक 
ॠणदवदु्यतभारवाही मेसॉन शोिला जातो. न्युक्क्लऑनने शून्यकण क्स्थतीततून धनकणक्स्थतीत उडी 
घेतल्यास एक धनदवदु्यतभारवाही मेसॉन शोिला जातो. अशारीतीने शून्यकण व धनकण याचंी परस्परामध्ये 
मेसॉनची देवघेव होत असते. यासारनीच देवघेव दवदु्यतभारवाही कण करीत असतात, फक्त त्यामध्ये 
फोटॉनची देवघेव होत असते. 

 
दवदु्यतभारवाही मेसॉन दशवाय मुळीसुध्दा दवदु्यतभार नसणारे प्रकवा शून्यदवदु्यतभारवाही मेसॉन 

इतका प्रकवा साधारणपणे त्याचं्या एवढा असतो. दवर्श्दकरणामध्ये असे ॠणकण व धनकण या कणाचं्या 
भाराचं्या मधला भार असणारे कण असतात त्याचा १९३७ मध्ये शोध लागला. या शोधामुळे मेसॉन 
उपपत्तीला दुजोरा दमळाला व ती जास्त प्रगत स्वरूपात माडंण्यात आली. त्यावळेी आमचा साहादजकच 
असा तकस  झाला की समुद्रसपाटीवर दमळणाऱ्या दवर्श्दकरणातील तीव्र दकरणाचंा बराचसा भार मेसॉनचा 
असावा व अणुगभीय बळाला कारणीभतू होणारे मेसॉन व दवर्श्दकरणातील मेसॉन एकत्र होत. कल्पना 
केल्याप्रमाणे दवर्श्दकरणातील मेसॉनचा भार ऋणकणभाराच्या जवळ जवळ दोनश े पट होता व त्याचंा 
आपसूकच दवनाश होतो असे दसध्द करणारा पुरावाही दमळाला. मेसॉनचा आपसूक दवनाश झाला पादहजे 
असा दनष्ट्किस मेसॉन उपपत्तीतून दनघत होताच. 



 
           

न्युक्क्लऑनबरोबर जशी मेसॉनची प्रदक्रया घडून येते, त्याप्रमाणेच त्याचंी ऋणकण व न्युदरनो 
(शून्य कदणका) या सारख्या अत्यंत हलक्या (भाराच्या दृष्टीने) कणाबरोबर प्रदक्रया घडून येते. उदाहरणाथस 
धनदवदु्यतभारवाही मेसॉनचे आपसूकच धनदवदु्यतभारवाही इलेक्रॉनमध्ये व न्यूदरनोमध्ये रूपातंर होते व 
ऋणदवदु्यतभारवाही मेसॉनचे आपसूकच ऋणकणामध्ये व शून्यकदणकेमध्ये रूपातंर होते. 

 
दवर्श्दकरणातील मेसॉन व अणुगभीय बलास कारणीभतू होणारे मेसॉन एक नाहीत असा संशय 

१९४१ सालीच शास्त्रज्ञाना येऊ लागला. १९४२ मध्ये तानीकावा व साकाता या शास्त्रज्ञानी मेसॉन उपपत्तीत 
काही फरक सुचदवले. या शास्त्रज्ञाचं्या मताने, समुद्रसपाटीवर दमळणाऱ्या तीव्र दवर्श्दकरणातील मेसॉनचा 
अणुगभीय बळाशी काही संबधं नाही. जास्त वजनदार मेसॉनची न्युक्क्लऑनबरोबर अदभदक्रया झाल्यानंतर 
जे कमी वजनाचे मेसॉन तयार होतात ते समुद्रसपाटीवर दमळणाऱ्या दवर्श्दकरणात मुख्यत्व ेकरून असतात 
व त्याच्यामुळे दवर्श्दकरणाना तीव्रता प्राप्त होत असते. 

 
दोन प्रकारचे मेसॉन असतात ही उपपत्ती दसद्ध व्हायला १९४७ पयसन्त थाबंाव े लागले. 

दवर्श्दकरणातील ऋणदवदु्यतभारवाही मेसॉनची हलक्या अणुबरोबर अदभदक्रया झाल्यावर त्याचंा तात्काळ 
दवनाश होत नाही व साधारण १०-६ सेकंदात त्याचं्यापासून ऋणकण तयार होतात असा इटलीतील 
भौदतकीशास्त्रज्ञानी शोध लावला. दवर्श्दकरणात नेहमी आढळून येणाऱ्या मेसॉनची न्युक्क्लऑनबरोबर फारच 
थोड्या प्रमाणात अदभदक्रया होत असल्यास हे शक्य आहे. यानंतर थोड्याच ददवसात, दवर्श्दकरणातील 
मेसॉन दोन प्रकारचे असतात व त्यातील जास्त वजनदार मेसॉनचे अदतशय थोड्या कालावधीत कमी 
वजनदार मेसॉनमध्ये रूपातंर होते असे पॉवले व त्याचे सहाय्यक शास्त्रज्ञ यानी शोधून काढले. पॉवलेने 
दोन प्रकारचे मेसॉन असले पादहजेत अशी उपपत्ती माडंली होती व ती माडंताना तानीकावा व साकाता या 
जपानी भौदतकीशास्त्रज्ञाचंी उपपत्ती दवचारात घेतली नव्हती. १९४८ मध्ये बकस ले येथील प्रयोगशाळेत 
मेसॉनची दनर्वमती करण्यात आली. त्या दनर्वमतीमुळे व त्यानंतर करण्यात आलेल्या प्रयोगानी मेसॉन दोन 
प्रकारचे असतात या उपपत्तीस दुजोरा दमळाला. मेसॉन उपपत्तीचे मुख्य मुदे्द आता पुढीलप्रमाणे आहेत. 

 
(१) जास्त वजनदार मेसॉनची २८० ऋणकणाच्या भाराइतका भार असलेल्या मेसॉनची 

न्युक्क्लऑनबरोबर जोरदार अदभदक्रया होऊन, त्याचें कमी भाराच्या मेसॉनमध्ये म्हणजे (μ) (म्यु) 
मेसॉनमध्ये व न्युदरनोमध्ये १०-८ सेकंद इतक्या अल्पावधीत रूपातंर होते. या वजनदार मेसॉनमुळे 
अणुगभीय बल दनमाण होत असते. 

 
(२) कमी भाराचे म्हणजे २१० ऋणकणाचं्या भाराइतका एवढा भार असणारे μ मेसॉन, 

समुद्रसपाटीला दमळणाऱ्या दवर्श्दकरणातील तीव्रतेस कारणीभतू होत असतात. न्यकू्क्लऑनबरोबर या 
मेसॉनची फारच अल्पावधीत अदभदक्रया होत असल्याने अणुगभीय बळाशी त्याचंा दवशिेसा संबधं नाही. 

 
आता सुरवातीपासून मेसॉन या संजे्ञने अदभपे्रत असलेले कण म्हणजे π (पाय) मेसॉन होत असे 

मान्य केल्यास, दवदु्यतभारवाही मेसॉनच्या जोडीला दवदु्यतभार मुळीसुध्दा नसलेले π मेसॉन असले पादहजेत 
असे अनुमान ददसते. बकस ले येथे नुकतेच पूणस केलेल्या प्रयोगाचें सुसगंत स्पष्टीकरण करायचे असल्यास, 
दवदु्यतभारवाही π मेसॉनच्या जोडीला दवदु्यतभार मुळीसुध्दा नसणारे π मेसॉन असतात असे म्हणाव ेलागते 
व या दवियीचे अनुमान बरोबर असल्याचे समजून येते. दवदु्यतभार मुळीसुध्दा नसलेल्या π मेसॉनचा भार 
साधारणपणे दवदु्यतभारवाही π मेसॉनइतका असतो व नूप ऊजा असलेले धनकण अणुगभावर आदळल्याने 



 
           

ते दनमाण होत असतात. दनमाण झाल्यावर १०-१३ सेकंद इतक्या अवधीत त्याचंा दवनाश होऊन त्यापासून 
दोन मेसॉन दनमाण होत असतात. 

 
                 

 
केवळ तादत्त्वक दववचेनाच्या आधारे मेसॉनच्या अक्स्तत्वादवियीचे अनुमान युकावाने केले. त्यावळेी 

त्याचं्या अक्स्तत्वादवियी काही सुध्दा मादहती नव्हती. पण थोड्याच वळेात, दवर्श्दकरणात मेसॉन असतात 
याचा शोध लागला. दडरॅकने सुध्दा केवळ गदणतशास्त्राच्या आधारे पॉदझरॉनच्या अक्स्तत्वाचे भदवष्ट्य वतसवले 
होते व तेही बरोबर असल्याचे अनुभवास आले होते. युकावाने गदणतशास्त्राच्या आधारे ज्यांच्या अक्स्तत्वाचे 
भदवष्ट्य वतसवले होते, ते मेसॉन दवर्श्दकरणात असतात हे समजून आल्याने, अणुगभीय बलादवियी युकावाने 
ज्या उपपत्ती माडंल्या त्या उपपत्तीत बरेच तर्थय असल्याचे वाटू लागते. अणगुभीय बलादवियीच्या 
युकावाच्या उपपत्तीच्या सहाय्याने, अणुगभादवियीच्या बऱ्याचशा प्रयोगाचंा उलगडा करता येतो. 

 
----- 

 



 
           

१९५३ 
 

िेनिल फँ्रक पॉवेल 
 

(१९०३ -     ) 
 
“                                   घ                      घ     

                                           ’’  
 

     
 
५ दडसेंबर १९०३ रोजी, इंग्सलंडच्या कें ट परगण्यातील टनदब्रज गावी सेदसल फॅ्रन्क पॉवलेचा जन्म 

झाला. तोफा, बंदुका तयार करण्याचा धंदा त्याच्या घराण्यात परंपरागत चालू होता. त्याचे वडीलही तोच 
धंदा करीत असत. त्याची आई शाळामास्तराची कन्या होती व दतच्या माहेरची मडंळी युगोनॉट पंथाची 
होती. पंधरा विांचा होईपयसन्त गावातल्या प्राथदमक शाळेत त्याचे दशक्ण झाले. अकाराव्या विी दमळालेल्या 
दशष्ट्यवृत्तीच्या आधारे, त्याने दसटी ऑफ लंडन क्स्कनसस कंपनीने स्थापन केलेल्या जडस्कूल मध्ये नाव 
घातले. शालातं पदरके्त दवशिे प्रादवण्य दानवनू दशष्ट्यवृत्ती दमळदवल्यानंतर, त्याने केक्म्ब्रजमधील दसडने 
ससेक्स कॉलेजमध्ये दवर्श्दवद्यालयीन दशक्ण पुरे केले, व भौदतकीशास्त्राचा तो पदवीधर झाला. पदवी पदरक्ा 
ददल्यानंतर, सी.टी.आर. दवल्सन व डॉ. अनेस्ट रदरफोडस याचं्या हातानाली कॅन्हेक्न्डश प्रयोगशाळेत दोन 
वि े संशोधन केले. १९२८ मध्ये दब्रस्टल दवद्यापीठाने नव्यानेच उघडलेल्या एच. एच. दबल्स दफदझकल 
लॅबोरेटरीचे प्रमुन ए.एम. दटन्डॉल याचंा सहाय्यक म्हणून त्याचंी नेमणकू झाली. यानंतर त्यानी याच 
प्रयोगशाळेत आपले सवस सशंोधन पार पाडले आहे. फक्त १९३५ ते १९३६ या काळात वसे्ट इंडीज मधील 
मॉन्ट सेराट या ज्वालामुनीचा भदूवज्ञादनक दृदष्टकोनातून अभ्यास करण्यासाठी गेलेल्या दब्रटीश शास्त्रज्ञाचं्या 
तुकडीबरोबर ते एक भौदतकीशास्त्रज्ञ म्हणून गेले होते. दब्रस् टलमधील दबल्स प्रयोगशाळेत, त्याना 
क्रमाक्रमाने वरच्या जागा दमळत गेल्या व १९४८ मध्ये त्याचंी मेलव्हीज दवल्स भौदतकीशास्त्राचंा प्राध्यापक 
म्हणून नेमणकू झाली. 

 
१९४९ मध्ये लंडनच्या रॉयल सोसायटीचे सभासदत्व त्यास दमळाले. त्या आधी १९४७ मध्ये 

लंडनच्या दफदझकल सोसायटीने त्यास व्हरनॉन वॉइस पादरतोदिक बहाल केले. तर १९४९ मध्ये रॉयल 
सोसायटीने त्यास सभासदत्वाबरोबर युजेस पदक अपसण केले. 

 
आजूबाजूच्या सवससाधारण तपमानापेक्ा वगेळ्या तपमानास, दवल्सन क्लाउड चेंबरमध्ये फोटो 

काढल्यास, वगेवान कणाचं्या मागाचे फोटोग्राफ कसे दनघतात याचा अभ्यास, पॉवलेने कॅव्हेक्न्डश 
प्रयोगशाळेत केला. या संशोधनाचा फायदा केवळ दवल्सन क्लाउड चेंबरमध्ये धावणाऱ्या वगेवान कणाचें 
फोटो काढण्याच्या तंत्राला झाला असे नाही तर त्या सशंोधनामुळे सूक्ष्म दछद्रातून वाफ वगेाने कशी बाहेर 
पडते याचे स्पष्टीकरण दमळाले. त्यामुळे स्टीम टबाइनची रचना व कायस यात पुष्ट्कळ सुधारणा करता आली. 

 
दब्रस्टल दवद्यापीठात, प्रो. प्रटडॉल याचंा सहाय्यक म्हणून पॉवलेने पदहली चार वि ेजे संशोधन केले 

ते मुख्यत्व ेकरून धनदवदु्यतभारवाहक आयनाचंा व दवशिेेकरून सोडीयम, पोटॅदशयम या सारख्या अल्कली 



 
           

धातू आयनाचा हेदलयम, दनऑन व आगसन या सारख्या हवतेील दुर्वमळ वायूमधील वगे यासंबंधी होते. या 
संशोधनाचे दनष्ट्किस १९२९ व १९३२ मध्ये दटन्डॉल व पॉवले या प्राध्यापक द्धयाने प्रदसध्द केलेल्या संशोधन 
दनबधंात आहेत. या संशोधनामुळे आयनाचं्या वगेादवियीच्या कल्पनातील अदनदपतता नष्ट झाली व 
कॉम्प्लेक्स प्रकवा जदटल आयन कसे तयार होतात या दवियी बरीच मादहती दमळाली. 

 
                              

 
मॉन्ट सेरॉट ज्वालामुनीच्या वैज्ञादनक परीक्णाला जाण्याआधी जलद धनकण व ड्युटेरॉन याचंी 

गती वाढदवण्यासाठी सोईस्कर अशा दवदु्यतशदक्तउत्पादकाची दनर्वमती करण्यासाठी पॉवलेची धडपड चालू 
होती. कॉक्रॉफ्टने दनमाण केलेल्या व त्याने आदण वॉल्टनने संशोधनासाठी वापरलेल्या दवदु्यतशदक्त 
उत्पादकासारनी त्याच्या उत्पादकाची रचना होती. क्रॉक्रॉफ्ट व वॉल्टन यानी ज्यावळेी म्हणजे १९३२ मध्ये 
तो उत्पादक वापरला व धनकणांचा दलदथयमच्या अणुगभावर मारा करून, त्याचे दवघटन घडवनू आणले, 
त्यावळेी लॉरेन्सचा सायक्लोरॉन वापरात आला नव्हता. मॉन्ट सेराटहून दब्रस्टलला परत आल्यानंतर 
क्रॉक्रॉफ्ट दवदु्यतशदक्तउत्पादकाचं्या दनर्वमतीकडे त्याने पुन्हा लक् ददले. या उत्पादकाच्या सहाय्याने 
शून्यकणाचंी दनर्वमती करायची व शून्यकणाचंा धनकणावरमारा करून त्यावरून शनू्यकणाचं्या ऊजेतील 
फरक शोधून काढायचे असे उदद्दष्ट त्याने आपल्या डोळ्यासमोर ठेवले होते. दवल्सन क्लाउड चेंबरमध्ये 
शून्यकण सोडल्यास, त्याचं्यामुळे चेंबरमधील वायूच्या अणूंचे आयनीकरण होत नाही. त्यामुळे शून्यकण 
कोणत्या मागाने गेले प्रकवा जात आहेत ते चेंबरच्या फोटोवरून समजत नाही. चेंबरमधून शून्यकण जात 
असता, त्याच्या मागात आलेल्या धनकणासारख्या कणावर तो आदळल्यास, त्या धनकणाच्या प्रकवा 
प्रोटॉनच्या मागात झालेल्या फरकावरून शून्यकणाचें अक्स्तत्व समजून येते. संशोधनाला सुरवात केली 
तेव्हा दवल्सन क्लाउड चेंबरचे फोटो घेऊन, संशोधन चालू ठेवाव ेअसा पॉवलेचा दवचार होता. पण प्रत्यक् 
प्रयोगानंा सुरवात करण्याआधी १९३८ मध्ये त्याने दवर्श्दकरणदवियक संशोधनात भाग घेतला. त्या 
संशोधनात, दवर्श्दकरणाच्या मागाचा मागोवा फोटोग्रादफक इमल्शनच्या सहाय्याने घेता येतो हे त्याला 
समजून आले. जलदगती कणाचं्या मागाचा मागोवा घेण्यासाठी फोटोग्रादफक इमल्शन वापरता येते या 
मादहतीत काही दवशिे नादवन्य नव्हते. दवसाव्या शतकाच्या पदहल्या दशकात, दकरणोत्सगी मलूतत्त्वातून 
बाहेर पडणाऱ्या दकरणांचा मागोवा घेण्यासाठी फोटोग्रादफक इमल्शन वापरता येते असे दसध्द झालेच होते. 
फोटोग्रादफक इमल्शनमध्ये दवदु्यतभारवाहक कणाचंा प्रवशे झाल्यास, याचं्यामुळे इमल्शनमधील रौप्य 
क्ाराचें आयनीकरण होते व इमल्शनमधील दसल्व्हर ब्रोमाइडचे रौप्य आयन काळे पडतात. त्यामुळे 
दकरणोत्सगी मलूतत्त्वातून बाहेर पडलेले दकरण कोणत्या मागाने गेले, त्या मागाचा कृष्ट्णवणी ठसा मागे 
इमल्शनमध्ये राहातो. काही ठरादवक लाबंीचा मागस क्रमण्यासाठी जलद कणाना कमी वगेवान कणाना 
लागतो त्या वळेेपेक्ा कमी वळे लागत असल्याने व त्यामुळे कमी आयनीकरण होत असल्याने, जलद कण 
इमल्शनमधून जात असताना, इमल्शनमध्ये दमळणाऱ्या रौप्य आयनाचं्या कृष्ट्णवणी दठपक्यातील अंतर,  
कमी वगेवान कण इमल्शनमधून जात असता दमळणाऱ्या रौप्य आयनाचं्या कृष्ट्णवणी दठपक्यातील अतंराहून 
जास्त असते. थोडक्यात जलदकण इमल्शनमधून जात असल्यास त्याचं्या मागाचा कृष्ट्णवणी मागोवा 
जास्त सलग ददसतो. दवर्श्दकरणातील कण अदतवगेवान असल्याने, त्याचं्या मागाचा मागोवा घेण्यासाठी, 
दवशिे प्रकारे तयार केलेले अदतसंवदेनाशील इमल्शन वापराव े लागते. १९३० च्या सुमारास अदत 
संवदेनशील फोटोग्रादफक प्लेट उपलब्ध झाल्या व त्याचं्या सहाय्याने धनकणाचं्या मागाचा मागोवा घेणे व 
आक्ण्वक अदभक्रीया कशा घडून येतात याचा अभ्यास करणे शक्य झाले. १९३५ पयसन्त फोटोग्रादफक 
प्लेटमध्ये आणनी सुधारणा झाली व त्या अदधक संवदेनशील करण्यात आल्या. त्यामुळे अशा दवशिे 



 
           

प्रकारच्या अदतसंवदेनाशील फोटोग्रादफक प्लेटी वापरून दवर्श्दकरणाचं्या अभ्यासास सुरवात झाली. 
तरीपण फोटोग्रादफक इमल्शनमध्ये क्रमलेल्या मागाच्या लाबंीवरून, कणाचं्या ऊजेचे गदणत माडंण्यात जी 
अदनदपतता होती, त्यामुळे प्रयोगशाळेत घडवनू आणलेल्या आक्ण्वक अदभदक्रयाचं्या अभ्यासासाठी, 
फोटोग्रादफक इमल्शन वापरण्याची पद्धत अवलंबण्यात येत नव्हती. १९३८ मध्ये कॉक्रॉफ्ट दवदु्यतशक्ती  
उत्पादकाची दनर्वमती पूणस झाल्यानंतर, जेव्हा पॉवले व त्याचे सहकारी यानी धनकणावर शून्यकणाचंा मारा 
करून, त्याचं्या मागातील फरकाचंा अभ्यास करण्यासाठी, फोटोग्रादफक इमल्शन वापरण्याचा दनणसय 
घेतला, तेव्हा तो दनणसय दकती दहतावह व फायदेशीर ठरेल यादवियी शास्त्रज्ञ व स्वतः पॉवलेसुद्धा अदतशय 
साशकं होते. प्रयत्न करून पाहू या अशा वृत्तीने, त्यानी फोटोग्रादफक इमल्शन वापरण्याची पद्धत 
स्वीकारली होती. पण प्रत्यक्ामध्ये ही पद्धत इतकी यशस्वी ठरली की चॅडवले या पॉवले यानी तीच पद्धत, 
ड्युटेरॉनच्या सहाय्याने घडवनू आणलेल्या आक्ण्वक अदभदक्रयाचं्या अभ्यासासाठी वापरली. डॉ. चॅडदवक 
त्यावळेी दलव्हरपूल येथे भौदतकीशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणनू काम करीत होते व तेथे नव्यानेच बसदवलेला 
सायक्लोरॉन वापरून वगेवान ड्युटेरॉनची दनर्वमती करण्यात येत होती. ड्युटेरॉनच्या माऱ्याने घडून 
येणाऱ्या आक्ण्वक अदभदक्रयाचं्या अभ्यासासाठी फोटोग्रादफक इमल्शन वापरण्याची पद्धत चॅडदवक व पॉवले 
याचं्या हातात अत्यंत उपयुक्त ठरली. 

 
याच सुमारास दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्याने, हाती घेतलेले संशोधन पॉवलेला महायुद्ध संपेपयसन्त 

स्थदगत ठेवाव ेलागले. १९३९ ते १९४५ या महायुद्धकाळात, अदतवगेवान कणाचंा मागोवा घेण्याचे तंत्र व 
त्यासाठी वापरायची साधनसामुग्री यात सुधारणा करण्याकडे पॉवलेने लक् पुरदवले. १९४६ मध्ये यापूवीं 
वापरलेल्या फोटोग्रादफक इमल्शनहून अदधक संवदेनाक्म फोटोग्रादफक इमल्शन उपलब्ध झाले. ते 
इमल्शन वापरून तयार केलेल्या फोटोग्रादफक प्लेटी, वगेवान कणाचं्या मागाचा मागोवा घेण्याचे सुधारलेले 
तंत्र व सुधारलेली साधनसामुग्री वापरून, पॉवलेने महायुद्धामुळे स्थदगत केलेले सशंोधन पनु्हा सुरू केले. 
त्याने यावळेी केलेल्या संशोधनाने, अदतवगेवान कणाचं्या मागाचा मागोवा काढण्यासाठी फोटोग्रादफक 
इमल्शन वापरण्याची पद्धत दवल्सन चेंबर पद्धतीइतकीच प्रकबहुना थोडी जास्तच उपयुक्त आहे असे दसद्ध 
झाले. दवल्सन चेंबर दजतका वळे चालू ठेवाव,े तेवढ्या वळेातच आक्ण्वक अदभदक्रयात दनमाण झालेल्या 
अदतवगेवान कणाचं्या मागाचा मागोवा घेता येतो, तर फोटोग्रादफक इमल्शनचे काम सतत चालू असते. 
त्यामुळे आक्ण्वक अदभदक्रयाचंा दीघस काळपयसन्त अभ्यास करता येतो. 

 
महायुद्ध सपंल्यानंतर पॉवलेला ऑदछयादलनी या शास्त्रज्ञाचे सहकायस दमळाले, व त्या दोघानी 

दवर्श्दकरणाचं्या अभ्यासास सुरवात केली. समुद्रसपाटीपासून सतरा हजार फूट उंचीवर फोटोग्रादफक प्लेट 
ठेवनू तीवर होणाऱ्या पदरणामाचा त्यानी प्रथमतः अभ्यास केला. त्यानंतर कमी घनतेच्या वायूने भरलेल्या 
बलूनबरोबर प्रकवा फुग्सयाबरोबर फोटोग्रादफक प्लेटी, अंतराळात नूप उंचावर पाठवनू, दवर्श्दकरणामुळे 
त्यावर होणाऱ्या पदरणामाचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासातून ‘मेसॉन’ या अगदी वगेळ्या प्रकारच्या 
कणाचंा शोध लावला. या शोधाची मादहती, नोबले पादरतोदिक दवतरणसमारंभाच्या वळेी, पॉवलेने ददलेल्या 
व्याख्यानात आली आहे. मेसॉनच्या शोधाची मादहती पॉवलेच्याच शब्दात असावी या उदे्दशाने त्याचे त्यावळेचे 
व्याख्यानच सकें्परूपाने पुढे ददले आहे. 

 
“अदतशय उंचीवरच्या वातावरणावर अंतराळातून येणाऱ्या प्राथदमक दवर्श्दकरणाचंा मारा चालू 

असतो. गेल्या तीस विाहूनही अदधक काळपयसन्त केलेल्या संशोधनामुळे, या प्राथदमक दवर्श्दकरणाचें स्वरूप 



 
           

व त्या दवर्श्दकरणाचंा वातावरणात प्रवशे झाल्याने होणाऱ्या प्रदक्रया यादवियी पुष्ट्कळच मादहती उपलब्ध 
झाली आहे.’’ 

 
सध्या दवर्श्दकरणाचंा अभ्यास हा मुख्यत्व े करून, अदतशय वगेवान प्रकवा अदतशय ऊजावान 

कणाचं्या योगाने घडून येणाऱ्या प्रदक्रयाचंा अभ्यास आहे. मोठमोठया यंत्राचं्या सहाय्याने दनमाण होणाऱ्या 
अदतवगेवान कणाचं्या संख्येच्या मानाने, अंतराळातून येणाऱ्या अदतवगेवान कणाचंी सखं्या कमी असली तरी 
आपण यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने वगे ददलेल्या कणाचं्या ऊजेंच्या मानाने, दवर्श्दकरणातील कणाचंी ऊजा 
नूपच जास्त असते. त्यामुळे दवर्श्दकरण वातावरणात आल्यामुळे होणाऱ्या आक्ण्वक प्रदक्रयाचंा अभ्यास 
सायक्लोरॉन व दसक्रोटॉन यतं्राचं्या सहाय्याने केलेल्या आक्ण्वक प्रदक्रयाचं्या अभ्यासास पूरक ठरतो. 

 
दवर्श्दकरणाचंा अभ्यास करायचा असल्यास दोन मुख्य तादंत्रक प्र्नाचें समाधनकारक उत्तर 

दमळदवले पादहजे. दवर्श्दकरणाचें अक्स्तत्व शोधून काढणे, त्या दकरणातील कणाचें भार व त्याचं्या ऊजा व 
आक्ण्वक प्रदक्रया घडवनू आणण्याचे त्याचें सामर्थयस अजमावणे व दवर्श्दकरणामुळे घडून येणाऱ्या आक्ण्वक 
प्रदक्रयाचंा अभ्यास करणे हा पदहला प्र्न. होय; आदण पृर्थवीभोवतालच्या वातावरणात कोठेही व 
पृर्थवीतळानाली नूप नोलवर दवर्श्दकरणाचं्या अभ्यासाची सोय करणे हा दुसरा प्र्न होय. 

 
आक्ण्वक दवज्ञानात वगेवान कणाचें अक्स्तत्व ओळनण्यासाठी ज्या पध्दती प्रकवा जी यंत्रसामुग्री 

वापरण्यात येते तीच दवर्श्दकरणाचें अक्स्तत्व ओळनण्यासाठी उपयोगी पडते. या पद्धतींचे प्रकवा 
यंत्रसामुग्रीचे दोन वगस कक्ल्पता येतात. 

 
पदहल्या वगामध्ये गायगर काउंटर प्रकवा गणक आदण क्स्कक्न्टलेशन काउंटर मोडतात. काउंटर 

म्हणून प्रकवा गणकातून दवदु्यतभारवाही कण अदतवगेाने गेल्यावर होणारे फरक मोजण्याचे कायस हे काउंटर 
करतात, व त्यावरून काउंटरमधून गेलेल्या कणाचंी सखं्या ठरदवण्यात येते. अशा काउंटरचे फायदे दोन 
प्रकारचे असतात. 

 
(अ) पदाथातून बाहेर पडणाऱ्या कणाचंा गदणतशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्व पूणस अभ्यास करता येतो. 
 
(ब) पदाथातून बाहेर पडणारे कण आदण कालमान याचंा परस्परसंबधं लावता येतो. अशा 

प्रकारच्या आधुदनक उपकरणाचं्या सहाय्याने, दोन दवदु्यतभारवाहक कण एका दवदशष्ट अंतरापयसन्त 
जाण्यासाठी लागलेल्या वळेात एक दश कोट्याशं सेकंदाइतका फरक असला तरी सागंता येतो. अशा 
प्रकारच्या आधुदनक उपकरणामुळे आक्ण्वक प्रदक्रयादवियक ज्ञानात नूप भर पडली आहे. दवशिेतः 
अभ्यासासाठी घेतलेल्या आक्ण्वक प्रदक्रयेचे स्वरूप नीट समजले असेल तर अशा उपकरणाचं्या सहाय्याने 
दमळदवलेली मादहती अदतशय उपयुक्त ठरते. 

 
दुसऱ्या प्रकारच्या उपकरणामध्ये, अदतवगेवान कण ज्या मागाने जातात, त्या मागाचा शोध घेता 

येतो. दवल्सन चेंबर व फोटोग्रादफक प्लेट या उपकरणाचं्या सहाय्याने अदतवगेवान कणाचं्या मागाचा मागोवा 
घेता येतो. या उपकरणाचंा एक दवशिे फायदा असा की वस्तुमात्रातून दवदु्यतभारवाहक कण अती वगेाने 
गेल्यास, त्या वस्तुमात्रात घडून येणाऱ्या फरकाचा प्रत्यक् व तपदशलवार अभ्यास करता येतो. त्या उलट या 
उपकरणाचं्या सहाय्याने दमळदवलेली मादहती गदणतशास्त्राच्या दृष्टीने दततकीशी अचकू असत नाही. दोन्ही 



 
           

प्रकारची उपकरणे वापरून आक्ण्वक प्रदक्रयादवियी गोळा केलेली मादहती परस्परास पूरक असते, व 
एकदत्रत स्वरूपात अत्यंत उपयुक्त ठरते. 

 
अदतशय उंचीवर प्रयोग कसे पार पाडायचे हा तादंत्रक दृष्ट्ट्या अदतशय महत्त्वाचा प्र्न आहे. दुसऱ्या 

महायुद्धात प्रथमतःच वापरण्यास आलेले V2 अक्ग्सनबाण, पृर्थवीच्या वातावरणाच्याही पलीकडे जात 
असल्याने, अशा अक्ग्सनबाणाबरोबर अव्य ते उपकरण सादहत्य पाठवनू काही मादहती गोळा करता येते. पण 
त्याचंा वातावरणातील उड्डाणाचा वळे अत्यंत थोडा असल्याने, प्रयोग काही दमदनटेच करता येतो. त्याउलट 
वायूने भरलेले रबरी, प्लाक्स्टकचे प्रकवा तत्सम फुगे (बलून) काही ठरादवक उंचीवर दकत्येक तास ठेवता 
येतात. तेव्हा अशा बलूनबरोबर उपकरण सादहत्य पाठदवल्यास, प्रयोग जास्त काळपयसन्त चालू ठेवता येतो. 
फोटोग्रादफक इमल्शन वापरून अदतवगेवान, दवदु्यतभारवाहक कणाचं्या मागाचा शोध घेण्याची पध्दत 
अत्यंत साधी असल्याने बलूनबरोबर वरच्या उंचीपयसन्त फोटोग्रादफक इमल्शन पाठदवण्याची पध्दत  अत्यंत 
उपयुक्त ठरली आहे. 

 
दवर्श्दकरणाचं्या अभ्यासासाठी वरच्या वातावरणात वगेवगेळ्या पदाथांचे बलून आम्ही पाठवनू 

पादहले. त्यात पॉलीथीन या प्लाक्स्टक पदाथाच्या अत्यंत पातळ कापडापासून तयार केलेले बलून 
आम्हाला अदतशय उपयुक्त वाटतात. रबराचे बलून कधी कधी पॉलीथीनच्या बलूनहूनही वरच्या उंचीवर 
जातात. पण ते नक्की जातीलच याची नात्री देता येत नाही. नैसर्वगक प्रकवा कृदत्रम रबराचे बलून ढग 
असतात त्याहून वरच्या उंचीस गेल्यास, त्यावर पडणाऱ्या सूयसदकरणाचं्यामुळे लवकर नाश पावतात. 
फोटोग्रादफक इमल्शन वरच्या वातावरणात पाठवण्याचा एकच प्रयोग करण्यासाठी बऱ्याचशा बलूनबरोबर 
उपकरणसादहत्य पाठवनूही प्रयोग यशस्वी होत नाही, कारण बलून एका ठरादवक उंचीवर उडत राहील 
याची नात्री देता येत नाही. त्याउलट पॉलीथीन हे प्लाक्स्टक रासायदनकदृष्ट्ट्या दक्रयाशील नसते व 
त्यामुळे बलूनच्या पृष्ठभागाला दवशिेशी इजा न पोचता, पॉलीथीनचे बलून दकत्येक तासपयसन्त वरच्या 
वातावरणात राहू शकतात. 

 
अमेदरकेतील जनरल दमल्स कॉपोरेशन वापरत असलेली, पॉलीथीनचे बलून तयार करण्याची 

पध्दत आम्ही बलून तयार करण्यासाठी वापरली, व अजूनही वापरत आहो. पंधरा दशसहस्त्राशं इंच जाडीचे 
पॉलीथीनचे दवदवध आकाराचे तुकडे ‘हीट सीप्रलग’ पध्दतीने (गरम करून परस्परास दचकटवण्याच्या 
पध्दतीने) आम्ही एकमेकास जोडतो. अशा रीतीने तयार केलेला बलून फुगल्यावर जवळ जवळ गोलाकार 
असतो. रबराचा बलून हायड्रोजन वायनेू भरून, संपूणस बंद करावा लागतो. त्या उलट पॉलीथीनचा बलून 
नालच्या अंगाला थोडा उघडा असतो. बलून वर हवते सोडण्याच्या वळेी, त्यात थोडा हायड्रोजन भरून 
आम्ही तो वर जाऊ देतो. बलून वरच्या वातावरणात कमी दाबानाली गेल्यावर बलून मोठा होऊ लागतो व 
त्यास पूणस गोलाकार प्राप्त होतो. त्यास शक्य असेल त्या जास्तीत जास्त उंचीवर बलून पोचल्यावर, 
बलूनच्या नालच्या अंगाच्या दछद्रातून हायड्रोजन वायू बाहेर पडू लागतो, व सरते शवेटी बलून नाली 
पृर्थवीतळावर येतो. वीस मीटर व्यासाचे बलूनबरोबर वीस दकलोगॅ्रम वजनाचे उपकरण सादहत्य ददल्यास, 
असे बलून पंचाण्णव हजार फूट उंचीपयसन्त जाऊ शकतात. पन्नास मीटर व्यासाचे बलून बनवनू त्याबरोबर 
तेच उपकरणसादहत्य ददल्यास, बलून एक लक् वीस हजार फूट उंचीपयसन्त जातील असा अंदाज आहे. 

 
पन्नास हजार फुटावर फोटोग्रादफक प्लेट पाठवनू, त्याचें दनरीक्ण केल्यावर आम्हाला असे समजून 

आले की प्राथदमक दवर्श्दकरण म्हणजे जवळ जवळ प्रकाशाच्या वगेाइतक्या वगेाने जाणारे अणुगभस होत. 



 
           

अंतराळातून पृर्थवीच्या वातावरणाकडे धाव घेणाऱ्या दवर्श्दकरणाचं्या मागाचे दटपण केले आदण त्या 
कणावरील दवदु्यतभार मोजला, तर त्यावरून अतंराळात दनरदनराळ्या मूलतत्त्वाचें आक्स्तत्व काय प्रमाणात 
आहे हे समजून येते. नुकत्याच संपवलेल्या आमच्या प्रयोगावरून असे ददसते की हायड्रोजन व हेदलयम या 
दोन मूलतत्त्वाचें आदधक्य अंतराळात आहे. त्याहून अदधक भाराच्या मूलतत्त्वाचे परस्परप्रमाण, पृर्थवीवर 
आहे त्याहून दवशिे वगेळे नाही. लोह व दनकेल याहून अदधक अणुभार असलेली मूलतत्त्व ेअंतराळात फार 
क्वदचतच आढळतात. 

 
अंतराळातून पृर्थवीच्या वातावरणात प्रवशे करणाऱ्या अणुगभाच्या भाराचा तपदशलवार अभ्यास 

केल्यास, प्राथदमक दवर्श्दकरण कसे दनमाण होतात, या प्र्नावर बराच प्रकाश पडेल. यात एक मोठी 
अडचण अशी आहे की या कणावरील जास्त दवदु्यत भारामुळे, या कणाचंा पृर्थवीच्या वातावरणात प्रवशे 
झाल्याबरोबर मागात असणाऱ्या अणुबरोबर व अणुगभाबरोबर होणाऱ्या आघाताबरोबर त्याचंी ऊजा 
झपाट्याने कमी होते. त्यामुळे प्राथदमक दवर्श्दकरण क्वदचतच सत्तर हजार फूट उंचीहून कमी उंचीपयसन्त 
येऊन पोचतात. त्यामुळे शक्य दततक्या जास्तीत जास्त उंचीवर जाऊन दवर्श्दकरणाचंी नोंद घेणे महत्त्वाचे 
आहे. 

 
जास्तीत जास्त उंचीवर दवर्श्दकरणाचंी नोंद घेण्यामागे आणनी एक कारण आहे. मागात आलेल्या 

अणूवर व अणुगभावर आदळल्याने दवर्श्दकरणातील अणुगभांचे दवभाजन होते. मगॅ्सनेदशयमच्या प्रकवा 
ॲल्युदमदनयमच्या अणुगभाचे दलदथयमचा अणुगभस, अल्फा कण व धनकण यामध्ये दवभाजन होणे शक्य आहे. 
त्यामुळे दनरदनराळ्या अणुगभांचे परस्परप्रमाण पृर्थवीतलापासूनच्या उंचीप्रमाणे दभन्न असते. अशा प्रकारचा 
पदरणाम दवशिेकरून, नव्वद हजार फूट उंचीवर ददसून येतो. या उंचीवर हवचेी जी घनता असते त्या 
मानाने एक लक् वीस हजार फूट उंचीवर हवचेी घनता नूपच कमी असते. नव्वद हजार फूट उंचीवर दर 
सेन्टीमीटर वगस के्त्रफळावर असलेल्या हवचेे वजन वीस गॅ्रम असते. तर एक लक् वीस हजार फूट उंचीवर 
दततक्याच के्त्रफळावर असलेल्या हवचेे वजन फक्त सहा गॅ्रम असते. एक लक् वीस हजार फूट उंचीवर 
जाण्यासाठी पन्नास मीटर व्यासाचे बलून वापराव ेलागतील हेही आपण पादहले आहे. 

 
प्राथदमक दवर्श्दकरणातील धनकण व अल्फा कण यावरील थोड्याशा दवदु्यतभारामुळे ते बरेच 

नालपयसन्त येऊ शकतात. ज्या अणुगभांवर ते आदळतात, त्याचें दवघटन होते व नवीन प्रकारचे कण 
दनमाण होतात. या कणाना π (पाय) मेसॉन या नावाने ओळनतात. त्याचंा भार ऋणकणभाराच्या दोनश े
चौऱ्याहत्तर (२७४) पट आहे. 

 
π मेसॉनचे आयुष्ट्य अत्यतं अल्प म्हणजे २ x १०-८ सेकंद एवढे अल्प असते. हे आयुष्ट्य इतके अल्प 

आहे की हे कण जेव्हा पृर्थवीच्या वातावरणातून नाली धाव घेतात तेव्हा त्याचें आयनीकरण होऊन त्याचंी 
ऊजा कमी होते व ते नष्ट पावतात. घन वस्तुमात्रातून जाण्याचा त्याचं्यावर प्रसंग आला, तर ते नष्ट 
होण्यापूवी त्या घनपदाथात ते अडवले जातात. या एका महत्त्वाच्या गुणधमामुळे, फोटोग्रादफक प्लेट 
वरच्या वातावरणात पाठवनू वगेवान कणाचं्या मागाचे दटपण करण्याची पद्धत चागंली प्रगत होईपयसन्त, π 
मेसॉनचा शोध लागला नाही. 

 
फोटोग्रादफक इमल्शनमध्ये दशरून काही अंतरापयसन्त गेल्यानंतर π मेसॉनची गती स्थदगत होते. 

स्थदगत झालेल्या या π मेसॉनचे दवघटन होऊन, त्याचे २१२ ऋणकणाचं्या भाराइतका भार असलेल्या μ 



 
           

(म्यु) मेसॉनमध्ये रूपातंर होते. हा μ मेसॉन जवळ जवळ एका ठरादवक वगेाने पुढे जातो. त्यामुळे μ मेसॉन 
पुढे चालून गेलेले अंतर जवळ जवळ तेच असते. π मेसॉनचे μ मेसॉनमध्ये रूपातंर होताना आणनी एक 
सूक्ष्म कण बाहेर पडतो. या सूक्ष्म कणावर दवदु्यतभार नाही व तो कण फोटॉन प्रकवा प्रकाशकणही नाही. 
त्यामुळे या कणास न्युदरनो प्रकवा शून्यकदणका असे नाव ददले आहे. आक्ण्वक दवघटनामध्ये कधी कधी 
न्युदरनो बाहेर पडताना आढळतात. 

 
ज्यावळेी ऋणदवदु्यतभारवाही मेसॉन घनपदाथात अडवला जातो, त्यावळेी त्या घनपदाथातील 

एनादा अणू त्या मेसॉनचे ग्रहण करतो, त्याची त्या अणुगभाबरोबर प्रदक्रया होते, व त्यामुळे तो अणुगभस 
दवघटन पावतो. या कणाची अणुगभाबरोबर प्रदक्रया करण्याचंी प्रवृत्ती अदतशय तीव्र आहे. युकावा या जपानी 
शास्त्रज्ञाने ‘जड क्वाटंा’ या नावाने संबोधलेल्या कणाचें गुणधमस काय असावते यादवियी केलेल्या अंदाजाशी 
मेसॉनचे गुणधमस पुष्ट्कळ अंशी जुळतात. 

 
वातावरणातील अणुगभावर आदळण्याने जे π मेसॉन दनमाण होतात, ते काही अंतर चालून जातात 

तोच त्याचें µ मेसॉन व न्युदरनो यामध्ये रूपातंर होते. दवर्श्दकरणातील या µ मेसॉनमुळे, त्यानंा पुढे जास्त 
प्रवास करण्याची शक्ती येते आदण त्याचं्यामुळे समुद्रसपाटीवरील हवतेल्या अणूचे म्हणजे वातावरणातील 
नालच्या थरातील हवतेल्या अणूचे आयनीकरण होते. µ मेसॉनना हवते पढेु प्रवास करण्याची शक्ती असते 
याचे कारण अणुगभावर ते आदळले तरी त्या अणुगभाबरोबर त्याचंी काहीही प्रदक्रया होत नाही. काही वळेा 
तर भपूृष्ठानाली नोलवर µ मेसॉन सापडले आहेत. 

 
नूप ऊजा असलेले धनकण आदण अल्फा कण याचंी अणुगभाबरोबर प्रदक्रया होऊन, मेसॉनची 

दनर्वमती होण्याचे कारण अणगुभांची परस्पराबरोबर प्रदक्रया हे आहे. प्राथदमक स्वरूपाच्या दवर्श्दकरणातील 
जास्त भाराच्या अणुगभाची त्याना भरपूर ऊजा असेल तर दुसऱ्या अणुगभाबरोबर टक्कर झाल्यास, 
यासारनीच प्रदक्रया होणार, म्हणजे अशा टक्करीमुळे मेसॉनची दनर्वमती होणार. वातावरणातील 
अणुगभाबरोबर प्राथदमक दवर्श्दकरणाचंी टक्कर होणाऱ्या प्रसंगाचंी संख्या जास्त असल्याने, दनमाण होणाऱ्या 
मेसॉनची सखं्या नूपच असते. 

 
प्राथदमक स्वरूपाच्या दवर्श्दकरणातील धनकण अणुगभावर आदळून दवदु्यतभारवाहक π मेसॉन 

दनमाण करतात एवढेच नाही तर शून्यदवदु्यतभारवाही मेसॉन कणही करतात. शून्य दवदु्यतभारवाही π मेसॉन 
अत्यंत अल्पजीवी असतात व त्यातील प्रत्येकाचे आपोआप दोन एकक दकरणात रूपातंर होते. अशा 
दकरणाचंा एकक कोणत्याही अणुगभाजवळून गेल्यास दोन इलेक्रॉन एक धनदवदु्यतभारवाही व दुसरा 
ऋणदवदु्यतभारवाही दनमाण होतात आदण त्या इलेक्रॉनमुळे नवीन फोटॉन प्रकवा प्रकाशकण दनमाण 
करतात. अशा प्रकारे π मेसॉन, µ मेसॉन, दवदु्यतभारवाही मेसॉन, धनदवदु्यतभारवाही इलेक्रॉन, 
ऋणदवदु्यतभारवाही इलेक्रॉन, फोटॉन असे दवदवध प्रकारचे कण एकामागून एक दनमाण होत असतात. या 
कणापकैी इलेक्रॉन व फोटॉनचे शोिण होत असते. 

 
π मेसॉनच्या तुलनेने µ मेसॉनचे आयुष्ट्य थोडे अदधक असले तरी ते सुध्दा पुढील मागस क्रदमत असता 

नाश पावतात, व त्यापासून इलेक्रॉन व न्युदरनो दनमाण होतात. त्यापैकी इलेक्रॉन वस्तुमात्राकडून 
चटकन शोिले जातात. न्युदरनोच्या आदण π मेसॉनच्या दवनाशापासून दनमाण झालेले तत्सम कण नाली 



 
           

पृर्थवीतलाकडे येऊ लागतात. दवदु्यतभाररदहत अशा या कणाचंी वस्तुमात्राबरोबर फारच थोडी प्रदक्रया होते. 
त्यामुळे या कणाचें पढेु काय होते हे नक्की सांगता येत नाही. 

 
मचेँस्टर, दब्रस्टल आदण इतर दठकाणच्या प्रयोगशाळातून केलेल्या प्रयोगावरून असे दसध्द झाले 

आहे की π व µ मेसॉनहून अदधक भाराचे मेसॉन अक्स्तत्त्वात आहेत. π मेसॉनच्या मानाने ते कमी प्रमाणात 
दनमाण होतात. त्याचं्या गुणधमांचा अभ्यास झाल्यास, अणुगभसदवज्ञानाची बरीच प्रगती होईल असे वाटते. 

 
मेसॉनचा शोध म्हणजे दवज्ञानाच्या एक मोठ्या दालनात प्रवशे होय. सध्या या दवियाचा आम्ही जो 

तादत्त्वक दवचार करीत आहोत, तो दवचार करीत असता, सवस काही आव्यक मादहती हाती नसल्याने त्या 
दवचाराला आपोआपच काही मयादा पडल्या आहेत. सध्या आम्ही समजतो त्या मानाने मेसॉनची दनर्वमती, 
गुणधमस इत्यादी गोष्टी जास्त गंुतागंुतीच्या आहेत. सायक्लोरॉनमध्ये दनमाण होणाऱ्या वगेवान धनकणाना व 
अल्फा कणाना, जास्त वजनदार मेसॉन दनमाण करण्याइतकी ऊजा नाही. कदादचत नव्याने उभारल्या 
जाणाऱ्या दसक्रोरॉनमध्ये वजनदार मेसॉन दनमाण करण्याइतकी ऊजा असलेले धनकण व अल्फा कण दमळू 
शकतील. 

 
समुद्रसपाटीला असलेल्या वायूमध्ये अल्प दवदु्यतवहनक्मता असण्याचे कारण तेथे अंतराळातून 

येणारे दकरण हे आहे - हे समजून आल्याला पंचवीस एक वि ेझाली. ‘वायुतून दवदु्यतवहन’ (conduction 
of electricity in gases) या पुस्तकाच्या १९२८ च्या आवृत्तीत, त्या पसु्तकाचे लेनक जे.जे. थॉमसन व 
जी.पी. थॉमसन यानी म्हटले आहे. “चागंल्या प्रकारे इन्सुलेशन केलेल्या वस्तूतून थोडीशी दवदु्यत बाहेर 
दनघून जाते याचे कारण सध्या समजत नाही. पण ते समजून आल्यास, दवर्श्ाच्या उत्क्रातंीदवियक एका 
मोठ्या मुलभतू प्र्नाचा उलगडा होईल.” 

 
सुरवातीला अगदी क्लु्लक समजल्या जाणाऱ्या गोष्टींच्या अभ्यासातून नवीन प्रकारच्या कणाचंा शोध 

लागला, व मूलभतू स्वरूपाच्या नवीन आक्ण्वक प्रदक्रया समजून आल्या. दवर्श्ात सतत बदल व सतत 
प्रदक्रया चालू आहेत असे दवर्श्ाचे दचत्र आपल्या डोळ्यासमोर येते. दवर्श्ात अदवनाशी अणूची ठरादवक संख्या 
आहे व ते परस्पराशी वगेवगेळ्या प्रकारे जोडले जातात असे दवर्श्ाचे पूवीचे दचत्र होते. दवर्श्दकरण कसे 
दनमाण होतात या दवियी दनरदनराळ्या उपपत्त्या माडंण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी कोणत्याही एकीला 
अद्यापी मान्यता दमळालेली नाही. प्राथदमक दवर्श्दकरणाच्या अभ्यासातून काढलेल्या दनष्ट्किामुळे - थॉमसन 
दपतापुत्रानी सादंगतल्याप्रमाणे - दवर्श्ाच्या उत्क्रातंीदवियीच्या मूलभतू प्र्नावर काही प्रकाश पडतो की नाही 
हे अद्यापीही ठरायचे आहे.” 

 
                          

 
फोटोग्रादफक इमल्शन उंचावर पाठवनू, त्या इमल्शनवर होणाऱ्या पदरणामावरून, जलद कणाचं्या 

मागाचे दटपण करण्याची पध्दत हेच पावलेचे दवर्श्दकरणसंशोधन व हीच त्याची आक्ण्वक दवज्ञान या 
के्त्रातील मुख्य कामदगरी होय. या पध्दतीच्या जोडीला फोटोग्रादफक इमल्शनमधील जलद कणाचं्या 
मागांच्या लाबंीवरून, जलद कणादवियीची अचूक मादहती दमळवण्यासाठी त्याने जे उपकरण सादहत्य उभे 
केले, त्यामुळे अदतशय उंचावर अंतराळातून येणाऱ्या दवर्श्दकरणातील कणासबंंधी त्याने महत्वाची मादहती 
गोळा केली. इतकेच नाही तर त्याच्या या संशोधनामुळे आक्ण्वक संशोधनाचे एक नवीन के्त्र उपलब्ध झाले 



 
           

असून, त्या के्त्रात पॉवले आदण त्याचे सहकारी याचें संशोधन चालू आहे. त्या संशोधनातून आणनी काही 
महत्त्वाचे शोध लागतील अशी आशा वाटते. 

 
नोबले पादरतोदिकाचं्या भौदतकीशास्त्रज्ञ मानकऱ्याबंद्दल दलदहलेल्या या पुस्तकाचा शवेट करताना, 

पॉवलेच्या व्याख्यानातील शवेटचे दोन पदरच्छेद दवशिे महत्त्वाचे वाटतात. त्याचंा पुन्हा एकदा उल्लेन करणे 
जरूर वाटते. “वस्तुमात्राचें नवीन प्रकार आदण भौदतकीशास्त्र दृष्ट्ट्या महत्त्वाच्या प्रदक्रयाचें शोध यामुळे 
दवर्श्ामध्ये सतत घडामोडी चालू आहेत, प्रदक्रया चालू आहेत, एक प्रकारचे कणनाश पावताहेत तर दुसऱ्या 
प्रकारचे कण दनमाण होत आहेत असे जे दचत्र आपल्या डोळ्यापढेु उभे राहाते ते महत्त्वाचे आहे असे 
वाटते.’’ 

 
----- 

 


