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

(सन १९०१ ते १९५०) या पुस्तकाच्या पदिल्या भागाचे प्रकाशन करण्याचा आज योग येत आिे. या पुस्तकाचे 
प्रकाशन एकूण पाच भागात िोणार असून त्यापैकी इ. स. १९२१ ते १९३० या काळातील भौदतक शास्त्रातील 
नोबले पादरतोदिक दवजेत्याचंा अल्पपदरचय व त्याचं्या ज्या संशोधनास नोबले पादरतोदिक दमळाले आिे त्याची 
थोडक्यात मादिती या भागात करुन देण्यात आली आिे. अन्य दोन भागाचें प्रकाशनिी अल्पावधीत करण्यात 
येईल. वाचक या सवसच पुस्तकाचें स्वागत करतील अशी आशा आिे. 
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प्रस्िािना 
 
साधारण पधंरा सोळा विापूवी रसायन शास्त्रातील नोबले पादरतोदिक दवजेते (१९०१-१९५०) िे माझे 

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

 
या आधीच्या “रसायनशास्त्रातील नोबेल पादरतोदिकाचे मानकरी” या पुस्तकासारखीच या पुस्तकाची 

रचना आिे. पादरतोदिक दवजेत्याचंा थोडक्यात पदरचय, ज्या कामाबद्दल पादरतोदिक दमळाले आिे त्या कामाची 
मादिती व त्या कामामुळे संशोधनावर व दवज्ञानावर झालेला पदरणाम अशी या पुस्तकाची साधारण रचना आिे. 
मराठी वाचकाचं्या िातात   क जाडजूड गं्रथ ददल्यास, तो कदादचत दबचकेल व गं्रथ वाचण्याच्या भरीस 
पडणार नािी असे वाटून गं्रथ पाच भागात प्रदसद्ध केला आिे. १९०१ ते १९५० या पन्नास विांच्या कालखंडाचे 
दिा विांचा एक असे पाच कालखंड कल्पून प्रत्येक कालखंडासाठी एक भाग, अशा तऱ्िेने पाच भागात िे 
पुस्तक प्रदसद्ध िोत आिे. या पुस्तकात पादरतोदिक दवजेत्याचं्या चदरत्रावर दवशिे भर ददलेला नािी. ज्या 
कामाबद्दल पादरतोदिक दमळाले, त्या कामाची मादिती देण्यावरच भर ददला आिे. पादरतोदिक दवतरणाचा 
समारंभ दर विी स्वीडनमध्ये िोतो. त्यावळेी पादरतोदिक दवजेता समारंभस्थळी जमलेल्या दवद्वान मंडळीपढेु 
आपल्या संशोधनाची मादिती देणारे व्याख्यान देतो. सशंोधकाचंी अशी मादितीपूणस व्याख्याने पुस्तकरुपाने 
प्रदसद्ध झाली आिेत. त्या व्याख्यानाचं्याच आधारे िीथकोट यानी आपले पुस्तक दलदिल्याने त्या पसु्तकाचाच 
अनुवाद मी केला आिे. अनुवाद करताना मिाराष्ट्र शासनाला मान्य असलेली पदरभािा व त्या शासनाचा 
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पदनाम कोि याचंा मुक्त िस्ताने वापर केला आिे. ज्या दठकाणी इगं्रजी संजे्ञला मराठी प्रदतशब्द दमळाला नािी, 
त्यादठकाणी मूळचाच इगं्रजी शब्द ठेवला आिे. प्रकवा सुचेल तो मराठी प्रदतशब्द ददला आिे.  

 
चदरत्राच्या दमिाने दवज्ञानदवियाची मादिती सागंता येते व ती वाचताना वाचक कंटाळत नािी असा 

अनुभव असल्याने, नोबेल पादरतोदिक दवजेत्याचंी चदरते्र सागंायला घेतली आिेत. या चदरत्राबरोबर ददलेली 
मादिती वाचल्यानंतर १९०१ पासून भौदतकीशास्त्राचा दवकास कसा िोत गेला याचे दचत्र डोळ्यासमोर येईल. 
तसेच मोठमोठे शोध अल्प श्रमानी लागत नािीत, त्यासाठी अपार कष्ट उपसाव ेलागतात याबद्दल वाचकाचंी 
खात्री िोईल. 

 
१९५० नंतर रसायनशास्त्राचा व भौदतकीशास्त्राचा दवकास कसा झाला िे समजण्यासाठी १९५१ ते १९८२ 

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

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

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

१-१-१९८४  – चं. िा. िळपदे 
 
 

_____ 
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१९२१ 
 

आल्बर्ट आइन्सस्र्ीन 
(१८७९ - १९५५) 

 
“गणििी भौणिकीशास्त्राचे संिर्टन ि फोर्ो–इलेक्ट्रीक  

पणििामाणिियीचा णनयम शोर्ण्याबद्दल नोबेल पाणििोणिक” 
 

चणित्र 
 
१४ माचस १८७९ रोजी, जमसनीच्या गटेनबगस प्रातंातील उल्म गावी   का ज्यू घराण्यात आल्बटस 

आइन्स्टाइनचा जन्म झाला. त्याचे वडील   क वैदु्यतीरासायदनक कारखाना आपल्या भावाच्या मदतीने 
चालवीत असत. आल्बटस आईन्स्टाइनची आई कलावतं वृत्तीची असून, दतला संगीताची दवशिे आवड िोती. 
आईची संगीताची आवड आल्बटस आईन्स्टाईनमध्ये चागंलीच उतरली िोती. व शवेटपयंत त्याने दवज्ञानाच्या 
जोडीला संगीतात रस घेतला. आल्बटस सिा विाचा असता, आईन्स्टाईन कुटंुबाने स्थलातंर केले व ते म्युदनच 
शिरी रािू लागले. म्युदनचमधील कॅथॉदलक शाळेत आल्बटसचे प्राथदमक दशक्ण पुरे झाले. 

 
दिा विाचा झाल्यानंतर त्याने म्युदनचमधील लुटपोल्ड दवद्यालयात प्रवशे दमळदवला. शालेय 

अभ्यासकमातील लॅटीन व ग्रीक भािाचं्या व्याकरणाचा अभ्यास त्याला दवशिे आवडला नािी. पण गदणत 
दवियात मात्र त्याला दवशिे गोडी उत्पन्न झाली. गदणत दवियात गोडी दनमाण करण्याचे कायस शाळेतल्या 
दशक्कानी केले नािी तर त्याच्या चुलत्याने केले. त्याच्या चुलत्याने त्याला बीजगदणताची व भदूमतीची खळख 
करून ददली व त्या दवियात आपल्याला गती आिे असे समजून आल्याने आइन्स्टाईनला त्या दवियाची आवड 
दनमाण झाली. यादशवाय दवज्ञान दवियावर सोप्या भािेत दलदिलेली पुस्तके वाचनू त्याची दवज्ञानदवियाची 
आवड जास्त वाढली. त्याचे शालेय जीवन चालू िोते त्याच तऱ्िेने संथपणे चालू रादिले असते, तर अठराव्या 
विी शालेय अभ्यसक्रम पुरा करून तो कुठल्या तरी जमसन दवश्वदवद्यालयात गेला असता. पण तो पधंरा विांचा 
झाल्यानंतर त्याच्या वदडलानी म्युदनचमधील आपला लिानसा कारखाना म्युदनचिून इटलीतील दमलन 
शिराला िलदवण्याचा दनणसय घेतला व त्याप्रमाणे म्युदनचमधील कारखाना बंद करून तोच कारखाना त्यानी 
दमलनमध्ये उभा केला. आल्बटसचे शालेय दशक्ण पूणस व्िाव ेयासाठी त्याला म्युदनचमध्येच मागे ठेवले िोते. पण 
सिा मदिन्यानंतर आल्बटसिी आपल्या मातादपत्यापाठोपाठ इटलीत आला. 

 
आल्बटस आइन्स्टाइनच्या वदडलानी इटलीत नव्याने कारखाना उभारला. पण तो नीट चालेना, तेव्िा 

आल्बटसला त्या लिान वयात नोकरी शोधणे भाग पडले. नोकरीची पूवस तयारी म्िणनू त्याने पॉदलटेक दनकमध्ये 
प्रवशे दमळदवण्याचे ठरदवले व तो व्स्वस फेडरल पॉदलटेक दनक स्कूलच्या प्रवशे पदरके्स बसला. गदणत दवियात 
चागंले उत्तम गुण दमळवनूिी तो त्या प्रवशे पदरके्त अनुत्तीणस झाला. त्यानंतर आरॉ गावच्या शाळेत   क विस 
अभ्यास करुन त्याने शालेय जीवनाची अदंतम पदरक्ा ददली व पॉदलटेक दनकमध्ये प्रवशे दमळदवला. 
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पॉदलटेक दनचा अभ्यासक्रम पुरा करुन, त्याने त्याच दवद्यालयात नोकरी दमळदवण्याचा प्रयत्न केला. 
परंतू त्याला ती नोकरी दमळाली नािी. त्यानंतर कािी ददवस खाजगी दशकवण्या करुन, उदरदनवाि 
केल्यानंतर, त्याने अग्रिक्क कचेरीत कारकूनाची नोकरी पत्करली. अग्रिक्क दमळदवण्याकदरता आलेले अजस 
वाचून, त्यावर दटपणे करुन, त्या अजादवियी अनुकूल प्रकवा प्रदतकूल मत व्यक्त करण्याचे काम त्याच्याकडे 
िोते. ते करीत रादिल्याने, त्याचा दवज्ञान दवियाशी अतूट संबधं जडला आदण त्या दवियात त्याला गम्य वाटू 
लागले. अग्रिक्क कचेरीत नोकरी करीत असताना, त्याचा गदणतशास्त्राचा अभ्यास चालू िोता. त्या अभ्यासाच्या 
आधारावर त्याने उष्ट्मागदतकशास्त्रासबंंधी   क संशोधन दनबधं १९०२ मध्ये ॲनालेन डेर दफदझक या 
दनयतकादलकात प्रदसद्ध केला. १९०५ मध्ये त्याच दनयतकादलकात त्याने तीन सशंोधन दनबधं प्रदसद्ध केले. 
  क फोटो   लेव्क्रदसटी सबंंधी पदाथावर प्रकाशदकरण पडल्यावर दनमाण िोणाऱ्या दवदु्यतसबंंधी िोता.   क 
कणाचं्या ब्राउदनयन चलनवलनासंबधंी िोता व   क सापेक्तावादासंबधंी िोता. त्याच विी म्िणजे १९०५ मध्ये 
बनस दवद्यापीठाची डॉक्टरेट दमळाली. 

 
१९०५ मध्ये प्रदसद्ध झालेले त्याचे संशोधनदनबंध इतक्या अव्वल दजाचे िोते की बनस दवद्यापीठाच्या 

दप्रव्िाटडोझंटदशपसाठी त्याने अजस करावा असे त्याला सागंण्यात आले. प्राध्यापक म्िणून नेमणकू 
दमळण्याआधी कािी ददवस तरी दप्रव्िाटडोझंट म्िणून काम करणे अवश्य असल्याने, त्याने तसा अजस केला व 
१९०९ मध्ये त्याची बनस दवद्यापीठात दप्रव्िाटडोझंट म्िणून नेमणूक झाली. अग्रिक्क कचेरीतील आपली नोकरी 
संभाळून, त्याने दप्रव्िाटडोझंटचे म्िणजे दशक्काचे काम कािी ददवस केले. थोड्याच ददवसात झुदरच 
दवद्यापीठाने त्याची उपप्राध्यापक म्िणून नेमणकू केली. अग्रिक्क कचेरीतील आपल्या जागेचा राजीनामा देऊन 
त्याने झुदरच दवद्यापीठात प्राध्यापकीय जीवनाला आरंभ केला. 

 
१९१० मध्ये प्राग दवद्यापीठाच्या जमसन दवभागात तादववक भौदतकीशास्त्र िा दविय दशकदवण्यास सुरवात 

झाली, व तो दविय दशकदवण्याचे काम आइन्स्टाइनकडे देण्यात आले. ती नेमणकू स्वीकारून तो प्रागमध्ये 
आला. पण थोड्याच ददवसात झुदरच दवद्यापीठाच्या पॉदलटेक दनक स्कूलने त्याला तादववक भौदतकीशास्त्राचा 
प्राध्यापक नेमण्याची तयारी दाखवली व त्याला झुदरचला येण्याचे आमंत्रण ददले. ते आमंत्रण स्वीकारून त्याने 
झुदरचला परत येऊन, पॉलीटेव्क्नक स्कूलमध्ये प्राध्यापकाच्या कामास सुरवात केली. प्राग शिर सोडून 
झुदरचला परतण्याचा दनणसय त्याने मुख्यत्व ेकरुन आपल्या पत्नीसाठी घेतला. बनस दवद्यापीठात असताना, त्याने 
सिाध्यायी दवद्याथीनीशी दववाि केला िोता, व दतला झुदरच शिरी रािाणे दवशिे पसंत असल्याने तो १९७२ 
साली झुदरचला परतला. 

 
तोपयंत बर्ललनमध्ये कैसर दवल्िेल्म दफदझकल इव्न्स्टयूूटटची स्थापना झाली िोती. जमसनीमधील 

दवज्ञानदवियातील संशोधन कायास प्रोत्सािन देण्याच्या उदे्दशाने, सवस प्रकारच्या अद्ययावत उपकरणानी व 
साधनसामुग्रीने सुसज्ज प्रयोगशाळा या इव्न्स्टयूूटटसाठी खूप खचस करून जमसन सरकारने उभारल्या िोत्या. या 
इव्न्स्टयूूटटच्या सचंालकपदी दनयुक्ती, बर्ललन दवद्यापीठातील प्राध्यापकपदाचा मान व प्रदशयन ॲकेडमी ऑफ 
सायन्सेस या ससं्थेचे सदस्यत्व इतकी प्रलोभने आइन्स्टाइनपुढे ठेवनू, त्याला बर्ललनला बोलावण्यात आले 
िोते. प्रदशयन ॲकेडमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेच्या सदस्यत्वाचा बिुमान लक्ात घेऊन, आइन्स्टाइनने 
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दबल्िेल्म इव्न्स्टयूूटटचे सचंालकत्व स्वीकारण्याचा दनणसय घेतला व १९१३ मध्ये तो बर्ललनला आला. या पुढची 
वीस वि ेत्याचे बर्ललनमध्येच वास्तव्य िोते. 

 
बर्ललनला आल्यानंतर थोड्याच ददवसात, आपल्या पत्नीपासून दवभक्त िोण्याचा त्याने दनणसय घेतला. 

आपल्या दोन मुलानंा घेऊन ती व्स्वत्झरलंडला परतली. त्यानंतर पदिल्या मिायुद्धाच्या काळात त्याने आपली 
मामेबिीण   ल्सा दिच्याशी दववाि केला. 

 
पदिले मिायुद्ध संपायच्या अगोदर, आइन्स्टाइनच्या सापेक्तावादाच्या दसद्धातंास जागदतक मान्यता 

दमळाली व सापेक्तावादाचा जनक म्िणनू आइन्स्टाइनची कीती जगभर पसरली. 
 
१९२० च्या सुमारास जगभर पसरलेल्या ज्यू धमीयाना पलेॅस्टाइनला परत येऊन ज्य ूराष्ट्राची स्थापना 

करावी या दवचाराने जोर धरला. अमेदरकेतील श्रीमान ज्य ू धर्लमयानी ज्यू राष्ट्राच्या व दिब्र ू दवद्यापीठाच्या 
स्थापनेस मदत करावी म्िणनू त्याचें मन वळदवण्यासाठी चेम वीझमन या ज्यू पुढाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली   क ज्य ू
धर्लमयाचें मंडळ अमेदरकेस पाठदवण्याचे ठरले. आल्बटस आइन्स्टाइन चेम वीझमनच्या मंडळाबरोबर अमेदरकेस 
गेला. त्या मंडळाच्या कायासाठी तो कािी ददवस अमेदरकेत रादिला, व १९२१ च्या जून मदिन्यात बर्ललनला 
परतला. बर्ललनला परत येत असता, त्याने इंग्लंडमधील शास्त्रज्ञाचंी भेट घेतली. त्यानंतर लगेच   क विांच्या 
आत, १९२२ च्या माचस मदिन्यात पॅरीसमधील कॉलेज डी फ्रान्सने त्यास आग्रिाचे आमंत्रण ददले. त्या 
आमंत्रणाचा स्वीकार करून तो पॅरीसला गेला. पॅरीसमधील काम आटोपल्यानंतर त्याने पूवेकडील देशाचंा   क 
दौरा काढला. दनरदनराळ्या देशाना भेटी देऊन, तो पलेॅस्टाईन, स्पेनमागे बर्ललनला परतला. १९२५ साली 
त्याने ददक्ण अमेदरकेतील देशाना भेटी ददल्या. १९३०–१९३१ च्या व १९३२–३३ च्या दिवाळ्यात, त्याने 
अमेदरकेतील कॅदलफोर्लनया इव्न्स्टयूूटट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये प्राध्यापक म्िणून काम केले. 

 
कॅदलफोर्लनया दवद्यापीठात व्याख्यानमाला गंुफून तो १९३३ मध्ये युरोपला परतला, त्यावळेी जमसन 

राजकत्यांचे धोरण ज्यू दवरोधी झाले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, बर्ललनला परतण्यास त्याचे मन धजेना. म्िणून 
बर्ललनला न जाता, तो ऑस्टेंड गावाजवळ रािू लागला. त्याच विी अमेदरकेतील दप्रन्सटन दवद्यापीठात 
प्राध्यापक म्िणून काम करण्यासाठी त्याने अमेदरकेस प्रयाण केले या दवद्यापीठात त्याने १९४५ पयंत प्राध्यापक 
म्िणून अध्यापन व संशोधन केले. १९४५ साली, तो प्राध्यापकीय जबाबदारीतून दनवृत्त झाला. 
कायसदनवृत्तीनंतरिी त्याचे त्या दवद्यापीठात संशोधनकायस चालू िोते. अमेदरकेतील दप्रन्सटन दवद्यापीठात 
प्राध्यापक म्िणून तो कायस करू लागल्यानंतर १९३९ मध्ये दुसरे मिायुद्ध सुरू झाले. त्यामुळे जमसनीला कधीतरी 
परत जाण्याचा दवचार त्यास सोडून द्यावा लागला. अमेदरकेतच उवसदरत आयुष्ट्य घालवण्याचे ठरवनू, त्याने 
१९४० साली अमेदरकेच्या नागदरकत्वाचा स्वीकार केला. 

 
अेक मिान ताव्त्वक भौदतकीशास्त्रज्ञ अशी मान्यता त्यास देशोदेशीच्या दवद्वत सभानी ददली िोती. 

लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास १९२१ मध्येच आपला सभासद करून घेतले. १९२५ मध्ये त्याच सोसायटीने 
त्यास कोप्ले पदक देऊन गौरदवले. १९२६ मध्ये लंडनच्या रॉयल ॲस्रॉनॉदमकल सोसायटीने त्यास सुवणस 
पदक अपसण केले. १९३५ मध्ये अमेदरकेच्या फँ्रकदलन इव्न्स्टयूूटटने त्यास फँ्रकदलन पदक ददले. िारवडस, 
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दप्रन्स्टन, ऑक्सफडस, केव्म्ब्रज, लंडन, पॅरीस इत्यादी दठकाणच्या दवद्यापीठानी त्यास आपली माननीय 
डॉक्टरेट देऊन गौरदवले िोते. 

 
पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 

 
ॲनालेन डेर दफदझक या दनयतकादलकात त्याने १९०५ साली तीन संशोधन दनबधं प्रदसद्ध केले. याचा 

अुल्लखे या आधी आलेलाच आिे. िे संशोधन दनबंध प्रदसद्ध झाले त्यावळेी तो   न पंचदवशीतला, प्राध्यापक 
नसलेला तरुण िोता. आइन्सटाइनचे िे तीन संशोधन दनबंध इतक्या उत्तम दजाचे िोते की, त्या दनबधंामुळे 
ॲनालेन डेर दफदझक या दनयतकादलकाचे त्या विाचे अकं दवज्ञानदवियीच्या सादित्यात बिुमोल ठरले आिेत. 
त्यातला पदिला संशोधन दनबंध १९०५ च्या माचस मदिन्यात प्रदसद्ध झाला असून उष्ट्णता दवदकरणाव्यदतदरक्त 
इतर दवदकरणाचें व त्यातल्या त्यात प्रकाश दवदु्यत पदरणामाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्याने प्लँकच्या ऊजेच्या 
ठरादवक प्रमाण कल्पनेचा प्रकवा क्ांटम कल्पनेचा उपयोग केला. दुसरा संशोधन दनबंध १९०५ च्या मे मदिन्यात 
प्रदसद्ध झाला असून त्यात त्याने ब्राउनी िालचाली दवियी गदणती उपपत्ती माडंली आिे. या उपपत्तीच्या आधारे 
त्याने असा दनष्ट्किस काढला की द्रवात तरंगणाऱ्या कणानंी वायुदवियक दनयमाचें पालन केले पादिजे. 
आइन्स्टाइनचा िा दनष्ट्किस बरोबर असल्याचे त्यानंतर पेदरन या शास्त्रज्ञाने प्रायोदगकरीत्या दसद्ध केले. दतसरा 
संशोधन दनबंध १९०५ च्या जूनमध्ये प्रदसद्ध झाला असून, त्यात सापेक्तावादाच्या अुपपत्तीची प्राथदमक पावले 
टाकली आिेत. आइन्स्टाइनच्या या सापेक्तावादाच्या उपपत्तीमुळे त्याच्या दवद वते्तची कीती शास्त्रीय जगतात 
पसरली. 

 
आइन्स्टाइनला नोबले पादरतोदिक दमळाल्याचे जािीर िोईपयंत, त्याच्या सापेक्तावादाच्या 

उपपत्तीमुळे त्याचे नाव   क पदिल्या श्रेणीचा भौदतकीशास्त्रज्ञ म्िणून सवांना मािीत झाले िोते. तरीपण   क 
मित्वाची उपपत्ती माडंल्याबद्दल त्यास नोबले पादरतोदिक द्याव े की देऊ नये याबद्दल मतदभन्नता िोती. 
मतदभन्नतेचे कारण पादरतोदिक कोणास द्याव े यादवियी नोबलेने घातलेल्या अटीमध्ये िोते. मानवजातीचे 
कल्याण करु शकेल अशा प्रकारचा शोध लावल्याबद्दल पादरतोदिक द्याव ेअसे नोबलेने म्िटल्यामुळे उपपत्ती 
पादरतोदिक पात्र ठरते की नािी असा सशंय दनमाण झाला िोता. त्यामुळे आइन्स्टाइनला नोबले पादरतोदिक 
दमळाले ते त्याच्या सापेक्तावादाच्या उपपत्तीबद्दल नािी तर प्रकाशदवदु्यत पदरणामादवियीचे दनयम शोधून 
काढल्याबद्दल. त्यामुळे पादरतोदिकाचा स्वीकार केल्यानंतर त्याने ददलेल्या व्याख्यानात सापेक्तावादाचा 
उिापोि केला असला तरी त्या व्याख्यानाचा साराशं देण्या  वजी त्याच्या १९०५ सालच्या पदिल्या संशोधन 
दनबधंातून कािी उतारे घेतले आिेत. दशवाय या संशोधन दनबधंात आइन्स्टाइनने परुस्कारलेली प्रकाश ऊजेची 
क्ाटंम उपपत्ती प्रकवा ठरादवक प्रमाण उपपत्ती त्याच्या नंतरच्या नोबले पादरतोदिक दवजेत्यानी मान्य केली, त्या 
उपपत्तीच्या आधारे त्यानी आपले संशोधन केले आिे आदण त्यापैकी कोणीिी आइन्स्टाइनच्या 
सापेक्तावादासंबधंी संशोधन केले नािी, िेिी   क कारण या दनणसयामागे आिे. 

 
प्रकाशदवदु्यत पदरणामादवियी लेनाडस या १९०५ च्या नोबले पादरतोदिक दवजेत्याने   क मित्वाचा शोध 

लावला आिे. प्रकाशदवदु्यतक्म पृष्ठभागावर नीलातीत प्रकाश पडल्यावर, त्यातून बािेर पडणाऱ्या ऋणकणाचं्या 
वगेाचा नीलातीत प्रकाशाच्या प्रखरतेशी कािी संबधं नािी. प्रकाशाचे उत्पत्तीस्थान दूर अंतरावर ठेवनू प्रकवा 



 

अनुक्रमणिका 

प्रकाशाच्या मागात पटले ठेवनू त्याची प्रखरता कमी केली तर पृष्ठभागातून बािेर पडणाऱ्या ऋणकणाचंी संख्या 
कमी िोते, पण त्याचं्या वगेात फरक पडत नािी. पृष्ठभागातून बािेर पडणाऱ्या सवस ऋणकणाचंा वगे समान 
असत नािी. कािींचा कमी तर कािीचा जास्त असतो. पण तरीिी सवस ऋणकणाचंा वगे कािी ठरादवक बृित्तम 
वगेािून कमी असतो. पृष्ठभागातून ऋणकण बािेर पडू नयेत यासाठी दवरोधक दवभव वापरून िा बृितम वगे 
मोजता येतो. पृष्ठभागातून ऋणकण बािेर पडू नयेत यासाठी साधारणपणे पाच व्िोल्टिून थोडेसे कमी दवभव 
वापराव ेलागते व िे दवरोधक दवदु्यतदवभव पृष्ठभाग ज्या पदाथाचा असतो त्या पदाथावर अवलंबनू असते व 
पदाथाप्रमाणे बदलते. ऋणकणाचं्या या बृितम वगेािून, कािी ऋणकणाना कमी वगे असण्याचे कारण १९०३ 
साली इ. लॅडेनबगस या शास्त्रज्ञाने शोधून काढले. पृष्ठभागावर पडणाऱ्या प्रकाशामुळे कािी ठरादवक जाडीच्या 
स्तरातून ऋणकण बािेर पडत असतात. जे ऋणकण पृष्ठभागाच्या अगदी वरच्या स्तरातून बािेर पडतात, 
त्याचंा वगे बृित्तम असतो व जे ऋणकण आतल्या स्तरातून येत असतात त्याचंा वगे कमी असतो. आतल्या 
स्तरातून ऋणकण बािेर पडत असताना, त्याचंी पृष्ठभागाच्या वरच्या स्तरातील अणुबरोबर टक्कर झाल्याने 
त्याचंा वगे कमी िोत असतो असे लॅडेनबगसने दाखवनू ददले. परंतु पृष्ठभागातून बािेर पडणाऱ्या ऋणकणावर 
कािी ठरादवक बृित्तम वगे का असावा व त्याचा प्रकाशाच्या प्रखरतेशी का संबधं नािी याचे स्पष्टीकरण 
लॅडेनबगसला देता आले नािी. पृष्ठभागावर प्रकाश पडल्यावर त्यातून ऋणकण बािेर पडण्याची दक्रया, बंदुकीचा 
चाप खढण्यासारखी दक्रया आिे असे लेनाडसचे स्पष्टीकरण िोते. पृष्ठभागावर पडणारा प्रकाश दकतीिी कमजोर 
असला तरी त्यामुळे अणूतील स्फोटक बल कायस करु लागते, व त्यामुळे पृष्ठभागातून ऋणकण बािेर पडू 
लागतात. प्रकाश प्रखर असला तरी अणूतील स्फोटकबलाला चेतना देण्याखेरीज इतर कािीिी कायस तो 
करीत नािी, असे लेनाडसचे म्िणणे िोते. 

 
पृष्ठभागातून बािेर पडणाऱ्या ऋणकणाचं्या वगेाचे म्िणजे त्याना प्राप्त झालेल्या ऊजेचे कारण 

अणूमध्येच आिे असा लेनाडसच्या स्पष्टीकरणाचा अथस िोतो. तर आइन्स्टाइनच्या उपपत्तीप्रमाणे ऋणकणाना 
प्राप्त िोणारी ऊजा त्याना प्रकाशापासून दमळते. आइन्स्टाइनच्या उपपत्तीप्रमाणे प्रकाश म्िणजे ऊजा-
गठ्ठठ्याचंा   क प्रवाि िोय. प्रकाश ऊजेच्या या गठ्ठठ्यानंा त्याने प्रकाश-क्ाटंा प्रकवा प्रकाशाचे ठरादवक प्रमाण 
असे नाव ददले. प्रकाश-क्ाटंाना सध्या फोटॉन असे म्िणतात. प्रकाशाच्या प्रत्येक क्ाटंममध्ये hv एवढी उजा 
असते. यात h िा प्लँकचा व्स्थराकं िोय व v िी प्रकाशाची वारंवारता िोय. जेव्िा प्रकाश-क्ाटंम ऋणकणावर 
पडतो तेव्िा प्रकाश-क्ाटंममध्ये जेवढी उजा असते त्या hv ऊजेपेक्ा जास्त ऊजा ऋणकणाला प्रकाश-
क्ाटंमपासून दमळत नािी. अशा रीतीने पदाथावर प्रकाश पडल्यावर त्यातून बािेर पडणाऱ्या ऋणकणाच्या 
वगेाला   क बृित्तम मयादा प्रकवा पातळी का असते याचे स्पष्टीकरण देता येते. Hv ऊजा दमळाल्यावर 
ऋणकणाला जो वगे प्राप्त िोतो तो त्याचा बृित्तम वगे िोय. पदाथाच्या पृष्ठभागावरून ऋणकण दमळाल्यास 
त्यास बृित्तम वगे असतो. ऋणकण पृष्ठभागाखालून दनघाला असेल तर पृष्ठभागापयसन्त येताना कािी ऊजा खचस 
िोत असल्याने, त्यास बृित्तम वगेािून कमी वगे असतो. यावळेी प्रकाशाच्या वारंवारतेप्रमाणे ऋणकणाचा वगेिी 
बदलत असतो िे मािीत नव्िते. आइन्स्टाइने माडंलेल्या उपपत्तीप्रमाणे ऋणकणाचा वगे प्रकाशाच्या 
वारंवारतेप्रमाणे बदलायला िवा िोता. पुढे १९१२ मध्ये दरचडससन व के. कॉम्टन यानी पदाथाच्या पृष्ठभागातून 
ऋणकण बािेर पडू नयेत यासाठी लागणाऱ्या दवरोधक दवभवाचा अभ्यास केला व ऋणकणाना पदाथातून बािेर 
पडू न देण्यासाठी लागणारे दवरोधक दवभव, पदाथावर पडणाऱ्या प्रकाशाच्या वारंवारतेप्रमाणे वाढते असे दसद्ध 
केले. 



 

अनुक्रमणिका 

आइन्स्टाइनने १९०५ साली प्रदसद्ध केलेल्या संशोधन दनबंधातून घेतलेल्या कािी उताऱ्याचंा अनुवाद 
पुढे ददला आिे.या संशोधन दनबधंात आइन्स्टाइनने प्रकाशाची क्ाटंम उपपत्ती माडंली असून, प्रकाशदवदु्यत 
पदरणाम कसा घडून येतो त्याचे या उपपत्तीच्या सिाय्याने स्पष्टीकरण केले आिे. 

 
प्रकाशाची उपपत्ती ि त्यामुळ घडून आलेले बदल 

 
वायू व दवचारासाठी घेतलेले इतर वस्तूमात्र याचं्या स्वरुपादवियी भौदतकीशास्त्रज्ञानंी माडंलेल्या 

तादववक कल्पना व दनवात समजल्या जाणाऱ्या पोकळीत घडून येणाऱ्या दवदु्यतचुंबकीय प्रदक्रया यादवियी 
मकॅ्सवलेने माडंलेली उपपत्ती यामध्ये   क मित्वाचा फरक आिे.खूप मोठ्या पण पदरदमत संख्येने असणारे अण ू
व ऋणकण कोठे आिेत त्या स्थानामुळे व त्याना असणाऱ्या वगेामुळे पदाथाची पदरव्स्थती ठरत असते असे 
आपण मानतो. तरीसुद्धा   का ठरादवक जागेतील दवदु्यतचुंबकीय पदरव्स्थतीचे माप घेण्यासाठी आपण 
Continuous space Function वापरतो. असे करताना पदरव्स्थतीचे पूणस मापन करण्यासाठी कािी ठरादवक 
गोष्टींचे मापन पुरे पडेल प्रकवा कािी ठरादवक गोष्टींच्या मापनाने कायसभाग िोईल असे आपण मानत नािी िे 
उघड आिे. मकॅ्सवलेच्या उपपत्तीप्रमाणे प्रकाशाच्या व दवदु्यतचुंबकीय पदरणामाचं्या बाबतीत, ऊजा या जागेचे 
सतत Function आिे असे मानाव ेलागते. त्या उलट भौदतकीशास्त्रज्ञाचं्या सद्य कल्पनापं्रमाणे पदाथाची ऊजा 
त्या पदाथाच्या अणूमध्ये व ऋणकणामध्ये वाटली गेलेली आिे. पदाथाच्या ऊजेचे आपल्या मनात येतील दततके 
भाग पाडून प्रत्येक भाग आपल्या मनास येईल इतका सूक्ष्म करता येत नािी. त्या उलट   क प्रबदू उत्पत्तीस्थान 
असणाऱ्या प्रकाशाची ऊजा मकॅ्सवलेच्या उपपत्तीप्रमाणे सतत वाढत जाणाऱ्या आकारमानामध्ये वाटली गेलेली 
असते. 

 
Continuous Space function वापरणारी प्रकाशाची तरंग उपपत्ती कािी बाबतीत उत्तम ठरते. परंतु 

ज्या बाबतीत ती उत्तम ठरते त्या बाबतीत सरासरी वळेेचा दवचार िोत असतो, व   का ठरादवक क्णाला िोणारा 
तात्कादलक पदरणाम दवचारात घेतलेला नसतो. त्यामुळे प्रकाशाचे वक्रीभवन, परावतसन, दवकरण इत्यादी 
बाबतीत Continuons space functions वापरणारी प्रकाशाची तरंग उपपत्ती उत्तम वाटली तर प्रकाशदनर्लमती 
व प्रकाशाचे रूपातंर या बाबतीत ती उपपत्ती लागू करता येत नािी असे आढळले आिे. 

 
प्रकाश ऊजा खंदडत स्वरूपात अवकाशात वाटली गेली आिे असे मानल्यास प्रकाशदनर्लमती व 

प्रकाशाचे रुपातंर या गोष्टी ज्यात आढळून येतात त्या कृष्ट्णपदाथस दवदकरण, प्रकाशदीप्ती, नीलातील 
दकरणामुळे कॅथोडदकरण दनर्लमती आदण यासारख्या इतर गोष्टी जास्त चागंल्या समजून येतात. 

 
आता या दठकाणी माडंल्या गेलेल्या कािी गृदित कृत्याप्रमाणे   कप्रबदूपासून दनघणारी प्रकाश ऊजा, 

सतत वाढत जाणाऱ्या आकारमानात वाटली गेलेली नािी. तर िी प्रकाशऊजा अवकाशात कािी ठरादवक 
प्रबदूपाशी प्रकाशाच्या ठरादवक प्रमाण स्वरुपात प्रकवा क्ाटंाच्या स्वरुपात असते. िे प्रकाश क्ाटंा पूणांक 
स्वरुपातच वापरले जातात. म्िणजे पूणस प्रकाश क्ाटंाचे शोिण िोते प्रकवा उत्सजसन िोते. अपूणस प्रकाश क्ाटंाचे 
शोिण प्रकवा उत्सजसन अशी गोष्टच असत नािी. पैसा िे नाणे गदणतात अपूणांकात माडंता येत असले तरी 
व्यविारात पूणांकात असणारे पैसे वापराव ेलागतात. 
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आता मी या दवचाराप्रत कसा आलो त्याची कारण परंपरा सागंणार आिे. 
 

– – – – – 
 
रेझोनेटससमधून बािेर पडणारे प्रकवा त्याचं्याकडून शोिले जाणारे दवदकरज यादवियीचा दवचार जरा 

बाजूस ठेवनू, रेणू व ऋणकण  कमेकावर आदळल्यावर त्यात जो गदतकशास्त्रीय समतोल असतो तो आपण 
दवचारासाठी घेऊ. वायूच्या गदतक उपपत्तीवरून आपल्याला असे समजते की, ऋणकणाच्या अेकंदर सरासरी 
ऊजेचा ती अेक रेझोनेटर आिे असे समजून दवचार केल्यास, ती ऊजा वायुरेणूंच्या सरळ रेिेत चालू असणाऱ्या 
गतीमुळे त्याना प्राप्त िोणाऱ्या सरासरी गदतक उजेइतकी असते. ऋणकणाचं्या अवकाशातील गतीचे 
परस्पराशी काटकोन करणाऱ्या तीन ददशाकडे स्पंदन करणाऱ्या गतीमध्ये रुपातंर केले तर सरळ रेिेत 
असणाऱ्या स्पंदनाची सरासरी ऊजा E 

 

E = R T या समीकरणाने दमळते. N 
 
या समीकरणात R = केवळ वायुव्स्थराकं असून, त्याचे मलू्य ८·३१५ x १०⁷ अगस दर सेव्न्टगे्रड अंशास, 

असे आिे. N = गॅ्रम इदक्व्िॅलन्ट वायतूील कायसकारी वायुरेणूंची संख्या आिे व T = केवळ तपमान आिे.  
 

–– – – – 
 
आता या सारखाच दवचार रेझोनेटर आदण बंददस्त जागेतील दवदकरण याचं्यामधील प्रदक्रयाचं्या 

बाबतीत आपण करु. या दोिोमध्ये गदतक समतोल असण्यासाठी कोणती पदरव्स्थती असली पादिजे, त्याचे 
प्लँकने गदणत माडंले. त्या गदणताप्रमाणे  
 

 
 
या समीकरणात Ev िी v नैसर्लगक वारंवारता असलेल्या रेझोनेटरची सरासरी ऊजा आिे. L िा 

प्रकाशाचा वगे आिे. (दर सेकंदास २·९९८ × १०¹° सेंव्न्टमीटर) v िी वारंवारता आिे आदण Pv dv िी ज्या 
दवदकरणाचंी वारंवारता व v + dv यामध्ये आिे, त्याचंी दर अेकक आकारमानाची ऊजा आिे. 

 
जर v वारंवारतेची दवदकरण ऊजा सतत वाढत गेली नािी प्रकवा कमी िोत गेली नािी, तर 
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म्िणून  
 

 
 
गदणत समतोलाचे गदणताने काढलेले िे सूत्र प्रत्यक् अनुभवाना लागू पडत नािी असे आढळले. 

इतकेच नािी तर ईथर व वस्तूमात्र याचं्यामध्ये कािी ठरादवक दवभागणी असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नािी असे 
ददसते, कारण रेझोनेटरची वारंवारता जशी वाढवावी तशी बंददस्त जागेतून उत्सर्लजत िोणारी दवदकरण ऊजािी 
वाढत असते असे आढळते. रेझोनेटरची वारंवारता खूपच वाढली तर सरतेशवेटी उत्सर्लजत िोणारी दवदकरण 
ऊजा अनंत िोईल. 

 
—— — — — 

 
Pv या ऊजा घनतेचे मूल्य प्लँकच्या सूत्राप्रमाणे – 
 

 
 
असे येते व ते प्रत्यक् अनुभवाना लागू पडत असल्याचे ददसून येते. यात ∝ = ६·१० x १०⁻⁵⁶ β = 

४·८६६ x १०⁻¹¹ असे असून T/v चे मूल्य खूप मोठे असल्यास म्िणजे मोठ्या तरंगलाबंीसाठी व मोठ्या दवदकरण 
घनतेसाठी िे सूत्र 

 
Pv = ∝ v²T असे िोते. 

 
मकॅ्सवले उपपत्ती व ऋणकण उपपत्ती यावरून काढलेले दवदकरण घनतेचे मूल्य व िे मूल्य िी दोन्िी 

परस्पराशी दमळती जुळती आिेत. मॅक्सवले उपपत्तीच्या आधारे माडंलेल्या Pv चे मूल्य आदण िे मूल्य याचंी 
तुलना केल्यास 
 

  असे सूत्र दमळते. 
प्रकवा 
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असे सूत्र दमळते. म्िणून िायड्रोजनच्या अेका  अणूचा भार १/N गॅ्रम म्िणजे १.६२x१७⁻²⁴ गॅ्रम इतका 
िोतो. िायड्रोजनच्या अेका अणूचा भार इतकाच आिे असे प्लँकने सुद्धा गदणताने काढले िोते. इतर 
संशोधकानीसुद्धा िायड्रोजनच्या अेका अणचूा भार इतकाच असल्याचे शोधून काढले िोते.  
 

–– – – – 
 
कृष्ट्ण पदाथस दवदकरणादवियी केलेल्या संशोधनावरुन असे ददसते की वीनन माडंलेला दवदकरण दनयम 

म्िणजे त्याने माडंलेले सूत्र  
 

P = ∝ v³ e-βv/T 
 

दततकेसे अचूक नािी. परंतु v/T या संख्येचे मूल्य खूप मोठे असल्यास दवनचे सूत्र बरोबर असल्याचे ददसून येते. 
या सूत्राच्या आधारे आपण गदणत माडंले, तर कािी ठरादवक मयादामध्येच प्रकवा पदरव्स्थतीमध्येच आपल्या 
गदणताचे दनष्ट्किस बरोबर आिेत िे आपण लक्ात ठेवले पादिजे.  

 
वीनच्या सूत्रावरून  

 
 1 

= – 
1 

log 
P 

असे सूत्र दमळते.   T βv ∝v³ 
 
E ऊजा, व v आदण v + dv यामध्ये वारंवारता असलेल्या दवदकरणाने v आकारमान व्यापले आिे असे 

आपण समजू या. ज्यावळेी दवदकरण v₀ आकारमान व्यापते त्यामुळे त्याची अेन्रॉपी S₀ असते. दवदकरणानी 
व्यापलेल्या आकारमानाप्रमाणे अेन्रॉपी बदलत असल्यास,  

 

 
 
या समीकरणाचा अथस असा िोतो की आदशस वायू प्रकवा सौम्य द्रावण याचंी अेन्रॉपी ज्याप्रमाणे 

आकारमानाप्रमाणे बदलते त्याचप्रमाणे अत्यंत अल्प घनता असलेल्या अेकवणस दवदकरणाचंी अेन्रॉपी त्यानी 
व्यापलेल्या आकारमानाप्रमाणे बदलते. 

 
बोल्टझमने भौदतकीशास्त्रात समादवष्ट केलेल्या तत्वाप्रमाणे या समीकरणाचा अथस लावायचा आिे. 

बोल््झमनच्या तत्वाप्रमाणे प्रणालीची अेन्रॉपी त्या प्रणालीच्या पदरव्स्थतीच्या संभवनीयतेवर अवलंबनू असते.  
 
दवचाराथस घेतलेल्या प्रणालीच्या प्राथदमक व्स्थतीची अेन्रॉपी S₀ ने दाखवली असली व प्रणालीच्या 

सद्यव्स्थतीची अेन्रॉपी S असण्याची संभवनीयना W असेल तर 
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असे समीकरण माडंता येते. 
 
यानंतर आपण आता अेका दवदशष्ट पदरव्स्थतीचा दवचार करु. v₀ या आकारमानामध्ये n िी गती 

असणारे प्रबदू प्रकवा रेणू आिेत असे समजू या व फक्त यावरच आपले दवचार केव्न्द्रत करु या. गती प्राप्त 
झालेल्या या रेणखेूरीज वगेळ्या प्रकारचे व गती प्राप्त झालेले इतर प्रबदू प्रकवा रेणू त्या जागेत असणे शक्य 
आिे. दवचाराथस घेतलेल्या जागेतील गतीवान प्रबदूच्या िालचालीला अेकच दनयम लावता येतो असे समजू या. 
तो दनयम असा की त्या जागेचा कोणतािी भाग व गतीची कोणतीिी ददशा यामध्ये  आदण जागेचा इतर भाग 
आदण गतीच्या इतर ददशा यामध्ये भेद करता येत नािी. दशवाय दवचाराथस घेतलेल्या जागेमध्ये गतीवान प्रबदू 
इतके कमी आिेत की अेका प्रबदूच्या गतीचा दुसऱ्या प्रबदूच्या गतीवर िोणारा पदरणाम दवचारात घेतला नािी 
तरी चालण्यासारखे आिे. 

 
आपण दवचाराथस घेतलेली प्रणाली अेखादा आदशस वायू प्रकवा सौम्य दवलयन असू शकेल व अशा 

प्रणालीची अन्रॉपी S₀ आिे असे आपण समजू या. V₀ या आकारमानाचा अेक भाग v व या v मध्ये n िे गतीवान 
प्रबदू प्रकवा रेण ूप्रणालीमध्ये इतर कािी फरक न घडू देता आणले आिेत असे समजू या. या नवीन प्रणालीची 
अेन्रॉपी S असल्यास, S₀ अेन्रॉपीचे S अेन्रॉपीमध्ये िोणाऱ्या रुपातंराचा आपण बोल््झमनच्या तत्वाप्रमाणे 
दवचार करु या. 

 
प्रणालीच्या प्राथदमक व्स्थतीच्या मानाने दतची नंतरची व्स्थती प्राप्त िोण्याची संभवनीयता दकती आिे? 

प्रकवा कोणत्यािी एका  क्णी इतराच्या गतीवर कािीिी पदरणाम न घडू देता प्रकवा इतराच्या गतीचा आपणावर 
कािीिी पदरणाम न िोऊ देता, गती प्राप्त झालेले n प्रबदू v या आकारमानात येण्याचा संभव दकती आिे? या 
संवनीयतेचे मूल्य अथातच सावं्ख्यकी मूल्य आिे व ते 

 

 
 
समीकरणाने काढता येते. 
 
आता बोल््झमन तत्व, S₀ अेन्रॉपीपासून S अेन्रॉपी िोण्याच्या रुपातंरास लावले, तर  

 

 
 

असे समीकरण दमळते. 
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आकारमानाप्रमाणे बदलणाऱ्या S – S₀ अेकवगस दवदकरणाच्या अेन्रॉपीदवियीचे समीकरण आपण या 
आधीच काढले आिे व ते 
 

 
 
असे आिे. िेच समीकरण आपण 
 

 
 

असे दलदिले व त्या समीकरणाची बोल््झमनच्या तत्वाप्रमाणे माडंलेल्या समीकरणाबरोबर तुलना 
केली, म्िणजे 
 

 
 
या समीकरणाबरोबर तुलना केली, तर आपल्याला खालील दनष्ट्किस काढता येतो. 
 
“जर E िी ऊजा व v वारंवारता असलेले अेकवणस दवदकरण, vo आकारमानाच्या जागेत बंददस्त असले 

(परावतसन करणाऱ्या प्रभतीच्या सिाय्याने) तर कोणत्यािी अेकाक्णी दवदकरणाचंी सवस ऊजा vo संपूणस 
आकारमानाच्या v या अंश आकारमानात असण्याची संभवनीयता  

 

 
 

या समीकरणाने दमळते. 
 
यावरून आपण पढुचा दनष्ट्किस काढू शकतो. 
 
वीनच्या दवदकरण दनयमात बसू शकतील अशा अल्प घनतेच्या अेकवगस दवदकरणाचंी वतसणूक उष्ट्णता 

उपपत्तीच्या दृष्टीने, त्यामध्ये स्वतंत्र ऊजा क्ाटंा आिेत अशा प्रकारची असते व त्या ऊजा क्ाटंाचे मूल्य Rβv/N 
इतके असते. 

 
– – – – – 
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जर पुरेशा कमी घनतेचे अेकवणीय दवदकरण त्याचं्या अेन्रॉपीच्या आकारमानावरील अवलंबनाच्या 
बाबतीत Rβv/N ऊजा क्ाटंम असलेल्या खंदडत माध्यमासारखे वागत असतील, तर त्या बाबतीत काय 
करायचे ते उघड आिे. प्रकाशाचे संवदेन व पदरवतसन यादवियीच्या दनयमाचें परीक्ण करून त्या दनयमात 
बसणाऱ्या ऊजा क्ाटंा या प्रकाशात आिेत की नािी ते पािायचे िा सरळ मागस आिे. या प्रश्नाचा आपण आता 
दवचार करू या. 

 
घनिस्िू प्रकाणशि करून कॅथोड णकििाचंी णनर्ममिी 

 
दवदकरण ज्या अवकाशातून गेलेले असतात, त्या सवस अवकाशात प्रकाश ऊजा दवभागली गेलेली असते 

असे सवससाधारणतः मानतात. प्रकाशीय दवदु्यत पदरणामाचे स्पष्टीकरण, या सवससाधारण समजुतीच्या आधारे 
करता येत नािी, असे लेनाडसने आपल्या संशोधनाने दसद्ध केले आिे. 

 
संवदेना दनमाण करणाऱ्या प्रकाशामध्ये (R/n) βv इतके ऊजा क्ाटंा असतात असे धरुन प्रकादशत 

वस्तूमध्ये कॅथोड दकरणाचंी दनर्लमती पढेु ददल्याप्रमाणे समजावनू देता येते. वस्तूवर प्रकाश दवदकरण पडल्यावर 
त्या वस्तूच्या पृष्ठभागाच्या स्तराखाली ऊजा क्ाटंा प्रवशे करतात. त्याचं्या ऊजेचे दनदान दवभागशः तरी 
ऋणकणाचं्या गदतक ऊजेमध्ये रुपातंर िोते. याबाबतीतला अेक सोपा दवचार असा की प्रकाश क्ाटंा आपली 
सवस ऊजा अेका ऋणकणाला देतात. प्रत्यक् प्रकार असाच असतो असे आपण समजू या. प्रकाश क्ाटंाची 
सवसच्या सवस नािी, पण थोडीशी ऊजा ऋणकणाने घेतली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नािी. वस्तूमधल्या 
ऋणकणाला गदतक ऊजा प्राप्त झाल्यावर तो वस्तूच्या पषृ्ठभागापयंन्त येतो. तो पृष्ठभागापयंत येईपयसन्त त्याची 
ऊजा थोडीशी कमी िोते. वस्तूतून बािेर पडायला प्रत्येक ऋणकणाने त्या वस्तूचे वैदशष्ठतादशसक असे कायस 
केले पादिजे असेिी आपण धरायला पादिजे. पृष्ठभागावरच्या ऋणकणाला संवदेना प्राप्त झाली आदण त्याची 
गती पृष्ठभागाशी काटकोन करणाऱ्या ददशनेे पृष्ठभाग सोडून जास्तीत जास्त वगेाने बािेर धाव घेईल. अशा 
ऋणकणाची गदतक ऊजा  इतकी असणार. 
 

आता वस्तूवर घन दवदु्यतदवभव येण्याची व्यवस्था केली आदण दतच्या भोवती शून्य दवदु्यतदवभव असणारे 
दवदु्यतवािक असले आदण त्यामुळे वस्तूतून दवदु्यत बािेर जाण्याचे थाबंत असेल तर 

 

 असे समीकरण दमळते. या समीकरणात ऋणकणावरचा दवदु्यतभार e आिे असे धरले 
 
वर ददलेले समीकरण प्रकवा HE=Rβv–P’ असे समीकरणे दमळते. या समीकरणात E िा अेक 

संयुज्यता असलेल्यागॅ्रम समतुल्य आयनावरील दवदु्यतभार असून, P’ िे तद्संबदंधत ऋणदवदु्यतदवभव आिे. 
 
E चे मूल्य ९·६ X १०⁵ (दवदु्यत चुबंकीय अेकक) असे धरले तर HX१०⁻⁸ िे िे वस्तूवर दवदकरण 

पडल्यावर दतचे झालेले व व्िोल्टमध्ये मोजलेले दवदु्यतदवभव िोय. 
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आपण गदणताने काढलेली िी मूल्ये प्रत्यक् प्रयोगातंी बरोबर ठरतात की नािी िे पािाण्यासाठी P = 
O,, v = D–•३ x १०¹⁵ (सूयाच्या वणसपटातील नीलातील कडेकडेच्या सीमेशी संबंदधत मूल्ये) आदण β = 
४·८६६ x ⁻¹¹ असे समजू या. िी मूल्य आपण काढलेल्या समीकरणात वापरल्यास, H = ४·३ व्िोल्ट असे उत्तर 
येते. िे उत्तर लेनाडसने प्रयोगानी ठरवलेल्या मूल्याशी जुळते. 

 
आपण काढलेले सूत्र वा समीकरण बरोबर असेल, तर संवदेना घडवनू आणणाऱ्या दवदकरणांच्या 

वारंवारतेशी H च्या मूल्याचंा काढलेला आलेख सरळ रेिाकार असायला पादिजे. या सरळ रेिेच्या उतार 
प्रमाणाचा, ज्या वस्तूवर दवदकरण पडतात त्या वस्तूच्या स्वरुपाशी संबंध असणार नािी. म्िणजे आलेखातील 
सरळ रेिेचे उतारप्रमाण ज्या वस्तूवर दवदकरण पडतात त्या वस्तूच्या स्वरुपावर अवलंबनू असणार नािी. 

 
आम्िी माडंलेले दवचार लेनाडसने दनरीदक्लेल्या प्रकाशीय दवदु्यत पदरणामाच्या दवरुद्ध नािीत. दोिोत 

बराच सारखेपणा आिे. जर संवदेना दनमाण करणाऱ्या दवदकरणाचं्या ऊजा क्ाटंानी आपली ऊजा, इतर गोष्टी 
दवचारात न घेता, ऋण कणाला ददली तर ऋणकणाचं्या वगे दवभागणीचा म्िणजे दनमाण झालेल्या कथोड 
दकरणाचं्या गुणवते्तचा संवदेना घडवनू आणणाऱ्या दवदकरणाचं्या प्रखरतेशी संबधं असणार नािी. प्रकवा िी 
गुणवत्ता दवदकरणाचं्या प्रखरतेवर अवलंबून असणार नािी. त्या उलट पदरव्स्थतीत बदल नसता, वस्तुतून बािेर 
पडणाऱ्या ऋणकणाचंी संख्या संवदेना घडवनू आणणाऱ्या दवदकरणाचं्या प्रखरतेवर प्रकवा तीव्रतेवर अवलंबनू 
रािील. 

 
आइनस्टाइनचे समीकरण खाली ददलेल्या दोन प्रकारे माडंतात. 

 
½ mv² = hv – P 

प्रकवा Ve = hv – P 
 
पदिल्या समीकरणात m = ऋणकणाचा भार, v = पृष्ठभागावरुन ऋणकण ज्या वगेाने ऊत्सर्लजत 

िोतात तो वगे ½ mv2 िी अथात ऋणकणाची गदतक ऊजा आिे. दुसऱ्या समीकरणात ऋणकणाने 
पृष्ठभागावरुन ऊत्सर्लजत िोऊ नये यासाठी लागणारे दवरोधक प्रकवा मागे खेचणारे दवदु्यत दवभव िोय. दोन्िी 
समीकरणात hv िी वस्तूवर पडणाऱ्या प्रकाश क्ाटंाची ऊजा आिे व ती ऊजा ऋणकणाला दमळते. P = 
ऋणकण पृष्ठभागापयंत आणनू, पृष्ठभागावरुन ऊत्सर्लजत करण्यासाठी लागणारी ऊजा िोय. hv ऊजा p िून 
कमी असल्यास, ऋणकण पषृ्ठभागावरुन उत्सर्लजत िोत नािी. 

 
दमदलकन व त्याचे सिकारी यानी आइनस्टाइनचे समीकरण बऱ्याचशा वारंवारताचं्या बाबतीत लावता 

येते व लागू पडते असे दशकोगा येथील रायरसन प्रयोग शाळेत केलेल्या प्रयोगानी दसद्ध केले. दमदलकनने 
प्रयोगाद्वारे दमळदवलेली मादिती १९१६ साली प्रदसद्ध केली आिे. 
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आता आपण सापेक्तावाद उपपत्ती दवचारात घेऊ. ती उपपत्ती फारच गदणती स्वरुपाची व समजायला 
कठीण असल्याने, दतचे सवससाधारण स्वरुप व ती कशी अव्स्तत्वात आली या दवियीची मादिती येथे ददली आिे. 
फार खोलात जाण्याचा प्रयत्न केलेला नािी. 

 
प्राथदमक यतं्रशास्त्राचा ज्याने अभ्यास केला आिे, त्याच्या दृष्टीने सापेक्तावाद िी कािी अेकदम नवी 

गोष्ट नािी. अेका पदाथाची दुसऱ्या पदाथाच्या गतीच्या मानाने गती प्रकवा दोन गतीमान पदाथांची परस्पर 
दवशिे गती याचंा प्राथदमक यंत्रशास्त्रात अभ्यास करावा लागतो. पण तो अभ्यास करीत असता प्रकवा दोन 
गतीमान पदाथांच्या परस्परदवशिे गतींचा दवचार करीत असता, आपण जीवर राितो ती पृथ्वी व्स्थर आिे असे 
समजून दवचार िोत असतो. तसे पािू गेल्यास, दवज्ञान जन्माला आले त्याचवळेी सापेक्तावादाचा जन्म झाला. 
पुराण काळात पृथ्वी व्स्थर आिे असे धरुन आकाशस्थ ग्रिाचं्या गतीचे वणसन त्या काळातील शास्त्रज्ञानी केले 
िोते. कोपरदनकस या शास्त्रज्ञानी सूयस व्स्थर आिे असे धरुन पृथ्वी सुद्धा इतर ग्रिाचं्या गती ददल्या आिेत. 
न्यूटन सूयस मादलकेच्यािी पलीकडे जाऊन पोचला. पण त्याला कोणतािी ग्रि प्रकवा तारा व्स्थर नािी असे 
आढळले. त्यामुळे आत कािीिी नसलेल्या अवकाशाची कल्पना त्याने दवचार सृष्टीत आणली, आदण अवकाश 
व्स्थर आिे, प्रकवा तो frame of reference (संदभस चौकट) आिे असे धरुन त्यान सूयाच्या व ग्रिाचं्या गती 
वणसन केल्या आिेत. प्रकाशाच्या तरंग उपपत्तीचा उदय झाल्यानंतर, तरंग असण्यासाठी कािी तरी माध्यम 
असण्याची आवश्यकता दनमाण झाली. तेव्िा न्यूटन ज्याला आंत कािीिी नसलेला अवकाश म्िणत िोता 
त्याला सवस व्यापी ईथर असे नाव दमळाले. मकॅ्सवलेने भदवष्ट्य वतसदवलेल्या िे दवदु्यत चुंबकीय तरंगासाठी याच 
ईथराचा माध्यम म्िणून उपयोग झाला. िे िटसझने दवदु्यतचुंबकीय तरंग एका दठकाणािून दुसरीकडे पाठवता 
येतात याचे प्रात्यदक्क करुन दाखवले. ईथर व्स्थर असेल व त्यातून जाणंाऱ्या प्रकाशाला ठरादवक वगे असेल 
तर ईथरच्या मानाने पृथ्वीचा वगे काय असावा िे काढता येते. पृथ्वीचा वगे काढण्यासाठी बऱ्याच शास्त्रज्ञानी 
प्रयत्न केला आिे. मायकेलसन व मोले यानी प्रकाशाचा वगे ठरदवण्यासाठी केलेले प्रयोग जास्त प्रदसद्ध आिेत. 
पण या सवस प्रयत्नामध्ये अेक दोि रािून गेला आिे. ईथरशी संबदंधत प्रकवा ईथरच्या मानाने पृथ्वीची गती 
दटपण्यात िे सवस प्रयत्न अयशस्वी ठरले आिेत. ईथरशी संबंदधत अशी प्रकवा ईथरच्या मानाने पृथ्वीला गती का 
नािी िे सागंण्यासाठी वगेवगेळी स्पष्टीकरश ेदेण्यात आली आिेत. पृथ्वीच्या अगदी नदजकच्या सादन्नध्यातला 
ईथर, पृथ्वी अवकाशात भ्रमण करीत असता दतच्या बरोबर खढला प्रकवा खेचला जातो आदण त्यामुळे ईथरमध्ये 
पृथ्वीला कािी गती आिे असे समजून येत नािी असे सागंण्यात आले. पण िी सवस स्पष्टीकरणे मान्य करण्यात 
कािी ना कािी अडचणी येतात. 

 
दवदु्यत के्त्रात अेका दवदशष्ट प्रबदूशी सबंदधत असणारे वैदु्यती व चुबंकीय गुणधमस याचंी सागंड घालणाऱ्या 

मकॅ्सवलेच्या सिासमीकरणाचं्या बाबतीतिी अडचणी दनमाण िोतात. ज्यावळेी अशा प्रबदूचे कोऑडीनेट म्िणजे 
क् व य अक्ापासूनची अंतरे बदलून त्याचं्या   वजी नवीन कोऑडीनेट येतात व िे नवीन कोऑडीनेट नव्या क् व 
य अक्ापासूनची अतंरे देतात. त्यावळेी कोऑडीनेटमधील बदल न्युटोदनयन यतं्रशास्त्रातील रुपातंराचं्या 
दनयमाना धरुन केला असल्यास, मकॅ्सवलेच्या समीकरणाचें स्वरुप बदलते. तरीसुद्धा अेका प्रबदूपाशी 
असणाऱ्या वैदु्यती व चुंबकीय पदरव्स्थतीमध्ये प्रबदूचे स्थान वणसन करण्यासाठी वापरायच्या कोऑडीनेट 
प्रणालीतील फरकाचा फारसा पदरणाम घडून येत नािी. उदािरणाथस एखाद्या तारेच्या वटेोळ्याच्या जवळ तर 
एखादा चुंबक िलवला तर त्या वटेोळ्यामध्ये वैदु्यती व चुबंकीय पदरणाम घडून येतात. पण ज्यावळेी न्यूटोदनयन 
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रुपातंराचे दनयम अक्ाचं्या बदलाला लावण्यात आले, म्िणजे तारेच्या वटेोळ्याच्या ऐवजी (व्स्थर प्रणाली) 
चुंबकाचे (चलप्रणाली) कोऑडीनेट सागंायला गेले, तर मकॅ्सवलेचे समीकरण वगेळ्याच स्वरुपात माडंाव े
लागते, व ते नवीन समीकरण तारेचे वटेोळे व त्या भोवताली वगेळीच चुबंक वैदु्यती व चुंबकीय पदरव्स्थती 
दशसवते. तरी सुद्धा नेिमीचा अनुभव असा आिे की तारेच्या वटेोळ्याकडे िलवला काय की तारेचे वटेोळे 
चुंबकाकडे िलवले काय यात कािीिी फरक नािी. दवचार करावा लागतो तो फक्त सापेक् िालचालीचा. 

 
िा प्रश्न सोडवण्याचा पदिला यशस्वी प्रयत्न   च्.   . लॉरेन््झने केला. चल प्रणालीमध्ये ददसून 

येणाऱ्या वैदु्यती–चुंबकीय पदरणामादवियी त्याने १९०४ मध्ये   क संशोधन दनबंध प्रदसद्ध केला. त्या संशोधन 
दनबधंात त्याने   का उपपत्तीचा खूप उपयोग केलेला आिे. ती उपपत्ती त्याने व डव्ब्लनच्या  जी.   फ् 
दफ्झजेरल्डने स्वतंत्रपणे १८९२ मध्ये माडंली िोती. त्यावळेी नुकत्याच पार पाडपाडले मायकेलसन–मोले 
प्रयोगात असे ददसून आले िोते की मापनसळी ईथरमध्ये प्रकवा अवकाशामध्ये िलदवल्यास, मापनसळीची गती 
ज्या ददशनेे िोत असते, त्या ददशकेडे मापनसळीचे आकंुचन अशाप्रकारचे असते की पृथ्वीचा ईथरशी सापेक् वगे 
झाकला जातो व लक्ात येत नािी. या गोष्टीचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी लॉरेन््झ व दफ्झजेरल्ड यानी ती 
उपपत्ती सुचवली िोती. लॉरेन््झने आपल्या उपपत्तीच्या आधारे जी रुपातंराची पद्धत बसवली, ती 
मकॅ्सवलेच्या समीकरणाना लावण्यात तो अत्यंत यशस्वी ठरला, व त्याचे िे संशोधन त्याच्या मानाचा तुरा 
ठरला. लॉरेन््झने या संशोधनात बसवलेली रुपातंर पद्धती यानावाने प्रदसद्ध असून वैदु्यती गदतकशास्त्रात चल 
वस्तंूचा दवचार करताना ती न्यूटनच्या रुपातंर पद्धतीऐवजी वापरण्यात येते. 

 
प्लॉरेन््झचे िे संशोधन व त्याची रुपातंर पद्धती आइनस्टाइनच्या वाचनात आली नव्िती. त्यामुळे 

त्याने याच प्रश्नासंबधंी संशोधन करुन ‘चल वस्तंूचे वैदु्यती गदतकशास्त्र’ या शीिसकाखाली १९०५ साली एक 
संशोधन दनबंध प्रदसद्ध केला. लॉरेन््झने ज्या पद्धतीने या प्रश्नाचा दवचार केला िोता तीपेक्ा अगदी वगेळ्याच 
तऱ्िेने आइनस्टाइनने या प्रश्नाचा दवचार केला. लॉरेन््झने आपल्या कायसपद्धतीत ईथरला प्रमुख स्थान ददले 
िोते. आइनस्टाइनने ईथर अदजबात दवचारात घेतला नािी. त्याऐवजी त्याने दोन अुपपवया आधारभतू मानल्या, 
पदिल्या अुपपत्तीत मकॅ्सवलेची समीकरणे बरोबर आिेत व ती चलवस्तंूच्या वैदु्यतीगदतक शास्त्रीय दवचारात 
वापरता यावीत असे त्याने मान्य केले. त्या अपुपत्तीप्रमाणे “यंत्रशास्त्रातील समीकरणे ज्या बाबतीत 
यशस्वीरीत्या लावता येतात, त्या सवस बाबतीत वैदु्यती गतीकशास्त्र आदण प्रकाशशास्त्र यातील मकॅ्सवलेचे दनयम 
लागू पडले पादिजेत.” या उपपत्तीला आइनस्टाइनने सापेक्तावादाचे तत्व असे नाव ददले दुसऱ्या 
अुपपत्तीप्रमाणे “अवकाशात प्रकाश ज्या वगेाने जातो, त्या वगेाचा चल वस्तंूच्या गदतव्स्थतीशी कािी संबधं असत 
नािी.” लॉरेन््झच्या ईथर अुपपत्तीत, आइनस्टाइनच्या या अपुपत्तीतील तत्व स्पष्टपणे अदभपे्रत िोते. पण ईथर 
दवचारात घ्यायचा नािी असे ठरदवल्याने आइनस्टाइनला िी उपपत्ती माडंावी लागली. 

 
यानंतर प्रकाशाच्या वगेाची अदवचलता सापेक्तावादाच्या तत्वाशी सुसंगत आिे व पृथ्वीच्या वगेासदित 

प्रकाशाच्या वगेाचा म्िणजे प्रकाशाच्या वगेािून कमी वगेासदित प्रकाशाच्या वगेाचा दवचार केल्यास, प्रकाशाच्या 
वगेात फरक िोत नािी, असे त्याने दाखदवले, आदण मायकेलसन मोले प्रयोगात दमळालेल्या नकारात्मक 
मादितीचे स्पष्टीकरण ददले. प्रकाशाचे दनरीक्ण करणारा   का जागी व्स्थर असला प्रकवा त्याला चल गती प्राप्त 
झाली असली तरी प्रकाशाच्या वगेात फरक िोत नािी. तो कायम असतो िे सापेक्तावादाचे प्रमुख तत्व झाले. 
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त्यानंतर मकॅ्सवलेची समीकरणे दवचारात घेऊन, आइनस्टाइनने रुपातंराची   क नवीन पद्धत बसवली. िी 
पद्धत लॉरेन््झच्या रुपातंर पद्धती सारखीच व दतच्या तोडीची िोती. िी पद्धत यंत्रशास्त्रात वापरल्यास, वस्तूना 
अत्यंत मोठा वगे असल्यास, त्याचंी वागणूक प्रकवा त्याचें गुणधमस कािी तरी वगेळ्याच प्रकारचे असायला 
पादिजेत असे अनुमान दनघत िोते. परंतु िे अनुमान मान्य करायला फारच थोड्या शास्त्रज्ञाचंी तयारी िोती. 

 
यानंतर सापेक्तावादाच्या प्रगतीचा पढुचा टप्पा िमान प्रमकोवस्की या शास्त्रज्ञाने गाठला. व्स्थर 

अक्ापासून चल अक्ाना न्यटून–पद्धतीने रुपातंर करायचे असल्यास, काळ तोच असतो. म्िणजे कालमूल्यात 
कािी फरक िोत नािी. परंतू व्स्थर अक्ापासून चल अक्ाना रुपातंर करताना, अवकाशाच्या तीन को-
ऑडीनेटमध्ये फरक घडून आल्यास, कालमूल्यातिी फरक घडून येता, असे लॉरेन््झला आढळले िोते. व्स्थर 
अक् असताना असणारे काळमूल्य यातला फरक स्पष्ट करण्यासाठी चल अक् असताना असणाऱ्या 
कालमूल्याला ‘स्थादनक कालʼ अशी संज्ञा त्याने वापरली िोती. व्स्थर अक् असताना असणारे कालमूल्य आदण 
अक् असताना असणारे कालमूल्य याचंा परस्परसंबधं काय असावा यादवियीचा उिापोि आइनस्टाइनने १९०५ 
साली प्रदसद्ध केलेल्या संशोधन दनबंधात आिे. त्या उिापोिाचा दनष्ट्किस त्याने असा काढला की ‘  काच वळेी 
घडणाऱ्या गोष्टीʼ या म्िणण्यात कािी तथ्य नािी, कारण ज्या गोष्टी व्स्थर अक्ाचं्या प्रणालीकडून दनरीक्ल्या 
असता,   काच वळेी घडल्यासारख्या वाटतात, त्याच गोष्टी पदिल्या प्रणालीच्या मानाने दुसऱ्या चल 
प्रणालीकडून दनरीक्ल्या असता,   काच वळेी घडत आिेत असे आढळून येत नािी.   खाद्या घटनेचे वणसन 
करण्यासाठी चार को-ऑडीनेट (x, y, z, t) सादंगतले पादिजेत असे त्याने ठरदवले. त्यापकैी x, y, z िे प्रबदूचे 
अवकाशातील तीन कोऑडीनेट आिेत व घटना जेथे िोते त्या स्थानाच्या तीन अक्ाशी त्याचंा संबधं आिे. आदण 
t िा घटना घडण्याचा काळ आिे, जेथे िी घटना घडून येते त्या प्रबदूचे चल अक्ाशी संबंदधत. कोऑडीनेट xʼ, 
y’, zʼ, असेल तर घटनेचे कालमूल्य सुद्धा t   वजी t’ व्ियला पादिजे. म्िणजे घटनेचे कोऑडीनेट आता xʼ, 
y’, zʼ, t,ʼ असे िोतील. येथपयंत दवचार माडंताना आइनस्टाइनने अवकाश व काल दभन्न आिेत असे म्िटले 
आिे परंतु प्रमकोवस्कीने चार-दमती अवकाश काळामध्ये जगत प्रबदूचे x y z व t िे चार कोऑडीनेट आिेत असे 
म्िणून त्या दोघात अतूट संबधं जोडून ददला आिे. असे केल्यानंतर सवस साधारण भमूीतीमध्ये जसा अवकाशाचा 
दवचार करता येतो तसा अवकाश काल माध्यमाच्या गुणधमाचा अभ्यास करता येतो असे त्याने दाखवले आिे. 

 
१९१६ मध्ये आइनस्टाइनने सापेक्तावादाचा दुसरा संशोधन दनबंध प्रदसद्ध केला. त्या दनबधंात त्यानें 

सापेक्तावादाची सवससाधारण उपपत्ती माडंली आिे. सवससाधारण उपपत्ती म्िणण्याचे कारण या उपपत्तीमध्ये 
त्वरण ददलेल्या चल अक्ाना उदे्दशून असलेल्या प्रणालींचा समावशे केलेला आिे. तर या उलट प्रथमतः 
माडंलेल्या सापेक्तावादाच्या उपपत्तीत ठरादवक वगे असलेल्या चल अक्ाना उदे्दशून असलेल्या प्रणालींचा 
दवचार आिे. या संशोधन दनबंधात आइनस्टाइनने त्याचे मानले गेलेले मलूभतू आधारातत्व माडंले आिे. 
“भौदतकीशास्त्राचे दनयम अशा प्रकारचे असावते की ते कोणत्यािी प्रकारची गती प्राप्त झालेल्या प्रणालीत 
लावता आले पादिजेत” प्रमकोवस्कीच्या चार-दमती अवकाश काल माध्यमाचा आदण दरकी व दसव्व्िटा या दोघा 
इटादलयन गदणततज्ञाच्या टेन्सॉर ॲनादलदसस पद्धतीचा भरपूर उपयोग करुन, त्याने आपल्या उपपत्तीचे काय 
अथस िोतात ते तपशीलात माडंले आदण त्यावरुन न्यटूनच्या गुरुत्वाकिसण दनयमापेक्ा जास्त सवससाधारण 
स्वरुपाचा गुरुत्वाकिसण दनयम त्याने माडंला. सवससाधारण पदरव्स्थतीत दोन्िी दनयम जवळ जवळ एकच गोष्ट 
सागंून जातात. बधु ग्रिाच्या पेदरिेदलऑनचे स्पष्टीकरण जुन्या दनयमाच्या आधारे देता येत नव्िते. ते 
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आइन्स्टाइनच्या नव्या दनयमाच्या आधारे देता आले. खूप शव्क्तशाली गुरुत्वाकिसण के्त्रामध्ये वणसपट रेिाचें 
दवस्थापन व्िायला पादिजे व अशा खूप शव्क्तशाली गुरुत्वाकिसण के्त्रातून प्रकाशदकरण गेल्यास, त्या दकरणाचे 
वक्रीभवन व्िायला पादिजे असेिी दनष्ट्किस आइनस्टाइनच्या उपपत्तीतून दनघत िोते. २९ मे १९१९ रोजी 
झालेल्या खग्रास सूयसग्रिणाच्या वळेी यापैकी दुसरा दनष्ट्किस बरोबर असल्याचे समजून आले. 

 
संशोर्नाचे पणििाम 

 
सापेक्तावादाची अपुपत्तीमाडंताना आइनस्टाइनने दनष्ट्किसरुपाने माडंलेला   क दनयम फारच 

मित्वाचा ठरला आिे.   खाद्या पदाथाने दवदकरण स्वरुपात ऊजा–उत्सजसन केले तर त्या पदाथातून बािेर 
पडलेली ऊजा भादगले प्रकाशाचा वगे याचं्या भागाकाराइतका त्या पदाथाचा भार कमी िोतो आदण पदाथाच्या 
ऊजेत वाढ झाल्यास, पदाथाच्या भारातिी वाढ िोते. पदाथाचा भार त्या पदाथाच्या ठायी असणाऱ्या ऊजेचे  

  क माप आिे, व त्या दोिोंचा अन्योन्य सबंंध भार (गॅ्रममध्ये) = 
उजा (अगसमध्ये) 

या समीकरणाने सागंता  
C² 

येतो. या समीकरणात c िा प्रकाशाचा वगे असून तो दर सेकंदास ३ x १०¹° सेन्टीमीटर आिे. िेच समीकरण E 
= mc² असेिी माडंण्यात येते. यात E म्िणजे ऊजा, m म्िणजे भार व c म्िणजे प्रकाशाचा वगे असे धरतात. 
अती वगेवान कणाचं्या बाबतीत या समीकरणास दवशिे अथस प्राप्त िोतो. अती वगेवान कणाचंा वगे जवळजवळ 
प्रकाशाच्या वगेाइतका असल्याने, अशा कणाचंा भार वाढला आिे असे धरून गदणत माडंले जाते. 
आइनस्टाइनच्या या समीकरणास प्रायोदगक पुरावा दमळाला आिे िे दवशिे आिे. सायक्लोरॉनमध्ये कणानंा वगे 
देण्यावर   क मयादा पडते याचे कारण कणाचा वगे वाढत वाढत प्रकाशाच्या वगेाच्या जवळपास आला तर 
त्याच्या भारात फरक पडतो. त्यामुळे कणास सायक्लोरॉनमध्ये प्रददक्णा करण्यास लागणाऱ्या वळेात फरक 
पडतो, आदण त्यामुळे त्याचा वगे सतत वाढवता येत नािी. ॲन्डरसन या संशोधकाने १९३३ मध्ये लावलेल्या 
शोधाचे स्पष्टीकरणिी आइनस्टाइनच्या या समीकरणाच्या सिाय्याने देता येते. गमॅा दकरण अणुगभावर 
आदळल्यास धनदवदु्यतभारवािी पॉदझरॉन व ऋणदवदु्यत भारवािी ऋणकण प्रकवा   लेक्रॉन दमळतात असे 
ॲन्डरसनला आढळले िोते. गमॅा दकरणाचं्या चल ऊजेपकैी कािी ऊजेचे रुपातंर या दोन कणाचं्या भारामध्ये 
िोते व भारात रुपातंर न झालेली ऊजा या कणाना दमळून, त्याना गती प्राप्त िोते असे ॲन्डरसनने म्िटले आिे. 

 
आइनस्टाइनने त्यानंतर ‘  कदत्रत के्त्र उपपत्ती’ नावाची   क नवीन उपपत्ती माडंली आिे. या 

उपपत्तीत त्याने सापेक्तावाद उपपत्ती व दवदु्यतचुंबकीय के्त्र उपपत्ती या दोिोंचा समन्वय घालण्याचा प्रयत्न 
केला आिे. परंतु या नवीन उपपत्तीस प्रायोदगक पुरावा कसा दमळवायचा िा प्रश्न अद्यापी सुटला नािी. 

 
अणुबॉम्ब पडल्यावर युरॅदनयमचे दवघटन घडून येते प्रकवा त्या अणचेू तुकडे िोतात. या दवघटन 

दक्रयेच्या वळेी कािी भाराचे ऊजेत रुपातंर िोत असल्याने, मोठ्या प्रचंड प्रमाणात ऊजा दनर्लमती िोते. 
सेकंदाच्या दशलक्ाशं भागात िोणाऱ्या प्रचंड ऊजा दनर्लमतीमुळे, अणुबॉम्बला संिारक स्वरुप प्राप्त िोते. 
अणुभट्टीमध्येसुद्धा भाराचे ऊजेचे रुपातंर िोत असते. त्यामुळे थोडेसे युरॅदनयम वापरले जाऊन, सतत 
ऊजादनर्लमती चालू ठेवता येते. 
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सूयामध्ये चार िायड्रोजन अणूपासून   क िेदलयम अणू दनमाण िोण्याची दक्रया सतत चालू असते. या 
दक्रयेच्या वळेी भाराचे ऊजेत रुपातंर िोत असल्याने सूयाचे तपमान नेिमीच दिािजार अंशावर असते. 
 
 

_____ 
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१९२२ 
 

नील्स हेणिक डेव्हहड बोि 
(१८८५ – १९६२) 

 
“अिुिचना ि अिुपासून णनघिाऱ्या णिणकििाणिियीच्या अभ्यासाबद्दल नोबेल पाणििोणिक” 
 

चणित्र 
 
७ ऑक्टोबर १८८५ रोजी डेनमाकस ची राजधानी कोपनिेगन येथे नील्स बोअरचा जन्म झाला. त्याचे 

वडील कोपनिेगन दवद्यापीठात शरीरदवज्ञान शास्त्राचे प्राध्यापक िोते. कोपनिेगनमधील गमेॅलिोल्म ग्रामर 
स्कूलमध्ये त्याचे शालेय दशक्ण झाले. वडीलाचं्या मागसदशसनामुळे त्याला भौदतकशास्त्राची गोडी लागली व त्या 
शास्त्राचा त्याने दवशिे अभ्यास सुरू केला. शालेय दशक्ण पूणस झाल्यानंतर १९०३ साली त्याने कोपनिेगन 
दवद्यपीठात प्रवशे दमळदवला व तेथील भौदतकीशास्त्राचे प्राध्यापक प्रो. दिश्चनसन याच्या मागसदशसनाखाली 
भौदतकीशास्त्राचा सखोल अभ्यास केला. पदवीधर झाल्यानंतर भौदतकीशास्त्राचा अभ्यास तसाच पुढे चालू ठेवनू, 
१९०९ मध्ये त्याने   म्.   स सी. पदवी व १९११ मध्ये पी  च्. डी. पदवी संपादन केली. धातंूच्या गुणधमाचे 
स्पष्टीकरण ऋणकण उपपत्तीच्या सिाय्याने करण्याबद्दल त्यास पी  च्. डी. पदवी दमळाली िोती. पी  च्. डी. 
पदवी घेतल्यानंतर केव्म्ब्रजच्या कॅव्िेव्न्डश प्रयोगशाळेत प्रो. जे. जे. थॉमसन यांच्या मागसदशसनाचा लाभ 
घेण्यासाठी त्याने इंग्लंडला प्रयाण केले. प्रो. जे. जे. थॉमसन याचं्या िाताखाली साधारण   क विसभर काम 
केल्यानंतर तो १९१२ मध्ये मचेँस्टरच्या व्व्िक्टोदरया दवद्यापीठात प्रोफेसर रदरफोडस याचं्या मागसदशसनाखाली 
संशोधन करु लागला. प्रो. रदरफोडस याचं्या िाताखाली अणुरचनेदवियी सशंोधन केल्यानंतर तो कोपनिेगनला 
परतला व तेथल्या दवद्यापीठात अध्यापन कायस करु लागला.   क विस त्या कामाचा अनुभव घेतल्यानंतर तो 
मचेँस्टरला परतला व १९१४ ते १९१६ िी दोन वि ेतो मचेँस्टर दवद्यापीठात गदणती भौदतकीशास्त्राचा दुय्यम 
प्राध्यापक िोता. १८१६ मध्ये कोपनिेगन दवद्यापीठाने त्यास तादववक भौदतकशास्त्राचा प्राध्यापक नेमले. ते काम 
चार वि े केल्यानंतर १९२० मध्ये, तादववक भौदतकीशास्त्राच्या दवशिे अभ्यासासाठी कोपनिेगन दवद्यापीठाने 
मुद्दाम स्थापन केलेल्या ससं्थेचे संचालकपद त्याच्याकडे आले, व त्या संस्थेमध्येच त्याचे बिुतेक सवस संशोधन 
पार पडले आिे. 

 
युरोपातील व अमेदरकेतील बऱ्याचशा दवज्ञानससं्थानंी त्यास आपला माननीय सभासद करुन घेतले 

आिे. लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास १९२६ मध्ये आपला परदेशस्थ सभासद करून घेतले. जगातल्या 
बऱ्याचशा नामवतं दवद्यापीठानी त्यास माननीय डॉक्टरेट पदवी बिाल करुन आपली गुणग्रािकता व्यक्त केली 
आिे. अणदुवज्ञान शास्त्रातला   क प्रथम श्रेणीचा तज्ञ अशी त्याची कीती सवस जगभर पसरली िोती. 

 
१९३९ च्या जून मदिन्यात वॉप्रशग्टन येथे भरलेल्या पाचव्या आंतरराष्ट्रीय भौदतकीशास्त्र पदरिदेस िजर 

रािून, जमसनीमध्ये ऑटोशन व स्रासमन यानी केलेल्या प्रयोगात अणदुवभाजन िोत असते असे दकसी मेटनर 
दिने काढलेले अनुमान बरोबर असल्याचे बोरने सादंगतले. त्यानंतर दोन अडीच मदिन्यात त्याने दफदजकल 
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रेव्य ू या दनयतकादलकात अणुदवभाजन कसे िोत असाव े या दवियीची उपपत्ती माडंली. सध्या बोरच्या त्या 
उपपत्तीस मान्यता दमळाली आिे. 

 
१८ नोव्िेंबर १९६२ रोजी त्यास कोपनिेगन येथे मृत्यनेू गाठले. 
 

पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 
 
१८९७ मध्ये प्रो. जे. जे. थॉमसन यानंी ऋणकणाचंा शोध लावल्यानंतर, त्या शोधातूनच अणूंच्या जदटल 

रचनेदवियीची आधुदनक उपपत्तीत माडंण्यात आली. वस्तुमात्रातून कॅथोड दकरण आरपार पाठदवण्यादवियीच्या 
लेनाडसच्या प्रयोगावरून असे वाटत िोते की अणूचा बराचसा भाग मोकळ्या जागेनेच व्यापला आिे. सध्या मान्य 
झालेली अणूंची रचना पादिल्यास लेनाडसचा दनष्ट्किस बरोबर असल्याचे ददसून येते. अणू कसा असावा यादवियी 
१९०४ मध्ये प्रो. जे. थॉमसनने   क अगदी प्राथदमक स्वरुपाची कल्पना माडंली. अणूमध्ये धनदवदु्यतभारवािी 
कण असून, अणूमधील ऋणकण सतत गोल चक्राकार दफरत असतात. धनदवदु्यतभारवािी कण व ऋणकण 
परस्परावरील दवदु्यतभाराचे उदादसनीकरण करीत असल्याने अणूवर कोणताच धन प्रकवा ऋण दवदु्यतभार 
नसतो. अणूचे इतके साधे दचत्र थॉमसनने त्या अुपपत्तीत माडंले. अणुरचनेदवियीच्या थॉमसनच्या उपपत्तीत 
रदरफोडसने १९११ मध्ये थोडी सुधारणा केली. अणूच्या कें द्रस्थानी धनदवदु्यतभार असतो व अणूतील ऋणकण 
त्या केन्द्रस्थानाभोंवती सतत दफरत असतात, असे रदरफोडसचे म्िणणे िोते. कॅव्िेव्न्डश प्रयोगशाळेत सी. टी. 
आर. दवल्सन या थॉमसनदशष्ट्याने केलेल्या प्रयोगाच्या आधारे रदरफोडसने प्रो. जे. जे. थॉमसनच्या उपपत्तीत 
सुधारणा केली िोती. जलबाष्ट्पाच्या मेघामधून दवदु्यतभारवािी कण गेल्यास, त्या कणाचं्या मागाचा फोटो 
काढण्याचे तंत्र, सी. टी. आर. वल्सनने बसवले िोते. दकरणोदवत्सगी मूलतत्वातून बािेर पडणारे 
धनदवदु्यतभारवािी अल्फा कण धातूच्या पातळ पटलातून जाऊ ददल्यास, ते थेट सरळ रेिेत न जाता, कािी 
तरी धनदवदु्यतभार, ते धातूपटलातून जात असता त्याना दूर लोटत असावा अशा प्रकारे ते परस्परापासून दूर 
जात असतात असे दवल्सनला आढळले. त्यावरून रदरफोडसने असा कयास बाधंला की धनदवदु्यतभारवािी 
अल्फा कणाना दूर लोटणारा धनदवदु्यतभार अणूच्या कें द्रस्थानी असतो. कें द्रस्थानी असणाऱ्या धनदवदु्यतभाराचे 
उदासीनीकरण करु शकतील इतके ऋणकण त्या कें द्रस्थानाभोवती सतत दफरत असतात. मूलतववाचा 
अणुक्रमाकं जसा वाढत जातो तसा अणुच्या कें द्रस्थानी असणारा धनदवदु्यतभार वाढत जातो. प्रोटॉनचा प्रकवा 
धनकणाचा भार ऋणकणभाराच्या जवळ जवळ १९०० ते २००० पट असल्याने, अणुचा भार साधारणपणे 
कें द्रस्थानी असणाऱ्या धनकणाचं्या भाराइतका असतो रदरफोडसने िी उपपती माडंली त्यावळेी न्यरूॉनचा  प्रकवा 
शून्यकणाचा शोध लागला नव्िता. त्यामुळे शून्यकणाचा उल्लखे त्या उपपतीत नािी. परंतु याच उपपत्तीच्या 
आधारे, कोणतािी दवदु्यतभार धारण न करणारे व धनकणाच्या भाराइतके भार असणारे कण अणुकें द्रात असाव े
असे मत रदरफोडसने यानंतर माडंले. चॅडदवकने शून्यकणाचंा शोध लावल्यानंतर, अणुरचनेत शून्यकणाचंा 
उल्लेख िोऊ लागला. १९११ मध्ये रदरफोडसने माडंलेल्या अणुरचनेदवियीच्या या उपपत्तीत सुधारणा करण्याचे 
कायस बोरने १९१३ मध्ये केले. त्यावळेी तो रदरफोडसच्या प्रयोगशाळेत त्याच्याच मागसदशसनाप्रमाणे अणुरचनेदवियी 
संशोधन करीत िोता. 
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अदभजात दवदु्यतचुंबकीय उपपत्तीप्रमाणे अणुकें द्राभोवती प्रददक्णा करणाऱ्या ऋणकणामुळे दवदकरण 
उपपत्ती सतत िोत रादिली पादिजे. ऋणकणाचं्या अणकुें द्राभोवती प्रददक्णा चालू असता, त्याची ऊजा कमी 
कमी िोत जाईल व त्यामुळे त्याच्या प्रददक्णेच्या मागाचे आकंुचन िोत िोत ऋणकण अणुकें द्राच्या जवळजवळ 
येऊ लागले व सरतेशवेटी तो अणकुें द्रात प्रवशे करील. अणूच्या या दचत्राचा अथस असा िोतो की दीप्तीमान 
प्रकवा प्रकाशमय झालेला वायू दीप्तीमान अवस्थेत फार वळे रािू ददल्यास, त्यातून सवस प्रकारच्या तरंगलाबंीचा 
प्रकाश दमळवा व त्याचा वणसपट अखंदडत स्वरुपाचा दमळावा. परंतु िायड्रोजनसदित कोणत्यािी वायूचा वणसपट 
पादिल्यास तो खंदडत स्वरूपाचा असतो असे ददसून येते. – म्िणजे त्यात खूपशा स्वतंत्र रेिा असतात. 
िायड्रोजन वायचूा वणसपट सवात साधा असावा अशी अपेक्ा िोती. पण त्याचािी वणसपट साधा असत नािी. 
खूपच जदटल असतो. त्याचा अथस कािी ठरादवकच वारंवारतेच्या प्रकाशाचे उत्सजसन करण्याची शक्ती अणूमध्ये 
असते. अणूच्या वणसपटात कािी ठरादवकच स्वतंत्र रेिा का याचे कारण बोरने जरा वगेळ्या प्रकारे ददले आिे. 
अणुकें द्राभोवती ऋणकणाचं्या प्रददक्णेमुळे प्रकाशाचे अुत्सजसन िोत नािी. तर प्रददक्णेच्या   का कके्तून दुसऱ्या 
कके्त ऋणकणाने उडी घातल्याने प्रकाशउत्पत्ती िोते िी कल्पना बोरने प्रथमतः ग्राय मानली व त्या कल्पनेच्या 
आधारावर पुढील उपपत्ती माडंली. कल्पना करता येतील इतक्या कक्ा अणुकें द्राभोवती असणे शक्य असले 
तरी कािी ठरादवक कक्ातच ऋणकणाचं्या प्रददक्णा चालू असतात. जास्त ऊजेशी संबदंधत असलेल्या कके्तून, 
कमी ऊजेशी संबदंधत असलेल्या कके्त उडी घेणे ऋणकणाला शक्य असते. या शक्यतेनुरूप त्याने उडी 
घेतल्यास, त्या दोन कक्ाचं्या ऊजातील फरक,उत्सर्लजत झालेल्या प्रकाशाची वारंवारता x प्लँकचा h िा 
व्स्थराकं याचं्या गुणाकाराइतका असतो. जोपयसन्त ऋणकण   का दवदशष्ट कके्तच दफरत राितो तोपयसन्त 
दवदकरण उत्पत्ती प्रकवा प्रकाश दनष्ट्पत्ती िोत नािी. ऋणकण कािी ठरादवकच व्स्थर कक्ातून दफरू शकतात 
असे बोरचे म्िणजे आिे. बोरने मान्य केलेल्या या ‘व्स्थर कक्ा’ िी कल्पना अदभजात दवदु्यतचुंबकीय उपपत्तीिून 
अगदी दभन्न आिे. अदभजात दवदु्यतचुंबकीय उपपत्तीप्रमाणे उत्सर्लजत प्रकाशाची वारंवारता िी ऋणकणाचं्या 
प्रददक्णा आवतसनाचं्या वारंवारतेइतकी असायला पादिजे. ठरादवक व्स्थर कके्त ऋणकण दफरत रादिल्यास 
दवदकरण उत्पत्ती िोत नािी व   का व्स्थर कके्तून दुसऱ्या व्स्थरकके्त ऋणकणाने उडी घेतल्यास ठरादवक 
मापाच्या प्रकवा क्ाटंमच्या प्रमाणात प्रकाश उत्सजसन िोते या दोन कल्पना सोडून ददल्यास, बोरने आपली 
उपपत्ती अदभजात दवदु्यतगतीशास्त्र व यंत्रशास्त्र (Mechanics) या दोन शास्त्राचं्या आधारेच माडंली आिे. 

 
िी उपपत्ती माडंत असता, वणसपटातील रेिासंबधंीचे दोन मित्वाचे दनष्ट्किस बोरच्या िाताशी िोते. 

१८८५ मध्ये जे. जे. बामर या शास्त्रज्ञाने असे शोधून काढले िोते की िायड्रोजनच्या वणसपटातल्या दृश्य 
भागातील रेिाचंी तरंगलाबंी एका  समीकरणाने सागंता येते. 
 

 
 

असे बामरचे ते समीकरण आिे. यात ƛ = तरंगलाबंी व m = दोनािून अदधक असा कोणतािी पूणांक 
असा अथस आिे. 

 
यानंतर १८९० मध्ये जे. आर. राईडबगस या शास्त्रज्ञाने प्रकाशाच्या तरंगलाबंीदवियीचे समीकरण जरा 

वगेळ्या प्रकारे माडंले. 
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िे राईडबगस समीकरण आिे. यात n  म्िणजे प्रकाशाच्या तरंगलाबंीची वारंवारता नसून १/ तरंगलाबंी चे 

मूल्य आिे. एक भादगले तरंगलाबंीच्या मूल्याला Wave number प्रकवा तरंग अंक म्िणतात. तरंग अकं म्िणजे 
एक सेंटीमीटर मधील तरंगलाबंीची सखं्या. राइडबगसच्या समीकरणात तरंग अकंाचे मूल्य १०९६७८ असते. या 
समीकरणातील m िा दोनािून अदधक असा कोणतािी पूणांक आिे. तरंग अंक x प्रकाशाचा वगे (३ x १०¹⁰ 
सेंटीमीटर दर सेंकदास) याचं्या गुणाकाराइतकी प्रकाशाची वारंवारंता असते. इतर दनरदनराळ्या अणूंच्या 
वणसपटातील रेिाचंा तरंग अंक, राइडबगसच्या समीकरणासारखीच समीकरणे माडूंन व R या राइडबगस 
व्स्थराकंाचे मूल्य पदिल्या इतकेच ठेवनू काढता येतो फक्त m चे मूल्य पूणांकात न माडंता, सोईस्कर अशा 
अपूणाकातं माडंाव ेलागते. 

 
बोरने वापरलेला वणसपटादवियीचा दुसरा दनष्ट्किस दर्झचे सयंोग तत्व या नावाने खळखला जातो. 

दरटझने िा दनष्ट्किस १९०८ मध्ये प्रदसद्ध केला असून; तो सवस वणसपटाना लागू आिे, असे नंतर समजून आले. या 
दठकाणी फक्त िायड्रोजनच्या वणसपटाचाच आपण दवचार करु. दर्झच्या या संयोगतत्वाप्रमाणे वणसपटातील 
कोणत्यािी रेिेचा तरंगाकं दोन संख्यातील फरकाइतका असतो, या दोन सखं्या वगेवगेळ्या असून, त्या 
समीकरणात एकत्र आणलेल्या असतात. िायड्रोजनच्या दृष्ट्य वणसपटाच्या पदिल्या दोन रेिाचं्या बाबतीत दोन 
समीकरणे माडंता येतात. 
 

 
 
यात n₁ व n₂ िायड्रोजनच्या दृश्य वणसपटातील पदिल्या दोन रेिाचें तरंगाकं आिेत व R िा राईडबगसचा 

व्स्थराकं आिे. दर्झच्या सयंोगतववाप्रमाणे n₁ व n₂ या दोन तरंगअंकाचं्या फरका  वढा तरंगअंक असणारी 
दतसरी   क रेिा िाड्रोजनच्या वणसपटात असणे शक्य आिे. या दतसऱ्या रेिेचा तरंग अकं 
 

 
 

 
इतका असायला पादिजे. एफ्. पाश्चेन या शॉस्त्रज्ञाने िायड्रोजनचा रक्तातीत वणसपट अभ्यासला, त्यावळेी त्या 
वणसपटातील पदिल्या रेिेचा तरंग अंक  
 

 
 
इतका असल्याचे समजून आले. 



 

अनुक्रमणिका 

िायड्रोजनच्या वणसपटाच्या बाबतीत दर्झचे संयोग तवव कसे लावायचे िे बोर उपपत्तीच्या सिाय्याने 
समाधानकारकरीत्या सागंता येते. तसेच िायड्रोजनच्या वणसपटातील बामर मादलका या नावाने खळखल्या 
जाणाऱ्या दृष्ट्य रेिा समुच्चयाला ते तवव लावता येते. बोरच्या उपपत्तीच्या सायाने माडंलेली समीकरणे वापरुन, 
राइडबगसच्या व्स्थराकंाचें मूल्य भौदतकीशास्त्रातील इतर व्स्थर मूल्यात अचूक काढता येते िा बोर उपपत्तीचा 
मोठाच दवजय मानला गेला. 

 
बोरच्या उपपत्तीची िी पाश्वसभमूी ददल्यानंतर आता बोरच्या नोबेल व्याख्यानाकडे वळायला िरकत 

नािी. िे व्याख्यान त्याने डॅदनश भािेत ददले असून त्यातील कािी भागाचा स्वैर अनुवाद पुढे ददला आिे. 
 
“१९११ मध्ये प्रो. रदरफोडसने एक मित्वाचा शोध लावला. अणूच्या मित्वाच्या गुणधमाचे स्पष्टीकरण 

तोपयंत चालत आलेल्या परंपरागत मादितीच्या आधारे करता येत नािी िे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अणूच्या रचनेचे 
स्थैयस व अणू उत्सजसन करीत असलेल्या वणसपटाचें वैदशष्ट्यूट ज्याचं्या योगे स्पष्ट करता येईल अशा तऱ्िेने क्ांटम 
प्रकवा ठरादवक प्रमाण उपपत्तीची तवव ेमाडंण्याची आवश्यकता दनमाण झाली. या तववाचंी माडंणी करण्याच्या 
उदे्दशाने मी १९१३ मध्ये दोन आधारतवव ेमाडंली. 

 
१) आव्ण्वक प्रणालीमध्ये कल्पना करण्यासारख्या गतीमध्ये कािी व्स्थती व्स्थर आिेत – म्िणजे 

अणूमध्ये त्या गती कायस करीत असता अणुपदरव्स्थती सपूंणसपणे व्स्थर असते. अदभजात मेकॅदनक्सच्या प्रकवा 
यंत्रशास्त्राच्या दनयमाचें अणतूील सूक्ष्म कणानी सुद्धा पालन केले पादिजे. यासाठी त्या कणास गती असली 
पादिजे असे मानले जात िोते. अणूतील कणाना गती असली पादिजे िी कल्पना जरी मान्य झाली तरी अणूच्या 
स्थैयाचे यंत्रशास्त्राच्या कोणत्यािी दनयमाच्या आधारे स्पष्टीकरण देता येत नव्िते. स्पष्टीकरण देता न येणाऱ्या 
अणूच्या या स्थैयामुळे,   का व्स्थर पदरव्स्थतीतून दुसऱ्या व्स्थर पदरव्स्थतीत अणूमध्ये बदल झाल्यास, तो बदल 
अणूतील कणाचं्या गतीत प्रकवा चलनात फरक झाल्याने िोत असतो असे म्िणाव ेलागते. 

 
२) अणू व्स्थर पदरव्स्थतीत असल्यास, अणूमधून दवदकरणाचें उत्सजसन िोत नािी िी कल्पना अदभजात 

दवदु्यतचुंबकीय उपपत्तीच्या मान्य तववादवरुद्ध असली तरी एका व्स्थर पदरव्स्थतीतून, दुसऱ्या व्स्थर पदरव्स्थतीत 
िोणाऱ्या बदलामुळे दवदु्यतचुबंकीय दवदकरणाचें उत्सजसन िोते असे मानता येते. दवदु्यतभारवािी कणास कायम 
वारंवारतेची िामोदनक गती असल्यास, ज्या प्रकारचे दवदु्यतचुबंकीय दवदकरण दमळतात, त्याच प्रकारचे 
दवदकरण अणू एका व्स्थर पदरव्स्थतीतून दुसऱ्या व्स्थर पदरव्स्थतीत गेल्यावर दमळतात. अणूमधील कणाचं्या 
गतीशी, अणूतून उत्सर्लजत िोणाऱ्या प्रकाशाचय वारंवारतेचा सबंंध साधा व सरळ नािी. तरीसुद्धा कणाचंी ऊजा 
व अणूतून उत्सर्लजत िोणाऱ्या प्रकाशाची v िी वारंवारता  

 
hv = EI – EII या समीकरणाने दाखवता येते. 

 
या समीकरणात h िा प्लँकचा व्स्थराकं आिे. EI व EII या अनुक्रमे पदिल्या प्रकवा सुरवातीच्या 

पदरव्स्थतीतील कणाचंी ऊजा व अंतीम प्रकवा शवेटच्या पदरव्स्थतील कणाचंी ऊजा आिेत. यात EI ऊजा 
असलेल्या कणाने एका कक्ेंतून दुसऱ्या कके्त उडी घेतल्यावर त्याची ऊजा E״ आिे असे धरले आिे. त्याउलट 
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v वारंवारता असलेल्या दवदु्यतचुंबकीय लिरी प्रकाशरूपाने अणूने शोिल्यास, त्याच्या अंदतम पदरव्स्थतीत 
असलेल्या E״ ऊजेत वाढ िोऊन ती सुरवातीच्या पदरव्स्थतीत असलेल्या E’ ऊजेइतकी िोईल. 

 
यातील पदिले आधारतवव अणूच्या सवससाधारणतः ददसून येणाऱ्या स्थैयाचे स्पष्टीकरण देते. अणूचे 

सवससाधारणतः ददसून येणारे स्थैयस म्िणजे त्याचे रासायदनक व कादयक गुणधमस िोत. दुसऱ्या आधारतववाने 
अणूच्या वणसपटात खूपशा पण स्वतंत्र रेिा का याचे स्पष्टीकरण दमळते. या दुसऱ्या आधारतववात क्ाटंम प्रकवा 
ठरादवक प्रमाण उपपत्तीचा वापर केल्याने अणूच्या वणसपटाच्या रेिाचं्याबाबतीत आढळून येणाऱ्या दनयमाचें 
स्पष्टीकरण देता येते. म्िणजे ते दवदशष्ट दनयम अणूच्या वणसपटातील रेिाचं्या बाबतीत का पाळले जातात िे 
सागंता येते. अणूच्या वणसपटातील रेिाचं्या बाबतीत लावता येणारा सवस साधारण दनयम म्िणजे दर्झचे सयंोग 
तवव. आणूच्या वणसपटातील रेिाचंी v िी वारंवारता दर्झच्या सयंोग तत्वाप्रमाणे  

 
v = T ״ – T’ 

 
या समीकरणात T״ व T” या अणूच्या वैदशष्टदशसक वणसपटसंख्या िोत. ज्या अणूचा वणसपट अभ्यासावा 

त्या अणूप्रमाण T’ व T’ याचें मूल्य बदलते. 
 
मी मान्य केलेल्या आधारतववापं्रमाणे दर्झच्या या सयंोग तववाचे स्पष्टीकरण पढेु ददल्याप्रमाणे करता 

येते. अणूच्या व्स्थर पदरव्स्थतीत बदल झाल्यास म्िणजे अणुच्या एका व्स्थर कके्तून दुसऱ्या व्स्थर कके्त 
ऋणकणाने उडी घेतल्यास अणूकडून दवदकरण उत्पत्ती िोते असे धरल्यास, सुरवातीच्या व शवेटच्या 
पदरव्स्थतीतील ऋणकण ऊजा वरच्या समीकरणातील T’ व Tʼ या वणसपट सखं्याना h या प्लँकच्या व्स्थराकंाने 
गुणल्यावर दमळणाऱ्या गुणाकाराइतकी असते. दर्झच्या संयोगतववाचा आपण िा जो अथस लावला आिे तो 
नेिमीच्या दवदु्यतगदतकशास्त्राच्या आधारे लावण्यात येणाऱ्या अथािून दोन बाबतीत थोडा दभन्न आिे. 

 
अणुमधून उत्सर्लजत िोणारा प्रकाश व अणुतील कणाचंी गती यामध्ये सरळ व साधा संबधं नािी िे 

आपण गदृित धरतोच. दशवाय अणूच्या वणसपटातील रेिाचं्या उत्पत्तीचा संबधं दभन्न दभन्न वणसपटसंख्याशी 
जोडण्यात वणसपटरेिा दनष्ट्पत्ती कशी िोते याबद्दल आपण आणखी कािी सागूंन जातो. अणूमधून उत्सर्लजत 
िोणाऱ्या दवदकरणाचें वैदशष्ट्ठ्य अणूच्या सुरवातीच्या व्स्थर पदरव्स्थतीवरच अवलंबून नािी. तर व्स्थर 
पदरव्स्थतीत बदल झाल्यानंतर कोणती अंदतम व्स्थर पदरव्स्थती त्यास प्राप्त िोते यावरिी अवलंबनू आिे असे 
आपले स्पष्टीकरण आिे. म्िणजे अणूची सुरवातीची व्स्थर पदरव्स्थती व अंदतम व्स्थर पदरव्स्थती या दोन्िी व्स्थर 
पदरव्स्थत्या वणसपट रेिा दमळदवण्याच्या दृष्टीने मिववाच्या आिेत. प्रथम दशसनी असे वाटते की अणूमधील 
कणादवियी आपल्याला असलेली मादिती व दर्झच्या संयोगतववाचे िे स्पष्टीकरण याचंा मेळ बसत नािी. पण 
या बाबतीत जरा जास्त दवचार केल्यावर, मी घेतलेल्या आधारतववाचं्या आधारे अणूच्या वणसपटातील रेिा आदण 
अणुरचना याचंा फार जवळचा संबधं आिे असे दाखवता येते. 

 
आपल्याला मािीत असलेल्या सवस वणसपटात िायड्रोजनचा वणसपट त्यातल्या त्यात बराचसा साधा 

आिे. िायड्रोजनच्या वणसपटातील v िी वारंवारता बामरच्या समीकरणाने काढता येते. 
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बामरच्या या समीकरणात K िा व्स्थराकं असून, n’ व n״ िे दोन पूणांक आिेत. त्यामुळे आपल्याला 
िायड्रोजनच्या वणसपटात K/n² या रूपाने दाखवता येणाऱ्या रेिाचंी   क मादलकाच दमळते. N चे मूल्य जसे 
वाढत जाते तसे K/n² चे मूल्य कमी िोत जाते. िी गोष्ट आपण   कदा मान्य केली की आपल्याला असे म्िणता 
येते की िायड्रोजनच्या वणसपटातील प्रत्येक रेिा िायड्रोजनच्या वणसपटातील प्रत्येक रेिा, िायड्रोजनच्या दवदवध 
व्स्थर पदरव्स्थतीपैकी दोन व्स्थर पदरव्स्थतीतील फरकाने दमळाली आिे, व त्यातील प्रत्येक व्स्थर पदरव्स्थतीत 
अणूची ऊजा hK/n² इतकी असते. पदरव्स्थतीप्रमाणे n चे मूल्य बदलत असते. अणूरचनेचे जे सद्यदचत्र 
आपल्याला मािीत आिे. त्याप्रमाणे िायड्रोजन अणूमध्ये धनदवदु्यतभारवािी अणुकेन्द्र आिे व त्याभोवती   क 
ऋणकण प्रददक्णा घालीत आिे. नेिमीच्या यादंत्रकी पद्धतींने दवचार केल्यास, ऋणकण प्रददक्णेचा मागस 
Elliptical प्रकवा लंबवतुसळाकार असायला पादिजे. अशा लंबवतुसळाला असलेल्या दोन केन्द्रापैकी   का 
केन्द्रस्थानी अनुकेन्द्र असणार. िायड्रोजन अणूतील ऋणकण त्यातील पूणसपणे काढून टाकण्यासाठी कराव े
लागणारे कायस, प्रददक्णेच्या लंबवतुसळाकार मागाच्या मुख्य अक्ाच्या लाबंीच्या व्यस्त प्रमाणात असते. िे 
आपल्याला थोडीशी आकडेमोड केल्यास समजून येईल. अणूच्या व्स्थर पदरव्स्थतीत िे कायस hK/n²   वढे 
असते असे आपण समजू या. यानंतर अणूच्या अनेक व्स्थर पदरव्स्थतींचा दवचार करायला िरकत नािी. या 
प्रत्येक व्स्थर पदरव्स्थतीत प्रददक्णेच्या लंबवतुसळाकार मागांचे मुख्य अक् पूणांकाचं्या वगाच्या प्रमाणात असणार. 
 

 
आकृिी – 17 

[बोिचे हायड्रोजन अिुचें प्रणिमान : ऋि किाचं्या भ्रमि कक्षा ि त्याचें संक्रमि] िसेच आकृिी - 26 ही 
पहािी. 

 
सोबतच्या आकृतीत, िायड्रोजन अणतूील अणुकें द्र व त्याभोवती प्रददक्णा करणाऱ्या ऋणकणाचं्या 

प्रददक्णा कक्ा दाखवल्या आिेत. आकृती समजायला जास्त सोपी व्िावी यासाठी अणूच्या व्स्थर पदरव्स्थतीत 
ऋणकणाचे प्रददक्णामागस वतुसळाकार दाखवले आिेत. प्रददक्णामागस वतुसळाकार दाखवल्याने, ऋणकणाच्या 
गतीत फारसा फरक नािी. आकृतीत दाखवलेल्या प्रददक्णा मागांनी प्रददक्णामागांच्या मुख्य अक्ाची लाबंी 
कशी वाढत जाते   वढेच दाखदवले आिे. प्रत्यक्ात िे प्रददक्णामागस लंबवतुसळाकार आिेत   वढे लक्ात 
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ठेवायला पादिजे. िायड्रोजनच्या वणसपटातील लाल व दिरव्या रेिा व्स्थर पदरव्स्थतीतील कोणत्या फरकाने 
दमळतात िे आकृतीत दाखवले आिे. बामरच्या समीकरणात n¹¹ = २ व n¹ = ३ आदण ४ असे धरल्यास, या 
रेिाचंी वारंवारता काढता येते. याच आकृतीत लायमनने १९१४ साली शोधून काढलेल्या िायड्रोजनच्या 
दनलातीत वणसपटातील पदिल्या तीन रेिा कशा दमळतात िे दाखवले आिे. िायड्रोजनच्या नीलातीत 
वणसपटातील या तीन रेिाचंी वारंवारता, बामरच्या समीकरणात n¹¹ = १ व n¹ = २, ३ आदण ४ असे धरल्यास 
काढता येते. म्िणजे दुसऱ्या व्स्थर कके्तून पदिल्या व्स्थर कके्त ऋणकणाने उडी घेतल्यास वणसपटातील 
लायमन मादलकेतील पदिली रेिा दमळते. दतसऱ्या कके्तून, ऋणकणाने पदिल्यात उडी घेतल्यास दुसरी रेिा व 
चवथ्या कके्तून पदिलीत उडी  घेतल्यास दतसरी रेिा दमळते. िाच क्रम पुढे रािून लायमनमादलकेतील चवथी, 
पाचवी, सिावी इत्यादी रेिा दमळतात. त्यानंतर पाश्चेनने कािी विापूवी िायड्रोजनच्या रक्तपूवस वणसपटाचा शोध 
लावला. त्या वणसपटातील रेिाचंी वारंवारता काढायची असल्यास बामरच्या समीकरणात n” = ३ व nʼ = ४, 
५, ६ इत्यादी असे धराव ेलागते. म्िणजे चवथ्या, पाचव्या, सिाव्या इत्यादी व्स्थर कक्ातून दतसऱ्या व्स्थर कके्त 
ऋणकणाने उडी घेतल्यास वणसपटातील पाश्चने मादलकेतील रेिा दमळतात. 

 
िायड्रोजनच्या वणसपटातील दनरदनराळ्या रेिा कशा दमळतात याच्या या स्पष्टीकरणातून आणखी कािी 

दनष्ट्किस काढता येतात. अणकेुन्द्राचा ऋणकणाशी कशाप्रकारचा संबधं आिे, त्या सबंंधाचा   क पुरावा म्िणनू 
अणूच्या वणसपटाकडे पािाता येते. वणसपटातील सवात मोठी सखं्या 11” = १ वापरल्यावर दमळते. म्िणजे 
अणुकें द्राच्या ऋणकणाबरोबर असणाऱ्या संबधंाची िी शवेटची पायरी आिे. वणसपटातील लिान संख्या n” = 
  कािून अदधक असल्यावर दमळतात. म्िणजे ऋणकणाचा अणुकें द्राशी संबधं असणाऱ्या प्रदक्रयेच्या प्राथदमक 
पायऱ्या यावळेी आपल्याला दमळतात. ज्यावळेी n” =   कािून जास्त असतो त्यावळेी n” च्या वाढत्या 
मूल्याप्रमाणे ऋणकणाच्या प्रददक्णामागाच्या कक्ा वाढत असतात. ऋणकण या कक्ात असल्यास, तो 
अणुकेन्द्रापासून सपूंणसपणे अलग करण्यासाठी कमी कायस कराव ेलागते. त्यामानाने ऋणकण पदिल्या कके्त 
असल्यास, त्याला अणुकेन्द्रापासून संपूणसपणेअलग करण्यासाठी जास्त कायस कराव े लागते. ऋणकणाचा 
अणुकेन्द्राशी संबधं असण्याची शवेटची पायरी िी अणूची सवससाधारण पदरव्स्थती असे म्िणायला िरकत नािी. 
या सवससाधारण पदरव्स्थती असे म्िणायला िरकत नािी. या सवससाधारण पदरव्स्थतीत व इतर व्स्थर 
पदरव्स्थतीत फरक िा की ऋणकणाला ऊजेचा पुरवठा केल्यास, आतल्या कके्तील ऋणकण जास्त मोठा 
प्रददक्णामागस असलेल्या बािेरच्या कके्त जातो व अणूच्या व्स्थतीत फरक पडतो. 

 
अणू सवससाधारण पदरव्स्थतीत असल्यावर अणुकेन्द्राभोवती दफरणाऱ्या ऋणकणाचा प्रददक्णामागस दकती 

असावा याचे गदणत माडंता येते. वायूच्या चलउपपत्तीच्या आधारे मलूतववाचं्या अणूंचे आकार ठरदवल्यावर, 
त्याचं्या आकाराशी संबंदधत प्रददक्णामागस व ऋणकण कक्ावरून गदणताने ठरदवलेले प्रददक्णामागस 
  कामेकासमान असतात असे आढळते.” 
 

संशोर्नाचे पणििाम 
 
अणुरचनेदवियीच्या अुपपत्तीच्या अगदी प्राथदमक अवस्थेत ऋणकणकक्ा वतुसळाकार आिेत असे बोरने 

गृिीत धरले िोते. त्या प्राथदमक अवस्थेत सुद्धा वणसपटातील रेिाचंी जदटल रचना अुकलून दाखदवण्याचे कायस 



 

अनुक्रमणिका 

बोरच्या उपपत्तीने केले. १९१५ मध्ये म्युदनचमधील प्रो. अनॉसल्ड सॉमर फेल्ड या जमसन शास्त्रज्ञाने ऋणकणकक्ा 
वतुसळाकार नसून elliptical प्रकवा लंबवतुसळाकार आिेत अशी बोरच्या अुपपत्तीत सुधारणा केली. िी सुधारणा 
केल्याने, अुत्तम प्रकारचे उपकरण सादित्य वापरल्यावर वणसपटात आढळून येणाऱ्या सूक्ष्म रेिाचेंिी स्पष्टीकरण 
देता येऊ लागले. त्यानंतर अणुकें द्राला व ऋणकणालािी स्वताभोवती दफरकी घेण्याचा गुणधमस असतो िा 
दवचार आला. तो दवचार मान्य झाल्यावर, वणसपटातील सवस रेिाचें स्पष्टीकरण देता येऊ लागले. तसेच 
आवतसनसारणीच्या दनरदनराळ्या मादलकात कािी ठरादवक मूलतववसंख्या का िेिी सागंता येऊ लागले. 

 
वणसपटाचं्या अभ्यासातून बोरच्या उपपत्तीत कािी बारीकसारीक सुधारणा कराव्या लागल्या. तेवढ्या 

सोडल्यास अणुरचनेदवियीची बोर-सॉमर फेल्ड उपपत्ती सवससाधारणतः मान्य झाली आिे. 
 
१९१३ पासून पुढची दिाबारा वि े बोर-सॉमरफेल्ड उपपत्तीच अणुरचनेच्या बाबतीत शवेटला शब्द 

मानली जात िोती. या उपपत्तीच्या आधारेच अणुदवज्ञानशास्त्रात नवीन शोध लागले. वणसपटाचं्या अभ्यासातून 
मािीत झालेल्या दकत्येक गोष्टींचे स्पष्टीकरण या उपपत्तीच्या सिाय्याने देता येत िोते. तरी या उपपत्तीतील 
मूलभतू आधारतवव ेभौदतकीशास्त्रज्ञाना दततकीशी पटत नव्िती. या आधारतववाचं्या रूपाने आपण दनसगावर 
कािी तरी बधंने लादू पािातो असे त्याना वाटत रादिले. या जादणवतूेनच बोर-सॉमरफेल्ड उपपत्तीिून जास्त 
साधी व जास्त मलूभतू स्वरूपाची उपपत्ती दनघाली. िी नवीन उपपत्ती डीब्रोली या फ्रें च शास्त्रज्ञाच्या wave 
machanics शास्त्राच्या आधारे माडंण्यात आली असून, डीब्रोलीच्या चदरत्रात त्या शास्त्राचा उिापोि केला आिे. 
 
 

_____ 
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१९२३ 
 

िॉबर्ट अडँ रूज णमलीकन 
(१८६८ – १९५३) 

 
“ऋिकिाििचा णिदु्यिभाि आणि प्रकाशीय णिदु्यि पणििाम या णिियीच्या संशोर्नाबद्दल नोबेल 

पाणििोणिक” 
 

चणित्र 
 
अमेदरकेच्या इलीनॉइस ससं्थानातील मॉरीसन गावी, २२ माचस १८६८ रोजी रॉबटस अँड रूज 

दभलीकनचा जन्म झाला. आयोवा ससं्थानातील मकॅ्यु खकेटा शाळेत त्याचे शालेय दशक्ण झाले. त्यानंतर 
खिायख संस्थानातील खबरलीन कॉलेजमध्ये त्याचे दवश्वदवद्यालयीन दशक्ण झाले. पदवी पदरके्साठी त्याने 
भौदतकीशास्त्राचा थोडाबिुत अभ्यास केला असला, तरी त्या दवियात त्याला सुरवातीस दवशिे रस नव्िता. 
१८९१ मध्ये भौदतकशास्त्र िा प्रमुख दविय घेऊन बी.   . झाल्यानंतर त्याने १८९१ ते १८९३ िी दोन वि े
खबरलीन कॉलेजमध्ये भौदतकीशास्त्राचा दशक्क म्िणून काम केले. १८९३ मध्ये   .   म्. पदवी संपादन 
केल्यानंतर त्यास कोलंदबया दवद्यापीठात फेलो नेमण्यात आले. १८९५ मध्ये त्याने कोलंदबया दवद्यापीठाची 
पी  च्. डी. पदवी संपादन केली. त्यानंतरची दोन वि े त्याने जमसनीतील गॉदटन्जेन व बदलंन दवद्यापीठात 
भौदतकीशास्त्राचा दवशिे अभ्यास करण्यात खचस केली. १८९६ च्या उत्तराधात अमेदरकेला परतल्यावर त्याला 
दशकोगा दवद्यापीठात भौदतकीशास्त्राचा दुय्यम प्राध्यापक म्िणून जागा दमळाली. या पढुची पंचवीस वि े त्याने 
दशकोगा दवद्यापीठातच काढली. १९१० मध्ये त्यास भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक करण्यात आले. १९२१ मध्ये 
त्याने पासाडेना येथील कॅदलफोर्लनया इव्न्स्टयूूटट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या (तंत्रदवज्ञानसंस्था) 
भौदतकीशास्त्रादवियी दवशिे संशोधन करण्यासाठी खास उघडलेल्या नॉमसन दब्रज प्रयोगशाळेचा संचालक म्िणनू 
काम पािाण्याचे मान्य केले. १९४५ साली कायसदनवृत्त िोईपयंत तो नॉमसन दब्रज प्रयोगशाळेचा संचालक िोता. 

 
१९१७ मध्ये त्यास अमेदरकेच्या नॅशनल दरसचस कौव्न्सलचा अध्यक् नेमण्यात आले. त्याचवळेी त्यास 

लेफ्टनंट कनसल िा लष्ट्करी िुद्दा देऊन, अमेदरकेच्या दसग्नल कोअरच्या दवज्ञान व संशोधन दवभागाचा प्रमुख 
नेमण्यात आले. 

 
लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास यजेूस पदक ददले आिे. अमेदरकेच्या नॅशनल ॲकेडमी ऑफ 

सायन्सेस या संस्थेने कोम् स्टॉक पादरतोदिक आदण अमेदरकन इव्न्स्टयूूटट ऑफ   लेव्क्रकल इंदजदनयसस या 
संस्थेने   डीसन पदक देऊन त्यास गौरदवले आिे. बऱ्याचशा अमेदरकन दवद्यापीठानी व आयलसन्डच्या डव्ब्लन 
दवद्यापीठाने त्यास माननीय डॉक्टरेट पदवी अपसण करुन आपली गुणग्रािकता व्यक्त केली आिे. बऱ्याचशा 
दवज्ञान संस्थाचािी तो माननीय सभासद िोता. १९दडसेंबर १९५३ रोजी, अमेदरकेच्या कॅदलफोर्लनया राज्यातील 
स्टान मदरनो गावी त्याने इिलोकचा दनरोप घेतला. 
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पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 
 
ऋणकणावर नक्की दवदु्यतभार दकती असतो. ते ठरदवण्याच्या कामास दमलीकननें १९०६ साली सुरवात 

केली. दिा वि ेसतत संशोधन केल्यानंतर त्यास अगंीकृत कायात यश प्राप्त झाले. या त्याच्या सशंोधनाबद्दल 
तो दवशिे प्रदसद्ध आिे. १८९७ मध्ये सी. टी. आर . दवल्सनने ऋणकणाचं्या मागाचे प्रकाशदचत्रण करण्यासाठी 
क्लाउड चेंबर प्रकवा मेघ-पात्र िे नवीन प्रकारचे उपकरण तयार केले. या त्याच्या सशंोधनाबद्दल सी. टी. आर . 
दवल्सननला १९२७ साली नोबेल पादरतोदिक दमळाले. त्यामुळे क्लाउड चेंबरदवियीचा मादिती इतरत्र–म्िणजे 
सी. टी. आर . दवल्सनच्या चदरत्राच्या अनुिंगाने ददली आिे. सी. टी. आर . दवल्सनचा क्लाउड चेंबर वापरून, 
केव्म्ब्रज दवद्यापीठाच्या कॅव्िेव्न्डश प्रयोगशाळेचे संचालक सर जे. जे. थॉमसनने यानी ऋणकणावरचा 
दवदु्यतभार मोजला. सर जे. जे. थॉमसनने िे संशोधन कोणत्या प्रकारे पार पाडले ते सर जे. जे. थॉमसनच्या 
चदरत्रात आले आिे. मेघपात्रात मुद्दाम दनमाण केलेल्या मेघामधील जलप्रबदंूची संख्या ठरदवण्यावर थॉमसनचे 
संशोधन आधारले आिे. मेवाची अदतसंपृक्तता ठरदवल्यानंतर ती अदतसंपृक्तता िोण्यासाठी मेघात दकती पाणी 
असायला पादिजे व पाण्याच्या एका थेंबाचे घनफळ दकती आिे यावरून मेघात दकती जलप्रबदू आिेत िे 
ठरदवतो येते. मेघातील सवस जलप्रबदू   काच आकारमानाचे असले पादिजेत असे धरून व त्याचं्या बाबतीत 
स्टोक्सचा दनयम लावनू, त्याने प्रथमतः   का जलप्रबदूचे आकारमान ठरवले.   खाद्या पदाथाचा लिानसा 
गोल, दवष्ट्यंद द्रवातून खाली पडू ददला, तर खाली पडणाऱ्या गोलाची दत्रज्या व घनता, तो गोल ज्या द्रवात 
खाली पडतो त्या द्रवाची घनता व दवष्ट्यदंदता यावरून गोल खाली पडण्याचा वगे स्टोक्सच्या दनयमाच्या आधारे 
काढता येतो. मेघपात्रातील मेघ गुरुत्वाकिसणामुळे काय वगेाने खाली जातो ते ठरदवल्यास, स्टोक्सच्या 
दनयमाच्या आधारे, मेघातील जलप्रबदंूची दत्रज्या ठरदवता येते. मेघातील   कंदर पाण्याचा भार व   का 
जलप्रबदूचा भार मादित झाल्यास, मेघातील जलप्रबदंूची संख्या ठरदवण्यास अडचण पडत नािी. मेघावर दकती 
दवदु्यतभार आिे ते इलेक्रोमीटरच्या (दवदु्यतमापीच्या) सिाय्याने मोजता येते. मग मेघावरील   कंदर 
दवदु्यतभाराला, मेघातील जलप्रबदंूच्या संख्येने भागल्यास,   का जलप्रबदंूवरील दवदु्यतभार दमळतो. असे िे 
गदणत माडंताना दोन गोष्टी गृदित धरल्या आिेत. प्रत्येक आयनावर   क   कक दवदु्यतभार आिे व   का 
जलप्रबदूपासून   कच आयन तयार िोतो– म्िणजे दजतके जलप्रबदू मेघात आिेत दततकेच आयन तयार 
िोतील. मेघपात्रात मेघ तयार करण्याच्या प्रयोगावरून,   का ऋणकणावरचा दवदु्यतभार ३·१ x १०⁻¹° 
इलेक्रोस्टॅदटक   कक आिे, असे थॉमसनने ठरवले िोते. ऋणकणावरचा दवदु्यतभार थॉमसनने ठरवलेल्या 
दवदु्यतभाराच्या जवळ जवळ दीडपट आिे असे मानतात. १९०३ मध्ये कॅव्िेव्न्डश प्रयोगशाळेच्या   च्.   . 
दवल्सनने थॉमसनच्या पद्धतीतील प्रायोदगक अदनदश्चतता काढून टाकण्याच्या  दृष्टीने थॉमसनच्या पद्धतीत कािी 
सुधारणा केल्या. ज्या पात्रात त्याने धातूच्या दोन आडव्या प्यूटा, त्यामधील अंतर   क सेन्टीमीटर ठेवनू 
  कावर   क बसवल्या व त्या दोन िजार व्िोल्ट बटॅरीला जोडल्या. मेघाचे शीिस काय वगेाने खाली जाते तो वगे 
(अ) फक्त गुरुत्वाकिसणाने तो मेघ खाली जात असताना व (ब) दवदु्यतके्त्र चालू असताना काढला. दोन दभन्न 
पदरव्स्थतीत मेघ खाली जाण्याचा वगे व दवदु्यतके्त्राचे सामथ्यस यावरुन ऋणकणावरील दवदु्यतभाराचे गदणत 
त्याने माडंले. गुरुत्वाकिसणाचे मूल्य, वायूच्या दवष्ट्यंददतेचा गुणकाकं, जलप्रबदूची घनता या गोष्टी त्याने प्रत्यक् 
प्रयोगावरुन ठरदवल्या. मेघशीिस खाली जाण्याचा वगे मोजण्यात   का जलप्रबदूवर   क आयन तयार िोतो िी 
गृदित कल्पना दवल्सनने टाळली. जलप्रबदूवर जास्त दवदु्यतभार असल्यास, तो दवरूद्ध दवदु्यतभार असलेल्या 
खालच्या धातुपट्टीकडे जाण्याचा वगे अथातच वाढणार; व अशा प्रकारचे जास्त दवदु्यतभार असणारे जलप्रबदू 
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मेघाचं्या अंतभागात असण्याचा संभव जास्त आिे. त्या उलट मेघशीिामध्ये असणाऱ्या जलप्रबदूवर कमीत कमी 
दवदु्यतभार असणार. दोन दभन्न पदरव्स्थतीत मेघ खाली जाण्याचा वगे मोजताना, दोन्िी प्रसंगी मेघातील 
जलप्रबदंूचा आकार   कच आिे असे मात्र मानाव ेलागते : दवल्सनने केलेल्या प्रयोगाप्रमाणे ऋणकणावरील 
दवदु्यतभार २ x १०⁻¹° ते ४–४ x १०⁻¹° इलेक्रोस्टॅदटक युदनट येतो, व सरासरी दवदु्यतभार थॉमसनने 
ठरवलेल्या दवदु्यतभाराच्या आसपास येतो. थॉमसनच्या प्रयोगपेक्ा दवल्सनच्या प्रयोगात ऋणकणावरील 
दवदु्यतभार मोजण्याच्या पद्धतीत दनदश्चत सुधारणा झाली. तरी या दोन्िी प्रयोगाचंी अचूकता   का  गोष्टीवर 
अवलंबनू िोती. पदाथाचा गोल, दवष्ट्यंद द्रवात पडण्याच्या वगेादवियीचा स्टोक्सचा दनयम मेघातील जलप्रबदूना 
लावता येईल िे दोन्िी पद्धतीत गदृित धरले िोते. मेघामध्ये ज्या आकारमानाचे जलप्रबदू असतात, त्या 
आकारमानाच्या सूक्ष्म गोलाचं्या बाबतीत स्टोकसचा दनयम लावता येतो की नािी िे कोणीिी नक्की केले नव्िते. 
दशवाय थॉमसनच्या व दवल्सनच्या पद्धतीत,   कदा मेघ तयार झाल्यानंतर, त्यातील जलप्रबदूच्या 
आकारमानात फरक िोत नािी असे धरतात. प्रत्यक्ात मेघ तयार झाल्यानंतर, तपमान चढल्याने, 
जलप्रबदूतील कािी जलाचे बाष्ट्प तयार िोत असल्याने जलप्रबदूचे आकारमान थोडे तरी कमी व्िायला पादिजे. 

 
१९०६ मध्ये दमदलकनने ऋणकणावरील दवदु्यतभार ठरदवण्याच्या प्रश्नास िात घालण्याचे ठरदवले. 

प्रथमतः त्याने दवल्सनने ज्या प्रयोगानी ऋणकणावरचा दवदु्यतभार ठरदवला, ते सवस प्रयोग पुन्िा पुन्िा करुन 
पादिले. प्रयोग पुन्िा पुन्िा केल्याने, प्रयोगाचा सराव िोईल व ऋणकणावरच्या दवदु्यतभाराच्या मूल्यात सातत्य 
येईल व त्यावरुन ऋणकणावरचा दवदु्यतभार नक्की ठरवता येईल असे त्याला वाटले िोते. पण या प्रयोगात 
अवश्य ती अचूकता नािी असे त्याला प्रथमतः आढळून आले. दोन वि ेसतत प्रयोग करीत रादिल्यानंतर, त्यास 
१९०८ साली, त्या प्रयोगात बरीचशी अचूकता प्राप्त करुन घेता आली. तपमान चढल्यावर, जलप्रबदूचे 
आकारमान कमी िोण्याचा संभव टाळण्यासाठी त्याने मेघ तयार झाल्याबरोबर, जलप्रबदू खाली जाण्याचा वगे 
ठरदवला व त्यावरुन ऋणकणावरचा दवदु्यतभार ३·६६ x १०⁻¹° ते ४·३७ x १०⁻¹° इलेक्रोस्टॅदटक युदनट आिे 
असे ठरदवले. म्िणजे ऋणकणावरचा सरासरी दवदु्यतभार ४·०६ x १०⁻¹° इ. स्टॅ. यु आिे असे त्याने ठरदवले. 
पण आपण अपेदक्लेली अचकूता या प्रयोगात नािी असे वाटल्याने, त्याने प्रयोगाची अचूकता वाढदवण्याचा 
प्रयत्न केला. मेघ तयार झाल्यावर, शक्य दततक्या कमी वळेात मेघातील जलप्रबदू खाली जाण्याचा वगे जरी 
मोजला तरी जलप्रबदूच्या आकारमानात घट िोण्याची शक्यता अदजबात टाळता येत नािी व आकारमानात 
दकती घट िोणार िेिी नक्की सागंता येत नािी. म्िणनू वदु्यतके्त्राच्या तीव्रतेत फरक करून, मेघातील जलप्रबदू 
खाली पडण्याच्या वगेात फरक करण्या  वजी, तयार झालेल्या मेघाचे शीिस   काच जागी व्स्थर रािील अशा 
तऱ्िेने त्याने दवदु्यतके्त्राची तीव्रता कमी जास्त केली. मेघ   काच जागी व्स्थर रादिल्यास, त्यातील जलप्रबदंूचे 
बाष्ट्पीभवन काय वगेाने िोते ते ठरदवता येईल व तेवढ्या प्रमाणात ऋणकणावरचा दवदु्यतभार ठरदवण्यात 
झालेली चूक सुधारता येईल अशी त्याची कल्पना िोती. त्याचा िा प्रयोगिी वाटला दततका अचकू ठरला नािी. 
पण िा प्रयोग करीत असता, त्याला   क मिववाचा शोध लागला. तयार झालेला मेघ जवळ जवळ   क 
दमदनटभर   काच जागी व्स्थर ठेवता येतो असे त्याला आढळून आले. त्यामुळे जलप्रबदूतील कािी पाण्याचे 
बाष्ट्प िोण्याने, जलप्रबदूच्या आकारमानावर काय पदरणाम िोतो, त्याचा त्याला अभ्यास करता आला. 
दवदु्यतके्त्राची तीव्रता बदलून व प्रत्येक वळेी समान अंतरावर ठेवलेल्या पदिल्या व दुसऱ्या खुणेतील अंतरासाठी 
व दुसऱ्या आदण दतसऱ्या खुणेमधील अंतरासाठी दकती वळे लागतो याचा त्याने अभ्यास केला. यासाठी जलप्रबदू 
पािाता येईल असा दूरदशसक त्याने मेघपात्राला लावनू ठेवला. जलप्रबदू पदिल्या खुणेपासून दुसऱ्या खुणेपयंत 
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जाण्यासाठी लागणारा वळे, तोच जलप्रबदू दुसऱ्या खुणेपासून दतसऱ्या खुणेपयंत जाण्यासाठी लागणाऱ्या 
वळेाइतका असल्यास बाष्ट्पीभवनामुळे जलप्रबदूच्या आकारमानात िोणारा पदरणाम नगण्य आिे असे समजून 
येत िोते. त्यानंतर दवल्सनने ऋणकणावरच्या दवदु्यतभाराचे मापन करण्यासाठी जी पद्धत वापरली, तीच पद्धत 
वापरून दमदलकनने ऋणकणावरचा दवदु्यतभार ४·७ x १०⁻¹° इलेक्रोस्टॅदटक युदनट आिे असे ठरदवले. 

 
िे प्रयोग करीत असता,   का जलप्रबदूवर   कािून अदधक   कक दवदु्यतभार असतो असे जवळजवळ 

प्रत्येक वळेी दमदलकनला आढळून आले. आयनीकरण घडवनू आणण्यासाठी तो रेडीयममधून बािेर पडणाऱ्या 
दकरणाचंा उपयोग करीत असे. रेडीयममधून मेघाकडे येणाऱ्या दकरणाच्या मागात योग्य प्रकारचा अडथळा 
ठेवनू, त्याना पूणसपणे अडवले नािी तर, त्या दकरणोत्सगातला अल्फा प्रकवा बीटा कण मेघातील व्स्थर ठेवलेला 
जलप्रबदू स्वतःमध्ये सामावनू घेतो व दमळालेल्या धन प्रकवा ऋण दवदु्यतभारामुळे तो जलप्रबदू व्स्थर न रािाता 
खाली प्रकवा वर जाऊ लागतो. िा प्रकार पादिल्यानंतर, व्स्थर जलप्रबदूने अल्फा प्रकवा बीटा कण स्वतामध्ये 
सामावनू घेण्याआधीचा त्याचा खालील दवदु्यतपट्टीकडे जाण्याचा वगे व अल्फा प्रकवा बीटा कण स्वतामध्ये 
सामावनू घेण्यानंतरचा त्याचा खालील दवदु्यतपट्टीकडे जाण्याचा वगे याचंा अभ्यास केल्यास, जलप्रबदूने 
सामावनू घेतलेल्या अल्फा प्रकवा बीटा कणावर दकती   कक दवदु्यतभार असतो िे काढता येते असे त्याला 
आढळले. िे सवस प्रयोग करण्यासाठी त्याने तोपयंत दवल्सनचे मेघपात्र वापरले िोते. १९०९ मध्ये दवल्सनच्या 
मेघपात्रा  वजी अगदी वगेळ्या प्रकारच्या उपकरणाची योजना करायला सुरवात केली. दमदलकनच्या या नवीन 
उपकरणाची सोपी आकृती पढेु ददली आिे. 

 

 
आकृिी–१८ 

णमणलकनचे िैल - कबदू उपकिि  सोपी केलेली आकृिी 
 

त्याच उपकरणाचा जास्त तपशील देणारी आकृती पुढे ददली आिे. 
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  क िजाराशं दमलीमीटरिून कमी व्यास असलेले तैलप्रबदू, ‘  ’ या जागेत फवारा मारण्याच्या यंत्राने 
सोडतात. तेथे सोडल्यानंतर ते तैलप्रबदू गुरुत्वाकिसणामुळे खाली खाली येऊ लागतात. त्यातील   खादा 
तैलप्रबदू c या सूक्ष्म दछद्रातून B या जागेत येतो. B या जागेवर प्रकाशाचा प्रखर झोत टाकला असल्याने व B 
जागेचा अंतभाग   बोनाईटचा असल्याने, त्या जागेत आलेला तैलप्रबदू दूरदशसकाने पादिल्यास ताऱ्यासारखा 
चमकतो. फवारा मारण्याच्या यंत्रातून तैलप्रबदू सोडले असल्यानें, घिसण िोऊन तैलप्रबदूवर दवदु्यतभार दनमाण 
िोतो. िे दवदु्यतभारवािी तैलप्रबदू दवदु्यतके्त्राच्या ददशपे्रमाणे खाली पडतात प्रकवा वर खेचले जातात. दवदु्यतके्त्र 
बंद केल्यावर मात्र, त्यावर फक्त गुरुत्वाकिसणाचे कायस चालू रािाते व ते अस्ते अस्ते खाली येऊ लागतात. 

 
दवदु्यतके्त्र बंद असता, कािी ठरादवक अंतरातून खाली पडण्याला तैलप्रबदूना सारखाच वळे लागतो 

असे दमदलकनला आढळले. पण दवदु्यतके्त्र कायसवािीत असता, तैलप्रबदू तेवढ्याच अंतरातून खाली पडण्यास 
लागणारा वळे दभन्न दभन्न असतो. पण तैलप्रबदू पुन्िा पनु्िा खाली पडू देऊन, तो ठरादवक अंतरातून खाली 
पडण्यासाठी लागणारा वळे पुन्िा पनु्िा मोजल्यास,. कािी कालमूल्ये पनु्िा पुन्िा दमळतात असे ददसते. 
उदािरणाथस तैलप्रबदू फक्त गुरुत्वाकिसणाखाली खाली पडू ददल्यास त्यास कािी ठरादवक अतंरासाठी १३·६ 
सेकंद लागतात. दवदु्यतके्त्र कायसवािीत आणल्यावर त्याच तैलप्रबदूला पूवीच्याच अतंरातून खाली पडण्यास 
१२·५ सेकंद लागतात. तैलप्रबदूवर धनदवदु्यतभार व खालच्या धातुपट्टीवर ऋणदवदु्यतभार असल्याने, तैलप्रबदु 
खाली पडण्याच्या वळेात घट िोते. दवदु्यतके्त्राची ददशा बदलून, तो तैलप्रबदू वर खेचून घेऊन, दवदु्यतके्त्राची 
ददशा पदिल्या सारखी करून तो खाली पडू ददला, तर पूवी इतक्या अंतरातून खाली पडण्यास त्यास आता 
२१·८ सेकंद वळे लागतो. म्िणजे मधल्या वळेात त्या तैलप्रबदूने   क ऋण आयन शोिनू घेतला असे दसद्ध िोते. 
तैलप्रबदू वर खेचून, पुन्िा पदिल्यासारखा खाली जाऊ ददल्यास आता ३४·८ सेकंद लागतात. त्या पढुच्या 
प्रयोगात ८५·५ सेकंद लागतात. पण पनु्िा िाच प्रयोग केल्यास ३४·६ सेकंद लागतात. म्िणजे या वळेी 
तैलप्रबदूने   क प्रकवा अदधक धन आयन शोिून घेतले असे दसद्ध िोते. तैलप्रबदू खाली पडून द्यायचा, वर खेचून 
घ्यायचा व पनु्िा खाली पडू द्यायचा असे प्रयोग करीत रादिल्यास पाठोपाठच्या कालमूल्यात नेिमीच फरक 
दमळतो. कालमलू्यात िोणारा िा फरक, तैलप्रबदू खाली पडण्याच्या वगेात फरक िोत असल्याने दमळत असतो. 
तैलप्रबदूच्या वगेात िोणारी िी घट प्रकवा वाढ नेिमीच दर सेकंदाला ०·००८८ सेन्टीमीटर प्रकवा त्याच्या 
गुणकाच्या प्रमाणात िोत असते असे दमदलकनने केलेल्या प्रयोगात आढळून आले. 

 
या वळेपावतेो साधे स्टॉप वॉच वापरून दमदलकनने प्रयोग केले. प्रयोगात जास्त अचूकता 

आणण्यासाठी त्याने १९१० पासून स्टॉप वॉच   वजी क्रीनोमीटर वापरायला सुरवात केली. अदतशय सूक्ष्म 
थेंबाचं्या बाबतीत स्टोक्सचा दनयम लावता येतो की नािी िे अद्यापपयंत नीट पारखले गेले नव्िते. त्या बाबतीत 
प्रयोग करून, सूक्ष्म थेंबाच्या बाबतीत स्टोक्सचा दनयम लावायचा असल्यास, त्यात कोणती सुधारणा करायला 
पादिजे िे त्याने शोधून काढले. त्यानंतर त्याने ऋणकणावरील दवदु्यतभाराचे गदणत पुन्िा माडंले व तो भार 
४·८०७ x १०⁻¹° इलेरोस्टॅदटक युदनट आिे असे ठरदवले. १९१७ साली िे सवस प्रयोग पुन्िा व जास्त अचूकतेने 
करून, आपण १९१३ साली ठरदवलेला ऋणकणावरचा दवदु्यतभार बरोबर आिे, िे त्याने नक्की केले. 
ऋणकणावरच्या दवदु्यतभाराच्या मूल्यात सभंाव्य चूक ± ०·००५ x १०⁻¹° इलेक्रोस्टॅदटक युदनट   वढीच िोती. 
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नोबले पादरतोदिक दवतरण समारंभानंतर दमदलकनने ददलेल्या व्याख्यानातून घेतलेले कािी उतारे 
खाली ददले आिेत. 

 
“दवदु्यतकणाप्रवियीची कल्पना फार जुनी आिे. १७५० मध्येच बेंजादमन फँ्रकदलनने ती माडंली िोती. 

दवदु्यत कोणत्यािी जास्तीत जास्त घन पदाथामध्ये सिज प्रवशे करू शकते व दतच्या प्रवशेाला कािीच दवरोध 
िोत नािी यावरून दवदु्यतसूक्ष्म कणाचं्या रूपाने अव्स्तत्वात असली पादिजे असे बेंजादमन फँ्रकदलनचे मत िोते. 

 
दवजेसबंंधी प्रयोग करणारापढेु पुष्ट्कळदा   क मोठा प्रश्न उभा रािातो. दवदु्यत म्िणजे काय? उत्तर 

साधे, सोपे व सरळ आिे. तरी देदखल दवदु्यत काय िे खरोखरीच नीटसे मादित नािी, असे दवजेसबंंधी प्रयोग 
करणाराला शवेटी म्िणाव ेलागते. 

 
केव्िािी करता येण्यासारखे साधू प्रयोग वैज्ञादनक करून पािातो आदण त्यावरून कािी व्याख्या 

माडंतो. वास्तदवक पािाता त्या व्याख्यात मलूभतू असा कािी दवचार नसतो. केलेल्या प्रयोगाचें वणसनच त्यात 
असते. 

 
रेशमी कापडावर काचेची नळी घासून, ती नळी भेंडीच्या लिानशा गोलाजवळ आणल्यास, त्या 

लिानशा, गोळ्यात कािीतरी नवीन, आश्चयसकारक गुणधमाचा सचंार िोऊन, तो गोळा काचेच्या सळीपासून दूर 
फेकला जातो. तो गोल दकती बलाने दूर फेकला जातो ते बल मोजता येते. तेव्िा वैज्ञादनक काय करतो? तो 
प्रयोगाचे सदवस्तर वणसन करतो आदण म्िणतो की त्या भेंडीच्या गोलावर धनदवदु्यतभार आला आिे. िा 
धनदवदु्यतभार दकती असावा िे तो, दकती बळाने भेंडीचा गोल दूर फेकला जातो यावरून ठरदवतो. 

 
नंतर   बोनाइटची सळी चामड्यावर घासून, ती तो भेंडीच्या गोलाजवळ आणतो. भेंडीचा गोल 

  बोनाइटच्या सळीकडे आकर्लिला जातो. अशा वळेी वैज्ञादनक िा सवस प्रयोग वणसन करून म्िणतो की आता त्या 
भेंडीच्या गोलावर ऋणदवदु्यतभार आिे. म्िणजे प्रयोग करावा त्याप्रमाणे भेंडीच्या गोलावर धन प्रकवा ऋण 
दवदु्यतभार येऊ शकतो. दवदु्यतदवियीच्या सवस कल्पनाचंी व प्रयोगाचंी सुरवात या दोन प्रयोगानंी िोते. 

 
आता बेंजादमन फँ्रकदलनने माडंलेली दवदु्यतकणाची प्रकवा दवदु्यत-अणूची कल्पना पडताळून पिायची 

म्िटल्यास, भेंडीच्या गोलावरचा दवदु्यतभार अगदी कमीत कमी करून, व तो अगदी कमीत कमी मूल्याने 
वाढवनू आदण तो गोल रेशमावर घासलेल्या काचेच्या सळीच्या प्रकवा चामड्यावर घासलेल्या   बोनाइटच्या 
सळीच्या जवळ आणून, त्या गोलाला दूर फेकणारे प्रकवा आकिसणारे बल कािी   ककाचं्या प्रमाणात कमी 
जास्त िोते का िे पादिले पादिजे. 

 
१९०९ साली मी केलेले प्रयोग यशस्वी झाले त्याचे श्रेय मुख्यत्व े करून त्यासाठी वापरलेल्या 

उपकरणानंा ददले पादिजे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

त्या प्रयोगासाठी भेंडीचा व्स्थरभाराचा लिानात लिान गोल वापरणे भाग िोते. त्या गोलावरील 
बदलत्या दवदु्यतभारामुळे त्या दवदु्यतभारवािी गोलाच्या गतीमुळे िोणाऱ्या फरकावर, गुरुत्वाकिसणाच्या 
फरकाचा फारसा पदरणाम िोणार नािी. 

 
भेंडीच्या   कदवध गोला  वजी दुसऱ्या   खाद्या अनेकदवध पदाथांचा गोल वापरणे प्रकवा भेंडीच्या 

गोला  वजी दुसरा कािीतरी वगेळा आकार भेंडीला देणे दितावि नव्िते. भेंडीचा गोल दवदु्यतके्त्रात 
आल्यानंतर, त्याला दमळणाऱ्या गतीवरून त्यावर दकती बल कायस करीत आिे िे ठरवायचे असल्याने भेंडीच्या 
गोलाचा आकार अगदी प्रमाणबद्ध ठेवणे व त्याची घनता अगदी व्स्थर ठेवणे भाग िोते. म्िणून भेंडीच्या 
गोला  वजी तेलाचा संपूणस गोल व लिानात लिान थेंब वापरण्याचा आम्िी दनणसय घेतला; आदण   क सिस्त्राशं 
दमलीमीटरिूनिी कमी व्यासाचा, तेलाचा सपूंणस गोल थेंब दमळदवण्याकडे आम्िी लक् ददले. िवचे्या दाबाच्या 
सिाय्याने, सूक्ष्म थेंबाचा फवारा उडदवण्याचा ऑटोमायझर वापरुन आम्िी इष्ट त्या आकाराचे तेलाचे थेंब 
दमळदवले, व व्स्थर तपमान रािील अशी व्यवस्था असलेल्या आदण िवचे्या झोताने थेंब इथे तेथे िलणार नािी 
अशा प्रकारच्या पात्रामध्ये अशा तैलप्रबदूपैकी   खादाच प्रबदू येईल अशी व्यवस्था केली. व्स्थर दवदु्यतके्त्र दनमाण 
करण्यासाठी काचेची सळी वापरण्याऐवजी दोन धातुप्यूटा वापरल्या. खाली ददलेल्या आकृतीत या 
धातुप्यूटा C व D या अक्रानी दाखवल्या आिेत. त्यातील C धातुपट्टी बॅटरीच्या ऋणटोकाला व D धातुपट्टी 
बॅटरीच्या धनटोकाला जोडली असल्याने C व D धातुप्यूटा दमळून एक   अर कंडेन्सर तयार झाला. C व D 
मधील दवदु्यतके्त्र कायसवािीत आणण्यासाठी प्रकवा त्या के्त्राची कायसवािी बंद करण्यासाठी बटॅरी व   अर 
कंडेन्सर याचं्यामध्ये   क व्स्वच वापरले िोते. 

 

 
 आकृिी –१९  णमणलकनची आकृिी - १  

आयनाििील णिदु्यिभािाचे णनर्ािि कििािे णमणलकनचे िैलकबदू उपकिि. 
 

दवदु्यतभारवािी तैलप्रबदूवर कायस करणारे बल अचकू मोजण्यासाठी, त्या तैलप्रबदूने दनदान एक 
सेन्टीमीटर तरी मागसक्रमण करणे भाग िोते. िा या उपकरणाचा सवात मिववाचा भाग आिे. तैलप्रबदूने चालून 
जायच्या मागाची लाबंी व दवदु्यतके्त्राची व्स्थरता यावरुन C आदण D या धातुप्यूटाचंा आकार ठरला. दोन्िी 
धातुप्यूटा बावीस सेन्टीमीटर व्यासाच्या व गोल आकाराच्या िोत्या. त्याचं्यामधील अंतर सोळा दमलीमीटर 
िोते.  
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प्रयोगासाठी वापरलेले दवदु्यतके्त्र दर सेन्टीमीटरला सिा िजार व्िोल्ट िोते. या दवदशष्ठ दवदु्यतके्त्रामुळे 
आमचा प्रयोग यशस्वी झाला. आम्िी जो प्रयोग केला त्यासारखे प्रयोग करायचे म्िटल्यास दकती दवदु्यतके्त्र 
वापरायचे िे दनलगानेच जणू काय ठरदवले िोते. ब्राऊनी चलनवलन िोऊ नये यासाठी तैलप्रबदू चागंले मोठे 
असाव,े ते पूणसपणे गोल व   कदवध असाव,े वजनाला िलके व अबाष्ट्पनशील असाव ेव ते चाळून जाण्यासाठी 
लागणारी अचूक मोजता येण्यासाठी, ते चाळून जाण्याचे अंतर शक्य दततके मोठे असाव.े   क प्रकवा दोन 
इलेक्रॉन प्रकवा ऋणकण घेऊन जाणाऱ्या तैलप्रबदूवर कायस करणाऱ्या गुरुत्वाकिसणापेक्ा दवदु्यतके्त्राचे आकिसण 
जरा जास्त िोईल, इतके त्या दवदु्यतके्त्राचे बल मोठ असले पादिजे. इतक्या साऱ्या गोष्टी संभाळून प्रयोग 
करावा लागतो. आम्िी वापरलेले दवदु्यतके्त्र, प्रयोगाचंी उपकरणे आदण वर उल्लेदखलेल्या मापनात बसणाऱ्या 
गोष्टी यात जरा कािी फरक झाला असता, तर आमचा प्रयोग यशस्वी झाला नसता. इलेक्रॉनवरचा दवदु्यतभार 
असतो त्याच्या   क दशाशंाइतका असता प्रकवा िवतेील दवदु्यतदवभव वापरले त्याच्या   कदशाशंाइतके असते 
तर ज्या तऱ्िेने आमचा प्रयोग यशस्वी झाला व त्याचे दनष्ट्किस आम्िाला सागंता आले ते कािीिी करता आले 
नसते. 

 
तेलावर दाब देऊन, तैलप्रबदु तयार करण्याच्या पद्धतीमुळे घिसण िोऊन, तैलप्रबदुवर दवदु्यतभार आला. 

दवदु्यतभारवािी तैलप्रबदु C पट्टीतील सूक्ष्म दछद्रातून खाली पडून देऊन C व D या प्यूटातील जागेत आणला 
आदण त्यावरील दवदु्यतभार दवदवध प्रकारे बदलला िे प्रयोग केल्याने दवदु्यतस्वरूप काय असते या दवियीच्या 
प्रश्नाला अगदी दनसंददग्ध उत्तर दमळाले. तैलप्रबदुखालच्या िववेर रेडीयमपासून दमळणारे अल्फा, बीटा व गमॅा 
दकरण सोडून व तीचे आयनीकरण करून आदण दमळालेले आयन दवदु्यतके्त्राचा योग्य उपयोग करुन 
तैलप्रबदुपयंत पोचवल्यावर, त्या तैलप्रबदुपवरील दवदु्यतभारात फरक करण्यात आला; प्रकवा त्या तैलप्रबदुच्या 
पृष्ठभागावर, नीलातीत दकरण सोडून प्रकवा तैलप्रबदुवर वा त्याखालच्या जागेवर क्दकरण सोडून, 
तैलप्रबदुवरील दवदु्यतभारात फरक करण्यात आला. तैलप्रबदूवरींल तैलप्रबदूवरील दवदु्यतभारात फरक करून व 
दवदु्यतके्त्र कायम ठेवनू तैलप्रबदुचा वगे मोजण्याच्या प्रयोगातून खालील दनष्ट्किस दनघाले. 

 
(१) तैलप्रबदुवरील दवदु्यतभार पूणसपणे काढून घेणे शक्य आिे. तैलप्रबदुवर दवदु्यतभार अदजबात 

नसल्यास, दवदु्यतके्त्र कायसवािीत नसताना, तो तैलप्रबदु गुरुत्वाकिसणाने ज्या वगेाने खाली पडतो, त्याच वगेाने 
तो दवदु्यतके्त्र कायसवािीत आणल्यानंतरिी पडतो. 

 
(२) दवदु्यतके्त्रात तैलप्रबदुला दवदशष्ठ वगे देणे शक्य आिे. तैलप्रबदुला िी दवदशष्ठ वगे देण्याची दक्रया 

पादिजे दततके वळेा करून दाखवता येते. दवदशष्ट दवदु्यतके्त्रामुळे तैलप्रबदुला दमळणारा वगे कमीत कमी 
असल्यास, तो वगे त्या दवदु्यतके्त्राचे वैदशष्ट्ठ्य असते.   क ऋणकण प्रकवा इलेक्रॉन स्वतःकडे खढून घेतल्याने 
तैलप्रबदुच्या वगेात िोणारा फरक बराच मोठा असतो व तो मोजायला अडचण पडत नािी. पुष्ट्कळदा, 
तैलप्रबदुला गुरुत्वाकिसणाने दमळणाऱ्या वगेापेक्ा, तैलप्रबदुने स्वताकडे ऋणकण खढून घेतल्याने त्याच्या वगेात 
िोणारा फरक जास्त असतो. 
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(३) तैलप्रबदुला दमळणाऱ्या कमीत कमी वगेाच्या दुप्पट, दतप्पट, चौपट प्रकवा पाचपट वगे तैलप्रबदुला 
देता येतो. तैलप्रबदुला दमळणाऱ्या वगेाचे िे गुणोत्तर प्रमाण नेिमी पूणांकात असते व कधीिी अपूणांकात असत 
नािी. 

 
ज्याने िा प्रयोग पादिला आिे त्याने ऋणकण पादिल्यासारखेच आिे; कारण   काच दवदवदक्त 

दवदु्यतके्त्रात गवताच्या गाभ्याच्या लिान गोलाला कमीत कमी दकती दवदु्यतभार देता येतो िे त्याने त्या 
गोलाच्या गतीच्या प्रमाणात मोजलेले असते आदण त्या गतीच्या सिाय्याने दवदु्यत शक्तीची व्याख्या माडंता येते. 
दशवाय दजला दवदु्यतशक्ती म्िणता येते ती गवताच्या गाभ्याच्या गोलावरून काढून घेता येते, प्रकवा त्या गोलावर 
आणता येते आदण िे करीत असता गोलावर कायस करणारी शक्ती शून्यापयंत खाली येते प्रकवा कमीत कमी 
शक्तीच्या पूणस पटीच्या प्रमाणात वाढवता येते. 

 
_____ 

 
दवदवध पदाथापासून तयार केलेल्या लिान मोठ्या आकाराच्या गोलाचंी खाली वर गती, त्या 

गोलाभोवती दनरदनराळ्या दाबाखाली असलेले दभन्न दभन्न वायू असताना मोजून, ऋणकणावर दकती दवदु्यतभार 
असतो िे मोजण्यात आले; आदण िे करताना वायूवरील दाब दीड दमलीमीटर उंचीच्या पाऱ्यापासून   क 
वातावरणाइतका बदलत आणला िोता. 

 
अशा रीतीने वायूंची दवष्ट्यंददता अचूकपणे मोजण्यासाठी दकत्येक विस गेली. त्यानंतर कोणत्यािी 

घनतेच्या वायूमधून कण जाऊ ददल्यास, त्याच्या बाबतीत स्टोकचा दनयम कसा लागू करायचा–आिे तसाच 
की त्यात कािी फेरफार करून िे ठरदवण्यात आणखी कािी काळ गेला. 

 
ऋणकणावरचा दवदु्यतभार अचूकपणे मोजण्याच्या कायाइतकेच मिववाचे कायस प्रकाशीय दवदु्यत 

पदरणाम मोजण्यात दमदलकनने केले आिे. १९०५ मध्ये आइन स्टाइनने प्रकाशीय दवदु्यत पदरणामाचे 
(Photoelectric) स्पष्टीकरण प्रथमतः ददले. ऊजेचे क्ाटंम प्रकवा एकक असतात या कल्पनेवर आधारलेले 
स्पष्टीकरण प्लँकने कृष्ट्णवणी वस्तुतून बािेर पडणाऱ्या दकरणाचें स्पष्टीकरण देताना वापरले िोते. ऊजेचे 
क्ाटंम प्रकवा   कक असतात िी कल्पना मान्य करून आइन्स्टाइनने ती कल्पना प्रकाशीय दवदु्यतपदरणामाचे 
स्पष्टीकरण देण्यासाठी वापरली िोती. िे स्पष्टीकरण देताना, त्याने त्या पदरणामाला लावता येईल असे   क 
समीकरण माडंले िोते. ते समीकरण  
 

 
 

या समीकरणात e = ऋणकणावरचा दवदु्यतभार, π = वस्तुमधून ऋणकण बािेर पडू न देण्यासाठी 
अवश्य असणारे दवदु्यतदवभव, R = वायुव्स्थराकं (8·315 x 107 अगस दर सेव्न्टगे्रड अशंास), N = ॲन्िोगाद्रो 
अंक = 6·02 x 1023 दर गॅ्रम अणुमधील अणुंची सखं्या. β =   क व्स्थराकं = 4·866 x 10-11 v = वस्तूवर 
पडणाऱ्या प्रकाश दकरणाची वारंवारता, P = प्रकाश ज्यावर पडतो त्या धातुमधून ऋणकण बािेर पडण्यासाठी 
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कराव ेलागणारे कायस (अगसमध्ये).  βv याला वस्तूवर पडणाऱ्या प्रकाशदकरणाचं्या उजेचा क्ाटंम म्िणतात, व 
तो hv इतका असतो (जेव्िा h = प्लाकं व्स्थराकं = 6·6 x 10-27 अगस सेकंद) वगेवेगळ्या व्स्थराकंाचंी मूल्य 
आइन्स्टाइनच्या समीकरणात वापरल्यास ते Ve = hv – P असे िोते. यात V िा आइन्स्टाइच्या मूळ 
समीकरणातील π िोय. 

 
आइन्स्टाइनचे िे समीकरण अगदी कस्सून पारखून घेण्याचे कायस दमदलकन व त्याच्या सिाय्यक 

शास्त्रज्ञानी दशकागोमधील रायरसन प्रयोगशाळेत केले. िे कायस पुरे करायला त्यानंा बरीच वि े लागली व 
त्यासाठी त्याना बऱ्याच मोठ्या व जदटल उपकरणसादित्याची उभारणी करावी लागली. धातूवर प्रकाश 
पडल्यावर त्यातून बािेर पडणाऱ्या ऋणकणाचंी ऊजा, त्या समीकरणातील ‘P’ िी संख्या दवचारात न 
घेतल्यास, धातूवर पडणाऱ्या प्रकाशाच्या वारंवारतेच्या प्रमाणात असली पादिजे असा दनष्ट्किस आइन्स्टाईनच्या 
समीकरणावरून दनघत िोता. िे समीकरण नीटपणे पारखायचे असल्यास, शक्य दततक्या दभन्न दभन्न 
वारंवारतेच्या प्रकाशाचा वापर करुन, प्रयोग करणे अशक्य िोते. त्यात   क अडचण अशी की नीलातील 
दकरणािून ज्याचंी वारंवारता कमी आिे प्रकवा ज्या प्रकाश दकरणाचंी तरंगलाबंी नीलातील दकरणाचं्या 
तरंगलाबंीिून जास्त आिे असे प्रकाशदकरण सवससाधारण धातूवर पडल्यास, त्या धातूमधून लक्ात यावते अशा 
प्रमाणात ऋणकण बािेर पडत नािीत. सोडीयम, पोटॅदशयम व दलदथयम या अल्कली धातूवर नीलातीत व दृश्य 
प्रकाशदकरण पडल्यावर त्यातून ऋणकण बािेर पडतात. त्यामुळे आइन्स्टाइनचे समीकरण पारखण्यासाठी िे 
अल्कली धातू वापरणे भाग िोते. परंतु िवमेध्ये या धातूचे ऑव्क्सकरण चटकन िोत असल्याने जास्तीत जास्त 
दनवातात प्रयोग करणे भाग िोते. लिान लिान वृत्तदचतीच्या आकारात िे धातू चक्रावर चढवनू, ते चक्र 
दनवाताबािेरच्या वैदु्यतीचुंबकाच्या सिाय्याने दफरदवण्याची व्यवस्था असलेले उपकरण या प्रयोगासाठी वापरले. 
पादिजे ती वृत्तदचती प्रकाशात आणण्याची त्या उपकरणात सोय िोती. अल्कली धातु प्रकाशात आणण्याची त्या 
उपकरणात सोय िोती. अल्कली धातू प्रकाशात आणताना, त्याचा पृष्ठभाग अगदी स्वच्छ व दनतळ असावा, 
यासाठी वैदु्यतीचुंबकावर चालणाऱ्या   का चाकूची योजना केली िोती. या चाकूने अल्कली धातंूच्या पातळ 
चकत्या काढता येत व नव्याने कापलेल्या धातूचा पृष्ठभाग स्वच्छ व दनतळ आिे याची खात्री असे. अल्कली धात 
मऊ असल्याने चाकूच्या सिाय्याने चटकन कापता येतात. अल्कली धातूच्या पृष्ठभागावर प्रकाश पडल्यावर 
त्यातून बािेर पडलेले ऋणकण दनवात नदलकेत ठेवलेल्या गॉझ दसप्रलडरकडे जात. िा गॉझ दसप्रलडर 
सूक्ष्मसंवदेनाक्म इलेक्रोमीटरला (दवदु्यत मापीला) जोडला असल्याने, बािेर पडलेल्या ऋणकणाचें मापन 
लगेच िोई. अल्कली धातुमधून ऋणकण बािेर पडू नयेत म्िणून दकती धन दवदु्यतदवभव वापराव ेलागते िे 
धातूवर पडणाऱ्या प्रकाशाच्या दभन्नदभन्न वारंवारतेला दमदलकनने तपासले. या सवस संशोधनाचे दनष्ट्किस त्याने 
‘दफदझकल रेव्यू̓  या मादसकाच्या १९१६ सालच्या अंकात ददले आिेत. आइन्स्टाइनचे समीकरण बरोबर आिे व 
त्यातील ‘hʼ या व्स्थराकंाचे मूल्य 6.56 x 10-27 अगस सेकंद आिे असे दमदलकनच्या सशंोधनाने ठरले.  

 
पृथ्वी भोवतालच्या अवकाशातून पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये अत्यंत तीव्र व भेदक दकरण येत असतात 

असा १९१२ मध्ये िेसने शोध लावला. त्या शोधामुळे शास्त्रीय जगतात बरीच खळबळ उडाली. पण लगेच १९१४ 
मध्ये पदिले मिायुद्ध सुरू झाल्याने, िेसच्या शोधाकडे शास्त्रज्ञानी फारसे लक् ददले नािी. मिायुद्ध सपंल्यानंतर 
१९२२ मध्ये दमदलकनने िेसच्या संशोधनात लक् घालायला सुरुवात केली. पन्नास िजार फूट उंचीपयंत 
जाणाऱ्या िायड्रोजनच्या फुग्याबरोबर त्याने स्वयंमापन करणारी तापमापके, दाबमापके व इलेक्रोस्कोप 
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आकाशात पाठदवले. िी उपकरणे परत पृथ्वीवर आल्यानंतर त्यानंी केलेल्या नोंदी दमदलकनने तपासल्या. 
त्यावळेपावतेो त्या दकरणाचं्या भेदक शक्तीचे कोणीिी मापन केले नसल्याने, त्या उपकरणानी केलेल्या नोंदींची 
नीट संगती लावता येईना. त्यानंतरच्या तीन विात नॉमसन दब्रज प्रयोगशाळेत दमदलकनने व त्याच्या सिकाऱ्यानी 
याच दवियावर आपले लक् कें दद्रत केले. कॅदलफोर्लनया ससं्थानातल्या दोन तळ्याचं्या पृष्ठभागाशी त्याने 
स्वयंमापन करणाऱ्या इलेक्रोस्कोपच्या सिाय्याने दकरणाचं्या भेदकतेचे मापन केले. त्यातील   क तळे 
समुद्रसपाटीपासून १८०० फूट उंचीवर िोते व दुसरे ५१०० फूट उंचीवर िोते. ५१०० फूट उंचीवर असलेल्या 
तळ्याच्या पृष्ठभागाशी इलेक्रोस्कोपने दकरणाचं्या भेदकतेची जी नोंद केली, बरोबर तीच नोंद ११८०० फूट 
उंचीवर असणाऱ्या तळ्याच्या पृष्ठभागाखाली सिा फूटावर इलेक्रोस्कोप ठेवल्यास दमळाली. म्िणजे सिा फूट 
जाडीच्या पाण्याच्या थराने दकरणाचें दजतके शोिण केले दततकेच शोिण ११८०० – ५१०० = ६७०० फूट 
जाडीच्या िवचेा थर करतो असे अनुमान दनघाले. त्यामुळे इलेक्रोस्कोपने मोजलेले दकरण, पृथ्वीच्या 
वातावरणात बािेरच्या अवकाशातून येत असतात असे अनुमान दमदलकनने काढले. १९२५ साली या दवियावर 
दलदिलेल्या लेखामध्ये त्याने या दकरणास ‘कॉव्स्मक रेज’ प्रकवा दवश्वदकरण असे नाव ददले.  

 
त्यानंतर दवश्वदकरणादवियी झालेल्या संशोधनात दमदलकनने प्रसिाचा वाटा उचलला आिे. त्याने या 

दवियी स्वतः संशोधन केले एवढेच नािी तर आपल्या प्रयोगशाळेत व इतरत्र याच दवियावर संशोधन करणाऱ्या 
शास्त्रज्ञानंा त्याने दकत्येक उपयुक्त सूचना केल्या व मागसदशसनिी केले. दवश्वदकरणासंबधंी मोठ्या प्रमाणावर 
प्रयोग करण्यास त्याने ॲन्डरसन या शास्त्रज्ञास प्रोत्सािन ददले. ॲन्डरसनने दमदलकनच्या सूचनेवरून 
पासाडेना येथील प्रयोगशाळेत केलेल्या संशोधनामुळे दवश्वदकरणात पॉदझरॉन कण असतात िा शोध लागला. 
ऋणकणाइतक्या वजनाचे पण धनदवदु्यतभारवािी कणाना पॉदझरॉन म्िणतात. 

 
संशोर्नाचे पणििाम 

 
ज्या उपपत्ती सवससाधारणपणे मान्य झाल्या िोत्या, त्या उपपत्तीना पोिक असा अचकू प्रायोदगक पुरावा 

पुरदवण्याचे काम दमदलकनने पार पाडले. ऋणकण िा अदंतम दवदु्यतकण आिे याबद्दल बिुधा कोणाच्यािी मनात 
शकंा रादिली नव्िती. आता आदशस व अदभजात म्िणून मानल्या गेलेल्या प्रयोगाचे सिाय्याने, 
ऋणकणादवियीचा िा समज खरा असल्याचे त्याने दसद्ध केले. ऋणकणावरचा दवदु्यतभार त्याने अत्यतं अचकू 
मोजला. यापेक्ा दवदु्यतभार नेिमी ऋणकणावरच्या दवदु्यतभाराच्या पूणस पटीत असतो, अपूणस पटीत कधीिी 
नसतो िा त्याचा शोध अदधक मिववाचा आिे. 

 
प्रकाशीय दवदु्यतदवियीच्या आइन्स्टाईनच्या समीकरणाबद्दल कोणाच्यािी मनात तादववक शकंा 

नव्ित्या. तरी देखील ते समीकरण अगदी कस्सून पारखून ते बरोबर असल्याची ग्वािी दमदलकनने ददली. 
 
 

_____ 
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१९२४ 
 

कालट  मॅन जॉजट णसगबान 
 

(१८८६–       ) 
 

“क्षणकिि ििटपर्पद्धिीच्या शोर्ाबद्दल आणि त्या पद्धिीणिियी संशोर्न केल्याबद्दल नोबेल पाणििोणिक” 
 

चणित्र 
 
३ दडसेंबर १८८६ रोजी ददक्ण स्वीडनमधील खरेको गावात कालस  मनॅ जॉजस दसगबानचा जन्म झाला. 

शालेय दशक्ण झाल्यानंतर १९०६ साली त्याने स्वीडन मधील लंुड दवद्यालयात प्रवशे दमळदवला. त्या 
दवद्यापीठाचा अभ्यासक्रम पुरा करून तो दवज्ञान शाखेचा पदवीधर झाला. १९११ मध्ये त्याने पो  च्. डी. पदवी 
संपादन केली. १९०७ ते १९१५ िी आठ वि ेत्या दवद्यापीठातील भौदतकीशास्त्राचे प्राध्यापक जे. आर. राईडबगस 
याचंा मदतनीस म्िणनू त्याने काम केले. १९१५ मध्ये त्याच दवद्यापीठात सिकारी प्राध्यापक नेमण्यात आले. 
१९२० मध्ये प्रोफेसर राइडबगसच्या मृत्यूनंतर त्यास त्याचं्या जागी प्राध्यापक नेमण्यात आले. १९०८ व १९०९ या 
दोन साली उन्िाळ्याच्या सुट्टीचा फायदा घेऊन त्याने गॉदटन्जेन आदण म्युदनच दवद्यापीठात संशोधन केले. 
यानंतर दर विी उन्िाळ्याच्या सुट्टीत दनरदनराळ्या युरोपीय देशाना भेटी देऊन, तेथील दवद्यापीठात चालू 
असलेल्या संशोधनाची त्याने मादिती करून घेतली. १९२३ मध्ये त्यास उप्साला दवद्यापीठात भौदतकशास्त्राचा 
प्राध्यापक नेमण्यात आले. १९३७ साली स्टॉकिोम दवद्यापीठाने त्याची भौदतकशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणनू 
नेमणूक केली. त्यानंतर स्टॉकिोमधील स्वीडीश रॉयल ॲकडेमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेच्या   व्न्स्टयूूटट 
ऑफ   क्झपेदरमेन्टल दफदजक्स (प्रायोदगक भौदतकीशास्त्रशाखा) या दवभागाचा तो सचंालक झाला. कायसदनवतृ्त 
िोईपयंत तो याच संस्थेत सशंोधन कायस करीत िोता. 
 

पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 
 
१९१४ पयसन्त दसगबानने मुख्यत्व े करून दवदु्यतशास्त्र आदण चुंबकशास्त्र या के्त्रात संशोधन केले. 

त्यानंतर त्याने क्दकरणदवियक संशोधनास व दवशिे करुन क्दकरणवणसपटशास्त्र या दवियाचं्या संशोधनावर भर 
ददला. 

 
बाकस लाने क्दकरणदवियक संशोधन केले त्यावळेी त्याची भेदकशव्क्त िा   कच गुणधमस मापता व 

अभ्यासता येत िोता. पण त्याच गुणधमाचे मापन करून बाकस लाने असे शोधून काढले की क्दकरण वस्तूवर 
पडल्यावर त्या वस्तूतून उत्सर्लजत िोणाऱ्या क्दकरणाची भेदकशक्ती प्राथदमक प्रकवा मूळ क्दकरणाचं्या 
भेदकशक्तीिून दभन्न असते आदण वस्तुतून उत्सर्लजत िोणाऱ्या व्व्दतीयक क्दकरणाचंी भेदकशक्ती त्या वस्तूचे 
वैदशष्ट्ठ्य असते. व्व्दतीयक क्दकरण दोन प्रकारचे असतात असे त्याने शोधून काढले, आदण त्याना के दवदकरण 
आदण   ल दवदकरण अशी नाव ेददली. त्यापैकी के दवदकरणाचंी भेदकशक्ती   ल दवदकरणाचं्या भेदकशक्तीिून 
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जास्त असते. दनराळ्या शब्दात के दवदकरणाना   ल  दवदकरणािून जास्त कादठण्य असते. ज्यावर प्राथदमक क् 
दकरण पडतात, त्या मूलतत्वाच्या अणुभाराप्रमाणे के आदण   ल  दवदकरणाचें कादठण्य वाढत जाते असे त्यास 
आढळले. िाताशी असलेल्या तुटपुंज्या साधनसामुग्रीचा दवचार करता त्या साधनसामुग्रीच्या मानाने बाकस लाने 
फार उत्तम प्रकारचे कायस केले असे म्िटले पादिजे. 

 
स्फदटकामुळे क्दकरणाचें अपवतसन िोते या फॉन लावचे्या शोधापाठोपाठ ब्रगॅ दपतापुत्रानी 

क्दकरणवणसपटमापी या अुपकरणाचा शोध लावला. आदण क्दकरणाचंी तरंगलाबंी अचकू मोजण्याचे   क 
अुत्कृष्ट साधन शास्त्रज्ञाना उपलब्ध करून ददले. ब्रगॅ दपतापुत्रानी तयार केलेल्या क्दकरणवणसपट मापीचा 
उपयोग करून क्दकरणाचं्या तरंगलाबंीदवियी संशोधन करण्याऐवजी त्याच्या सिाय्याने स्फदटकरचना 
अभ्यासण्याकडे शास्त्रज्ञानी प्रथमतः लक् पुरदवले. तरी सुद्धा ॲन्टीकॅथोड ज्या धातूचा करावा त्या धातूवर तेथे 
दनमाण िोणाऱ्या क्दकरणाचें गुणधमस अवलंबून असतात असे ब्रगॅला आढळले. कॅथोड दकरणामध्ये असणारे 
जलदगती ऋणकण कािीतरी अडथळ्यावर आदळून  का  की थाबंदवल्यामुळे क्-दकरण दनमाण िोतात. 
रॉन्टजेनच्या अुपकरणामध्ये दडसचाजस नदलकेच्या बाजू कॅथोड दकरणाचं्या मागात अडथळा दनमाण करीत 
असत. त्यानंतर तयार केलेल्या क्दकरणनदलकामध्ये कॅथोड दकरणातील ऋणकणाना थाबंदवण्याचे कायस 
ॲन्टीकॅथोड करतो. कॅथोडदकरणाचं्या मागात ठेवलेला व ॲनोडशी वैदु्यतीसंबधं असलेला, उच्च दवलयनप्रबदू 
असलेल्या धातूचा   क छोटासा गोळा ॲन्टी कॅथोड म्िणून वापरतात. क्-दकरणाचंा दनरदनराळ्या मलूतत्वावर 
मारा करून मलूतत्वाचें वैदशष्ट्ठ्यदशसक क्–दकरण दमळदवण्याचा प्रयोग बाकस लाने १९०८ मध्ये केला. क्–
दकरणाचं्या माऱ्यामुळे मलूतत्वापासून वैदशष्ट्यूटदशसक दवदकरण दमळतात. तसेच वैदशष्ट्ठ्यदशसक दवदकरण 
मूलतववावर कॅथोड दकरणाचंा मारा करून दमळतात असे जी. डब्ल्यू. सी. कायस या संशोधकाने दसद्ध केले. 

 
  खादे दवदशष्ट मूलतत्व ॲन्टीकॅथोड म्िणनू वापरून त्यापासून दमळणाऱ्या क्दकरणाचं्या मागात 

स्फदटकाचंा पृष्ठभाग ठेवनू, त्याचें परावतसन करून दमळणाऱ्या आयनीकरण आलेखाचा अभ्यास केल्यास, त्या 
आलेखात त्याच त्या सापेक् अुंचीची तीच ती दशखरे आढळतात. फक्त ती दशखरे दमळदवण्यासाठी स्फदटकाच्या 
पृष्ठभागाने क्दकरणामागाशी दकती अंशाचा कोन करावा ते त्या स्फदटकाच्या वैदशष्ट्ठ्यावर अवलंबून असते, असे 
ब्रगॅला आढळले. ब्रगॅदपतापतु्रानी दलदिलेल्या ‘क्दकरण आदण स्फदटकरचनाʼ या पसु्तकातून पढुील आकृती 
घेतली असून, त्या आकृतीत प्लॅदटनम धातूचा ॲव्न्टकॅथोड वापरून दमळालेल्या क्दकरणाचं्या मागात रॉक 
सॉल्टच्या प्रकवा शुद्ध सोडीयम क्लोराइडच्या स्फदटकाच्या दोन दभन्न पातळ्याशी त्या क्दकरणाचंा िोणारा कोन 
आदण तो कोन असता दमळणारा आयनीकरण दवदु्यतप्रवाि याचंा आलेख ददला आिे. दोन्िी पातळ्याचं्या 
बाबतीत A, B, आदण C, अशी दभन्न दशखरे दमळतात, असे त्या आकृतीवरून सिज लक्ात येईल. या तीन 
दशखरापैकी B उंची सवांत जास्त आिे, A ची साधारण आिे आदण C ची फारच कमी आिे. 

 
दोन्िी आलेखात प्रथम आदण दद्वतीय श्रेणीचा वणसपट दमळतो. आकृतीतील खालच्या आलेखात तृतीय 

श्रेणीचा वणसपटिी पुसटसा ददसतो. जेव्िा रॉकसॉल्टच्या स्फदटकाऐवजी दुसरे स्फदटक क्दकरणाचं्या 
परावतसनासाठी वापरले तेव्िािी आलेखात अशीच तीन दशखरे दमळाली.  िे ब्रगॅ सूत्र 
वापरताना, आलेखातील मधले दशखर दमळदवण्यासाठी, क्दकरणाचंा स्फदटक पृष्ठभागाशी िोणारा Q िा कोन 
असतो, n िा वणसपटक्रमाकं असतो आदण d िे स्फदटक पातळ्यातील अंतर असते. ते सूत्र वापरून 
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क्दकरणतरंगलाबंी काढल्यास, प्रत्येक वळेी क्दकरणाना एकच तरगलाबंी असल्याचे ददसून आले. परंतु 
प्लॅदटनमचा ॲव्न्टकॅथोड वापरण्या  वजी दनकेल, टंग्स्टन प्रकवा ऱ्िोडीयमचा ॲव्न्टकॅथोड वापरल्यास, 
आलेखातील दशखरे वगेळ्या जागी दमळाली आदण ती दशखरे दमळदवण्यासाठी वापरण्यात आलेली 
क्दकरणलाबंी दभन्न िोती. यावरून ब्रगॅ दपतापुत्रानी असा दनष्ट्किस काढला की ॲव्न्टकॅथोड ज्या मूलतववाचा 
करावा, त्या मलूतववाचा क्दकरणवणसपट म्िणजे िी दशखरे िोत आदण मूलतववाचें क्दकरणवणसपट त्याचें 
वैदशष्ट्ठ्य दाखवतात. दृश्यवणसपटात ज्याप्रमाणे सोडीयमच्या दवदशष्ठ असतो. यानंतरचे संशोधन कायस   च्. जी. 
जे. मोस्ले याने केले आिे. मिायुद्धात मोस्लेचा अकाली मतृ्यू झाला नसता तर त्याला भौदतकीशास्त्रातील 
संशोधनाबद्दलचे नोबेल पादरतोदिक खात्रीने दमळाले असते. तेव्िा त्याच्या कायाचा उल्लेख केल्याखेरीज पढेु 
जाणे योग्य िोणार नािी. क्दकरणवणसपटशास्त्राची जडण घडण घडवनू आणण्याच्या कामी त्याचे संशोधन कायस 
मिववाचे ठरले आिे. इतकेच नािी, तर कािी थोड्याच विापूवी बोरने माडंलेली अणुरचनेसबंंधीची अुपपत्ती 
दसद्ध करण्याच्या कामी त्या संशोधनाने मिववाची कामदगरी बजावली आिे. १९१३ सालच्या जुलै मदिन्याच्या 
दफलॉसॉदफकल मगॅझीनमध्ये बोरच्या अणुरचनेसंबधंीचा पदिला संशोधन दनबधं आदण मोस्लेचे क्दकरण 
दवियक दोन दनबधं   कत्र दमळतात. 

 

 
आकृिी – २० 

प्लॅणर्नमचा िैणशष्ट्यपूिट क्षणकििपर् 
 

िेन्री ग्वीन जेफ्रीज मोस्ले (१८८७–१९१५) या संशोधकाचे दशक्ण ईटन ऑक्सफडस या दवद्यापीठामध्ये 
झाले िोते. मचेँस्टर दवद्यापीठात त्याने रदरफोडस याचं्या िाताखाली संशोधन केले व त्याचं्याच िाताखाली तो 
अध्यापक म्िणून दशक्णकायस करू लागला. मोस्ले मचेँस्टरमध्ये असताना, नील्से बोर िा त्याचा सिाध्यायी 
िोता. ब्रगॅ मास स्पेक्रॉमीटर प्रकवा ब्रगॅच्या भार-वणसपटमापी वापरून त्याने सी. जी. डार्लवनच्या सिकायाने 
केलेले संशोधन १९१३ च्या जुलै मदिन्यात प्रदसद्ध झाले. मोस्लेचे िे प्रयोग चालू असतानाच ब्रगॅने प्लॅदटनमचा 
क्दकरणवणसपट शोधून काढला. ब्रगॅ आपल्या प्रयोगात क्दकरणशलाका दमळदवण्याकदरता अदतशय अरंूद फट 
वापरत िोता. त्या फटीतून अदधक अरंूद फट मोस्ले आदण डार्लवन यानी आपल्या प्रयोगात वापरली, आदण 
सोबतच्या आकृतीत ददलेल्या आलेखातील B व C िी दशखरे, अगदी जवळजवळ असणाऱ्या दोन वणसपटरेिानी 
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दमळतात असे दसद्ध केले. ब्रगॅने क्दकरणशलाका दमळदवण्याकदरता वापरलेली फट जास्त रंुद असल्याने, 
मूळातल्या दोन रेिा   कच येऊन, वणसपटात   कत्र रेिा असावी असे वाटत िोते. म्िणजे वणसपटातील दोन 
रेिाचें दवदभन्नीकरण करण्यात ब्रगॅला अपयश आले. या रेिाचें दवदभन्नीकरण मोस्ले व डार्लवन यानी करून 
दाखदवले. 

 
िे प्राथदमक संशोधन पार पाडल्यानंतर मोस्लेने सवस ज्ञान मूलतववाचं्या क् दकरण वणसपटाचंा पद्धतशीर 

अभ्यास सुरू केला. या अभ्यासातून दमळालेली मादिती त्याने दफलॉसॉदफकल मगॅझीन या दनयतकादलकाच्या 
१९१३ दडसेंबरच्या आदण १९१४   दप्रलच्या अंकात प्रदसद्ध केली. दनवात नदलकेत दनरदनराळी मूलतवव े  का 
ठरादवक क्रमाने   का पट्टीवर ठेवनू, ती पट्टी चुंबकाच्या सिाय्याने िलवनू   का वळेी   कच मूलतवव कॅथोड 
दकरण शलाकेत आणण्याची युक्ती काये या संशोधकाने वापरली िोती. मोस्लेनेिी मूलतववाचं्या क्-दकरण 
वणसपटाचं्या अभ्यासात तशाच प्रकारची युक्ती वापरली. सुरवातीच्या प्रयोगात क्–दकरणाचं्या अभ्यासासाठी 
त्याने आयनीकरण पात्र वापरले िोते. त्या  वजी दवशिे संवदेनाक्म फोटोग्रादफक काचप्यूटा वापरून, त्याने 
दनरदनराळ्या मूलतववापासून दमळणाऱ्या क्दकरणाचंी वैदशष्ट्ठे्य दटपली, आदण नंतर त्या काचप्यूटाचंा 
तपशीलवार व सूक्ष्म अभ्यास केला. ठरादवक तरंगलाबंीच्या दवदकरणामुळे, फोटोग्राफीक काचपट्टीवर त्याला 
  क रेिा दमळाली. – म्िणजे दवदकरणातील दनरदनराळ्या तरंगलाबंीच्या संख्येइतक्या रेिा त्यास काचपट्टीवर 
दमळाल्या. क्दकरणशलाका  दमळदवण्यासाठी जास्तीतजास्त अरंूद फट वापरून, मूलतववाचं्या क्दकरणातील 
‘के’ दवदकरणाचंा अभ्यास करता त्या दवदकरणामध्ये एक रेिा नसून दोन रेिा असल्याचे त्यास समजून आले. 
‘के’ दवकरणाचं्या या दोन रेिापैकी, जास्त उठून ददसणाऱ्या रेिेला त्याने k∝ (के–अल्फा) रेिा असे नावं ददले, 
व दुसऱ्या पसुट रेिेला kβ (के बीटा) रेिा असे नावं ददले. म्िणजे के दवदकरणात k∝ व kβ अशा दान रेिा 
असल्याचे दसद्ध झाले. या रेिाशी संबंदधत असणाऱ्या तरंगलाबंी ठरवल्यानंतर आदण तरंगलाबंीच्या अुतरत्या 
क्रमाने म्िणजे उतरत्या वारंवारतेप्रमाणे त्याचंी माडंणी केल्यावर, त्या तरंगलाबंीशी संबंदधत मलूतवव े  कदोन 
अपवाद सोडता, वाढत्या अणुभाराप्रमाणे माडंली गेली आिेत असे ददसून आले. या   कदोन मलूतववाचं्या 
बाबतीत अपवाद करावा लागला त्या मलूतववाचंी रासायदनक गुणधमाप्रमाणे केलेली माडंणी आदण वाढत्या 
अणुभाराप्रमाणे केलेली माडंणी यात   कवाक्यता नव्िती. याआधी १९१३ मध्ये व्िान डेन ब्रोक याने 
मूलतववाचं्या गुणधमाचा उिापोि करताना, त्याचं्या अणुभाराचा संदभस देण्या  वजी, आवतसनसारणीतील 
त्याचं्या स्थानाचा प्रकवा अणुक्रमाकंाचा संदभस देणे जास्त फायदेशीर आिे असे म्िटले िोते व बऱ्याचशा 
मूलतववाचें अणुक्रमाकं त्याचं्या अणुभाराचं्या साधारण दनम्म्याइतके आिेत असे दाखवले िोते. कािी गोष्टी 
अपवाद म्िणून सोडून ददल्यास, मूलतववाशी सबंंदधत क्दकरण वणसपट रेिाचंी वारंवारता Q दिचे वगसमूळ, – 
उदािरणाथस k∝ रेिेच्या वारंवारतेचे वगसमूळ,   का मलूतववापासून त्याच्या लगेच पुढच्या मलूतववाकडे 
(आवतसनसारणीतील स्थानाप्रमाणे) जाताना   का ठरादवक संख्येने वाढते. िीच गोष्ट kβ रेिाचं्या वारंवारतेला 
व L (  ल  ) रेिाचं्या वारंवारतेला लागू असते. या शोधाचे मित्व मोस्लेच्याच शब्दात समजावनू घेणे योग्य ठरेल 
असे वाटल्याने १९१३ च्या दडसेंबर मदिन्यात प्रदसद्ध झालेल्या त्याच्या संशोधन दनबधंातील कािी भाग पुढे ददला 
आिे. 

 
“रासायदनक गुणधमाप्रमाणे मूलतववाचंी आवतसनसारणीत माडंणी केल्यावर,   का मूलतववाकडून 

त्याचा लगेच पुढच्या मलूतववाकडे जाताना मलूतववाशी संबदंधत क्दकरणवणसपट रेिाचंी वारंवारता Q दिचे 
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मूल्य कािी ठरादवक प्रमाणात वाढत जाते िी गोष्ट चटकन ध्यानात येते. दनकेल आदण कोबाल्ट िी दोन 
मूलतवव ेअपवाद म्िणून सोडून ददल्यास, इतर मूलतववाचं्या बाबतीत रासायदनक गुणधमाप्रमाणे लावलेला 
मूलतववाचंा क्रम आदण वाढत्या अणुभाराप्रमाणे लावलेला मूलतववाचा क्रम आदण वाढत्या अणुभाराप्रमाणे 
लावलेला मलूतववाचंा क्रम   कच आिे असे ददसून येते. Q चे मूल्य   का ठरादवक प्रमाणात वाढत जाते, तर 
मूलतववाचें अणुभार वाढण्याच्या बाबतीत कोणताच दनयम लावता येत नािी. त्यामुळे दनकेल व कोबाल्ट िी 
मूलतवव ेअपवाद ठरली यात आश्चयस वाटायला नको.   का मलूतववाकडून त्याच्या लगेच पुढच्या मूलतववाकडे 
जाताना, Q चे मूल्य ठरादवक प्रमाणात वाढत जाते याचा अथस मूलतववामध्ये मूलभतू स्वरुपाचे असे कािी तरी 
आिे व ते कािी तरी ठरादवक प्रमाणात   क मलूतववाकडून त्याच्या लगेच पुढच्या मलूतववाकडे जाताना वाढत 
जाते. ते कािी तरी म्िणजे मूलतवव अणूंच्या कें द्रस्थानी असणाऱ्या अणुगभावरील धनदवदु्यतभार िोय. 
अणुगभावर धनदवदु्यतभार असतो याचा दनदश्चत पुरावािी दमळाला आिे. अणूवर अल्फा कणाचंा मारा करून 
आदण अणुमुळे िोणाऱ्या अल्फा कणाचं्या दवकरणाचा अभ्यास करून रदरफोडसने असा दनष्ट्किस काढला आिे की 
मूलतववाचा अणभुार A असल्यास, A/2 ऋणकणाचं्या दवदु्यतभाराइतका पण धनस्वरूपाचा दवदु्यतभार 
अणुगभावर असतो. क्दकरणाचें मूलतववाकडून िोणारे दवकरण अभ्यासून बाकस लाने असा दनष्ट्किस काढला आिे 
की मूलतववाचा अणुभार A असल्यास, Al2 ऋणकण मूलतववाच्या अणूगभाबािेर असतात. म्िणजे रदरफोडस 
आदण बाकस ला   कच गोष्ट पण वगेवगेळ्या शब्दातं सागंत आिेत. मलूतववाचंा अणुभार साधारणपणे दोन दोन 
  ककानी वाढत जातो. तेव्िा N म्िणजे अणुगभाबािेरील ऋणकणाचंी संख्या असे धरल्यास, N चे मूल्य   का 
मूलतववाकडून त्याच्या लगेच पुढच्या मूलतववाकडे जाताना   का   ककाने वाढते असे म्िटले पादिजे. तेव्िा 
आमच्या प्रयोगावरून असा दनष्ट्किस दनघतो की N िी अणुगभाबािेरील ऋणकणाचंी संख्या मलूतववाच्या 
आवतसनसारणीतील स्थानाबरोबर प्रकवा अणुक्रमाकंाबरोबर असते. िायड्रोजनचा अणुक्रमाकं   क आिे, 
िेदलयमचा दोन आिे, दलदथयमचा तीन आिे कॅव्ल्शयमचा वीस आिेप्रझकचा तीस आिे ... इत्यादी गोष्टी 
आपल्याला चटचट बोलता येतात. मूलतववाचं्या अणुक्रमाकंादवियीची िी कल्पना व्िान डेर ब्रोकने प्रथमतः 
माडंली आदण त्याच्यानंतर बोरने आपल्या उपपत्तीत वापरली आिे. ज्या थोड्या बाबतीत रासायदनक 
गुणधमाप्रमाणे लावलेला मलूतववाचंा क्रम, अणुभाराचं्या प्रमाणे लावलेल्या क्रमाशी जुळत नािी, त्या बाबतीत 
रासायदनक गुणधमस अणुगभाबािेरील ऋणकणांच्या संख्येवर अवलंबून असतात आदण A या अणुभाराचा N या 
ऋणकण संख्येशी कािी तरी जदटल संबधं आिे असे म्िटले पादिजे. दनरदनराळ्या मलूतववाचं्या 
क्दकरणवणसपटातील साम्यावरून असे म्िणता येते की क्दकरण अणूच्या अंतभागातून दनघतात आदण 
मूलतववाचें प्रकाशवणसपट आदण रासायदनक गुणधमस याचंा क्दकरणाशी कािी संबधं नािी. प्रकाश वणसपट आदण 
रासायदनक गुणधमस या गोष्टी अणूच्या अणुगभाबािेरील स्वरूपावर अवलंबून असतात.” 

 
_____ 

 
दसगबानच्या संशोधनामागची िी पाश्वसभमूी समजावनू घेतल्यानंतर. आता दसगबानच्या संशोधनाचा 

परामशस घ्यायला िरकत नािी. दसगबानच्या कायाचे वैदशष्ट्ठ्य आदण मिवव मोस्लेच्या सशंोधन दनबधंाच्या 
उताऱ्यातल्या शवेटच्या वाक्यावरून समजून येईल. क्दकरणवणसपटाचंी उत्पत्ती अणूच्या अतंभागात असते. 
अणूच्या अंतभागाचे गढू समजावनू घ्यावयाचे असेल तर क्दकरणवणसपटशास्त्र इतके प्रगत केले पादिजे की 
अणूतील ऋणकणामध्ये झालेल्या प्रत्येक फरकाने दनमाण िोणारी प्रत्येक वणसपटरेिा फोटोग्रादफक काचेवर 
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दटपता यायला पादिजे िे खळखून, दसगबानने त्याप्रमाणे आपल्या संशोधनाची ददशा ठरवली. दकत्येक विांच्या 
संथ आदण अदवरत संशोधनानंतर दसगबान आदण लंुड दवद्यापीठातील त्याचे सिकारी यानी िे उदद्दष्ट साध्य 
केले. दनवातात कायस करणाऱ्या वणसपटमापीची रचना त्यानी साध्य केली. या दनवात वणसपटमापीमध्ये सवसच्या 
सवस वणसपटमापी, फोटोग्रादफक काच आदण क्दकरण नदलकेतल्या ॲन्टीकॅथोडपासून दनघणारे क्दकरण जवळ 
जवळ संपूणस दनवातात रािण्याची व्यवस्था िोती. क्दकरणाचंा पदरणाम फोटोग्रादफक काचेवर दटपून घेण्यासाठी 
क्दकरण पाच दमदनटापयंत फोटोग्रादफक काचेवर पाडाव ेलागत. क्दकरण नदलकात सुधारणा केल्यामुळे पाच 
दमदनटािून खूप कमी काळ परुू लागला. वणसपटमापीमध्ये सुधारणा केल्यावर, मोस्लेने शोधून काढलेल्या k∝ व 
kβ या दोन रेिा प्रत्येकी दोन दोन रेिाचं्या दमळून झालेल्या आिेत असे ददसून आले. वणसपटरेिाचं्या L 
मादलकेमध्ये मोस्लेला फक्त चार पाचच रेिा दमळाल्या िोत्या. दसगबानला त्याच मादलकेमध्ये त्यािून दकतीतरी 
जास्त रेिा दमळाल्या. कािी मूलतववाचं्या बाबतीत तर त्याला त्या चार पाच रेिा  वजी अठ्ठावीस रेिा दमळाल्या. 
मूलतववाचं्या क्दकरणवणसपटातील K व L रेिामादलकाचंा पद्धतशीर व पदरपूणस अभ्यास करून, त्या मादलकेतील 
रेिाशी संबधंीत तरंगलाबंी त्याने जास्तीत जास्त अचूकतेने मोजल्या.   क लक् भागात एक भाग संभाव्य चकू 
इतकी अचकूता त्याने आपल्या मापनात आणली साधारणपणे जास्त अणुभार असलेल्या मूलतववाचं्या 
क्दकरणवणसपटात, रेिाचंी   क दतसरी मादलका दमळते असे त्यास आढळून आले. या दतसऱ्या मादलकेस त्याने 
M मादलका असे नाव ठेवले. सवात जास्त वजनदार मलूतववाचं्या क्दकरणवणसपटात रेिाचंी चवथी प्रकवा N 
मादलका दमळते असे त्याला आढळले. सवात जास्त वजनदार अशा थोरीयम व युरॅदनयम या दोन मूलतववाचं्या 
क्दकरणवणसपटात पाचवी O मादलका आढळते असेिी त्याने शोधून काढले. अनेक प्रयोगातून दमळवलेल्या 
मादितीपेक्ा, त्या मादितीचा त्याने बोर उपपत्तीच्या आधारे लावलेला अथस जास्त मिववाचा आिे. तो अथस 
समजावनू घेण्यासाठी, आपल्याला त्याच्या नोबेल व्याख्यानाकडे वळले पादिजे. मळू व्याख्यान स्वीडीश भािेत 
ददलेले असून त्या व्याख्यानातील कािी संबदंधत भागाचा अनुवाद येथे ददला आिे. 

 
“आताच मी सादंगतलेल्या दवदवध दवियामध्ये क्दकरणाचंा अभ्यास अत्यतं अुपयुक्त आिे. म्िणून त्या 

दवियाचा अभ्यास करणे अवश्य आिे. इतकेच नािी तर क्दकरणाचं्या अभ्यासाने अणूंच्या अंतभागासंबधंी 
मादिती दमळते. यासाठी तरी तो अभ्यास केलाच पादिजे. या दवदशष्ठ अणुरचना दवियात, आपल्याला जी 
मादिती दमळते ती क्दकरणभािेत उच्चारलेली असते. ती सवस मादिती समजावनू घ्यायची असल्यास, आपल्याला 
प्रथमतः क्दकरणभािा दशकायला पादिजे.  

 
क्दकरणभािा िी दवदु्यतचुबंकीय तरंगाचंी भािा आिे. आपण ज्या पाितो, दटपतो आदण दटपून 

घेतल्यावर ज्याचं्या अथस लावतो त्या गोष्टी मुख्यत्व ेकरून दवदु्यतचुंबकीय दवदकरणाचंी तरंगलाबंी व तीव्रता या 
िोत. आपण   खादा दवदशष्ट अणू दवचारात घेतला तर त्या अणूवर पडणाऱ्या तरंगलाबंीशी संबधंीत अशी कािी 
ठरादवक दनबंधन असलेली तरंगप्रणाली त्या अणुमधून उत्सर्लजत िोते असे आपल्याला अनुभवाने कळून येते. 
अणूमधून उत्सर्लजत िोणाऱ्या तरंगलाबंीचा त्या अणूवर कायस करणाऱ्या रासायदनक प्रकवा कादयक बळाशी 
कािीिी संबधं असत नािी, आदण अणूमधून उत्सर्लजत िोणारी तरंगप्रणाली फक्त अणूच्या बलके्त्रावरून ठरत 
असते. 
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तेव्िा आवतसनसारणीतील ब्याण्णव मूलतववातून उत्सर्लजत िोणाऱ्या तरंगलाबंींचे मापन व त्या मापनाचे 
पृथक्करण या गोष्टी आपण प्रथमतः केल्या पादिजेत. 

 
सवससाधारण प्रकाशशास्त्रातील कािी वणसपटात वगेवगेळ्या तरंगलाबंीच्या िजारो रेिा असतात. या 

रेिामध्ये कािी तरी प्राथदमक स्वरूपाची क्रमबद्धता आणणे अजूनिी शक्य िोत नािी. परंतु अणतूून उत्सर्लजत 
िोणाऱ्या क्दकरणाचं्या बाबतीत दनसगाने मोठ्या उदारतेने जास्त साधेपणा दाखवला आिे. प्रत्येक अणूतून 
उत्सर्लजत िोणारी तरंगप्रणाली फारशी जदटल नसते. इतकेच नािी तर दनरदनराळ्या अणुतून उत्सर्लजत 
िोणाऱ्या तरंगप्रणाली आपआपसात उत्तम प्रकारची अनुरुपता दाखवतात. सवससाधारण प्रकाशशास्त्रात अशा 
प्रकारची अनुरूपता मेन्डेलीफच्या आवतसनसारणीतील उभ्या स्तंभात असणाऱ्या मूलतववामध्ये ददसून येते. पण 
अणूतून उत्सर्लजत िोणाऱ्या क्दकरणप्रणालीची अनुरुपता सवस मूलतववाचं्या बाबतीत ददसून येते. मेन्डेलीफच्या 
आवतसनसारणीतील पदिल्या उभ्या स्तंभातील मलूतववाचं्या म्िणजे अल्कली धातंूच्या वणसपटरेिाशी 
सवससाधारण क्दकरणवणसपटरेिाचें ददसून येणारे साम्य िी   क दवशिे नमूद करण्यासारखी गोष्ट आिे. याचे 
दनदशसन करण्यासाठी, अणतूून उत्सर्लजत िोणाऱ्या तरंगप्रणालीपासून तयार केलेल्या उजेच्या रेखाकृतीबद्दल 
थोडेसे बोलले पादिजे. 

 
  का कोणत्यािी दवदवदक्त क्णी, अणू अशा कािी व्स्थतीमध्ये आिे की त्यावळेी त्याची ऊजा E1 आिे 

असे समजू या. त्याक्णी अणमूध्ये कािी तरी बदल घडून, त्याची ऊजा कमी िोऊन E0 िोते असे समजल्यास, 
या बदलामुळे (E1 − E0) इतकी ऊजा मुक्तावस्थेत येते. 

 
दवचारासाठी घेतलेल्या अणूचे वैदशष्ट्ठ्य असणाऱ्या तरंगप्रणालीतील तरंगाचं्या रूपाने िी ऊजा 

उत्सर्लजत िोईल, अशी बोरच्या कल्पनेसारखी आपण कल्पना करू या. उत्सर्लजत झालेल्या तरंगाचंी तरंगलाबंी 
λ व संबंदधत वारंवारता V (नु) या दचन्िानी दाखवता येईल. तरंगलाबंी व वारंवारता या मधला संबधं V = I/ λ 
या समीकरणाने दाखवता येतो. 

 
आइन्स्टाइन-बोर सूत्राप्रमाणे उत्सर्लजत झालेल्या तरंगाचंी V, िी वारंवारता आदण अणतूून मुक्तावस्थेत 

आलेली ऊजा या मधला संबधं  
 

V, = E1 – E2 या समीकरणाने दाखवता येतो. यात h िा प्लँक व्स्थराकं आिे. h 
 

आता यानंतर असे समजू या, की अशाच प्रकारच्या बदलामुळे अणूची E2 िी ऊजा कमी िोऊन E0 िोते 
आदण त्या बदलामुळे V2 वारंवारतेच्या तरंगाचे उत्सजसन िोते. तसे झाल्यास 

 

V2 = E2 – E0  
h  

 



 

अनुक्रमणिका 

अशाच प्रकारे दवचार करीत गेल्यास,  
 

V3 = E3 – E0 असे आदण यासारखी इतर समीकरणे दमळतील. H 
 

क्दकरणवणसपटात दमळालेल्या रेिाचंी तरंगलाबंी मोजत गेल्यास V1 V इत्यादींची मूल्ये प्रायोदगकरीत्या 
ठरवता येतील.  

 
प्रायोदगक रीत्या मोजलेल्या तरंगलाबंीचे पृथक्करण करुन, एकाच मादलकेत बसणाऱ्या वारंवारता 

दनवडाव्या लागतात. दृश्य प्रकाशवणसपट रेिाचं्या बाबतीत अशा   का मादलकेत बसदवता येणाऱ्या वारंवारता 
दनवडण्याच्या कामात प्रो. जे. आर . राइडबगस यशस्वी झाले व त्याचें ते संशोधन इतराना मूलभतू स्वरुपाचे व 
मागसदशसक ठरले.  

 
  काच मादलकेत असणाऱ्या वारंवारतेची मूल्ये   का सवससाधारण सूत्रात राइडबगसनी माडंली. त्यानंतर 

प्रत्येक मलूतववाच्या वणसपटातील रेिाचं्या तरंगलाबंीवरुन दमळालेल्या वारंवारताचें त्याच सूत्राने माडंता येईल 
असे दनरदनराळे गट त्याने केले. अल्कली धातंूच्या वणसपटातील रेिात त्याला वगेवगेळ्या प्रकारच्या तीन 
मादलका दमळाल्या. त्या मादलकाना त्याने दप्रव्न्सपल, शापस आदण दडफ्युज दद्वतीयक अशी नाव े ददली. 
वणसपटरेिासंबधी अदधक सशंोधन झाल्यानंतर, या तीन मादलकामध्ये चवथ्या बगसमन मादलकेची भर पडली. 
सध्या या बगसमन मादलकेला फंडामेन्टल मदलका असे म्िणतात.  

 
मादित असलेल्या v च्या मूल्याला आइन्स्टाइनबोर सूत्र लावनू, आपल्याला चार उजा मादलकाचंी मूल्ये 

काढता येतात. िी चार प्रकारची मूल्ये पुढील आकृतीत दाखवली आिेत. 
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आकृिी – 21 

[अल्कली अिुच्या उजा- पािळ्या, ििटपर्ािील िेिा देिािी काही संक्रमिे. सोपी केलेली आकृिी त्याबिोबि 
आकृिी २७ ही पाहा] 

 
आकृतीतील   खाद्या प्रबदूची आद्याच्या आठव्या रेिेपासून असलेली उंची त्या व्स्थतीत असणाऱ्या 

अणूच्या ऊजेचे मूल्य दाखवते. चार मादलका चार अुभ्या रेिानी दाखवल्या असून, त्या मादलकाचं्या 
आद्याक्रावरून S, P, D, F, अशी चार नाव ेत्याना ददली आिेत.  

 
या ऊजा मादलकाकडून आपण पुन्िा एकदा 
 

V, = E₁ – E₀  
h  

 
या सूत्राकडे प्रकवा वारंवारता मादलकाकडे येऊ शकतो, ते कसे ते आकृतीत दतरप्या रेिानी दाखवले 

आिे.  
 

_____ 
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आता आपण दृश्य प्रकाश वणसपटा  वजी क्दकरण वणसपट दवचारात घेऊ. या क्दकरण वणसपटापासून 
दमळालेल्या मादितीचा   कंदरीत दवचार करता असे ददसते की सवस मलूतववाचें क्दकरणवणसपट दृश्य 
प्रकाशवणसपटाचं्या बाबतीत वापरलेल्या ऊजाआकृतीसारख्या ऊजा आकृतीने दाखवता येतात.   स. पी. डी. 
  फ् मादलकाशी संबधंीत ऊजा पातळ्याखेरीज (या आकृतीत अुभ्या रेिानी दाखवल्या आिेत.)   का 
ऊजापातळीतून दुसऱ्या ऊजापातळीत िोणारे बदल त्या ऊजापातळ्यानंा जोडणाऱ्या रेिानंी दाखवले आिेत. 
या बदलामुळे वणसपटात रेिा ददसून येतात. आकृतीत रेिेची संबंदधत सुरवातीची ऊजापातळी व बदल 
झाल्यानंतर सरते शवेटी झालेली ऊजापातळी दाखवली आिे. या आकृतीचे नीट परीक्ण केल्यास दृश्य 
वणसपटातील प्रप्रदसपल मादलकेशी क्दकरश वणसपटातील ‘के’ मादलकेचा संबधं आिे, प्रकवा दनराळ्या शब्दात या 
दोन्िी मादलका परस्परासारख्या आिेत. क्दकरण वणसपटातील ‘  ल ’ मादलकेतील रेिा मात्र दृश्य 
प्रकाशवणसपटातील दद्वतीयक मादलकेतील रेिा आदण दप्रव्न्सपल मादलकेतील कािी रेिा दमळून झालेल्या 
आिेत. 

 
क्दकरण ऊजा आकृती अशा प्रकारे माडंल्याने अल्कली धातंूच्या बाबतीत लागू पडणारे 

(Combination) तवव तसेच्या तसे क्दकरणवणसपटातील रेिानंा लावता येते िे स्पष्ट िोते. दोन्िी वणसपटाचं्या 
बाबतीत शजेारी शजेारी असणाऱ्या उभ्या रेिानंी दाखवलेल्या ऊजापातळ्यामध्ये बदल िोत असतात.   काच 
ऊजापातळीत ऊजापातळी बदल िोत नािीत. िोणारे बदल दोन ऊजापातळ्याना जोडणाऱ्या दतरप्या रेिानी 
दाखवले आिेत. 

 
दसगबानने यानंतरिी वणसपटदवियक संशोधन उप्साला दवद्यापीठात चालू ठेवले. (वणसपटातील) 

क्दकरण व नीलातीत दकरण यामधल्या वणसपटातील भागात मोडणाऱ्या रेिासंबधंी त्याने संशोधन केले. 
दत्रपाश्वसकाचेने प्रकवा लोलकाने क्दकरणाचें वक्रीभवन घडवनू आणता येईल असा शास्त्रज्ञाचंा कयास िोता. तो 
कयास खरा की खोटा िे पािण्यासाठी त्याचे प्रयोग चालू िोते. क्दकरणाचें दत्रपाश्वस काचेमुळे वक्रीभवन करता 
येते याचा दसगबानने १९२४ मध्ये शोध लावला. मोठा कोन असणारी दत्रपाश्वसकाच वापरल्यास आदण दतच्या 
पायाजवळच्या पृष्ठभागावर अत्यंत दनरंुद क्दकरण शलाका त्या पृष्ठभागास चाटून जाईल प्रकवा दनसटता स्पशस 
करून जाईल अशा तऱ्िेने धाडल्यास क्दकरणाचें वक्रीभवन िोते. आदण क्दकरणाचं्या ‘के’ मादलकेतील चार रेिा 
फोटोग्रादफक काचेवर स्पष्ठपण दमळतात असे दसगबानने दसद्ध केले. 

 
संशोर्नाचे  पणििाम 

 
दसगबानच्या संशोधनाचे मिवव दकती आिे ते मुद्दाम सागंण्याची जरूर नािी. त्याने दलदिलेले 

‘स्पेक्रॉस्कोपी डेर रॉन्टजेन स्रािलेन’ प्रकवा ‘क्दकरणवणसपटशास्त्र’ या पुस्तकाचा इंग्रजी अनुवाद अुपलब्ध 
असून ते पुस्तक क्दकरणवणसपटशास्त्रावरील   क अदधकारी वाणीने मादिती देणारे पुस्तक आिे. ज्या ज्या वळेी 
क्दकरणाच्या तरंगलाबंी देण्याचा प्रश्न येतो, त्या त्या वळेी दसगबानने ददलेल्या तरंगलाबंीच अदधकृत व प्रमाण 
मानण्यात येतात. 

_____ 
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१९२५ 
 

जेम्स फँ्रक 
 

(१८८२ – १९६४) 
 

गुस्िाि हर्टझ 
 

(१८८७ –       ) 
 

“ऋिकि ि अिू पिस्पिािि आदळण्याणिियीचे णनयम शोरू्न काढण्याबद्दल पाणििोणिक” 
 

चदरत्र 
 

फँ्रक 
 
िॅम्बगस या जमसन शिरामध्ये २६ ऑगस्ट १८८२ रोजी जेम्स फँ्रकचा जन्म झाला. िॅम्बगसमधील दवल्िेल्म 

दजम्नॅदशयमचा अभ्यासक्रम पुरा केल्यानंतर, िायडेलबगस दवद्यापीठात त्याने रसायनशास्त्राचा अभ्यास केला. 
यानंतर त्याने बर्ललन दवद्यापीठात वारबगस व डरूड याचं्या मागसदशसनाखाली भौदतकीशास्त्रात संशोधन करुन 
१९०६ मध्ये पी  च्.डी. पदवी संपादन केली. फँ्रकफुटस दवद्यापीठात कािी ददवस अध्यापनकायस केल्यानंतर, तो 
बर्ललनला परतला. सुरवातीस प्रो. रुबेन्स याचंा सिाय्यक म्िणून कािी ददवस काम केल्यानंतर १९११ मध्ये 
त्यास भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमण्यात आले. 

 
पदिले मिायुद्ध १९१९ मध्ये संपल्यानंतर भौदतकी-रसायनंशास्त्राच्या खास अभ्यासासाठी बर्ललनडालेम 

येथे स्थापन केलेल्या कैसर दवल्िेल्म इंव्स्टयूूटटमध्ये त्यास नेमणूक दमळाली. त्यावळेी त्या इव्न्स्टयूूटटचे 
संचलन प्रो. दफ्रट झ िावर याचं्याकडे िोते व त्यास रसायनशास्त्रातील संशोधनाबद्दल १९१८ सालचे नोबले 
पादरतोदिक दमळाले िोते. १९२० मध्ये फँ्रकला गॉदटन्जेन दवद्यापीठात प्रायोदगक भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक व 
त्या दवद्यापीठाच्या भौदतकीशास्त्र इव्न्स्टयूूटटचा संचालक नेमले. १९३५ मध्ये अमेदरकेतील जॉन्स िॉपदकन्स 
दवद्यापीठात भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणनू त्याची नेमणूक झाली व तेव्िापासून तो अमेदरकेत रािू लागला. 
१९३८ मध्ये दशकागो दवद्यापीठाने त्यास भौदतकी रसायनशास्त्र दवभागाचा प्रमूख नेमले. त्यानंतर त्याने 
अमेदरकेचे नागदरकत्व स्वीकारले. 
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जेम्स फँ्रक गुस्िाि हर्टझ 

  

  
णजआं पेणिन ऑथटि हॉली कॉम्टन 

 
२१ मे १९६४ रोजी त्यास ८२ व्या विी गॉदटन्जेन येथे मृत्यू आला. 

 
गुस्िाि हर्टझ 

 
िॅम्बगस या जमसन शिरात २२ जुलै १८८७ रोजी गुस्ताव िटसझचा जन्म झाला. िॅम्बगसमधील रील 

दजम्नॅदशयमचा अभ्यासक्रम पुरा केल्यानंतर, १९०६ ते १९११ या विात त्याने गॉदटन्जेन, म्युदनक व बर्ललन या 
दवद्यापीठात भौदतकीशास्त्राचा अभ्यास केला. कार  बॉदनक ॲदसडच्या रक्तपूवस प्रकाशाच्या शोिण वणसपटावर 
संशोधन गं्रथ दलिून, त्याने बर्ललन दवद्यापीठाची पीएच्. डी. पदवी संपादन केली. 
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१९१३ मध्ये बर्ललन दवद्यापीठाच्या भौदतकीशास्त्रशाखेत त्यास सिाय्यक अध्यापक नेमण्यात आले. जमसन 
नागरीक या नात्याने त्याने मिायुद्ध सुरू झाल्यानंतर जमसन सैन्यात नाव नोंदवले व युद्धकायात भाग घेतला. 
मिायुद्धाच्या सुरवातीसच जखमी झाल्याने त्याला बराच काळ िॉव्स्पटलमध्ये रािाव ेलागले. िॉव्स्पटलमधून 
बािेर पडल्यानंतर १९१७ त्याने बर्ललन दवद्यापीठात अध्यापन कायास सुरवात केली. त्यानंतर १९२० ते १९२५ 
िी पाच वि,े त्याने िॉलंडमधील आइन्डिोवने येथे दफदलप्स कंपनीच्या कारखान्यात संशोधक म्िणनू कायस 
केले. १९२५ च्या ऑक्टोबर मदिन्यात िॅले दवद्यापीठाच्या भौदतकीशास्त्र दवभागाचा प्रमुख व भौदतकीशास्त्र 
इव्न्स्टयूूटटचा संचालक अशी दुिेरी नेमणूक त्यास दमळाली. तीन वि ेत्या दवद्यापीठात काम केल्यानंतर १९२८ 
मध्ये त्यास बर्ललन शालसटनबगसमधील टेव्क्नकल (तादंत्रक) दवद्यापीठात भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमण्यात 
आले. िे काम त्याने जेमतेम सिा वि ेकेले. त्याच सुमारास जमसनीमध्ये नाझी पक्ाचा उदय झाला व, त्या पक्ाने 
जमसनीतील सत्ताकेन्दे्र िस्तगत करायला सुरवात केली. नाझी पक्ाचे राजकीय ज्यूवशंदवरोधी धोरण पटत 
नसल्यामुळे त्याने प्राध्यापकीय कामाचा राजीनामा ददला व सीमेन्स कंपनीच्या दोन क्रमांकाच्या प्रयोगशाळेच्या 
संचालकपदाचे काम पत्करले. िे काम त्याने दुसरे मिायुद्ध संपेपयंत संभाळले. १९४५ मध्ये रदशयन सैन्य 
बर्ललनमध्ये दशरले व बर्ललनचा पाडाव झाला. त्यावळेी िटसझ बर्ललनमध्येच िोता. पण तो रदशयन सैन्याच्या िाती 
सापडला की त्यावर कािी वगेळे प्रसंग गुदरले याची नक्की मादिती दमळत नािी. मिायुद्धानंतर प्रदसद्ध झालेल्या 
कािी वतसमानपत्री मादितीप्रमाणे त्याने मिायुद्धानंतर रदशयाच्या कॉकेशस प्रातंातील अणु संशोधन केन्द्रात 
संशोधनकायस करण्यास सुरवात केली. यानंतरचे त्याचे आयुष्ट्य ‘लोखंडी पडद्याआड गेल्याने, त्याच्या उत्तर 
आयुष्ट्याबद्दल दवश्वसनीय मादिती नािी.’ 

 
पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 

 
प्रकाशीय दवदु्यत पदरणामादवियीच्या (फोटो इलेव्क्रक इफेक्ट दवियीच्या) लेनाडसच्या संशोधनाची 

मादिती देताना, धातूवर नीलातीत दकरण पडल्यावर त्यातून बािेर पडणारे ऋणकण त्याचं्या मागात ठेवलेल्या 
धातंुच्या चकतीपयसन्त पोचू नयेत यासाठी त्या चकतीवर ऋणदवदु्यतभार ठेवण्याची क्लृप्ती लेनाडसने वापरली 
असे आम्िी सादंगतले आिे. या क्लृप्तीचा उपयोग करून, वायूमधून ऋणकण धाडून, त्याचे आयनीकरण 
करण्यादवियी त्याने मिववाचे संशोधन सुरू केले. ऋणकणाचं्या सिाय्याने वायूचे आयनीकरण करायचे 
असल्यास ऋणकणाना कािी तरी कमीत कमी वगे असला पादिजे असे लेनाडसने दाखदवले. त्याने त्यासाठी 
वापरलेले उपकरण पुढील आकृतीत दाखवले आिे. दवजेने तापवलेल्या z या धातूच्या तारेतून बािेर पडणाऱ्या 
कमी वगेाच्या ऋणकणाना वगे देऊन, ते G या धनदवदु्यत भारवािी धातूच्या जाळीवर सोडण्यात आले. Z व G 
या दोिोतील अंतर इतके अल्प िोते की Z मधून बािेर पडलेले बिुतेक सवस ऋणकण, वायूच्या रेणूना मुळी सुद्धा 
न टकरावता धातूच्या जाळीपयंत पोचत िोते. त्यामुळे त्या ऋणकणाचंा वगे धातूच्या चकतीचे दवदु्यतदवभव V0 व 
धातूच्या तारेचे दवदु्यतदवभव V2 याचं्यामधील फरकावर (V0−V2, यावर अवलंबून रािणार, आदण त्याचंी गदतज 
ऊजा (V0−V2) e इतकी असणार. यात e िा ऋणकणाचा दवदु्यतभार िोय. धातूच्या जाळीतून बािेर पडल्यावर 
ऋणकण GE या बऱ्याच मोठ्या जागेत येतात. या जागेत ते आल्यानंतर त्यांच्या वायुरेणूबरोबर टकरी िोऊन, 
वायूंचे आयनीकरण िोते, आयनीकरणाने दनमाण झालेला   क धन आयन आकृतीत प्रटबाशजेारी + दचन्ि 
देऊन दाखवला आिे. 
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आकृिी – 22 

क्राणंिक णिभि मोजण्याची प्लेनाडटची पद्धि. 
 

िे धन आयन ऋणदवदु्यतभारवािी धातूच्या पट्टीकडे आकर्लिले जातात. ऋणकण E पट्टीपयंत पोचनू, 
त्यानी धन आयनाचं्या दवरुद्ध कायस करू नये यासाठी G आदण E यामधला दवदु्यतदवभव G आदण Z यामधील 
दवदु्यतदवभव फरकािून जास्त करतात. त्यामुळे जे ऋणकण वायुरेणूवर आदळले नसतात अशा ऋणकणाचंा 
वगे GE दवदु्यतके्त्रामुळे कमी िोतो. E या पट्टीवर पोचायच्या अगोदर ते थाबंतात व पुढे जाण्याऐवजी ते धातूच्या 
जाळीकडे परततात. धातूच्या जाळीचे दवदु्यतदवभव अस्ते अस्ते वाढवीत, वायुरेणचेू आयनीकरण करण्यासाठी 
व E ला जोडलेला दवदु्यतमापी घनदवदु्यतभार दाखदवण्यासाठी ऋणकणास अवश्य ती ऊजा असण्यासाठी 
कमीतकमी दकती दवदु्यतदवभव ठेवले पादिजे ते लेनाडसने शोधून काढले. ऋणकणाचा भार m असला व G ला 
पोचेपयंत v िा वगे असल्यास ऋणकणाची ऊजा ½mv² असते. म्िणजे ½mv² िी ऋणकणाचंी ऊजा 
असण्यासाठी (V0−V2) दकती असायला पादिजे िे लेनाडसने शोधून काढले. वायुरेणूंचे आयनीकरण सुरू 
करण्यासाठी, V0 व V2 यामध्ये ठेवाव ेलागणाऱ्या दवदु्यतदवभव फरकास त्याने आयनीकरण दवभव असे नाव 
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ददले. िायड्रोजन, नायरोजन व ऑव्क्सजन या वायूचें आयनीकरण दवभव साधारणपणे ११ व्िोल्ट असते असे 
लेनाडसने शोधून काढले.  

 
अणूवर ऋणकण आदळल्यानंतर, अणूच्या ऊजेत काय फरक िोतो िे शोधून काढण्यासाठी, फँ्रक व 

िटसझ यानी लेनाडसच्या पद्धतीत थोडासा सोयीस्कर फरक करून, ती पद्धत वापरली. पादरतोदिकाचा स्वीकार 
केल्यानंतर दोघािी संशोधकानी ददलेल्या व्याख्यानात त्यानी केलेल्या संशोधनाचे पूणस वणसन आिे. मूळ 
व्याख्याने जमसन भािेत आिेत. प्रथमतः फँ्रकच्या व्याख्यानाचा अनुवाद ददला आिे. 

 
“कािी ठरादवक गदतज ऊजा असलेला ऋणकण   काद्या अणूवर आदळल्यास, त्याच्या ऊजेत फरक 

न पडता, त्या ऋणकणाच्या गतीला अणुकडून वगेळी ददशा दमळेल. प्रकवा तो मूळपेक्ा वगेळ्या ददशनेे जाऊ 
लागेल. रबराचा चेंडू प्रभतीवर आपटल्यावर तो जसा वगेळ्या ददशनेे परत येतो त्यासारखाच िा प्रकार 
असायला पादिजे. ऋणकणाचे अणूवर आपटणे वगेवगेळ्या प्रकारे अभ्यासण्यासारख आिे.  

 
अणूवर   कदाच आदळून, ऋणकण जाण्याच्या ददशनेे घडून आलेल्या बदलाचा दवचार करीत न 

बसता, ऋणकण अणूवर पुन्िा पुन्िा आदळून दर वळेी ऋणकणाची ऊजा थोडी थोडी कमी िोत जाते. अशा 
प्रकारच्या प्रयोगाचा मी प्रथमतः दवचार करणार आिे. त्यासाठी खालील आकृतीत दाखवलेली प्रयोगाची 
माडंणी मी करीन.  

 

 
आकृिी क्रमाकं – 23 

ऋि किाचं्या उजा णििििाचा शोर् घेण्याची फँ्रक ि हर्टझ याचंी पद्धि 
 

या G िे ऋणकण उत्पादन केन्द्र आिे. टंगस्टनच्या अगदी बारीक तारेतून दवदु्यतप्रवाि जाऊ देऊन, 
ती लालभडक िोईपयंन्त तापदवल्यास तीमधून ऋणकण बािेर पडू लागतात. तापवलेल्या टंग्स्टन तारेमधून 
ऋणकणदनर्लमती िोते िे सध्याच्या ददवसात समजावनू द्यायला पादिजे असे नािी. तप्त टंग्स्टन तारेपासून कािी 
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सेन्टीमीटर अंतरावर N िा जाळीदार धातू इलेक्रोड आिे. दवदु्यतघटातून दवदु्यतप्रवाि घेऊन, जाळीदार धातू 
इलेक्रोडला धनदवद्यतूभार ददला तर टंग्स्टन तारेमधून बािेर पडणारे ऋणकण जाळीदार धातु इलेक्रोडकडे 
आकर्लिले जातील व त्याचंा वगे वाढत जाईल. G व N यामध्ये वायु नसल्यास, ऋणकणाचंी गदतज ऊजा दकती 
असेल याचे समीकरण आपल्याला माडंता येते. G व N या मधल्या जागेतून कोणत्यािी अणूवर न आदळता 
ऋणकण N पयंत पोचतात असे गृिीत धरल्यास िे समीकरण ½mv² = eVअसे आिे. या समीकरणात ½mv² 
िी प्रत्येक ऋणकणाची गदतज ऊजा आिे. e िा ऋणकणावरचा दवदु्यतभार आिे व V िा कायसकारी दवदु्यतदवभव 
फरक आिे. दवदु्यतदवभव फरक व्िोल्टमध्ये मोजल्यास व दवदु्यतदवभव फरक १० व्िोल्ट असल्यास ऋणकणाची 
ऊजा १०⁻¹¹ अगस असायला पादिजे असे उत्तर येते. 

 
क् व्िोल्ट इलेक्रॉन िा वाक प्रचार सध्या वापरात आिे. यात इलेक्रॉनला प्रकवा ऋणकणाला ज्यामुळे 

वाढता वगे प्राप्त िोतो, ते क् व्िोल्ट िे ऋणकणाचं्या ऊजेचे माप आिे. याच वाक प्रचाराचा वापर करायचा 
असल्यास, क् व्िोल्ट िा G व N यामधील दवदु्यतदवभव फरक आिे. N या धातूच्या जाळीपयसत्न ऋणकण 
आल्यानंतर कािी ऋणकण अडदवले जातात व न अडदवले गेलेले ऋणकण जाळीतून पलीकडे जातात. 
जाळीतून पलीकडे गेलेल्या ऋणकणाना N व P यामधल्या जागेमध्ये अडवायला कािी अडथळा नसल्यास, ते 
ऋणकण P इलेक्रोडपयंत जाऊन पोचतात व त्यामुळे ऋणदवदु्यतप्रवाि सुरू िोतो. P   लेक्रोडला 
गलॅ्व्िॅनोमापी जोडला असल्यास दवदु्यतप्रवाि सुरू झाल्याचे गलॅ्व्िॅनोमापीवर समजते. N व P यामध्ये दवदु्यतके्त्र 
दनमाण करून, धातूच्या जाळीतून पलीकडे जाणाऱ्या ऋणकणाचंी ऊजा कोणत्या प्रकारे दनरदनराळ्या 
ऋणकणात दवभागली आिे िे आपल्याला शोधता येते. उदािरणाथस धातूच्या जाळीशी काटकोन करणाऱ्या 
ददशनेे इलेक्रॉनची (ऋणकणांची) चार व्िोल्ट शलाका जात असेल तर N व P यामधील दवदु्यतदवभवफरकावर 
अवलंबून असणारा व गलॅ्व्िॅनोमापीने मोजला जाणार दवदु्यतप्रवाि, P चे व्िोल्टेज N च्या व्िोल्टेजिून चार 
व्िोल्टने कमी िोईपयंत व्स्थर रािाते. P चे व्िोल्टेज N च्या व्िोल्टेजिून चार व्िोल्टने कमी झाल्याबरोबर, 
गलॅ्व्िॅनोमापीतून जाणारा दवदु्यतप्रवाि   कदम शून्यावर येतो, कारण अशा वळेी P कडे येणाऱ्या ऋणकणानंा P 
मागे लोटू लागेल व ते सवस N कडे परततील.   लेक्रोडमधील जागेत आपण िेदलयमसारखा सुस्त वायू प्रकवा 
धातूचे बाष्ट्प सोडले तर G आदण N यामधील जागेतून जाताना ऋणकणाचं्या मागात वायचू्या अणूच्या प्रकवा 
धातूच्या अणूचंा अडथळा िोईल व त्या अणूवर आदळत आदळत ऋणकण पुढे जातील. N आदण P यामधील 
जागेतून जाताना ते कोठल्यािी अणूवर आदळणार नािीत असे िोण्याइतका वायचूा प्रकवा धातुबाष्ट्पाचा दाब 
ठेवला तर P इलेक्रोडपयंत पोचणाऱ्या ऋणकणाचंी ऊजा कोणत्याप्रकारे दवभागली गेली आिे याचा अभ्यास 
करता येतो व तसा तो केल्यास अणूवर आदळण्याने ऋणकणाच्या ऊजेत फरक पडला आिे का म्िणजे ती 
कमी झाली आिे का ते ठरवता येते. 

 
_____ 

 
ऋणकणाचंी ऊजा कोणत्या प्रकारे दवभागली गेली आिे. याचा अभ्यास केल्यावर असे आढळून आले 

की ऋणकणाना प्रवगे देणारे दवदु्यतदवभव पदिल्याइतकेच असल्यास म्िणजे त्यात फरक नसल्यास, 
दनवातामध्ये मंदगती ऋणकणाचंी गदतज ऊजा दजतकी असते दततकीच ऊजा अणुभाराचे   काव्ण्वत वाय ू
फारशा जास्त दाबाखाली नसल्यास त्या ऋणकणानंा प्राप्त िोत असते. 
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_____ 

 
  लेक्रोडमधल्या जागेतील वायू ज्यावळेी जास्त दाबाखाली असतात त्यावळेी वायूच्या अणूवर 

ऋणकण आदळण्याचे प्रकवा आपटण्याचे प्रकार बऱ्याच वळेा घडतात व अशा वळेीच ऋणकण अणूवर 
आदळण्याने त्याचं्या ऊजेत िोणारा फरक खळखता येतो. वायूच्या अणूवर ऋणकण आदळण्याचा प्रकार दकती 
वळेा िोईल याचे गदणत िटसझने नंतर माडंले. जास्त जास्त दाबाखाली, ऋणकणाचं्या ऊजेत िोणाऱ्या 
फरकाचं्या अभ्यासावरून त्या असे ठरदवले की िेदलमय अणूबरोबर ऋणकणाची टक्कर िोण्यापूवी ऋणकणाची 
जी ऊजा असते दतचा १·२ X १०⁻⁴ ते ३·० X १०⁻⁴ इतका भाग दर टकरीबरोबर ऋणकणाकडून िेदलमय 
अणूवर फक्त आदळला व इतर कािीिी प्रदक्रया झाली नािी तर ऋणकणाच्या मळू ऊजेपैकी २·९ X १०⁻⁴ 
इतकी ऊजा िेदलयम अणूकडे येते असे िटसझने ऋणकण व िेदलमय अणू याचं्या भाराच्या व वगेाच्या अभ्यासाने 
ठरवले. दर टकरीबरोबर मळू ऊजेच्या १·२ X १०⁻⁴ ते ३·० X १⁻⁴ इतकी ऊजा दुसऱ्या अणूकडे येत असल्याने 
अशा टकरीना इलॅव्स्टक प्रकवा प्रत्यास्थ टकरीमध्ये गणना करायला िरकत नािी. 

 
कमी गतीमान ऋणकणाचं्या बाबतीत प्रत्यास्थ टकरींचा दनयम जसा लावता येतो, तसा तो अती 

गतीमान ऋणकणाचं्या बाबतीत लावता येतो का? अथात नािी. वायुमधून दवदु्यतप्रवाि सोडवण्यादवियी 
केलेल्या प्रयोगावरून असे ददसते की कॅथोड दकरण अणवूर आदळल्यास ते अणू अनुदीप्तीमान िोतात. वगेळ्या 
शब्दात त्या अणूंचे आयनीकरण िोते. अशा वळेी अणूवर आदळणाऱ्या ऋणकणाचं्या ऊजेचे अणूमधील रूपातंर 
िोते. ऋणकणाचें अणूवरील आघात अप्रत्यास्थ असतात आदण ऋणकण आपली बरीचशी ऊजा गमावनू बसतो. 
त्यामुळे अणूचे आयनीकरण करण्यासाठी, ऋणकणाला कमीत कमी दकती गदतज ऊजा असली पादिजे िे 
गदणताने ठरदवता येते. ऋणकणाचंी िी गदतज ऊजा व्िोल्टमध्ये मोजयास त्या ऊजेला आयनीकरण दवभव 
प्रकवा आयोनायझेशन पोटेव्न्शयल म्िणतात. 

 
_____ 

 
दनवात पंप तंत्रामध्ये झालेल्या सुधारणाचंा पुरेपूर फायदा घेऊन, आम्िी लेनाडसचे प्रयोग पनु्िा करून 

पादिले. त्यावळेी आम्िाला दनरदनराळ्या वायूंच्या बाबतीत दवदशष्ट व संपूणसपणे दभन्न मूल्ये दमळाली. लेनाडसच्या 
प्रयोगामध्ये, तप्त धातूच्या तारेतून ऋणकण बािेर पडल्यावर त्याचं्यावर योग्य अशा दवदु्यतके्त्राचा पदरणाम 
घडवनू आणून त्याचंा वगे प्रथमतः वाढवला िोता. त्यानंतर ते ऋणकण धातूच्या जाळीतून बािेर मोकळ्या 
जागेत गेल्यानंतर, त्याचंी अणूबरोबर टक्कर िोत िोती. ऋणकण वगेाने पुढे जात असता, मापनयतें्र ज्या 
इलेक्रोडला जोडलेली असतात, तेथे ते वगेाने जाणारे ऋणकण पोचू नयेत यासाठी दवरूद्ध ददशनेे दवदु्यतके्त्र 
लेनाडसने वापरले िोते. परंतु ऋणकण अणूवर आदळण्याने अणचेू आयनीकरण झाले तर ज्या दवदु्यतके्त्रामुळे 
ऋणकण इलेक्रोडपयसन्त पोचू शकत नािीत तेच दवदु्यतके्त्र अणूपासून नव्याने तयार झालेले धन आयन ऋण 
इलेक्रोडकडे वगेाने पोचदवण्याचे कायस करते. म्िणून अणूचे आयनीकरण घडवनू आणील इतकी ऋणकणाचंी 
ऊजा असल्यास दवदु्यतप्रवाि सुरू झाल्याचे ददसते. 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रत्येक अणूच्या दवदशष्ट दचदकत्सक दवभवास, अणू व ऋणकण याचंा परस्परावर आघात झाल्यास, ते 
आघात अप्रत्यास्थ असतील असे अपेदक्त आिे. ते तसे अप्रत्यास्थ आिेत िे दसद्ध करण्याचे काम, प्रत्यास्थ 
आघाताचं्या बाबतीत वापरलेल्या उपकरणाने करता येते. ऋणकणाचंा वगे वाढदवणारे दवभव, दचदकत्स 
मूल्यापलीकडे वाढवले व ऋणकणऊजेची कशी वाटणी िोते िे पादिले तर असे समजून येते की ऋणकणाला 
दचदकत्सक वगे असल्यास, अशा श्रृणकणाचा अणूवर आघात झाल्याबरोबर त्याची सवस ऊजा अणूकडे जाते. पण 
ऋणकणाला दचदकत्सक गािून अदधक वगे असल्यास, ऋणकणाचा अणूवर अप्रत्यास्थ आघात झाल्यावरक 
याच्या दचदकत्सक वगेाशी संबंधीत   वढीच ऊजा अणला दमळते व बाकीची ऊजाव े गदतज ऊजेच्या रूपाने 
ऋणकणाकडे रािाते. ऋणकणाचा वगे वाढवणारे दवभव वाढवत गेल्यास ऋणकणाचा अणूवर आघात 
झाल्यावर दकती ऋणकणाना शून्यािून अदधक ऊजा असते त्याचंी संख्या ठरवायची व प्रवगे देणारे दवभव आदण 
शून्यािून अदधक ऊजा असलेल्या ऋणकणाची संख्या याचंा परस्परसंबंध काय आिे िे पािावयाचे   वढे काम 
आम्िाला कराव ेलागले. 

 
पाऱ्याच्या बाष्ट्पात दवदु्यतप्रवाि सोडल्यावर वाढत्या दवभवाप्रमाणे, शून्यािून अदधक ऊजा असलेल्या 

ऋणकणाचंी संख्या कशी वाढते िे सोबतच्या आकृतीत आलेखाने दाखवले आिे. या प्रयोगास ½ व्िोल्टिून 
जास्त ऊजा असलेल्या ऋणकणाचंी संख्या मोजली िोती. पाऱ्याच्या बाष्ट्पाच्या बाबतीत केलेल्या प्रयोगावरून 
असे ददसते की ऋणकणाचंा वगे वाढवणाऱ्या दवदु्यतदवभवात वाढ करीत गेल्यास, ऋणकण आदळण्याने सुरू 
िोणारंा ऋणकणप्रवाि वाढत जातो व दवदु्यतदवभव दचदकत्सक ऊजेइतके झाल्यास ऋणकणप्रवाि   कदम 
जवळ जवळ शून्यापयंत खाली येतो. दचदकत्सक ऊजेिून जरासुद्धा कमी नािी की जास्त नािी इतकी ऊजा 
ऋणकणापासून दमळत असल्याने, दचदकत्सक ऊजेिून जास्त ऊजा ऋणकणाना असल्यास, वाढत्या 
दवदु्यतदवभवामुळे ऋणकणप्रवाि पुन्िा नव्यानें वाढू लागतो व ज्या ऋणकणाचंी ऊजा अध्या व्िोल्टिून जास्त 
असते त्याचं्या दचदकत्सक ऊजेपयसन्त दवदु्यतदवभव पोचल्यावर पुन्िा   कदा ऋणकणप्रवाि शून्याच्या जवळपास 
खाली येतो. दचदकत्सक ऊजेच्या गुणक प्रमाणात प्रकवा पूणस पटीत ऋणकणाचंी ऊजा ज्या ज्या वळेी असते, त्या 
त्या वळेी ऋणकणप्रवाि कमी िोत रिातो. ऋणकणाचंा वगे वाढदवणारे दवदु्यतदवभव आदण ऋणकणप्रवाि 
याचं्या आलेखावरून पाऱ्याच्या बाष्ट्पात दचदकत्सक ऊजा ४·९ व्िोल्ट आिे असे स्पष्ट ददसते. 
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आकृिी-24 

ऋिकि आघाि प्रयोगाचंा णनणििाथट ऋिकि प्रिाह त्िणिि णिभिाचे फल असा आलेख काढला आहे. 
 

आमचे िे संशोधन पुरे व्िायच्या सिा मदिने अगोदर अणुरचनेदवियीची नील्स बोरची उपपत्ती प्रदसद्ध 
झाली. नील्स बोरच्या उपपत्तीची आधारभतू तत्व ेव आमचे दनष्ट्किस याचंा कसा मेळ बसतो िे पिाण्यासारखे 
आिे. 

 
बोरच्या उपपत्तीप्रमाणे अणलूा कािी ठरादवक ऊजा अंतगसत ऊजेच्या रुपाने घेणे शक्य िोते. व त्यामुळे 

  का व्स्थर व्स्थतीतून दुसऱ्या व्स्थरव्स्थतीत अणू जाऊ शकतो. जर ऊजापुरवठा केल्यावर   का व्स्थर 
व्स्थतीतून दुसऱ्या जास्त ऊजेच्या उते्तदजत व्स्थर व्स्थतीत बदल झाला तर अणूने स्वीकारलेली दवदकरणाचं्या 
क्ाटंारूपाने hv = ऊजा या समीकरणाला धरून बािेर पडेल. जास्तीत जास्त तरंग लाबंीच्या शोिणरेिेची 
वारंवारता गुदणले प्लँकचा व्स्थराकं बरोबर ऊजा या समीकरणाने अणलूा प्रथम उते्तदजत व्स्थती प्राप्त 
िोण्यासाठी दकती ऊजा वापरली गेली ते समजते. बोरच्या उपपत्तीचे िे आधारतत्व आमच्या दनष्ट्किाशी पूणसपणे 
जुळते. कमी वगेवान ऋणकणाचं्या प्रत्यास्थ आघाताचं्या अभ्यासावरून असे ददसते की, या आघातामध्ये 
अंतगसत ऊजेच्या रूपाने अणऊुजेचा स्वीकार करीत नािी आदण सवात जास्त तरंगलाबंीची शोिणरेिा उते्तदजत 
िोण्यासाठी लागणारे ऊजा पदरमाण प्रकवा ऊजा क्ाटंम् पदिल्या दचदकत्सक ऊजा पातळीच्या समीकरणाने 
दमळते.” 

 
िटसझने यानंतर जमसन भािेत आपल्या संशोधनाची मादिती ददली. बोरच्या अणुरचनेदवियीच्या 

उपपत्तीच्या दृदष्टकोनातून त्याने जे प्रयोग केले, त्याचंी मादिती व मिवव त्याने आपल्या व्याख्यानात सादंगतले. 
त्या व्याख्यानाचा कािी भाग पुढे ददले आिे. 
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“ऋणकण आघाताचंा अभ्यास करण्याच्या पद्धतीने केलेल्या संशोधनाचे दनष्ट्किस बोरच्या 
अणुरचनेदवियीच्या उपपत्तीस प्रायोदगक पुरावा दमळवनू देण्याच्या दृष्टीने मिववाचे ठरले. प्रयोगावरून 
काढलेल्या दनष्ट्किांचा मी थोडक्यात आढावा घेणार आिे, आदण बोरच्या अणुरचनेदवियीच्या उपपत्तीच्या 
आधारे दवचार केल्यास, ज्या गोष्टी अपेदक्त आिेत त्या गोष्टी व माझे दनष्ट्किस दकती जुळते आिेत ते सागंणार 
आिे. 

 
दवदु्यतचुंबकीय दवदकरण आदण अणू याचं्यामध्ये ऊजेची देवघेव िोऊ शकते िे समजून आल्याने 

अदभजात भौदतकीशास्त्रात   क मिववाच्या दनष्ट्किस िाती आला. अणूमध्ये गती असलेले दवदु्यतभारवािी कण 
असायला पादिजेत. या दवदु्यत भारवािी कणाचं्या आंदोलनामुळे प्रकाशउत्सजसन िोते. त्याउलट प्रकाशशोिण 
झाल्यास, अणूवर पडणाऱ्या प्रकाशलिरीनी दनमाण िोणाऱ्या दवदु्यतके्त्रामुळे अणूतील दवदु्यतभारतवािी कणाचे 
आंदोलन िोत असते. अणूच्या वणसपटातील रेिा चुबंकीय के्त्रामुळे दुभगंतात व मुळच्या   का रेिेच्या जागी 
अनेक रेिा ददसू लागतात, या झीमन पदरणामाचे दववचेन करणाऱ्या लॉरेन्टझ उपपत्तीप्रमाणे, अणुतील गती 
ददलेले प्रकवा असलेले दवदु्यतभारवािी कण, वगेाने धावणारे ऋणकण असावते. िे वगेवान ऋणकण कॅथोड 
दकरण या नावाने आपल्याला ज्ञात आिेत. जर प्रत्येक प्रकारच्या अणूपासून वणसपटात   क प्रकवा त्यािून अदधक 
रेिा दमळत असतील तर वणसपटातील प्रत्येक रेिा देणारा, संबंदधत वारंवारतेचा ऋणकण अणूमध्ये असतो असे 
समजायला िरकत नव्िती. परंतु अणुपासून वणसपटात अनेक अक्रशः मोजायला कठीण जाते इतक्या अनंत 
रेिा दमळतात. या रेिा अणचू्या वणसपटात कोठेतरी व कशा तरी दवखुरल्या असतात असे नािी. त्या रेिाचं्या 
वारंवारतेत कािी ठरादवक दनयमबद्धता आढळते. पण ती दनयमबद्धता परंपरागत भौदतकीशास्त्रातील दनयमाचं्या 
आधारे चटकन सागंता येत नािी. या दठकाणी  बोरची अणुरचनेदवियीची उपपत्ती उपयोगी पडते. अणुरचना व 
प्रकाशउत्सजसन या प्रश्नाचंी उकल करण्यासाठी त्याने प्लँकची क्ाटंम उपपत्ती वापरली, व िे करताना त्या 
उपपत्तीस आणखी कािी भर टाकली. उष्ट्णताप्रारणाचा दनयम माडंताना बोर अशा दनष्ट्किाप्रत आला की 
प्रकाशाचे उत्सजसन व शोिण या प्रदक्रया अदभजात यंत्रशास्त्र व दवदु्यतगदतक शास्त्र यातील दनयमाना धरून िोत 
नािीत.   कवणस दवकरणाचें उत्सजसन व शोिण या प्रदक्रया त्या दवदकरणाचं्या वारंवारतेइतकी वारंवारता 
असलेल्या वैदु्यती ऑव्स्सलेटर (आंदोलक) कडूनच िोणे शक्य आिे िे प्लँकच्या उपपत्तीचे आधारतवव असले 
तरी या प्रदक्रयाशी संबधंीत ऊजेचे शोिण प्रकवा उत्सजसन कािी ठरादवक पूणस पदरमाणात प्रकवा क्ाटंामध्ये िोत 
असते असे प्लँकचे म्िणणे आिे. प्लँकच्या म्िणण्याप्रमाणे अशा क्ाटंमचे मल्य दवदकरणाच्या वारंवारतेच्या 
प्रमाणात असते. यातील प्रमाणववाचा व्स्थराकं, प्लँकचा व्स्थराकं म्िणनू खळखतात, व त्याचे मूल्य ६·५५ x 
१०⁻²⁷ अगस सेकंद असते. या व्स्थराकंाने प्लँकच्या व बोरच्या उपपत्तीत खूपच मिववाची कामदगरी बजावली 
आिे. रेिा वणसपटाच्या दनयमाचें स्पष्टीकरण द्यायचे असल्यास, दवदकरणाचे उत्सजसन व शोिण आंदोलन 
पावणाऱ्या ऋणकणामुळे िोत असते िी कल्पना सोडून देणे भाग आिे िे बोरने खळखले व प्रकाशतरंगाचंी 
वारंवारता व ऋणकण आंदोलनाचंी वारंवारता याचंा कािी संबधं आिे या कल्पनेचािी त्याने त्याग केला. त्या 
साध्या कल्पने  वजी उत्सर्लजत प्रकवा शोिण केलेल्या ऊजेचे क्ाटंा आदण दवदकरणाचंी वारंवारता यामध्ये 
मूलभतू परस्परसंबधं आिे असे धरून, त्याने अणुरचनेदवियीच्या उपपत्तीची तीन आधारतवव े माडंली. ती 
आधारतवव ेपुढे ददल्याप्रमाणे आिेत. 
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१) प्रत्येक अणलूा स्वतंत्र व्स्थरव्स्थतींच्या अनंत मादलका असणे शक्य आिे. यातील प्रत्येक 
व्स्थरव्स्थतीला अणूची अतंगसत ऊजा ठरादवक व स्वतंत्रपणे वगेळी असते. या व्स्थरव्स्थतीत अण ूअसल्यास, 
त्यामधून दवदकरणाचे उत्सजसन िोत नािी. 

 
२) अणू   का व्स्थरव्स्थतीतून दुसऱ्या व्स्थरव्स्थतीत गेला तर या बदलामुळे दवदकरण उत्सजसन प्रकवा 

दवदकरणशोिण िोत असते. जास्त ऊजा असलेल्या व्स्थतीतून, अणू कमी उजा असलेल्या व्स्थतीमध्ये आला 
तर दवदकरण उत्सजसन िोते. त्याउलट कमी ऊजा असलेल्या व्स्थतीतून अण ू जास्त ऊजा असलेल्या 
व्स्थतीमध्ये गेला तर दवदकरणाचें शोिण िोते. 

 
३) उत्सजसन झालेल्या प्रकवा शोिण झालेल्या दवदकरणाचंी वारंवारता 
 

hv = E2 – E1 
 

या समीकरणाने दमळते  .यात h िा प्लँकचा व्स्थराकं, v िी दवदकरणाचंी वारंवारता आदण E2 व E1 िी अणूच्या 
व्स्थरव्स्थती ऊजा आिेत .E1 – प्रथम व्स्थर व्स्थती ऊजा व E2 व्व्दतीय प्रकवा अदंतम व्स्थरव्स्थती ऊजा िोत . 

 
या तीन अधारतववाचं्या जोडीला इतर आधारतवव े नंतर माडंण्यात आली. अणूमध्ये ऋणकण 

अणुकेन्द्राभोवती कसा दफरतो िे या इतर आधारतववात सादंगतले आिे. धनदवदु्यतभार असलेल्या अणुगभस व 
त्या धनदवदु्यतभाराचे उदासीनीकरण करू शकतील इतके ऋणकण अणुगभाबािेरच्या जागेत त्याभोवती 
दफरतात असे अणुरचनेचे साधे व सोपे दचत्र रदरफोडसने माडंले िोते. त्या कल्पनेला धरूनच बोरने अणुरचनेचा 
तपशील माडंला आिे. दोन्िी अणुरचनेत फरक इतकाच की रदरफोडसने ऋणकणाचंी वगेवगेळ्या कक्ात 
दवभागणी केली नािी तर बोरने अणुगभाभोवतालचे ऋणकण दनरदनराळ्या कक्ात वाटून ददले आिेत, आदण 
त्यावरून अणचू्या व्स्थरव्स्थतीची कल्पना माडंली आिे. अणूला शक्य असलेल्या सवस व्स्थरव्स्थतीतून तो 
कोणत्या व्स्थरव्स्थतीत असावा िे त्याने व्स्थतीदवियक समीकरणावरून ठरदवले. यािी समीकरणात प्लँकच्या 
व्स्थराकंाचा प्रयोग केला आिे. 

 
अणूमधील ऋणकण कसे दफरत रािावते व त्यानी आपली कक्ा कशा बदलाव्या या दवियीचे दनयम िा 

बोरच्या उपपत्तीचा मुख्य भाग आिे. अणदुवियीची औव्ष्ट्णक व वैदु्यती मादिती गोळ केल्यावर, त्या मादितीवरून 
बोरच्या दनयमाचं्या आधारे राईडबगस व्स्थराकंाचे मूल्य ठरदवता येते. तसेच मलूतत्वाचे आवतसनसारणीत अमूकच 
स्थान का िे सागंता येते. ते कसे सागंता येते िे येथे दवस्तारपूवसक सादंगतले नािी तरी चालेल. ऋणकण 
आघातादवियीच्या प्रयोगात   क गोष्ट दवशिे मित्वाची आिे. वणसपटातील रेिामादलकाशी संबदंधत अशी अणूची 
व्स्थरव्स्थतीमादलका, असे दाखवते की अणू व ऋणकण यामध्ये असणारा बधं क्रमाक्रमाने कमजोर िोत जातो, 
व शवेटी ऋणकण अणूपासून संपूणसपणे दूर िोतो. त्याबरोबर असेिी ददसते की   कापाठोपाठ दुसरी व दुसरी 
पाठोपाठ दतसरी अशाक्रमाने येणाऱ्या अणूच्या व्स्थरव्स्थती ऊजातील फरक क्रमाक्रमाने कमी िोत जातो. 
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अणूंच्या वणसपटातील सवात सोपा वणसपट िायड्रोजनचा आिे. तो आपण प्रथमतः दवचारासाठी घेऊ. या 
वणसपटातील साऱ्या रेिाचंी वारंवारता पढेु ददलेल्या सूत्राच्या सिाय्याने अचकू सागंता येते. 

 

 
 
या सूत्रात v = वारंवारता, R = राइडबगसचा व्स्थराकं, आदण m व n िे पूणांक आिेत. यात m ला 

व्स्थरमूल्य असते आदण n चे मूल्य m + 1 पासून अनंतापयसन्त बदलता येते. m = 2 असे धरून, n ची मूल्ये या 
सूत्रात वापरली तर आपल्याला िायड्रोजनच्या वणसपटातील ‘बामर’ मादलका दमळते. िी मादलका सोबतच्या 
आकृतीत दाखंदवली आिे. 
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[हायड्रोजनच्या ििटपर्ािील बामि माणलका खालच्या अक्षािि ििंगसंख्येमध्ये िािंिाििा (y) ककिा एका 
सेन्सर्ीमीर्ि मर्ील ििंगसंख्या णदली आहे. ििील अक्षािि त्यासंख्येशी अनुरुप ििंगलाबंी (λ) अगँस्रॉम मध्ये 

णदली आहे. 
 

[‘बामर’ मादलका िायड्रोजनच्या वणसपटात दमळते. आकृतीच्या खालील बाजूला वारंवारता 
तरंगसंख्येने दाखवली आिे. तरंगसंख्या म्िणजे   क सेन्टीमीटर लाबंीतील तरंगाचंी सखं्या. आकृतीच्या 
वरच्या बाजूला रेिाचंी तरंगलाबंी अँगस्रॉम (A0) मध्ये ददली आिे. अँगस्रॉम = १०⁻⁸ सेन्टीमीटर] [उदािरणाथस 
िायड्रोजनच्या वणसपटातील प्रथमरेिेची (H∝ ची) वारंवारता (v) राईडबगसचा व्स्थरांक १०९६७८ सें.मी.⁻¹, m = २, n = ३ असे धरून वरचे समीकरण वापरल्यास दमळते. ती 
१५२३३ सें.मी.⁻¹ इतकी येते. λ = 1/v असल्याने त्या वारंवारतेची तरंगलांबी = १०⁸/V अँगस्राम = ६५६३ अँगस्राम.] 

 
या आकृतीवरून लक्ात येईल की जास्त तरंगलाबंीकडून कमी तरंगलाबंीकडे गेल्यास, वणसपटातील 

रेिा जास्त जास्त जवळ येऊ लागतात व सरते शवेटी   का ठरादवक वारंवारतेला त्या रेिा दमळण्याची सीमा 
प्राप्त िोते. त्या शवेटच्या सीमारेिेनंतर, त्या मादलकेत आणखी रेिा दमळत नािीत. िा प्रकार अणूच्या वणसपटात 
नेिमीच आढळतो. 

 
वर ददलेल्या समीकरणामध्ये, वणसपटातील रेिेची वारंवारता दोन संख्यातील फरकाबरोबर आिे असे 

दाखवले आिे. यातील प्रत्येक सखं्येला अनंत पण स्वतंत्र मूल्ये असणे शक्य आिे. बोरच्या उपपत्तीच्या 
सिाय्याने या दोन संख्याचंा अथस चटकन लावता येतो. या दोन संख्या अणूच्या व्स्थरव्स्थतीऊजा दाखवतात. 
अणूची ऊजा (–) दचन्िाने दाखवायला पादिजे िे थोडा दवचार केल्यास समजून येईल. म्िणजे m व n याचें 
मूल्य अल्प असल्यास, संबंदधत ऊजािी अल्प असणार, व जास्त ऊजेच्या व्स्थरव्स्थतीतून   काच अंदतम कमी 
ऊजेच्या व्स्थरव्स्थतीला अण ूआल्याने अणूच्या वणसपटातील रेिाचंी मादलका दमळते असे ददसून येते. िायड्रोजन 
अणूच्या पदिल्या व्स्थरव्स्थतीमध्ये, अशा तऱ्िेचे फरक झाल्याने दमळणाऱ्या रेिाचंा दनदेश सोबतच्या आकृतीत 
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केला आिे.इतर मलूतववाचं्या बाबतीत वणसपटातील रेिा आदण अणुगभाभोवतालच्या दनरदनराळ्या कक्ातील 
ऋणकण यामधील संबधं जास्त जदटल आिेत. िायड्रोजनचा वणसपट व इतर मूलतववाचें वणसपट यात   क गोष्ट 
समाईक आिे. दरट झ सयंोग तववाला धरून, वणसपटातील रेिाचंी वारंवारता दोन दभन्न संख्यातील फरकाएवढी 
आिे असे इतर मूलतववाचं्या बाबतीतिी दाखवता येते. िायड्रोजनच्या वणसपटातील रेिामादलका R/n2 या 
सूत्राने दाखवता येतात. इतर मूलतववाचं्या वणसपटातील रेिामादलकासुद्धा त्याच सूत्राने दाखवता येतात. फक्त 
िायड्रोजनच्या बाबतीत वापरतो त्यापेक्ा इतर मूलतववाचं्या बाबतीत जास्त जदटल सूत्र वापराव ेलागते. n चे 
मूल्य वाढत जाते त्याप्रमाणे समीकरणात वापरायच्या   कामागनू   क संख्यातील फरक कमी कमी िोत जातो. 
वणसपटातील रेिा जास्त जवळ येऊ लागतात. व वणसपटातील रेिाचंी सीमा ठरून जाते. िी सीमारेिा दमळते 
त्यावळेी n चे मूल्य अनंत असल्याने R/n2 चे मूल्य शून्याइतके असते. िी गोष्ट िायड्रोजनच्या व इतर 
मूलतववाचं्या वणसपटात सारखीच ददसून येते. उदािरणादाखल सोदडयमचा वणसपट आलेखरूपाने सोबतच्या 
आकृतीत दाखवला आिे. दनरदनराळ्या संख्याचंी मूल्ये आकृतीत छोयूटाशा आडव्या रेिानंी दाखवली आिेत. व 
त्या संख्याचंा क्रम तेथेच दलदिला आिे. सखं्येचे मूल्य आकृतीत वरून खालच्या ददशनेे जाताना वाढत जाते व 
वरच्या आडव्या अक्ापासून, संख्या दाखवणाऱ्या प्रबदूपयंतचे अंतर संख्येचे मूल्य दाखवते.  
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[लायमन माणलका (m = 1) बामि माणलका (m = 2) 
पािेन माणलका (m = b) आणि ब्लॅकेर् माणलका (m 4) 

णनमाि कििािी ऋिकि संक्रमिे हायड्रोजनच्या बोि कक्षाि दाखणिली आहेि. पणहली माणलका नीलािीि 
भागाि िि शेिर्ची िक्ट्िपूिट भागाि असिे.] 

 
यातील मिववाचा मुद्दा असा की वणसपटातील प्रत्येक रेिेची वारंवारता दोन संख्यातील फरका  वढी 

असते. म्िणजे दोन वगेळ्या संख्या   कत्र आणल्याने वणसपटातील प्रत्येक रेिा दमळत असते. प्रत्येक रेिेसाठी 
  कत्र आणायच्या संख्या मात्र दभन्न असतात. सोबतच्या आकृतीत वणसपटरेिाशंी सबंंदधत संख्या सरळरेिानी 
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जोडून दाखवल्या आिेत. सोडीयमच्या वणसपटाचाच दवचार या आकृतीत केला आिे. आकृतीत रेिाचंी 
वारंवारता न देता, तरंगसंख्या म्िणजे एक सेन्टीमीटरमध्ये दकती तरंगलाबंी असतात ते ददले आिे. 

 
िायड्रोजनच्या वणसपटातील रेिाचं्या बाबतीत जे स्पष्टीकरण ददले जाते, तशाच प्रकारचे स्पष्टीकरण 

सोडीयमच्या वणसपटातील रेिाचं्या बाबतीत देता येते. रेिेची वारंवारता दोन सखं्यातील फरका   वढी आिे असे 
यािी वळेी म्िणता येते, म्िणजे v = T₁ – T₂  असे यािी वळेी म्िणता येते, व बोरचे वारंवारतेदवियीचे hv = E₂ 
– E₁ िेिी समीकरण वापरता येते. यावरून आपल्याला  
 

Tn = – En िे समीकरण दमळते.  h 
 
बोरच्या म्िणण्याप्रमाणे वणसपटसंख्यातील दनरदनराळ्या संख्या, अणूची दनरदनराळ्या व्स्थरव्स्थतीतील 

ऊजा भादगले प्लँकचा व्स्थराकं व आलेला भागाकार (–) दचन्िाने दाखवायचा याबरोबर असतात. यात ऊजा 
दाखवणाऱ्या संख्येआधी (–) दचन्ि मुद्दाम दाखवतात. अणूच्या व्स्थरव्स्थती ऊजासंख्येस कािी ठरादवक ऊजा 
नेिमीच दमळवायची असते. ती तशी दमळवली नािी िे दशसदवण्यासाठी ऊजासंख्येचा अगोदर (–) दचन्ि 
माडंतात. वणसपटातील रेिाचंा सबंंध ऊजा फरकाशी असल्याने व्स्थरव्स्थती ऊजा दाखवणाऱ्या संख्येच्या 
अगोदर माडंलेल्या (–) दचन्िाने कािीिी दबघडत नािी. आकृतीत संख्याचंी मूल्ये वरून खाली येताना वाढत 
असल्याचे दाखवले आिे. त्याशी संबदंधत ऊजा खालून वर वाढत जाते िेिी त्या आकृतीवरून लक्ात येईल. 
अणू दनरदनरळ्या व्स्थतीमध्ये कोणत्या ऊजा पातळ्यावर रािू शकतो िे या आकृतीवरून आपल्याला समजू 
शकते. 

 
_____ 
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[सोणडयम णिियीच्या पद योजनेचा काही भाग ििटपर्ािील कोित्याही िेिेची ििंग संख्या उदाहििाथट IS ला 
2P2 ला जोडिाऱ्या िेिेने दाखिलेल्या िेिेची ििंगसंख्या ही आलेखाच्या उजहया बाजूच्या अक्षािि िदनुरुप 
ििंगसंख्येिील फिकाबिोबि असिे. (IS – 2P2) या िेिेकणििा हा फिक जिळजिळ 17000 इिका येिो. 
(िक्ट्िा १ पाहा) ही आकृिी अदमासे प्रमािाि काढली आहे. या आकृिीि दाखिलेल्या दोन ििंग लाबं्या, 
सोणडयमच्या ििटपर्ािील D1 ि D2 या िेिाचं्या आहेि, ि या िेिा सोडीयमच्या ििटपर्ाच्या णपिळ्या भागाि 

णमळिाि.] 
 

(सोडीयमसंबधंीच्या कािी रेिा. वणसपटातील कोणत्यािी   का रेिेची वारंवारता, सरळ दतरप्या रेिेने 
जोडलेल्या दोन सखं्यातील फरका  वढी असते. I S व ₂P₂ या दोन संख्यातील फरक जवळ जवळ १७००० 
इतका आिे व I S व ₂P₂ या संख्याचंा मूल्यावरून सिज लक्ात येईल. आकृतीत सोडीयमच्या D₁ व D₂ या 
रेिाचंी वारंवारता दाखवली आिे.) 

 
रेिावणसपटाशी संबंदधत सखं्या व दनरदनराळ्या व्स्थरव्स्थतीमधील अणूची ऊजा याचं्यामधील 

परस्परसंबधं िे बोरच्या उपपत्तीचे प्रमुख व मलूभतू आधारतवव आिे. अणूवर ऋणकण आदळल्यावर, 
ऋणकणाची ऊजा दकती प्रमाणात अणलूा दमळते िे मोजता येत असल्याने ऋणकण-आघात पद्धत अणूरचना 
शोधून काढण्यासाठी वापरता येण्याची शक्यता जास्त आिे. दशवाय अणूला कािी ठरादवक ऊजा ददल्यानंतर, 
कोणत्या घटना घडून येतात याचािी अभ्यास या पद्धतीत करता येतो. ठरादवक वगे असलेले ऋणकण अणूवर 
आदळल्यावर काय िोईल याबद्दल बोर उपपत्ती काय अपेदक्ते िे प्रथमतः समजावनू घेतले पादिजे. ऋणकण 
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अणूवर आदळल्यावर, अणूला ऊजाप्राप्ती िोत असेल तर अशा आघातामुळे भमूीतळ ऊजाव्स्थतीत असलेला 
अण,ू जास्त ऊजा असलेल्या व्स्थरव्स्थतीत जाईल. म्िणून ऋणकणाच्या आघाताद्वारे अणूला कािी ठरादवक 
ऊजा देता येईल. दशवाय अणूला देण्यात आलेली ऊजा, त्याला कािी ठरादवक उते्तदजत व्स्थतीत 
आणण्यासाठी लागणाऱ्या कायाइतकी असेल. ऋणकण आघाताद्वारे अणूला देण्यात आलेली ऊजा दकती 
असेल िे वणसपटरेिामादलकावरून काढता येईल. 

 
अणूच्या दवदवध उते्तदजत व्स्थतीमध्ये अशी   क उते्तदजत व्स्थती असते की जीमध्ये उते्तजनीकरणासाठी 

लागणारे कायस सवात अल्प असते. अशावळेी अणूच्या उते्तजनीकरणासाठी कराव ेलागणारे कायस, ऋणकण 
आघातामुळे अणलूा दमळणाऱ्या अल्पतम ऊजेइतके असते. अणूवर आदळणाऱ्या ऋणकणाचंी ऊजा ज्यावळेी या 
अल्पतम उते्तजनीकरण कायािून कमी असते, तोपयंत ऋणकण अणूवर आदळल्यावर, अणलूा ऋणकणाकडून 
ऊजा दमळत नािी व ऋणकणाचा अणूवर िोणारा आघात संपूणसपणे प्रत्यास्थ असतो. ऋणकण अणूवर 
आदळल्यावर, त्याची फार थोडी ऊजा अणूला दमळते व अणूला प्राप्त झालेल्या त्या ऊजेमुळे अणलूा गती 
दमळते म्िणजे अणलूा प्राप्त झालेल्या ऊजेचे अणूच्या गदतक ऊजेत रुपातंर िोते. परंतु ज्यावळेी ऋणकणाचंी 
ऊजा, अल्पतम उते्तजनीकरण ऊजेिून जास्त असते, त्यावळेी अणलूा ऋणकणाकडून ऊजा दमळते व अण ू
प्रथम उते्तदजत व्स्थतीत जातो. जर ऋणकणाचंी ऊजा यािी पदलकडे अस्ते अस्ते वाढवत नेली व जास्त 
ऊजेशी संबदंधत अशा वरच्या उते्तदजत व्स्थतीला पोचण्यास आवश्यक त्या उते्तजनीकरण कायािून ती जास्त 
झाली तर ऋणकण अणवूर आदळल्यावर वरच्या उते्तदजत व्स्थतीशी सबंंदधत एवढी ऊजा अणलूा 
ऋणकणाकडून त्याच्या आघाताबरोबर दमळेल. सरतेशवेटी आयनीकरण कायाइतकी ऋणकणाचंी ऊजा 
असेल तर ऋणकण अणूवर आदळल्यावर, अणूतून   क ऋणकण बािेर पडले व मागे धनदवदु्यतभारवािी धन 
आयन रािील. 

 
वर उल्लेदखलेल्या प्रदक्रयाचें प्रायोदगक संशोधन करीत असता, कािी ठरादवक दवभवफरक ठेवनू, 

ऋणकणाचंी, गती वाढवण्यात येते, आदण ऋणकण अणूवर आदळल्यावर त्याची ऊजा दकती आिे, िे त्या 
ऋणकणाना दकती दवभवफरकावर मात करता येते यावरून ठरवता येते. अशा रीतीने ठरादवक उते्तदजत व्स्थती 
पोचण्यासाठी लागणारे ऊते्तजनीकरण कायस मोजण्या  वजी, शून्य प्राथदमक गती असलेल्या ऋणकणाला 
दकती दवभवफरकातून जाऊ ददले तर त्याची ऊजा उते्तजनीकरण कायाइतकी िोते, तो दवभवफरक आपण 
मोजतो. त्याचप्रमाणे आयनीकरण दवभवाचा आयनीकरण कायाशी सबंंध आिे. तेव्िा ऋणकण आघातप्रयोगाचें 
उदद्दष्ट उते्तजनीकरण व आयनीकरण दवभव मोजणे िे आिे. यासाठी वापरायच्या पद्धती तीन प्रकारच्या आिेत. 
लेनाडसची पद्धत िी पदिल्या प्रकारची पद्धत आिे आदण आम्िी वापरलेली पद्धत दुसऱ्या प्रकारात 
मोडण्यासारखी आिे. 

 
_____ 

 
वणसपटातील रेिामादलकावरून गदणताने काढलेली उते्तजनीकरण व आयनीकरण दवदु्यतदवभव े व 

प्रयोगानी ठरवलेली उते्तजनीकरण व आयनीकरण दवदु्यतदवभव ेयाचंी तुलना केल्यास, त्या दोिोमध्ये दकती 
  कता आिे िे समजून येते. अल्कली धातंूच्या बाबतीत िी   कता चागंल्याच प्रकारची आिे. सोबतच्या 
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आकृतीत सोदडयमच्या बाबतीत रेिामादलकाचं्या दवियी काय दनष्ट्किस दनघतात ते दाखवले आिे. अल्कली 
धातुगटातील इतर मलूतववाचं्या बाबतीत अशाच प्रकारचे दनष्ट्किस दनघतील. भमूीतलऊजा १ S या संजे्ञने 
दाखवली आिे. १ S पासून जास्त ऊजा दशसदवणाऱ्या इतर संज्ञाकडे जाताना आपल्याला २P, आदण २P2 या 
दोन संज्ञा प्रथमतः ददसतात. २P, व २P2 या संज्ञाशंी सबंंदधत ऊजामध्ये फार थोडा फरक आिे. 

 
या संज्ञाशी संबदंधत व्स्थरव्स्थतीतून नेिमीच्या सामान्य व्स्थरव्स्थतीला प्रकवा भमूीतल व्स्थतीला अण ू

आल्यास संस्पंदन रेिा या नावाने खळखल्या जाणाऱ्या रेिाचें उत्सजसन िोते. सवाना ज्ञात असलेल्या दपवळ्या 
सोडीयम रेिेच्या दोन घटक रेिा आिेत. या दोन घटक रेिाना संस्पंदनरेिा म्िणतात, कारण या रेिाशी 
संबंदधत दवदकरणाचें शोिण अणूने केल्यावर त्यास जी उते्तदजत व्स्थती प्राप्त िोते त्या उते्तदजत व्स्थतीतून 
नेिमीच्या सामान्य व्स्थतीला प्रकवा भमूीतल व्स्थरव्स्थतीला अणू आल्यास, उते्तदजत िोताना शोिण केलेली सवस 
उजा, त्या दोन पीतरेिाचं्या वारंवारतेइतकीच वारंवारता असलेल्या दवदकरणाचं्या रूपाने उत्सर्लजत िोते. 
म्िणजे या दवदशष्ट वारंवारतेच्या दवदकरणाचं्या बाबतीत अणू िी दवदशष्ट वारंवारता असणाऱ्या   खाद्या वैदु्यती 
ऑव्क्सलेटरचे कायस करीत असतो. 

 
अल्कली धातूचे प्रथम उते्तजनीकरण वैदु्यतीदवभव, त्याच्या अणूचे भमूीतल दवभव व त्यावरचे अगदी 

जवळचे दवभव याचं्यामधील फरकावरून आम्िी ठरदवले.   वढेच नािी तर वारंवारतेदवियीचे बोर समीकरण 
वापरून त्या धातूच्या संस्पंदन रेिेच्या वारंवारतेवरूनिी काढले. बोरचे या दवियीचे समीकरण 

 
Va x e = hvr असे आिे. यात e िा ऋणकणावरचा दवदु्यतभार आिे, व Va आदण ⩝r िी अनुक्रमे धातूचे 

प्रथम उते्तजनीकरणदवभव आदण संस्पंदनरेिेची वारंवारता आिेत. h म्िणजे प्लँकचा व्स्थराकं िे या आधी 
सादंगतले आिेच. या समीकरणावरून असे ददसते की प्रथम उते्तजनीकरणानंतर ऋणकणाचा आघात झाल्यास, 
संस्पंदनरेिेचे उत्सजसन व्िायला पादिजे. म्िणून प्रथम उते्तजनीकरण दवभवाला संस्पंदन दवभव अशी संज्ञा 
वापरली आिे. त्याबरोबर िेिी नमूद केले पादिजे की फक्त अल्कली धातंूच्या बाबतीतच संस्पंदन दवभव प्रथम 
उते्तजनीकरण दवभवाइतके असते. 

 
खाली ददलेल्या तक्त्यात, सोडीयम या अल्कली धातूदवियीचा वणसपटतपशील म्िणजे वारंवारता व 

तरंगलाबंी ददली आिेत. यावरून बोरच्या उपपत्तीच्या सिाय्याने आयनीकरण व संस्पंदनदवभव गदणताने 
काढले आिे. ऋणकणआघाताचं्या अभ्यासावरून ठरवलेली आयनीकरण व संस्पदंनदवभविेी ददली असून, 
त्याचंी गदणती मूल्ये व प्रायोदगक मूल्ये यामध्ये तुलना केल्यास त्यामध्ये इतकी   करूपता आढळते की बोरच्या 
उपपत्तीच्या सिाय्याने गदणताने काढलेली मूल्ये व प्रायोदगक मूल्ये   कच िोत असे म्िणायला िरकत नािी.  
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िक्ट्िा 
सोडीयम (Na) अणुक्रमाकं ११ 

 वारंवारता v तरंगलाबंी (A0) 
x १०⁸ 

सेन्टीमीटर 

 व्िोल्ट  

    गदणती मूल्य प्रायोदगक मूल्य 
    [५·११६ इलेक्रॉन व्िोल्ट   ककात माडंलेल िे 

ऊजेचे मूल्य. इतकी ऊजा अणूला ददल्यास, 
अणूच्या भमूीतल व्स्थर पदरव्स्थतीत (IS मध्ये) 
असलेला ऋणकण, अणूपासून सपूंणसपणे अलग 
करता येतो.] 

५·१३ 

IS ४१४४८·५९   ५·११६ ५·१८ 
IS − ₂P₂ १६९५५·८८ ५८९५·८ 

 

२·०९३ [२·०९३ इलेक्रॉन व्िोल्ट इतकी ऊजा 
अणूला ददल्यास, अणूच्या भमूीतल 
व्स्थरपदरव्स्थतीत (IS मध्ये) असलेला ऋणकण 
प्रथम उत्तेदजत व्स्थतीत म्िणजे ₂P₁ प्रकवा ₂P₂ 
मध्ये जातो.] 

२·१२ 

IS – ₂P₁ १६९७३·५२ ५८८९·९  २·१३ 
 
यानंतर रेणूंच्या दवचरणादवियी फँ्रकने मिववाचे संशोधन केले आिे. रेणूंच्या वणसपटातील प्यूटाचं्या 

अभ्यासावरून त्याने रेणूंचे दवचरण दकती ऊजेला िोते िे शोधून काढले. भौदतकी रसायनशास्त्रात रूढ 
असलेल्या औव्ष्ट्णक पद्धतींच्या सिाय्याने ठरदवलेल्या रेणुदवचरणमूल्यापेक्ा फँ्रकने ठरदवलेली मूल्ये जास्त 
अचूक िोती. बर्ललन टेव्क्नकल दवद्यापीठात भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणनू कायस करीत असता, िटसझने 
दनऑनचे   कस्थानी परस्परापासून अलग करण्याकदरता वायु-दवकरणाची पद्धत बसदवली. िीच वायुदवकरण 
पद्धत वापरून िायड्रोजनचे दोन   कस्थानी (  क व दोन या अणूभाराचे) परस्परापासून अलग करण्यात 
आले. िटसझच्या वायुदवकरण पद्धतीने दमळवलेला जड िायड्रोजन चागंलाच शुद्ध िोता व त्यात   क 
अणुभाराच्या िायड्रोजनची अशुद्धता नव्िती. 

 
संशोर्नाचे पणििाम 

 
बोरच्या उपपत्तीस संपूणस पाप्रठबा दमळाला या   का गोष्टीतच फँ्रक व िटसझ याचं्या सशंोधनाचे मिवव 

सामावले आिे. अणूच्या व्स्थरव्स्थतीदवियी बोरने केलेली अनुमाने, बरोबर असल्याचे फँ्रक व िटसझ यानी 
प्रायोदगक पुराव्याने दसद्ध केले. त्याबरोबर प्लँकच्या h या व्स्थराकंाचे मूल्य प्रयोगाने अचूक ठरदवण्याची   क 
नवी पद्धत त्याने भौदतकीशास्त्रज्ञास उपलब्ध करून ददली. 
 

_____ 
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१९२६ 
 

णजआ ंपेणिन 
 

(१८७० – १९४२) 
 

“िस्िुमात्राच्या असिि िचनेणिियीच्या संशोर्नाबद्दल ि त्यािल्या त्याि अिसादनाच्या समिोलाचा शोर् 
लािल्याबद्दल नोबेल पाणििोणिक” 

 
चणित्र 

 
३० सटेंबर १८७० रोजी फ्रान्सच्या दलल शिरात दजआं पेदरनचा जन्म झाला. आपले शालेय दशक्ण या 

शिरातील शाळेमध्ये पुरे केल्यानंतर त्याने पॅरीसमधील   कोल नॉमसल सुदपदरअर या दवद्यालयात दशक्क 
दशक्क िोण्याच्या दृष्टीने दशक्ण घेतले. त्यात दवद्यालयात त्याने १८९४ ते १८९७ िी तीन वि े दशक्क म्िणून 
काम केले. १८९७ मध्ये पॅरीस दवद्यापीठाची डी.   स सी पदवी संपादन केल्यानंतर, वैज्ञादनक रसायनशास्त्र या 
दवियाचा अध्यापक म्िणनू त्यास पदॅरस दवद्यापीठात नेमण्यात आले. तेरा विानंतर १९१० मध्ये त्यास वैज्ञादनक 
रसायनशास्त्राचा प्राध्यापक नेमण्यात आले. तेव्िापासून १९४० पयंत त्याने त्याच दवद्यापीठात आपले 
प्राध्यापकीय जीवन व्यदतत केले. फक्त मिायुद्ध काळातील १९१४ ते १९१८ िी चार वि े त्याने सैन्याच्या 
आदभयादंत्रकीदवभागात काम केले. १७ जुलै १९४२ रोजी तो न्यूयॉकस मध्ये मृत्यू पावला.  

 
पेदरनला दनरदनराळ्या संस्थानंी गौरदवले आिे. लंडनच्या रॉयल सोसायटीने १८९६ मध्ये त्याला ज्यलू 

पादरतोदिक ददले, व १९१२ मध्ये त्यास आपला परदेशस्थ सभासद दनवडले. फ्रें च ॲकेडमी ऑफ सायन्सेस या 
संस्थेने १९२३ मध्ये त्यास आपले सभासदत्व बिाल केले. १९३८ मध्ये तो त्या संस्थेचा अध्यक् झाला. फ्रें च 
सरकारच्या दवज्ञानसंशोधन दवभागाचा तो १९३८ मध्ये अध्यक् म्िणून दनवडून आला. १९२६ मध्ये त्यास कमाडंर 
ऑफ दद दलजन ऑफ ऑनर िी पदवी दमळाली. त्यादशवाय परदेशातींल दकत्येक दवद्यापीठानी त्यास आपली 
माननीय डॉक्टरेट अपसण करून, आपली गुणग्रािकता व्यक्त केली  आिे. बर्ललन (१९१० मध्ये) न्यूयॉकस  (१९१३ 
मध्ये), मचेँस्टर (१९१८ मध्ये) व ऑक्सफडस (१९२० मध्ये) िी त्यापकैी कािी दवद्यापीठाचंी नाव ेिोत. 

 
दजजा ं पेदरनने कॅथोड दकरणादवियीच्या सुरवातीच्या संशोधनात फार मित्वाचे कायस केले आिे अशा 

प्रकारचा उल्लेख सर जे. जे. थॉमसनच्या नोबेल व्याख्यानात आिे. ऋणदवदु्यतभारवािी कणावर चुंबकीय 
के्त्राचा पदरणाम घडवनू आणल्यास ते ज्या ददशलेा वळावते असे अपेदक्त आिे, त्याप्रमाणे कॅथोड दकरण 
चुंबकीय के्त्रामुळे वळतात असे कु्रक्सने दाखवले िोते. परंतु तरीिी कॅथोड दकरणाचें स्वरूप काय आिे याबद्दल 
मतदभन्नता िोती. इंग्रज भौदतकीशास्त्रज्ञाचं्यामते कॅथोड दकरण ऋणदवदु्यतभारवािी कण असतात तर जमसन 
शास्त्रज्ञाना कॅथोड दकरण िे कािी तरी वगेळ्या प्रकारचे तरंग आिेत असे वाटत िोते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

या प्रश्नाचा दनकाल लावण्याच्या दृष्टीने पेदरनने १८९५ मध्ये   क प्रयोग केला. त्या प्रयोगातील 
उपकरणाचंी माडंणी सोबतच्या आकृतीत दाखदवली आिे. 
 

 
आकृिी- 28 

कॅथोड णकििाि ऋिणिदु्यिभाििाही कि असिाि 
हे ज्याच्या सहाय्याने पेणिनने णसद्ध केले िे उपकिि. 

(जे. जे. थॉमसनने सुर्ाििा केलेले) 
 
A या कॅथोडपासून दनघणारे दकरण, कॅथोडसमोरच्या C या अरंुद फटीतून बािेर पडून D या मोठ्या 

पात्रात प्रवशे करतात. ते दकरण पात्राच्या समोर प्रभतीवर प्रकवा बाजूवर आदळल्यावर, जेथे ते दकरण 
आदळतात तो भाग स्फुरदीप्तीवान िोतो. दकरण जाण्याचा जो सरळ मागस आिे त्या मागात येणार नािी अशा 
तऱ्िेने E िा धातूचा दंडगोल ठेवलेला असतो. E या दंडगोलातून दवदु्यतप्रवाि बािेर जाणार नािी प्रकवा बािेरून 
त्याकडे दवदु्यत प्रवाि येणार नािी अशा तऱ्िेने तो दंडगोल ठेवलेला असतो. दशवाय त्या दंडगोलामध्ये कािीिी 
वैदु्यती गडबड िोऊ नये यासाठी तो दुसऱ्या   का G या दंडगोलात ठेवलेला असतो. G या दंडगोलाचे अर्लदग 
केलेले असते. म्िणजे धातूच्या तारेने तो दंडगोल पृथ्वीच्या पृष्ठभागाला जोडलेला असतो. ज्यावळेी 
दवदु्यतदवमुक्ती िोते त्यावळेी E ला जोडलेल्या दवदु्यतमापीवर अल्पसा ऋणदवदु्यतभार असल्याचे समजते. पण 
चुंबकीय के्त्र कायसवािीत आणून, कॅथोड दकरण पानातल्या अरंुद फटीवर पडू लागतील अशा तऱ्िेने वळवले, 
तर दवदु्यतमापीवर पदिल्यापेक्ा मोठ्या ऋणदवदु्यतभाराची नोंद िोते. या प्रयोगामुळे कॅथोड दकरण 
ऋणदवदु्यतभारवािी आिेत असे पेदरनने दाखवले. 

 
पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 

 
ब्राउदनयन चलनवलन प्रकवा द्रवामध्ये दनलंबनव्स्थतीत असलेल्या सूक्ष्मतम कणाचंी गती आदण वाटणी 

यादवियी केलेल्या संशोधनाबद्दल पेदरनची दवशिे प्रदसद्धी आिे. पाण्यात दनलंबन व्स्थतीत असलेल्या 
परागकणाचें सूक्ष्मदशसक यंत्राने दनरीक्ण करण्याचा प्रयोग रॉबटस ब्राऊन या वनस्पतीशास्त्राज्ञाने १८२७ साली 
प्रथमतः केला. त्यावळेी ते परागकण सतत जोरदार पण अदनयदमत िालचाल करीत असल्याचे त्यास ददसले 



 

अनुक्रमणिका 

तपमानातील अदनयदमततेमुळे पराग कणाचंी िालचाल चालू असते असे शास्त्रज्ञाना प्रथमतः वाटले. पण १८६३ 
मध्ये दक्रश्चन वीनर याने अशी कल्पना माडंली की द्रवाचे रेणू परागकणावर सारखे आदळत रादिल्याने, त्याचंी 
िालचाल चालू असते. १८७९ मध्ये सर दवल्यम रॅम्से या इंग्रज शास्त्रज्ञाने िीच कल्पना पुन्िा खंबीरपणे माडंली. 
  कोदणसाव े शतक संपायला आले त्यावळेी द्रवरेणूंच्या आघातामुळे ब्राउदनयन चलनवलन चालू असते या 
वीनर आदण रॅम्से यानी माडंलेल्या कल्पनेला मान्यता दमळाली िोती व याच दवियासबंंधी आइन्स्टाइनने १९०५ 
साली तादववक संशोधन केले िोते. याचा उल्लखे आइन्स्टाइनच्या चादरत्रात केला आिेच. दनलंबनव्स्थतीत 
असलेल्या कणाना वायूना लावण्यात येणारे दनयम लावता आले पादिजेत व ॲव्िोगाद्रो अंक िी   क मोजता 
येण्यासारखी संख्या असून, दनलंबनव्स्थतीत असलेला कण दुसऱ्या कणावर आदळण्यापूवी दकती दूर जातो 
यावरून ॲव्िोगाद्रो अंक ठरवता आला पादिजे असे त्याने दसद्ध केले. 

 
आइन्स्टाइनने केलेल्या तादववक संशोधनाची प्रायोदगक पूतसता पेदरनन केली. १९०८ मध्ये त्याने या 

दवियीच्या संशोधनास सुरतात केली. द्रवामध्ये दनलंबनव्स्थतीत असलेले कण वायुदवियक दनयम पाळतात व 
त्यामुळे त्या कणाना खूप मोठ्या आकाराचे रेणू मानले पादिजेत असे त्याने प्रथमतः दसद्ध केले. त्यानंतर 
जवळजवळ   काच आकाराचे कण तयार करून, ते द्रवामध्ये दनलंदबत करून, समतोल प्राप्त झाल्यानंतर त्या 
दनलंबनाचा संितीत द्रवाच्या उंचीप्रमाणे कसा फरक पडतो याचा त्याने अभ्यास केला. िे केल्यानंतर दर घन 
सेन्टीमीटर मधील दनलंदबत कणाचंी संख्या मूळच्या अध्याइतकी करण्यासाठी उंचीत काय फरक करायला 
पादिजे िे त्याने शोधून काढले. वातावरणातील ऑव्क्सजन रेणूंची संिती पदिल्याच्या दनम्मी करण्यासाठी पाच 
दकलोमीटर उंचीवर जाव े लागते यावरून व दनलंबन द्रावणात दनलंबीत कणाचंी संिती मूळच्या दनम्मी 
करण्यासाठी दकती उंचीवर जाव ेलागते. यावरून त्याने ऑव्क्सजन रेणूचा भार या   ककात दनलंबीत कणाचंा 
भार काढला, आदण त्यावरून त्या दनलंदबत कणाचा रेणूभार दकती आिे िे त्याने ठरदवले. ऑव्क्सजनजचा 
अणुभार सोळा आिे असे धरूनच िे गदणत करण्यात आले िे वगेळे सागंायला नको. 

 
ॲव्िोगाद्रोच्या उपपत्तीप्रमाणे वायू   काच तपमानाला व   काच दाबाखाली असल्यास, वायूंच्या समान 

आकारमानामध्ये समान रेणसुंख्या असते.   खाद्या दवदशष्ट आकारमानाच्या वायूचा भार, त्या आकारमानातील 
व वायुरेणूंची सखं्या गुदणले वायुरेणूंचा रेणुभार इतका असतो म्िणनू कोणत्यािी वायुच्या गॅ्रमरेणूभारामध्ये 
(gram molecular weight मध्ये)   काच तपमानाला आदण   काच दाबाखाली वायुरेणूंची सखं्या समान असते. 
प्रसामान्य तपमानाला व प्रसामान्य दाबाखाली म्िणजे ०° से. तपमानाला व   क वातावरण दाबाखाली 
गॅ्रमरेणुभार वायूमध्ये असणाऱ्या वायुरेणूचंी संख्या ६·०३ x १०²³ इतकी असते. या दवदशष्ट संख्येला ॲव्िोगाद्रो 
अंक म्िणतात. दनलंबन द्रावणात समतोल प्राप्त झाल्यानंतर कणसदंितीची कशी दवभागणी िोते यावरून 
कणाचा रेणुभार पेदरनने गदणताने काढला िोता. त्यामुळे गॅ्रमरेणुभार म्िणजे दकती गॅ्रम िे त्यास मादित िोते. 
त्यानंतर त्याने   का कणाचा दकती भार आिे िे काढले.   का कणाचा भार नक्की करण्यात बऱ्याच अडचणी 
िोत्या. पण त्या सवस अडचणीवर मात करून, त्याने   का कणाचा भार नक्की केला. कणाचं्या गॅ्रमरेणुभाराला 
कणाच्या भाराने भागल्यावर त्यास ६·८ x १०²³ िी सखं्या दमळाली. िी सखं्या ॲव्िोगाद्रो अंकाच्या बरीच 
जवळची आिे. आता या दवियीच्या दवचाराचें मिवव मुद्दाम वणसन करण्याची जरूर नािी. सवससाधारण   करूप 
दनलंदबत कण वायु रेणूसारखे असतात, इतकेच नािी तर, त्याचं्या बाबतीत दमळालेला ॲव्िोगाद्री अंक 
वायुरेणूंच्या बाबतीत दमळालेल्या ॲव्िोगाद्रो अंकाइतका असतो. 



 

अनुक्रमणिका 

नोबले पादरतोदिकाचा स्वीकार केल्यानंतर पेदरनने फ्रें च भािेत वक्तव्य करून आपल्या संशोधनाची 
मादिती ददली. त्या भािणातील कािी भागाचा अनुवाद पढेु ददला आिे. 

 
दोन संयुगाचं्या रेणूंचा भार ज्यावळेी मािीत असतो, त्यावळेी त्या भाराचं्या प्रमाणात घेतलेल्या 

संयुगाचं्या भाराचें (यामध्ये असणाऱ्या रेणूची सखं्या समान असणार.)   कच तपमान व   कच दाब या 
पदरव्स्थतीमध्ये   कच आकारमान असते. वगेळ्या शब्दात िी गोष्ट माडंायची असल्यास असेिी म्िणता येईल 
की रेणू जड प्रकवा िलके असले तरी समान संख्येत असणाऱ्या रेणूंचा दाब   काच तपमानाला व   कच 
आकारमान असताना समान असतो. रेणू ज्या पात्रात आिेत त्या पात्रात प्रभतीवर प्रकवा बाजूवर ते आदळल्यावर 
िोणारा पदरणाम, ते रेणू कोणत्या प्रकारचे आिेत प्रकवा त्याचें गुणधमस काय आिेत यापेक्ा त्याचं्या भारावर 
अवलंबून असल्याने, मला या बाबतीत   क गोष्ट सागंावीशी वाटते, ती गोष्ट ॲव्िोगादे्रने   क आधारतवव म्िणून 
माडंली आिे.   कच तपमानाखाली व   काच दाबाखाली असणाऱ्या वायूचें आकारमान   कच असल्यास, त्या 
आकारमानातील वायुरेणूचंी संख्या समान असते. 

 
कोणतािी   खादा पदाथस प्रमाणपदाथस म्िणून अदंगकारल्यावर दनरदनराळ्या रासायदनक पदाथांचे 

समान रेणूभार आपोआपच ठरतात. ज्यावळेी बत्तीस गॅ्रम ऑव्क्सजनच्या दवदशष्ट तपमानास व दवदशष्ट दाबाखाली 
असणाऱ्या आकारमानाइतके आकारमान   खाद्या पदाथाचे वायुव्स्थतीत त्याच तपमानास व त्याच दाबाखाली 
असते, तेव्िा त्या आकारमानाच्या पदाथाचा भार गॅ्रमरेणूभार या नावाने खळखतात. गॅ्रम रेणुभार पदाथातील 
रेणूंच्या सखं्येस ॲन्िोगाद्रो अकं असे म्िणतात. 

 
_____ 

 
अणू व रेणू खरोखरच असतील तर त्याचें सापेक् भार आपल्याला मािीत असतात. आदण ॲव्िोगाद्रो 

अंकाचे मूल्य मािीत असल्यास, अणूचे व रेणूचे केवळ भार दकती आिेत िे आपल्याला गदणताने काढता येईल. 
 
कोणतािी सूक्ष्मतम अदवद्राव्य कण पाण्यात प्रकवा द्रवात टाकल्यास आदण सूक्ष्मदशसक यंत्रातून त्याकडे 

पािात रादिल्यास, तो कण   का ठरादवक वगेाने खाली जाण्या  वजी, त्याची सतत आदण संपूणसपणे अदनयदमत 
िालचाल चालू असते असे ददसून येते. तो कण इथे येतो, तेथे जातो, इकडे वळतो, दतकडे वळतो, वर येतो, 
खाली जातो, पुन्िा वर येतो असे त्याचे प्रकार चालू असतात. तो कण   का जागी व्स्थर रािाण्याची कािीच 
दचन्िे ददसत नािीत. प्रकवा िालचालीची   कच सरासरी व्स्थती कायम रािाण्याची िी त्याची प्रवृत्ती ददसत 
नािी. कणाच्या िालचालीचा िा प्रकार लुके्रदशयसने फार पूवीच अपेदक्ला िोता. ब्युफॉन या शास्त्राज्ञाने िी 
िालचाल कशा प्रकारची असेल याचे वणसन केले िोते. पण प्रत्यक्ात िी िालचाल रॉबटस ब्राऊन या 
वनस्पतीशास्त्रज्ञाच्या प्रथमतःच पािाण्यात आली िोती. त्यामुळे दनलंबन व्स्थतीतल्या कणाच्या िालचालीला 
ब्राऊदनयन िालचाल म्िणतात. 

 
प्रयोगासाठी घेतलेला सूक्ष्मतम कण कोणत्या पदाथाचा आिे प्रकवा त्याचे गुणधमस काय आिेत, िी गोष्ट 

मिववाची नािी.   कच गोष्ट या ब्राऊदनयन िालचालीच्या बाबतीत ददसून येते. दजतका कण लिान दततकी 
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त्याची िालचाल जास्त जोरदार असते. दोन कण पाण्यामध्ये प्रकवा द्रवामध्ये   कमेकाचं्या अगदी जवळ असले 
तरी   का कणाची िालचाल दुसऱ्या कणाच्या िालचालीसारखी नसते. त्यामुळे िालचालीचे कारण तपमान 
फरक प्रकवा अदभसरण असेल िी उपपत्ती अग्राय समजणे भाग आिे. 

 
_____ 

 
ब्राऊदनयन िालचाल पादिल्यानंतर प्रकवा प्रयोगानी त्या िालचालीबद्दल आपली खात्री करून 

घेतल्यानंतर आपल्याला रेव्ण्वक उपपत्ती पनु्िा   कदा दवचारात घ्यावी लागते. द्रवामध्ये ठेवलेल्या प्रत्येक 
कणावर त्याच्या आजूबाजूचे रेणू सतत आघात करीत असतात, अशी आपण कल्पना करू या. सवस बाजूनी 
कणावर िोणारे आघात समतोल राखत नािीत आदण त्यामुळे रेणूचा आघात झाल्यावर िोणारी कणाची 
िालचाल अदनयदमत असते व कणाचे आकारमान लिान असल्यास कणाची िालचाल जास्त जोरदार असते.  

 
आता केलेले स्पष्टीकरण योग्य असेल तर कोणत्यािी पायसात समतोल प्राप्त झाल्यावर दृष्ट्य कणाचें 

  क लिानसे वातावरण झाल्यासारखे ददसेल. या वातावरणाचंी उंची दवदशष्ट प्रमाणात वाढवल्यास, पायसाचंी 
संिती नेिमीच दवदशष्ट प्रमाणात कमी िोते. परंतु ऑव्क्सजन रेणूंची संिती पदिल्याच्या दनम्मी िोण्यासाठी 
वातावरणात दजतक्या उंचीवर जाव े लागते. त्या उंचीच्या मानाने पायसाची संिती पदिल्याच्या दनम्मी 
करण्यासाठी पायसाची उंची दकती तरी पटीने-प्रसंगी लाखो पट-कमी लागते. त्याचा अथस ऑव्क्सजन रेणूच्या 
भाराच्या मानाने पायसातील कणाच्या भार लाखोपट असायला पादिजे. तेव्िा दृश्य कणाचा भार दकती आिे िे 
ठरदवल्यास तो भार ऑव्क्सजनचा रेणुभार आदण कणाचंा रेणुभार याचंा सबंंध प्रस्थादपत करीत असल्याने, त्या 
प्रमाणावरून कोणत्यािी रेणचूा भार व त्यावरून ॲन्िोगाद्रो अकं ठरवता आला पादिजे. 

 
तेव्िा पाण्यासारख्या द्रवामध्ये दनरदनराळ्या राळीच्या सूक्ष्मतम कणाचें दनलंबन करून मी व्स्थरव्स्थती 

पायसे तयार केली. राळ अल्कोिोलमध्ये दवरघळवल्यावर जे द्रावण दमळते, ते खूप पाण्यात खतल्यास राळेचे 
पायस तयार िोते. राळ पाण्यामध्ये पूणसपणे अद्राव्य असते. व अल्कोिोलमध्ये तयार केलेले राळेचे द्रावण 
पाण्यात खतल्यावर, अल्कोिोल पाण्यात दवरघळते आदण द्रावणात असलेल्या राळेचे पाण्यामध्ये पायस तयार 
िोते. या पायसात राळेचे दभन्न दभन्न आकारमानाचे सूक्ष्म कण असतात. द्रव रक्त सेन्रीफ्युज यंत्रात खूप वळे 
दफरवले तर रक्तातील रक्तपेशी खाली बसतात व वर स्वच्छ द्राव राितो. तशाच प्रकारचा प्रयोग राळेच्या 
पायसावर केल्यास, राळेचा साका खाली बसतो आदण वर अल्कोिोल व पाणी याचें स्वच्छ दवलयन रािते. 
राळेच्या साक्याबरोबर असलेला अल्कोिोल अुडवनू टाकल्यावर, तो साका पाण्यात टाकल्यास राळेचे पायस 
तयार िोते. 

 
या पायसात राळेच्या कणाचें आकारमान असते, त्यािून जवळ जवळ   काच आकारमानाचे कण वगेळे 

काढायचे असतात. ते केल्यावर   करूप पायस तयार िोते. या   करूप पायसात दनलंबन व्स्थतीत असलेल्या 
कणाचें आकारमान जवळजवळ   कच असते. यासाठी मी वापरलेली पद्धत क्रमशः बाष्ट्पीभवन पद्धती सारखी 
आिे. क्रमशः बाष्ट्पीभवनात, जास्त बाष्ट्पशील घटक बाष्ट्परूपाने प्रथमतः द्रवाबािेर जातात. त्याप्रमाणे शुद्ध 
पायस म्िणजे ज्यात   कच पदाथस दनलंबन व्स्थतीत असतो असे पायस सेन्रीफ्युज यतं्रात दफरवल्यास, प्रथमतः 
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खाली बसणाऱ्या साक्यात प्रकवा अवके्पात मोठ्या आकारमानाचे कण असतात व सवात शवेटी खाली 
बसणाऱ्या साक्यातील कणाचें आकारमान सवात कमी असते. म्िणजे पायसातील कणाना आकारमानाप्रमाणे 
वगेळे करायचे असल्यास, पायसाला सेन्रीफ्युज यंत्रात दफरवणे िा   क मागस आिे. ते करताना, कोणते दनयम 
पाळाव ेलागतात ते दनयम येथे देण्याची जरुरी नािी. सथंपणे काम करीत रािणे   वढे मात्र करायला पादिजे. 
मी   क दकलोगॅ्रम गमॅ्बोजचे पाण्यात पायस तयार केले. आदण त्यापासून   करूप पायस तयार करण्यासाठी ते 
पायस रोज सेव्न्रफ्युज यंत्रात दफरदवण्याचा क्रम मी दकत्येक मदिने चालू ठेवला िोता. असे केल्यानंतर मला जे 
थोडेसे पायस दमळाले त्यातील दनलंदबत कणाचें आकारमान जवळ जवळ समान िोते. (  क सिस्त्राशं 
दमलीमीटरच्या तीन चतुथांश इतका त्या कणाचंा व्यास िोता.) 

 
पायसामध्ये समतोल प्राप्त झाल्यानंतर पृथ्वीच्या गुरुत्वाकिसणाने दनलंदबत कणाचंी कशी दवभागणी िोते 

याचा अभ्यास करण्यासाठी पायसाचा   क थेंब सूक्ष्मदशसक यंत्राखाली ठेवला. पायसातील पाण्याचे बाष्ट्पीभवन 
िोऊ नये यासाठी तो थेंब लिानशा पात्रात ठेवनू ते पात्र पातळ काचपट्टीने झाकून ठेवले िोते. प्रथमतः 
पायसातील दनलंदबत कणाचंी दवभागणी अगदी   करूप असते. नंतर अस्ते अस्ते पायसाच्या खालच्या थरात 
कण जमू लागतात आदण कणाचंी यािून अदधक दवभागणी िोण्याचे थाबंते. पायसाचे तपमान कमी जास्त कराव े
त्याप्रमाणे ते कण खाली बसतात प्रकवा वर येतात. दोन पद्धतीने कणाचें दनरक्ण करता येते. पदिल्या पद्धतीत 
सूक्ष्मदशसकयंत्र आडव े प्रकवा जदमनीस समातंर ठेवनू, पायसाच्या उंचीप्रमाणे त्याच्या संितीत िोणारा फरक 
अजमावला जातो. यावळेी पायस व वातावरण यातील साम्य दवशिे लक्ात येते. यावळेी पायसाचा तात्काळ 
फोटोग्राफ घेतल्यास, कणाचंी अचूक मोजणी करता येते. परंतु   क दमलीमीटरिून कमी उंची पायसाच्या 
थेंबाला देता येत नािी; आदण कायम स्वरूपचा समतोल प्रस्थादपत िोण्यासाठी दकत्येक ददवस लागतात. या 
कालावधीमुळे दकत्येक अडचणी आदण समस्या दनमाण िोतात. 

 
दनरीक्णाच्या दुसऱ्या पद्धतीमध्ये सूक्ष्मदशसक यंत्र उभे ठेवतात आदण सूक्ष्मदशसकाच्या प्रभगाखाली 

काचपट्टी व त्यावर ठेवलेली पापुद्र्यासारखी पातळ काच यामध्ये फक्त   क दशाशं दमलीमीटर जाडीचे पायस 
ठेवलेले असते. दोन मायक्रॉन प्रकवा दोन सिस्त्राशं दमलीमीटर जाडीचा थर नीट स्पष्टपणे ददसेल अशा तऱ्िेची 
सूक्ष्मदशसकाची रचना असते. त्यानंतर पायसाचा तात्काळ फोटोग्राफ घेतला जातो. त्या फोटोग्राफमुळे   का 
दवदशष्ट पातळीला असलेल्या पायसाची संिती समजून येते. िवचेी घनता वातावरणाच्या दनरदनराळ्या उंचीला 
मोजावी त्याप्रमाणे पायसाची संिती दनरदनराळ्या पातळ्याना मोजली जाते. पायसाची संिती ठरदवण्याचे काम 
फोटोग्राफवरून सावकाश करता येते. 

 
[  वढे सागंून झाल्यावर, समतोल प्राप्त झालेल्या पायसात चालू असलेल्या ब्राऊदनयन िालचालींचे 

चलदच्चत्र पेदरनने पे्रक्काना दाखवले.] 
 
आदशस वायनूा लावायचे दनयम सौम्य संितीच्या पायसाना कसे लागू पडतात याची कल्पना या 

चलदच्चत्रावरून येईल. रेव्ण्वक उपपत्तीचे िे सामान्यीकरण करण्यासाठी फार मोठी कारण परंपरा सागंावी 
लागत नािी. उलट सौम्य सिंतीच्या पायसाच्या बाबतीत आदशस वायूना लावण्यात येणारे दनयम लावता येतात 
असे प्रयोगाचं्या सिाय्याने ठरवले तर रेणूंच्या अव्स्तत्वाचा तो   क पुरावा ठरतो. दनरदनराळ्या पायसाचं्या 
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अभ्यासाने ठरवलेले ॲन्िोगाद्रो अंकाचे मूल्य जवळजवळ   कच असते. पायसातील दनलंदबत कणाच्या भारात 
१ ते ५० इतका फरक दनलंदबत कणाच्या स्वरूपात बदल (गमॅ्बोज, मवॅ्स्टक गोंद, इत्यादी) कणाचं्या घनतेत 
फरक (१·२० पासून १·०६ पयसन्त) अशा प्रकारचे दवदवध फरक करून सुद्धा ॲन्िोगाद्रो अंकाचे मूल्य   कच 
दमळाले. पायस तयार करण्यासाठी (पाणी, शकस रा द्राव व्ग्लसप्ररन इत्यादी) दनरदनराळे द्रव घेऊन पादिले. 
तसेच -९⁷ से. पासून + ६०⁷ से. पयंत तपमानात फरक केले. मी वापरलेल्या पायसाची संिती ६ मायक्रॉन 
उंचीवर पदिल्याच्या दनमपट िोत िोती. त्यावरून मला दमळालेले ॲन्िोगाद्रो अंकाचे मूल्य ६·८ x १०²³ इतके 
िोते. 

 
संशोर्नाचे पणििाम 

 
वायूच्या अदृश्य रेणूना जे दनयम लागू पडावते असा गदतक उपपत्तीचा दनष्ट्किस आिे ते सवस दनयम 

पायसातील दृश्य कणाना लावता येतात असे पेदरनने दीघस काळपयंत संशोधन करून दसद्ध केले. रेणूंच्या 
अव्स्तत्वाबद्दलचा प्रायोदगक पुरावा त्याने शास्त्रज्ञाचं्या िाती ददला. 
 
 

_____ 
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१९२७ 
 

ऑथटि हॉली कॉम्टन 
 

(१८९२ – १९६२) 
 

“कॉम्टन पणििाम या नािाने ओळखल्या जािाऱ्या शोर्ाणिियीच्या संशोर्नाबद्दल नोबेल पाणििोणिक” 
 

(१९२७ साली ऑथटि कॉम्टन आणि चालटस थॉमसन िीस णिल्सन याचं्यामध्ये नोबेल पाणििोणिक णिभागून 
देण्याि आले. णिल्सनचे चणित्र कॉम्टनच्या चणित्रानंिि णदले आहे.) 

 
चणित्र 

 
१० सटेंबर १९८२ रोजी अमेदरकेच्या खिायख राज्यातील वुस्टर गावी ऑथसर िॉली कॉम्टनचा जन्म 

झाला. वुस्टर कॉलेजमधून बी.   स सी. पदवी १९१३ मध्ये संपादन केल्यानंतर, त्याने दप्रन्सटन दवद्यापीठात 
अभ्यास करून १९१४ मध्ये   म्.   . पदवी आदण १९१६ मध्ये पी  च. डी. पदवी संपादन केली. यानंतर 
दमनेसोटा दवद्यापीठात त्याने   क विस भौदतकीशास्त्राचा अध्यापक म्िणून काम केले. त्यानंतर दपट सबगस येथील 
ववे्स्टंग िाऊस लॅम्प कंपनीमध्ये दोन वि े (१९१७ – १९१९) त्याने संशोधक अदभयंता म्िणनू काम केले. 
अमेदरकेच्या दसग्नल कोअरसाठी, दवमानोड्डाणास अुपयुक्त अुपकरणे तयार करण्यासाठी त्याने याच काळात 
संशोधन केले. १९१९ मध्ये नॅशनल दरसचस फेलोदशप (राष्ट्रीय संशोधन दशष्ट्यवृत्ती) दमळवनू, त्याने इंग्लंडमधील 
केव्म्ब्रजच्या कॅव्िेव्न्डश प्रयोगशाळेत संशोधनासाठी प्रयाण केले. तेथे   क विस संशोधनात घालदवल्यानंतर तो 
अमेदरकेत परतला. अमेदरकेस परतल्यानंतर वॉदशग्टन दवद्यापीठाने त्यास भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमले. 
तेथे तीन वि े काम केल्यानंतर, त्याने दशकागो दवद्यापीठात १९२३–१९२९ िी सिा वि े भौदतकीशास्त्राचा 
प्राध्यापक म्िणून अध्यापन व संशोधन केले. त्याच्या सशंोधनाचा दजा लक्ात घेऊन, त्यास त्या दवद्यापीठाने 
चालसस   च्. व्स्मथ प्राध्यापक नेमले. या दठकाणी त्याने १९४५ पयसत संशोधन केले. १९४५ मध्ये वॉप्रशग्टन 
दवद्यापीठाने त्यास भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमले. व तेथेच त्याचे ऊवसदरत आयुष्ट्य गेले. 

 
१९२६ ते १९४५ िी   कोणीस वि े कॉम्टन जनरल   लेव्क्रक कंपनीचा सल्लागार भौदतकीशास्त्रज्ञ 

िोता. दुसऱ्या जागदतक मिायुद्धात मेटॅलर्लजकल ॲटॉदमक प्रोजेक्ट (१९४२ ते १९४५) या अणुबॉम्ब 
दनर्लमतीसाठी खास उभारलेल्या सरकारी खात्याचा तो प्रमुख िोता. १९४६ मध्ये युनायटेड नेशन्स ॲटॉदमक 
  नजी कदमशनला (सयुंक्त राष्ट्र अव्ण्वक ऊजा सदमतीला) तादंत्रक बाबतीत सल्लामसलत देणाऱ्या सदमतीचा 
तो सदस्य झाला. 

 
१९२७ मध्ये वुस्टर कॉलेजने त्यास   स.सी. डी, पदवी अपसण केली. त्या पदवी व्यदतदरक्त 

अमेदरकेतल्या व परदेशातल्या दकत्येक दवद्यापीठानी त्यास माननीय डॉक्टरेट पदव्या अपसण केल्या आिेत. 
अमेदरकन ॲकेडमी ऑफ आटसस ॲन्ड सायन्स या संस्थेचे रमफोडस पदक त्यास १९२७ मध्ये दमळाले. इटादलयन 
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ॲकेडमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेने त्यास १९३० मध्ये मटॅॉकी पदक ददले. लंडनच्या रॉयल सोसायटीने १९४० 
मध्ये त्यास युजेस पदक ददले असून, त्याच विी त्यास फँ्रकदलन   व्न्स्टयूूटटचे फँ्रकदलन पदक दमळाले आिे. 
१९४५ मध्ये अमेदरकन दफलॉसॉदफकल सोसायटीने त्यास फँ्रकदलन पदक ददले आिे. १९४७ मध्ये फ्रान्सच्या 
दलजन ऑफ ऑनरमध्ये त्यास ऑदफसर नेमण्यात आले. यादशवाय तो दकत्येक अमेदरकन आदण परदेशी दवज्ञान 
संस्थाचंा सभासद िोता. 

 
तो १५ माचस १९६२ रोजी मृत्य ूपावला. 
 

पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 
 
वस्तुमात्रावर क्दकरण पडल्यानंतर त्याचें दवदकरण िोऊन जे दवदकरण दमळतात. त्यापैकी कािीना 

क्दकरणाचंी वैदशष्ट्ठे्य असतात व बाकीच्या दवदकरणाचंी वैदशष्ट्ठे्य प्राथदमक क्दकरणासारखी असत नािीत. पण 
ज्या पदाथावर क्दकरण पडून दवकरण पावतात, त्या पदाथाच्या वैदशष्ट्ठ्यावर अवलंबून असतात असे, 
बाकस लाच्या संशोधनातून दनष्ट्पन्न झाले. प्राथदमक क्दकरण वस्तुमात्रावर पडल्यावर ते शोिले जाण्याची शक्यता 
आदण क्दकरण दवखुरले जाऊन दमळालेले दद्वतीयक दकरण शोिले जाण्याची शक्यता याबाबतीत जास्त 
अणुभाराची मुलतवव े यामध्ये बराच फरक आढळल्याने बाकस लाने असा दनष्ट्किस काढला िोता की प्राथदमक 
क्दकरण वस्तुमात्रावर पडल्याने दवदकरण पावतात व दमळालेले दद्वतीयक क्दकरण त्या वस्तुमात्राच्या 
वैदशष्ट्ठ्यावर अवलंबनू असतात. 

 
१९२० मध्ये इंग्लंडिून अमेदरकेस परतल्यानंतर क्दकरण कमी अणुभाराच्या मूलतववावर पडल्यानंतर 

दमळणाऱ्या दद्वतीयक क्दकरणाचं्या अभ्यासास कॉम्टनने सुरवात केली. वस्तुमात्रावर प्राथदमक क्दकरण 
पडल्यावर दवदकरण पावनू दमळालेल्या क्दकरणामध्ये दद्वतीयक क्दकरणाचं्या जोडीला प्राथदमक क्दकरण 
असल्याने प्राथदमक क्दकरणाचं्या आदण दवकरणानंतर दमळालेल्या क्दकरणाचं्या शोिणक्मतेमध्ये बराच मोठा 
फरक असला तरच तो बाकस लाच्या शोिणक्मता मोजण्याच्या पद्धतीत समजून यायचा. बाकस लाने वापरले 
त्यापेक्ा जास्त चागंल्या प्रतीची व कायसक्म उपकरणे कॉम्टनपाशी असल्याने, ब्रगॅ क्दकरणवणसपटमापी वापरून, 
कॉम्टनने दवकरण पावलेल्या क्दकरणाचं्या वैदशष्ट्ठ्यातील सूक्ष्म फरक शोधून काढले. काबसन या कामी अणुभारी 
मूलतववाच्या ग्रफाइट या अपरूपावरून क्दकरणाचें दवकरण झाले असल्यास, दवकरण पावल्यानंतर 
दमळालेल्या क्दकरणात प्राथदमक तरंगलाबंीच्या क्दकरणाचं्या जोडीला, त्याचं्यािून जास्त तरंगलाबंी असलेले 
क्दकरणिी असतात असे त्याला आढळले. प्रथमतः त्याला वाटले की जास्त तरंगलाबंीचे िे क्दकरण 
वैदशष्ट्ठ्यदशसक नव्या प्रकारचे दवदकरण आिेत. परंतु क्दकरणाचं्या तरंगलाबंीतील फरक क्दकरणाचें दवकरण 
करणाऱ्या वस्तुमात्रावर अवलंबून नािी. परंतु तो फरक क्दकरणाचंा आपाती कोन आदण दवकरण कोन यातील 
फरकावरच अवलंबून आिे असे त्यास आढळले. त्यामुळे कॉम्टनने असा दनष्ट्किस काढला की क्दकरणाचें 
दवकरण िोते त्यावळेी त्याची तरंगलाबंी थोडीशी वाढते. कॉम्टनचा िा दनष्ट्किस आता कॉम्टन पदरणाम या नावाने 
खळखला जातो. या सारखाच पदरणाम दृश्य प्रकाशाच्या बाबतीत डॉ. सी. व्िी. रामन यानी शोधून काढला 
असून, तो रामन पदरणाम या नावाने खळखला जातो. 
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खालील आकृतीत कॉम्टनच्या   का प्रयोगसचंाची मादिती आिे. 
 

 
आकृिी – 29 कॉम्र्नची आकृिी 8 

 
णिकिि पािलेल्या क्ष णकििाचंा िैणशष्ट्यपूिट ििटपर् यामध्ये प्राथणमक णकििाचे फेिबदल झालेल्या ि 

फेिबदल न झालेल्या णकििामध्ये णिघर्न 
 

मॉदलब्डेनम लक्ष्य वापरून दमळालेल्या क्दकरणातील के दवदकरण त्याने प्राथदमक क्दकरण म्िणनू 
वापरले आिेत. क्दकरणवणसपटमापीच्या कॅल्साइटच्या स्फदटकावर िे क्दकरण पडल्यावर दमळणारा 
आयनीकरण दवदु्यतप्रवाि आदण ग्लाव्न्सग कोन प्रकवा स्फदटकाचा पृष्ठभाग आदण त्यावर पडणारी 
क्दकरणशलाका यामधील कोन याचंा आलेख आकृतीच्या वरच्या भागात ददला आिे. िा आलेख कसा असतो िे 
त्या आकृतीवरून समजून येईल. के दवदकरण काचसनवर पडू देऊन, दवदकरण झाल्यानंतर दमळणारे दद्वतीयक 
क्दकरण वणसपटमापीने तपासले तर आकृतीच्या खालच्या भागात दाखवल्यासारखा आलेख दमळतो. खालच्या 
आलेखात दोन दशखरे आिेत. 

 
प्राथदमक क्दकरणाचं्या बाबतीत ज्या तरंगलाबंीला आलेख दशखर दमळते, त्याच तरंगलाबंीला 

खालच्या आकृतीतील आलेखाच्या दोन दशखरापैकी कमी उंचीचे दशखर दमळते. या आकृतीतील जास्त उंचीचे 
आलेख दशखर मात्र जरा जास्त तरंगलाबंीला दमळते. ब्रगॅचे  
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िे समीकरण वापरून, क्दकरणाचंी λ िी तरंगलाबंी काढता येते. या समीकरणात Q िा ग्लाव्न्संग कोन व d 
स्फदटक पातळ्यातील अतंर आिे.   

 
दवकरण झाल्याने क्दकरणलाबंीत वाढ का व्िावी याचे स्पष्टीकरण दवकरणादवियीच्या पारंपादरक 

उपपत्तीच्या सिाय्याने देता येईना. पारंपादरक उपपत्तीप्रमाणे प्राथदमक व दवकरण झालेल्या क्दकरणाचंी 
तरंगलाबंी   कच असायला पादिजे. वस्तुमात्रावर पडणारे दवकरण त्या वस्तुमात्राच्या अणुमध्ये आपल्या 
वारंवारतेची आंदोलने दनमाण करतात, आदण त्याच आदंोलनामुळे दवदु्यतचुंबकीय तरंग प्रकवा क्दकरण दनमाण 
िोत असल्याने, वस्तुमात्रावर पडणाऱ्या क्दकरणाचंी वारंवारता आदण दवकरण झाल्यावर दमळणाऱ्या 
क्दकरणाचंी वारंवारता यात फरक असू नये अशी पारंपादरक उपपत्तीची अपेक्ा िोती.  

 
प्रकाशाचे उत्सजसन क्ाटंामध्ये प्रकवा लिान लिान ऊजापुजंामध्ये िोत असते अशी कल्पना करून 

आईनस्टाईनने प्रकाशदवदु्यत पदरणामाचे प्रकवा प्रकाशामुळे दवदु्यतप्रवाि दमळण्याचे स्पष्टीकरण ददले िोते, व ते 
मान्यिी झाले िोते. h िा प्लँकचा व्स्थराकं, v = आपाती प्रकाशाची वारंवारता असे धरल्यास,   का क्ाटंमचे 
मूल्य hv इतके असते. आइन्स्टाइनच्या या स्पष्टीकरणामुळे प्रकाशाला कािीसे कणस्वरूप असते असे जवळ 
जवळ मान्य झाल्यासारखे िोते. क्दकरणाचं्या बाबतीत आपल्याला दमळालेल्या पदरणामाचे म्िणजे वस्तुमात्रावर 
पडणाऱ्या क्दकरणाचंी वारंवारता आदण दवकरणानंतर दमळालेल्या क्दकरणाचंी वारंवारता यात फरक असतो या 
शोधाचे स्पष्टीकरण कॉम्टनने आइन्स्टाइनच्या प्रकाश-क्ाटंा उपपत्तीच्या सिाय्याने ददले. आइन्स्टाइनच्या 
प्रकाशक्ाटंमला िल्ली फोटॉन म्िणतात. मुक्त ऋणकणावर ज्यावळेी   क प्रकाश क्ाटंम पडतो प्रकवा ऋणकण 
मुक्तावस्थेत आिे असे मानण्याइतका ऋणकणाचा अणशूी असलेला संबधं कमजोर आिे अशा ऋणकणावर 
प्रकाश क्ाटंम पडतो त्यावळेी दब्रलीयडसच्या   का चेंडूवर दुसऱ्या चेंडूचा आघात झाल्यासारखा प्रकार घडतो 
प्रकवा   का गोष्टीवर दुसऱ्या गोटीचा आघात झाल्यासारखा प्रकार घडतो.   का चेंडूवर दुसऱ्या चेंडूचा आघात 
झाल्यावर, आघात िोते वळेी त्या चेंडूची जी गती असते, त्या गतीप्रमाणे प्रकवा त्या दोन्िी चेंडूच्या गती दवचारात 
घेऊन, त्या चेंडूना गती दमळते. तसेच   का चेंडूवर दुसऱ्या चेंडूचा आघात िोण्यापूवीची चेंडूची ऊजा आदण 
संवगे, आघातानंतरची चेंडूची ऊजा आदण संवगे याचं्या बरोबर असतात. म्िणजे थोडक्यात ऊजा आदण सवगे 
याचंा क्य िोत नािी. आपाती फोटॉनची ऊजा आदण दवकरण पावलेल्या फोटॉनची ऊजा यातला फरक, ज्या 
ऋणकणा मुळे फोटॉनचे दवकरण िोते त्या ऋणकणाला दमळालेल्या गदतक ऊजेइतका असतो. म्िणजे आपाती 
फोटॉनच्या वारंवारतेिून दवकरण पावलेल्या फोटॉनची ऊजा कमी असते. त्याचा अथस आपाती फोटॉनच्या 
तरंगलाबंीपेक्ा दवकरण पावलेल्या फोटॉनची तरंगलाबंी जास्त असते. िी प्रदक्रया सोबतच्या आकृतीत 
दाखवली आिे.   का ऋणकणावर फोटॉनचा आघात झाल्यावर त्याचे दवकरण िोते. िे या आकृतीत दाखवले 
आिे. फोटॉन ज्या ददशनेे ऋणकणावर आदळतो त्या ददशशेी Ø इतका कोन िोईल अशा ददशनेे दवकरण 
झालेला फोटॉन जातो आदण फोटॉन आदळण्याने, फोटॉन येण्याच्या ददशशेी θ   वढा कोन िोईल अशा ददशनेे 
ऋणकण जातो िेिी या आकृतीवरून लक्ात येईल. 
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क्षणकिि फोर्ॉनचे एका ऋिकिामुळे Ø कोनािून णिचलन होिे. 
 

१९२३ मध्ये क्रॉम्टनने िी उपपत्ती माडंली, त्यावळेी फोटॉन आदळण्याने मागस सरून ऋणकण वगेळ्या 
ददशलेा गेला असे दाखदवणारा कािीिी प्रायोदगक पुरावा दमळाला नव्िता. परंतु मेघपात्र पद्धत वापरुन, सी. 
टी. आर. दवल्सनने कॉम्टनची उपपत्ती दसद्ध िोईल िे दाखवणाऱ्या ऋणकणमागांचे फोटो घेतले. िे ऋणकण 
मागस सोबतच्या आकृतीत दाखवले आिेत. 

 
आपाती क्दकरण फोटॉन ऋणकणावर Ø या दठकाणी आदळल्यावर, तो फोटॅन येण्याच्या ददशशेी θ 

इतका कोन करणाऱ्या ददशनेे, फोटॉन आदळण्याने सरकलेला ऋणकण जातो. पण ऋणकणावर फोटॉन 
आदळण्याने आयन दनमाण िोतात आदण त्यामुळे ते आयन जाण्याचा मागस मेघपात्रात दृश्य स्वरुपात आणता 
येतो. पण ऋणकण अदतशय अदनयदमत मागाने जातो आदण त्याचा वगे कमी िोत जातो. B पयंत तो ऋणकण 
येतो तेव्िा त्याचा वगे इतका कमी िोतो की त्याच्यामुळे आयन दनमाण िोत नािीत, आदण ऋणकणाचा मागस B 
येथेच संपतो. आकृतीच्या वरच्या भागात A येथे   क अदनयदमत मागस सुरू िोतो आदण तो c पयंत आल्यानंतर 
तेथेच सपंतो. Q येथे ऋणकणावर आदळण्याने दवकरण पावलेल्या फोटॉनचा िा मागस असतो. िा मागस Q येथे 
सुरु िोतो, पण A पयंत फोटॉन येईपयसन्त त्या फोटॉनचा कािी पदरणाम झाल्याचे ददसून येत नािी. A येथे तो 
फोटॉन आल्यानंतर त्याच्यामुळे अणूतून   क ऋणकण बािेर पडतो. त्यानंतर A पासून C पयसन्त येईपयसन्त त्या 
ऋणकणामुळे आयन दनर्लमती िोत असते. θA िा मागस आपाती फोटॉनच्या मागाशी करीत असलेल्या Ø या 
कोनाचे मूल्य आदण फोटॉन आदळण्याने सरकलेल्या ऋणकणाच्या मागाचा, फोटॉन येण्याच्या ददशशेी िोणाऱ्या 
θ या कोनाचे मूल्य कॉम्टनच्या उपपत्तीला धरुन गदणताने काढलेल्या मूल्याशी जमतात. 

 
कॉम्टनच्या संशोधनाची मादिती करुन घेतल्यानंतर आता त्याच्या नोबले व्याख्यानाकडे वळायला 

िरकत नािी. त्या व्याख्यानातला कािी भाग या दठकाणी ददला आिे. 
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“क्षणकििाचें आणि प्रकाशाचे णिकिि” 
 
वस्तुमात्रावर पडणाऱ्या क्दकरणाचं्या तरंगलाबंीपेक्ा, वस्तुमात्रावर क्दकरण पडल्यानंतर त्यापासून 

दमळणाऱ्या दद्वतीयक क्दकरणाचंी तरंगलाबंी जास्त असते असे येत्या कािी विात केल्या गेलेल्या प्रयोगामुळे 
समजून आले आिे. त्याउलट   खाद्या गढूळ माध्यमातुन गेल्याने दवकरण पावलेल्या प्रकाशाची तरंगलाबंी, मूळ 
प्रकाशाच्या तरंगलाबंीिून जास्त असते का िे शोधून काढण्यासाठी केलेल्या प्रयोगातून कािी दनष्ट्पन्न झाले 
नािी. म्िणजे आपाती प्रकाशाच्या तरंगलाबंीत व दवकरण झालेल्या प्रकाशाच्या तरंगलाबंीत कािी फरक असतो 
का िे समजून आले नािी. प्राथदमक क्दकरण शलाकेचा वणसपट व दद्वतीयक क्दकरणाचंा वणसपट अभ्यासल्यास 
प्राथदमक क्दकरणशलाकेचे खालील आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे दोन दवभाग िोतात असे ददसते.   का 
दवभागातील क्दकरणाचंी तरंगलाबंी पदिल्या इतकीच आिे आदण दुसऱ्या दवभागातील क्दकरणाचंी तरंगलांबी 
पदिल्यापेक्ा जास्त असते. ज्यावळेी वगेवगेळ्या तरंगलाबंीचे प्राथदमक क्दकरण आम्िी वापरून पादिले, 
त्यावळेी व्व्दतीयक क्दकरणाचं्या दोन दवभागाचं्या तरंगलाबंीतील फरक नेिमी तेवढाच असल्याचे ददसून आले. 
फक्त या दोन दवभागाचंी तौलदनक तीव्रता दभन्न दभन्न असते. ज्यावळेी जास्त तरंगलाबंीचे प्राथदमक क्दकरण 
वापरले, त्यावळेी तरंगलाबंीत अदजबात फरक न झालेल्या क्दकरण दवभागाची ऊजा दुसऱ्या दवभागाच्या 
ऊजेिून जास्त िोती. कमी तरंगलाबंीचे प्राथदमक क्दकरण असल्यास तरंगलाबंीत फरक झालेल्या क्दकरण 
दवभागाची ऊजा दुसऱ्या दवभागाच्या ऊजेिून जास्त िोती. अदतशय कमी तरंगलाबंीचे के दकरण प्राथदमक 
दकरण म्िणनू वापरल्यास, व्व्दतीयक दकरणामध्ये तरंगलाबंीत अदजबात फरक न झालेले दकरण दमळणे जवळ 
जवळ अशक्य आिे. 

 
अशा रीतीने दृश्य प्रकाशा  वजी आपण क्दकरण आदण गमॅा दकरण प्राथदमक दकरण म्िणून वापरल्यास 

दवकरणादवियीची पारंपादरक ऋणकणउपपत्ती व्व्दतीयक क्दकरणाचं्या तरंगलाबंीच्या बाबतीत पाळली जात 
नािी असे ददसते. 

 
त्यामुळे जास्त तरंगलाबंीच्या व्व्दतीयक क्दकरणाना दवकरण पावलेले क्दकरण म्िणायचे की 

स्फुरदीव्प्तवान क्दकरण म्िणायचे असा   क प्रश्न आपल्यापढेु उभा रािातो. व्व्दतीयक क्दकरणाचंी तीव्रता िी 
  क गोष्ट आपण लक्ात घेतली पादिजे. थॉमसन, डेबाय आदण इतर शास्त्रज्ञ यानी माडंलेल्या उपपत्तींच्या 
आधारे दवकरण पावलेल्या क्दकरणाचंी केवळ तीव्रतेचे गदणत माडंनी येते या उपपत्तीच्या आधारे दवकरण 
पावलेल्या क्दकरणाचंी तीव्रता, तरंगलाबंीत फरक असलेल्या व फरक नसलेल्या दद्वतीयक क्दकरणाचं्या 
तीव्रतेच्या बेरजेइतकी असते. परंतु पुष्ट्कळदा असे घडते की तरंगलाबंीत फरक न पडलेल्या दद्वतीयक 
क्दकरणाचंी तीव्रता गदणताने काढलेल्या दद्वतीयक क्दकरणाचं्या तीव्रतेिून अत्यंत कमी असते. दवकरण 
पावलेल्या क्दकरणाचं्या तीव्रतेदवियीची ऋणकण उपपत्ती बरोबर आिे असे म्िणायचे असेल तर तरंगलाबंीत 
फरक पडलेल्या व फरक न पडलेल्या क्दकरणाचंा आपल्याला दवकरण पावलेल्या क्दकरणात समावशे करावा 
लागेल. 

 
या दद्वतीयक क्दकरणाचं्या उपपत्तीदवियीची मादिती त्याचं्या धु्रवीकरणावरुन दमळते. ९०° अंशाला 

दवकरण पावलेले क्दकरण पूणसपणे प्लेन पोलराइज्ड (प्रकवा   क पातळीय धु्रवीकरण झालेले) व्िावते अशी 
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ऋणकण उपपत्तीची अपेक्ा आिे. जास्त तरंगलाबंी असलेले क्दकरण स्फुरदीप्तीवान असल्यास, त्याचें   क 
पातळीय धु्रवीकरण िोणार नािी. क्दकरणाचं्या दवकरणाच्या बाबतीत केलेल्या प्रयोगात, काटकोनात प्रकवा ९०° 
अंशाला दवकरण पावलेल्या क्दकरणाचें   क पातळीय धु्रवीकरण झालेले असते असे बाकस लाला आढळले िोते. 
क्दकरण व प्रकाशदकरण यात साम्य असल्याचा िा एक पुरावा िोता. परंतु ९०° अंशाला दमळालेल्या दद्वतीयक 
क्दकरणाचंी तीव्रता त्याचं्या बृित्तम तीव्रतेच्या फक्त   क तृतीयाशं असते, आदण क्दकरणाचें पूणस धु्रवीकरण िोत 
असल्यास ती तीव्रता शनू्यापयसन्त खाली उतरायला पादिजे, प्रकवा धु्रवीकरण झालेल्या दकरणाना अदजबात 
तीव्रता असू नये. 

 
दद्वतीयक क्दकरणात धु्रवीकरण न झालेले दकरण नािीत िे बाकस लाचा प्रयोग पनु्िा करुन आम्िी शोधून 

काढले. दवकरणासाठी छोटे ठोकळे वापरल्यास, क्दकरणाचें सपूंणस धु्रवीकरण िोत असते असे आम्िाला 
आढळले. बाकस लाने आपल्या प्रयोगात दवकरणासाठी मोठे ठोकळे वापरल्याने क्दकरणाचें अनेकदवध दवकरण 
िोत िोते आदण त्यामुळे क्दकरणाचें संपूणस धु्रवीकरण िोत नव्िते. दद्वतीयक क्दकरण संपूणस धु्रवीकरण झालेले 
दकरण असतात याचे   कच कारण म्िणजे ते संपूणसपणे दवकरण झालेले क्दकरण असतात. 

 
पारंपादरक उपपत्तीप्रमाणे ज्यावळेी   खादा दवदु्यतचुबंकीय तरंग ऋणकणाला धक्का देऊन पुढे जाताना 

त्या ऋणकणामध्ये आंदोलने दनमाण करतो. त्यावळेी त्या तरंगाचे दवकरण िोते आदण आंदोलने प्राप्त झालेले 
ऋणकण त्याना दमळालेल्या ऊजेचे पनुः उसजसन करतात. दवकरण झालेल्या दकरणाच्या तरंगलाबंीच्या वाढीचे 
कारण देताना दवकरण प्रदक्रयेचा जरा वगेळ्या तऱ्िेने दवचार करावा लागला. तो दवचार सोबतच्या आकृतीच्या 
सिाय्याने समजावनू घेता येईल. या दठकाणी क्दकरण म्िणजे तरंग असे न समजता, ते प्रकाशकण प्रकवा 
फोटॉन आिेत असे धरून दवचार केला आिे. दशवाय पारंपादरक उपपत्तीत अवश्य मानलेली ऋणकणाचंी 
आंदोलने या दठकाणी नािीत तर त्या   वजी फोटॉन ऋणकणावर प्रत्यास्थ आघात करतात व या आघातात 
ऊजा आदण संवये याचें अक्यत्व दटकून असते. 

 
दवकरणासंबधंीची िी नवीन कल्पना आपल्याला प्रयोगाने पडताळून पािाता येते. तरंगलाबंीतला फरक 

δ λ धरल्यास तो फरक 
 

 
 
या समीकरणाने काढता येतो. या समीकरणात h = प्लँकचा व्स्थराकं, m = ऋणकणाचा भार c = 

प्रकाशाचा वगे, θ व Ø िे आकृतीत दाखवलेले कोन आदण v = आपाती क्ाटंमची वारंवारता. 
 
या δλ चे मूल्य काढल्यास दवकरण झालेल्या क्दकरणाच्या वणसपटात   क वगेळी रेिा का ददसते िे 

समजते. h, m आदण c याचंी मूल्य दजतक्या अचूकपणे आपल्याला मािीत आिेत, त्या अचकूपणाच्या मयादेत, 
वरील समीकरण अचूक आिे. दवकरण झालेल्या क्दकरणापासून धक्क्याने मागे सरलेल्या ऋणकणाची गदतक 
ऊजा साधारणपणे, 
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hv X hv Cvs² θ   वढी असते.  
mc²  

 
िी उपपत्ती जेव्िा आम्िी प्रथमतः मोडली, त्यावळेी अशा प्रकारचे धक्का खावनू मागे सरलेले ऋणकण 

अज्ञात िोते. पण आम्िी त्यासंबधंीची कल्पना माडंल्यानंतर कािी मदिन्यातच सी. टी. आर. दवल्सन आदण 
डब्ल्यू. बोथे यानी अशा प्रकारंच्या ऋणकणाचंा शोध लावला. धक्का खावनू मागे सरलेल्या ऋणकणाचंी संख्या, 
त्याचंी ऊजा आदण त्याचंी अपुलब्ध जागेमध्ये दवभागणी या सवस गोष्टी फोटॉन उपपत्तीला धरून अपेदक्ल्याप्रमाणे 
आिेत िे आता मािीत झाले आिे. ज्यावळेी प्रकाशकण प्रकवा फोटॉन मूळ मागाशी Ø कोन करणाऱ्या नव्या 
मागाकडे वळवला जातो, त्यावळेी त्याच्या आघाताने ऋणकण प्रकाशकणाच्या मागाशी θ कोण सरून मागे 
सरेल ϕ व θ या मधला संबधं Cvs½ ϕ = tan θ या समीकरणाने दमळतो. 
 

 
 आकृिी -31 कॉम्र्नची आकृिी- 10  

θ कोनािून प्रत्याघाि कििाऱ्या ऋिकिाचंा सबर् 
ϕ कोनािून णिचलन पाििाऱ्या फोर्ॉनशी असला पाणहजे 

 
सोबतच्या आकृतीत रेखादचत्राने दाखवलेल्या उपकरणाच्या सिाय्याने आम्िी िे समीकरण तपासले. 

क्दकरणाचंी   क अत्यंत दनरंूद शलाका दवल्सन प्रसरणपात्रात येते. तेथे आल्यानंतर क्दकरणाचं्या धक्क्याने 
तेथे धक्का खाऊन मागे सरलेला ऋणकण तयार िोतो. प्रकाशकण उपपत्ती बरोबर असल्यास, धक्का खाऊन 
मागे सरलेल्या ऋणकणाशी संबंदधत फोटॉन (प्रकाशकण) Ø िा कोन करणाऱ्या ददशनेे दवकरण पावले. जर 
अशा वळेी बीटा कणाचे उत्सजसन झाले, तर बीटा कणाच्या उत्पत्तीस्थानापासून प्रकाशकणाचे कोणत्या ददशनेे 
दवकरण झाले ते सागंता येते. (यावळेी अशा प्रकारच्या प्रदक्रयेचा   क फोटो कॉम्टनने पडद्यावर दाखवला.) 

 
धक्का खावनू मागे सरलेल्या ऋणकणाने फोटॉन येण्याच्या ददशशेी केलेला Q िा कोन आदण दद्वतीयक 

बीटा कण उत्पत्तीनंतर फोटॉन येण्याच्या ददशशेी करीत असलेला Ø िा कोन याचें मापन केल्यास, फोटॉन 
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उपपत्तीच्या आधारे माडंलेल्या समीकरणाने काढलेल्या त्या कोनाचं्या मूल्याशी त्या कोनाचंी मूल्ये जुळतात. 
आमच्या या प्रयोगास दवशिे मित्व आिे. धक्का खाऊन मागे सरलेल्या प्रत्येक ऋणकणाशी संबदंधत असा 
दवकरण पावलेला एक प्रकाशकण असतो िे या प्रयोगाने दनःसदंदग्धपणे समजते. तसेच प्रकाशकण व ऋणकण 
या प्रणालीची ऊजा आदण सवंगे याचें अक्यत्व या दवकरण प्रदक्रयेमध्ये दटकून रािाते िेिी या प्रयोगाने समजते. 

 
दवदशष्ट ददशनेे जाणाऱ्या दवदकरण क्ाटंाचं्या अव्स्तत्वादवियीचा या प्रयोगातून दमळालेला पुरावा अगदी 

समाधानकारक आिे. धक्का खावनू मागे सरलेल्या प्रत्येक ऋणकणाशी दवकरण पावलेल्या क्दकरणाच्या ऊजेचा 
संबंध असतो आदण या दवकरण पावलेल्या क्दकरण ऊजेमुळे   क व्व्दतीयक बीटाची दनर्लमती िोते. आदण 
ऋणकणाला धक्का दमळण्याच्या वळेी ठरलेल्या ददशनेे क्दकरण ऊजा जात असते. या प्रयोगात असंभाव्य अशा 
मोठमोठ्या चकुा नसल्यास दवकरण पावलेले क्दकरण प्रकाशकणाचं्या रूपाने पुढे जात असतात. 

 
दवकरणाचं्या दवकरणादवियीचा अभ्यास वाढवत नेल्यास असे ददसते की क्दकरणांची वारंवारता खूप 

असल्यास दवकरण पद्धतीत फरक िोतो. दवदकरणाचंी वारंवारता कमी असता, दवकरणाचे स्पष्टीकरण तरंग 
अुपपत्तीच्या सिाय्याने देता येते. परंतु क्दकरणाचंी वारंवारता खूप असल्यास, दवकरणाचे स्पष्टीकरण 
देण्यासाठी प्रकाशकण प्रकवा फोटॉन जाण्याच्या ददशते बदल िोतो असेच म्िणाव ेलागते. असे जरी असले तरी 
क्दकरण आदण प्रकाशदकरण या दोन्िी गोष्टी परस्परापासून दभन्न प्रकृती नािीत िे नक्की. त्यामुळे आपल्यापढेु 
एक प्रश्न अुभा राितो. दवदकरण तरंगरूपी असतात असा पुरावा दमळतो आदण त्याबरोबर प्रकाशकण असतात 
असेिी म्िणाव ेलागते. म्िणजे प्रकाशाला   काच वळेी तरंगरूप आदण कणरूप असते. 

 
आपल्यापढेु उभा रादिलेला िा गंुतागंुतीचा प्रश्न तरंगयंत्रशास्त्राच्या सिाय्याने सुटला आिे प्रकवा 

सुटण्याच्या मागावर आिे. गती असलेल्या वस्तुमात्राच्या प्रत्येक कणाशी संबदंधत असे तरंग असतात या 
तरंगाची तरंगलाबंी λ, 

 
mv = h/ λ या समीकरणाने दमळते असे डी. ब्रॉलीचे म्िणणे आिे. या समीकरणात mv = कणाचा 

संवगे, h = प्लँकचा व्स्थराकं िोय. डी. ब्रॉलीने िे समीकरण माडंले, त्याच सुमारास डु  नने सुद्धा क्दकरण 
फोटॉनच्या वक्रीभवनाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी जवळ जवळ तशाच प्रकारचे आधारतवव माडंले. डीब्रॉलीचे 
समीकरण व डु  नचे आधारतवव ऋणकणाचं्या बाबतीत वापरले तर अणुरचनेच्या अभ्यासात िी कल्पना दकती 
अुपयुक्त आिे िे श्रॉप्रडजरने दाखवले आिे. िायसेनबगस, बोर आदण इतर शास्त्रज्ञ याचं्या प्रयत्नामुळे असे ददसू 
लागले आिे की कण आदण तरंग याचं्यामधल्या संबधंाची कल्पना, प्रकाशाचे वक्रीभवन व प्रकाशाचा प्रदतरोध 
याचं्या स्पष्टीकरणासाठी वापरता येते व त्याचवळेी ती कल्पना दवकरण आदण प्रकाशवैदु्यती पदरणाम याचं्या 
स्पष्टीकरणासाठीिी वापरता येते. 

 
जवळ जवळ समातंर रेघा मारून तयार केलेल्या गे्रप्रटगमुळे प्रकवा रेखापट्टीमुळे क्दकरणाचें वक्रीभवन 

यादवियी कॉम्टनने यानंतर संशोधन केले. चकाकी ददलेल्या पृष्ठभागावर पडणाऱ्या क्दकरणाचं्या त्या 
पृष्ठभागाशी िोणारा कोन अत्यंत अल्प असल्यास म्िणजे १0 िूनिी कमी असल्यास, ते क्दकरण त्या 
पृष्ठभागावरून संपूणसपणे परावर्लतत िोतात याचा त्याला १९२२ मध्ये शोध लागला. पदाथाचा क्दकरणासाठी 
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वक्रीभवनाकं शोधून काढण्यासाठी या शोधाचा कॉम्टनने अुपयोग केला. यानंतर १९२३ मध्ये त्याने असे सुचवले 
की जवळ जवळ समातंर रेघा मारून तयार केलेल्या गे्रप्रटगमुळे प्रकवा रेखापट्टीमुळे क्दकरणाचें वक्रीभवन झाले 
पादिजे. फक्त क्दकरणाचंी ददशा आदण रेखापट्टीमुळे पषृ्ठभाग यामधील कोन संपूणस परावतसनासाठी अवश्य 
असणाऱ्या दक्रदटकल (क्रातंीकारक) कोनािून कमी असायला पादिजे. रेखापट्टीच्या सिाय्याने क्दकरणाचें 
वक्रीभवन करून, त्याने १९२५ मध्ये क्दकरणाचंी तरंगलाबंी मोजली. क्दकरणशलाकेची ददशा आदण रेखापट्टीचा 
पृष्टभाग यामध्ये असणारा कोन लिान असला तरी मापन पद्धतीत सुधारणा केल्यानंतर क्दकरणाचंी तरंगलाबंी 
दिा िजार भागात एक भाग संभाव्य चूक इतक्या अचूकतेने मोजता आली. 

 
१९३० च्या आसपास कॉम्टनने दवश्वदकरणासंबधंी संशोधन करायला सुरवात केली. पृथ्वीच्या अक्ाशं व 

रेखाशं यातील फरकामुळे दवश्वदकरणाच्या तीव्रतेत िोणारे फरक त्याने अभ्यासले. या के्त्रातिी त्याचें कायस 
अदतशय मित्वपूणस ठरले. सूयसमालेत प्रकवा आकाशगंगेत सुद्धा दवश्वदकरण दनमाण िोत नसून ते त्यािून अत्यतं 
दूर अशा दवश्वाच्या भागात दनमाण िोतात असे त्याने दमळवलेल्या मादितीवरून दसद्ध झाले. 

 
संशोर्नाचे पणििाम 

 
दवज्ञान संशोधनाच्या आपल्या अगदी सुरवातीच्या काळात क्दकरणाचं्या तरंगलाबंीबद्दल त्याने 

लावलेला शोध त्याचा   क अदतशय मोठा शोध आिे. क्दकरण दवकरणादवियीची माडंणी करण्यासाठी तो शोध 
उपयोगी पडला, इतकेच नािी तर त्या शोधाने आइनस्टाइनच्या प्रकाशादवियीच्या फोटॉन उपपत्तीस दुजोरा 
दमळाला. सी. टी. जार. दवल्सनला मेघपात्रात दमळालेल्या कणमागांचा कॉम्टन शोधाच्या मदतीने अथस लावला 
तर आइनस्टाइनच्या अुपपत्तीस पुष्टी देणारा प्रायोदगक पुरावा दवल्सनला आपल्या प्रयोगात दमळाला असे दसद्ध 
िोते. 
 
 

_____ 
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चालसस थॉमसन रीस दवल्सन खवने दवलान्स दरचडससन 

  

  
दप्रन्स लुई व्व्िक्टर डी ब्रॉली सर चंद्रशखेर व्यंकट रामन 
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१९२७ 
 

चालटस थॉमसन िीस णिल्सन 
 

(१८६९ – १९५९) 
 

“णिदु्यिभाििाही जलद किाचं्या मागाचा मागोिा घेण्याची बाष्ट्पसंघनन पद्धि शोरू्न काढल्याबद्दल 
पाणििोणिक” 

 
चणित्र 

 
स्कॉटलंडची राजधानी   दडनबरा जवळच्या ग्लेकोसस गावात १४ फेबु्रवारी १८६९ रोजी चालसस थॉमसन 

रीस दवल्सनचा जन्म झाला. तो चार विांचा असताना, त्याचे वडील वारल्याने त्याची आई मचेँस्टरमध्ये रािू 
लागली. त्यामुळे चालसस दवल्यनचे दशक्ण मचेँस्टरमध्ये झाले. प्रथमतः मचेँस्टरमधील   का खाजगी शाळेत 
आदण नंतर खवने्स कॉलेजमध्ये त्याचे दशक्ण झाले. याच खवने्स कॉलेजला पुढे व्व्िक्टोदरया दवद्यापीठ असे 
नाव दमळाले. १८८८ च्या ऑक्टोबर मदिन्यात त्याने केव्म्ब्रजमधील दसडने ससेक्स कॉलेजमध्ये प्रवशे 
दमळदवला. तेथे त्याने भौदतकीशास्त्र व रसायनशास्त्र याचंा दवशिे अभ्यास करुन, १८९२ मध्ये केव्म्ब्रज 
दवद्यापीठाची पदवी परीक्ा ददली. 

 
१८९५ मध्ये त्याने कॅव्िेव्न्डश प्रयोगाशाळेत मेघदनर्लमतीचा अभ्यास करायला सुरवात केली व 

प्रयोगशाळेत बंद काचपात्रात जलबाष्ट्पाचा मेघ दनमाण करण्याची पद्धत बसवली. १८९५ साल संपत आले 
त्यावळेी त्यास क्लाकस  मकॅ्सवले दशष्ट्यवृत्ती दमळाल्याने यापुढची तीन वि ेत्याने पूणस वळे संशोधन कायस करण्यात 
व्यतीत केली. यानंतर िवामान खात्यात त्याने   क विस नोकरी केली. या काळात त्याने वातावरणातील 
दवदु्यतदवियी संशोधन केले. १९०० साली त्याला दसडने ससेक्स कॉलेजची फेलोदशप दमळाली व 
भौदतकीशास्त्राचा अध्यापक म्िणून नेमणकू झाली. त्यानंतर पुढची १८ वि ेकॅव्िेव्न्डश प्रयोगशाळेत तो प्रायोदगक 
भौदतकीशास्त्र दशकदवत असे. िे अध्यापन करीत असतानाच, तो १९१३ पासून सोलर दफदझक्स ऑबझवेटरीमध्ये 
िवामान दवियीच्या भौदतकीशास्त्रात संशोधन करीत असे. १९१८ मध्ये िवामान खात्यातील दवदु्यत दवभागाचा 
त्यास प्राध्यापक नेमण्यात आले. १९२५ मध्ये केव्म्ब्रज दवद्यापीठाने त्यास दवज्ञान दवियाचंा जॅकसोदनयन 
प्राध्यापक नेमले. १९३४ साली तो कायसदनवृत्त झाला. 

 
लंडनच्या रॉयल सोसायटीने १९०० मध्ये त्यास आपला फेलो दनवडले. त्याच रॉयल सोसायटीने 

१९११ मध्ये त्यास युजेस पदक व १९२० मध्ये रॉयल पदक देऊन गौरदवले. १९२० मध्ये केव्म्ब्रजच्या 
दफलॉसॉफीकल सोसायटीने त्यास िॉपदकन्स पादरतोदिक ददले. १९२१ मध्ये   दडनबराच्या रॉयल सोसायटीने 
त्यास गप्रनग पादरतोदिक ददले. तर अमेदरकेच्या फँ्रकदलन   व्न्स्टयूूटटचे त्यास १९२५ मध्ये िॉवडस पॉ्स पदक 
ददले. 
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नव्वद वि ेआयुष्ट्याचा उपभोग घेतल्यानंतर १५ नोव्िेंबर १९५९ रोजी त्यास मृत्यू आला. 
 

पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 
 
दवद्याथी दशपेासून दवल्सनला वातावरणाबद्दल दवशिे कुतूिल िोते. धुके व ढग कसे दनमाण िोतात, 

वातावरणात दवजेची उत्पत्ती कशी िोते याबद्दल वाटत असलेल्या कुतूिलापायी त्याने जे संशोधन केले, ते 
करीत असता लागलेल्या शोधामुळे त्यास प्रदसद्धी दमळाली व नोबले पादरतोदिक दवजेत्याचा मान दमळाला. 

 
सवस साधारणतः वातावरणामध्ये जलबाष्ट्प असते. इतर सवस पदरव्स्थतीत कािीिी फरक नसल्यास, 

वातावरणात असणाऱ्या जास्तीत जास्त जलबाष्ट्पाचे प्रमाण वातावरणाच्या तपमानावर अवलंबून असते. 
वातावरणातील बृित्तम जलबाष्ट्पाचे प्रमाण तपमान चढल्यास वाढते व तपमान उतरल्यास कमी िोते. जलबाष्ट्प 
संपृक्त िवचे्या आकारमानात तात्काळ वृद्धी करुन दतचे तपमान खाली उतरवले तर िवते जास्त प्रमाणात 
असणाऱ्या जलबाष्ट्पाचे संघनन िोऊ नये याबद्दल दवशिे काळजीपूवसक उपाययोजना न केल्यास जलबाष्ट्पाचे 
संघनन िोते आदण तशा तऱ्िेची उपाययोजना केल्यास िवा जलबाष्ट्पाने अदतसंपृक्त िोते. िवतेील जलबाष्ट्पाचे 
कोणत्या पदरव्स्थतीत संघनन िोते याचा अभ्यास स्कॉटलंडमधील भौदतकीशास्त्रज्ञ जॉन   टकेन याने केला. 
जलबाष्ट्पसपंृक्त धूलीकण आत असलेल्या संपीदडत िवचे्या आकारमानात   का  की वृद्धी केली तर मेघ तयार 
िोतो. पण त्या िवते धूलीकण नसल्यास, संपीदडत िवचे्या आकारमानात   का  की वृद्धी करुनिी मेघ तयार 
िोत नािी असे जॉन   टकेनला १८८८ साली केलेल्या प्रयोगात आढळून आले िोते. जलबाष्ट्पाचे संघनन 
िोण्यासाठी िवमेध्ये धूलीकण असणे जरुर आिे. परंतु िवते धूलीकण नसल्यास, िवचे्या आकारमानातील 
वृद्धीमुळे िवा अदतसंपृक्त िोते. दवल्सनने प्रथमतः   टकेनचे प्रयोग पुन्िा करुन पादिले व अस्ते अस्ते त्या 
प्रयोगाचंी व्याप्ती वाढवली. िवचेे पदिले आकारमान व वृद्धी केल्यानंतर झालेले आकारमान याचें परस्पर प्रमाण 
कािी ठरादवक मूल्यािून अदधक असल्यास, िवते धूलीकण नसले तरी िवचे्या आकारमानात   का  की वृद्धी 
केल्यास मेघ तयार िोतो असे दवल्सनला आढळले. मेघ दनर्लमतीच्या वळेी िवतेील दवदु्यतभारवािी कणावर 
प्रकवा आयनावर जलबाष्ट्पाचे संघनन िोते असे दवल्सनला वाटले. क्दकरणाचंा व दकरणोत्सगाचा शोध 
लागण्यापूवी १८९५ मध्ये दवल्सनच्या दवचाराचंी ददशा िवतेील जलबाष्ट्पाचें आयनावर संघनन िोते असे 
मानण्याकडे िोती. 

 
१८९५ मध्ये रॉन्टजेनने लावलेल्या क्दकरणाचं्या शोधाची मादिती कें दब्रजमधील शास्त्रज्ञाना झाली तेव्िा 

जलबाष्ट्पाचे िवतेील आयनावर संघनन िोऊन मेघ तयार िोतो या कल्पनेचा खरेखोटेपणा अजमावण्याची संधी 
दवल्सनला प्राप्त झाली. दकरणोत्सगी मलूतववातून बािेर पडलेले दकरण िवतूेन जात असता, त्या िवचे्या 
आकारमानात   का  की वृद्धी केली तर मेघ तयार िोतो का िे पािाण्यासाठी त्याने प्रयोग केले. िवते धूलीकण 
नसताना, मेघ तयार िोण्यासाठी िवचेे मूळचे आकारमान व वृद्धी केल्यावर असणारे आकारमान याचं्या परस्पर 
प्रमाणापेक्ा कमी परस्परप्रमाण असले तरी, अशा िवतूेन दकरणोत्सगस जाऊ ददला तर मेघ तयार िोतो असे 
त्यास आढळले म्िणजे िवतेील आयनावर जलबाष्ट्पाचे संघनन िोत असते िी आपली कल्पना बरोबर 
असल्याचे त्यास समजून आले. 
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या प्रयोगापासून त्याने ज्या प्रयोग मादलकेला सुरवात केली ती प्रयोगमादलका दकत्येक वि ेचालू िोती. 
यावळेी म्िणजे १८९७ मध्ये दवल्सनने मेघ तयार करण्यासाठी वापरलेले पात्र सोबतच्या आकृतीत दाखवले 
आिे. 
 

 
आकृिी – 32 

सी. र्ी. आि. णिल्सनचे मेघपात्र (१८९७) 
 

या आकृतीत P िा दपस्टन प्रकवा द्यूटा आिे. या द्यूटाखालील िवचे्या दाबामुळे तो द्यूटा, 
दाखवलेल्या दठकाणी व्स्थर रािातो. R िी सळी मागे खेचून V िा व्िाल्व्ि उघडला तर P या द्यूटाखालील 
िवा, H या नळीद्वारे उजवीकडे दाखवलेल्या दनवातपात्रात जाते. P िा द्यूटा   का  की खाली पडू ददला 
तर, त्याच्या वरच्या बाजूस असलेल्या D या जागेतील संपृक्त िवचे्या आकारमानात   का  की वृद्धी िोते व ती 
िवा D िी जागा आदण दतला जोडलेले दवस्तारपात्र व्यापते. िवचे्या आकारमानात दकती वृद्धी झाली िे G या 
दाबमापकावरुन काढता येते. प्रयोगमादलकेच्या सुरवातीला दवस्तारपात्राचा जो आकार िोता त्यामुळे िवचे्या 
आकारमानाची   का  की वृद्धी केल्यास िवते भोवरे तयार व्िायचे. िा दोि काढून टाकण्यासाठी दवल्सनने 
द्यूटाच्या आकारात सुधारणा केली. १९१० मध्ये वापरलेल्या उपकरणात P या द्यूटाचा वरचा भाग अगदी 
सपाट करण्यात आला व तोच भाग दवस्तारपात्राचा तळ म्िणून वापरण्याची सोय िोती. या नव्या उपकरणातील 
द्यूटाखाली आल्यावर, िवचे्या आकारमानात वृद्धी झाली तरी िवते भोवरे दनमाण िोत नसत. दकरणोत्सगी 
मूलतववातून बािेर पडणारे दकरण संपृक्त िवतूेन जात असता, दतचे आकारमान   का  की वाढवले तर ज्या 
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मागाने दकरण जातात, त्या मागावर जलबाष्ट्पाचे संघनन झाल्याचे त्यास प्रथमतः १९११ मध्ये ददसून आले. 
दवमानातून बािेर पडणाऱ्या धुरामुळे जसे दवमान कोणत्या मागाने गेले िे सागंता येते त्याप्रमाणे संघनन 
झालेल्या जलबाष्ट्पामुळे अल्फा कण व इलेक्रॉन (ऋणकण) िवतूेन कोणत्या मागाने गेले िे सागंता येते. 
थोडक्यात अणूिूनिी लिान अशा अल्फा कणाचंा प्रकवा बीटा कणाचंा मागस दटपता येऊ लागला. 

 
नोबले पादरतोदिकाचा स्वीकार केल्यानंतर, दवल्सनने ददलेल्या व्याख्यानात मेघपात्र पद्धतीची सुरवात 

व वाढ याचंा उिापोि करण्यात आला आिे. त्या व्याख्यानातील कािी भागाचा अनुवाद पुढे ददला आिे. 
 
“स्कॉटलंडमधल्या बेननेव्व्िस या उंच पवसतावरील ऑब झव्िेटरीत मी १८९४ च्या सटेंबर मदिन्यात 

कािी काळ काम केले. ऑब झव्िेटरीजवळ पवसतश्रणेीभोवती पसरलेल्या ढगावर सूयसदकरण पडल्यावर फारच 
मनोिर दृष्ट्य ददसायचे. तसेच मनोिर दृष्ट्य प्रयोगशाळेत दनमाण कराव ेअसे मला वाटू लागले. 

 
दनसगाची नक्कल करण्याच्या उदे्दशाने मी १८९४ मध्ये, प्रयोगशाळेत मेघदनर्लमती करण्याचे प्रयोग सुरू 

केले. सजळ िवचेे प्रसरण करण्याची कुदल   आदण   टकेन याचंी पद्धत मी त्यावळेी वापरत िोतो. प्रयोगाना 
सुरवात केल्यावर, दनसगातल्या रम्य दृश्यापेक्ा जास्त आकिसक असे कािी तरी मला आढळून आले 
  टकेनच्या पद्धतीने, धूलीकणापासून पूणसपणे मुक्त अशा सबाष्ट्प िवचेे प्रसरण केल्यास ज्या िवचेे मेघात 
रूपातंर िोत नसे, त्याच िवचेे प्रसरण केल्यास व प्रसरण झाल्याने बाष्ट्पाचे िवतेील प्रमाण वाढल्याने दतची 
अदतसंपृक्तता कािी ठरादवक प्रमाणापलीकडे गेल्यास, दतच्यापासून मेघदनर्लमती करता येते असे आम्िाला 
आढळले. िे पादिल्यानंतर आम्िी सबाष्ट्प िवचेे प्रसरण करण्यासाठी एक नवीन प्रकारचे उपकरण तयार केले. 
या उपकरणात िवते इतर कािीिी प्रदूिण करणारे पदाथस दमसळू न देता, इष्ट त्या प्रमाणात चटकन प्रसरण 
करण्याची सोय िोती. त्यामुळे िवचेे प्रसरण दकती करायचे िे अगोदरच ठरवनू त्याप्रमाण दतचे प्रसरण करता 
येत असे. 

 
त्यानंतर आम्िाला असे आढळून आले की िवचेे मूळ आकारमान व प्रसरण केल्यानंतर िोणारे 

आकारमान याचें परस्पर प्रमाण १ : २५ असल्यास, िवतेील जलबाष्ट्पाची अदतसंपृक्तता लवकर वाढते. िवचेे 
मूळ आकारमान व प्रसरण केल्यानंतर िोणारे आकारमान याचें १ : २५ िे परस्परप्रमाण दवशिे लक्ात ठेवले 
पादिजे. मेघ तयार करून व त्यातील जलप्रबदू खाली बसू देऊन व िा प्रयोग पुन्िा पुन्िा करून, सबाष्ट्प िवा 
  टकीनच्या धूलीकणापासून पूणसपणे मुक्त केली तर अशा िवचेे प्रसरण केल्यानंतर िोणाऱ्या आकारमानाशी, 
मूळ आकारमानाचे प्रमाण १ : २५ च्या आत असल्यास, अशा िवचेे प्रसरण केल्यावर मेघदनर्लमती िोत नािी. पण 
िवचेे प्रसरण पंचवीस पटीिून जास्त पट केल्यास मात्र, मेघदनर्लमती िोते व जलप्रबदू खाली पडू लागतात. 

 
यानंतर िवचेे तात्काळ प्रसरण करू शकेल अशा तऱ्िेचे जास्त कायसक्म उपकरण आम्िी तयार केले. 

या उपकरणाच्या सिाय्याने प्रयोग केल्यावर, िवतेील जलबाष्ट्पाची अदतसंपृक्तता मळूच्या आठपट झाल्यास, 
िवचेे ते प्रसरणिी मुद्दाम लक्ात ठेवण्यासारखे आिे, असे ठरले. या दवदशष्ठ प्रसरण मयादेिून जास्त प्रसरण 
केल्यास, धूलीकणदवरदित िवते दाट मेघ तयार झाल्याचे आढळले. िवचेे प्रसरण वाढवत गेल्यास मेघातील 



 

अनुक्रमणिका 

जलप्रबदूची संख्या झपायूटाने वाढत िोती, आदण त्या जलप्रबदूच्या सूक्ष्म आदण   करूपी आकारामुळे, मेघाला 
सुंदर रंग प्राप्त िोत िोते. 

 
दुसऱ्या अदतसपंृक्तता मयादेपलीकडे िवचेे प्रसरण वाढवत गेल्यास दाट मेघ दमळतात याचे 

स्पष्टीकरण असे देता येते की यावळेी िवमेध्ये वायूच्या प्रकवा बाष्ट्पाच्या रेणखेूरीज दुसरे कािीिी नसले तरी, 
प्रसरण केलेल्या िवतेील जलबाष्ट्पाचे संघननीकरण िोत असते. पदिली अदतसंपृक्तता मयादा आदण दुसरी 
अदतसंपृक्तता मयादा यामध्ये पावसासारखे जलप्रबदू पडायला लागायचे त्याबद्दल मला पदिल्यापासून कुतूिल 
िोते. मेघातील जलप्रबदंूची संख्या सीदमत िोती आदण तरीसुद्धा त्याचें पुनजीवन िोत िोते. िी गोष्ट आदण 
यासाठी करावी लागणारी अदतसंपृक्तता त्यामुळे रेव्ण्वक आकारमानािून फार मोठ्या प्रबदंूचे अव्स्तत्व मेघात 
आिे असे वाटेना. त्यामुळे मेघातील कािी दवदशष्ट पदरव्स्थतीत असलेल्या रेणूंची प्रकवा अणूंची संख्या मोजता 
येण्याची शक्यता दृदष्टपथात आली. मेघातील या अणूवर दवदु्यतभार असणे शक्य िोते का? प्रकवा मेघामध्ये 
आयनाचें अव्स्तत्व िोते? 

 
१८९५ मध्ये रॉन्टजेनने लावलेला क्दकरणाचंा शोध प्रदसद्ध झाला. १८९६ मध्ये जे. जे. थॉमसनने 

क्दकरणाचंा पदरणाम िोऊ ददलेल्या िवचे्या दवदु्यतविन क्मतेचा अभ्यास सुरु केला, आदण मला 
क्दकरणनदलका वापरण्याची संधी दमळाली. ती क्दकरणमादलका प्रो. थॉमसन याचें सिकारी   व्िरेट यानी 
तयार केली िोती. ज्यावळेी िवचेे प्रसरण १ : २५ िून कमी िोते, त्यावळेी क्दकरणाचंा पदरणाम िोत असलेल्या 
िवमेध्ये जलप्रबदू तयार झाले नािीत. परंतु िवचेे प्रसरण, पाऊस पाडणाऱ्या आदण मेघ दनमाण करणाऱ्या 
मयादामध्ये िोते, त्यावळेी अशा प्रसरणामुळे क्दकरणाचंा पदरणाम िोत असलेल्या िवमेध्ये दाट धुके दनमाण 
झाले. त्याचा अथस मेघ पात्रातल्या िवमेध्ये नेिमी कमी संख्येने दनमाण िोणाऱ्या सूक्ष्म प्रबदु  वजी क्दकरणामुळे 
खूप मोठ्या संख्येने सूक्ष्मजलप्रबदू तयार झाले िोते. 

 
_____ 

 
त्यानंतर १८९६ ते १८९८ या दोन विात मेघपात्रउपकरणाच्या सिाय्याने क्दकरणाचंा पदरणाम िोऊन 

प्रकवा नव्याने शोधून काढलेल्या युरॅदनयम दकरणाचंा पदरणाम िोऊन, वायुमध्ये सघंननीकरण दक्रयेने तयार 
िोणाऱ्या सूक्ष्मजलप्रबदूचा आम्िी अभ्यास केला. 

 
िवचेे आयनीकरण घडवनू आणणाऱ्या प्रदक्रयकाचंा पदरणाम िोत असता, िवमेध्ये सूक्ष्म जलप्रबदू तयार 

झाले व त्यावर जलबाष्ट्पाचे संघननीकरण िोण्यासाठी लागणाऱ्या कमीत कमी अदत संपृक्ततेच्या दृष्टीने ते इतर 
वळेी दमळणाऱ्या सूक्ष्म जलप्रबदूिून कोणत्यािी प्रकारे दभन्न नव्िते. 

 
िवचेे आयनीकरण घडवनू आणणाऱ्या प्रदक्रयकामुळे तयार िोणाऱ्या सूक्ष्म जलप्रबदूवर, दवदु्यतके्त्राचा 

काय पदरणाम िोतो याचा अभ्यास करता, ते जलप्रबदू आयन असल्याचे समजून आले. िवचेे प्रसरण 
करण्यापूवी त्यावर दवदु्यतके्त्राचा पदरणाम िोऊ ददल्यास, ते िवतूेन संपूणसपणे काढून घेता येतात व ते सूक्ष्म 
जलप्रबदू प्रकवा आयन काढून घेतल्यानंतर िवचेे प्रसरण केल्यास मेघदनर्लमती िोत नािी असे ददसून आले. 



 

अनुक्रमणिका 

दवदु्यतभार अदजबात धारण न केलेले सूक्ष्मप्रबदू दनरदनराळ्या प्रकारे िवमेध्ये तयार करून, त्याचं्या 
गुणधमाचा मी अभ्यास केला. 

 
_____ 

 
त्यानंतर १८९८–१८९९ या विात धन व ऋण आयनावर िोणाऱ्या संघननीकरण दक्रयेचा मी अभ्यास 

केला. ऋण आयनावर जलप्रबदंूचे संघननीकरण िोण्यासाठी िवचेी अदतसंपृक्तता नेिमीच्या चौपट करावी 
लागत िोती. तर धन आयनावर जलप्रबदूचे संघननीकरण िोण्यासाठी िवचेी अदतसपंृक्तता नेिमीच्या सिापट 
करावी लागत िोती. म्िणजे िवेचे प्रसरण १ : ३१ िून अदधक कराव ेलागत िोते. 

 
जलप्रबदूचे संघननीकरण घडवनू आणण्यामध्ये आयनाचं्या कायाचा अभ्यास िा माझ्या संशोधनाचा 

  क भाग झाला. यामुळे वैयव्क्तक आयन दृश्य स्वरुपता आणता येत िोते आदण धन आयन व ऋण आयन 
यामधील भेद स्पष्ट करता येत िोता. 

 
- - - - - 

 
सघंननीकरण दक्रयेची अुपयुक्तता वाढवण्याच्या दृष्टीने मी १९१० मध्ये नवीन प्रयोगास सुरवात केली. 
 
आयनावरील दवदु्यतभार प्रत्यक् मोजणे शक्य व्िाव ेिे माझ्या संशोधनाचे उदद्दष्ट िोते. अगोदरच मादित 

असलेला दवदु्यतभार धारण करणारे आयन संघननीकरण दक्रयेने दृश्य स्वरुपात आणायचे, त्याचें फोटोग्राफ 
घ्यायचे आदण त्याचंी संख्या मोजायची अशी माझ्या संशोधनाची ददशा िोती. मेघपात्रातील ऋणदवदु्यतभार धारण 
करणाऱ्या धातुपट्टीवर नीलातीत दकरणाचंा पदरणाम घडू देऊन, त्या पट्टीपासून मधून मधून दनघणारा 
दवदु्यतप्रवाि मोजायचा व अशारीतीने आयनप्रवाि दनरदनराळ्या गटात दवभागून आदण दर गटातील आयनाचंी 
संख्या संघननीकरण दक्रयेने मोजायची असे माझ्या संशोधनाचे स्वरुप िोते. 

 
माझ्या सुरवातीच्या प्रयोगानंतर, अल्फा व बीटा दकरणाचें कणस्वरुप स्पष्ट झाले िोते. आयनीकरण 

घडवनू आणणाऱ्या कणाचा मागस दृश्य स्वरुपात आणायचा िे माझ्या संशोधनाचे उदद्दष्ट िोते. आयनीकरण कण 
िवतूेन गेल्यावर तयार िोणाऱ्या आयनावर जलप्रबदूचे संघननीकरण घडवनू आणनू, त्याना दृश्य स्वरुपात 
आणायचे आदण त्याचें फोटोग्राफ घ्यायचे अशी पद्धत माझ्या संशोधनात वापरायची असे मी ठरवले िोते. 
तोपयसन्त दमदलकनने ऋणकणावरचा दवदु्यतभार नक्की दकती आिे, िे ठरदवल्याने जलप्रबदूची संख्या मोजून 
त्यावरून आयनावर दकती दवदु्यतभार असतो िे ठरदवण्याची माझी कल्पना मी अमलात आणली नािी. िवतेील 
आयनावर जलप्रबदूचे संघननीकरण करुन त्याना दृश्य स्वरुपात आणनू, त्याचें फोटोग्राफ घेण्यामध्ये मी 
यशस्वी झाल्याने दवदु्यतभारवािी कणाचं्या िवतेील मागाचा मागोवा घेता येऊ लागला. 

 
िवचेे प्रसरण करण्यासाठी जास्तीत जास्त उपयुक्त ठरेल अशा तऱ्िेच्या उपकरणाची माडंणी, 

उभारणी व चाचणी घेण्यात आदण मेघातील प्रबदूचे फोटोग्राफ घेण्यासाठी त्यावर तात्काळ प्रकाश पाडू शकेल 



 

अनुक्रमणिका 

अशा तऱ्िेची यंत्रणा उभारण्यात आमचा बराच वळे गेला. उपकरणाची उपयुक्तता ठरदवण्यासाठी घ्यायच्या सवस 
चाचण्या १९११ पयंत पुऱ्या झाल्या नव्ित्या. पण त्यावळेी माझ्या मनात असा एक दवचार आला की आिे या 
उपकरणाच्या सिाय्याने दवदु्यतभारवािी कणाचं्या मागाचा मागोवा घेता येतो की नािी याची   कदा चाचणी 
घ्यावी. पदिला प्रयोग आम्िी क्दकरणाचं्या बाबतीत केला. िवतूेन क्दकरण जात असता, त्या दकरणामुळे तयार 
झालेल्या आयनावर जलप्रबदूचे संघननीकरण घडवनू आणण्यासाठी आम्िी िवचेे योग्य त्या प्रमाणात प्रसरण 
केले. तेव्िा मेघपात्रात बारीक सुतासारखे मागस ददसू लागले. क्दकरणामुळे िवते दनमाण झालेल्या ऋणकणाचं्या 
मागाचा तो मागोवा िोता. त्यानंतर सर दवल्यम कु्रक्सने शोधून काढलेल्या व्स्पन्थरॅोस्कोप उपकरणाची रेदडयम 
असलेली बाजू आम्िी मेघपात्राला टेकून ठेवली. तेव्िा रेदडयममधून बािेर पडणाऱ्या अल्फा कणाचं्या मागावर 
जलप्रबदंूचे संघननीकरण झाले आदण अल्फा कणाचंा मागस कसा असतो िे प्रथमतःच दृष्टोत्पत्तीस पडले. 
त्यानंतर बीटा कणाचें उत्सजसन करणारे मूलतत्व मेघपात्राजवळ ठेवनू बीटा कणांच्या मागाचे आम्िी फोटो 
घेतले. 

 
_____ 

 
आम्िी तयार केलेल्या उपकरणामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात १९११ सालचा पूवाध संपला. 

आमच्या प्रयोगासाठी वापरलेले प्रसरण उपकरण कॅव्िेव्न्डश प्रयोगशाळेच्या यंत्रदवभागात तयार केले िोते व 
अजूनपयसन्त मी तेच वापरीत आिे. 

 
दवदु्यतभारवािी कणाचं्या मागाचे चागंले फोटोग्राफ घ्यायचे असल्यास पढुील गोष्टी मुख्यत्व े करुन 

ध्यानात घ्याव्या लागतात. िवमेध्ये प्रकवा वायूमध्ये अदजबात खळबळ िोऊ न देता त्याचे प्रसरण केले पादिजे. 
खूप रंुद व उथळ मेघपात्र वापरल्यास व त्याचा तळ चटकन खाली येऊन, वायूच्या आकारमानाचे इव्च्छत 
प्रसरण घडवनू आणण्याची त्यात सोय पादिजे. मेघपात्रात धूलीकण अदजबात नकोत. इतकेच नािी, तर 
परीक्ण करायच्या आयनीकरण कणाखेरीज इतर कोणत्यािी प्रकारे तयार झालेले आयन त्यात असून चालत 
नािीत मेघपात्रात असलेले आयन काढून टाकण्यासाठी मेघपात्राच्या तळच्या व वरच्या पृष्ठभागामध्ये दवदु्यतके्त्र 
ठेवाव ेलागते. 

 
दवदु्यतभारवािी कणाचं्या मागाची अचकू धारदार प्रकवा ठळक फोटोग्राफ घेण्यासाठी पुढे ददलेल्या 

क्रमानेच सवस कामे आटोपली पादिजेत. पदिले काम वायूचे अचानक प्रसरण करुन इष्ट ती अदतसंपृक्तता 
दमळदवणे. दुसरे काम या अदतसपंृक्त वायूमधून आयनीकरण घडवनू आणणारे कण धाडणे, आदण दतसरे व 
शवेटचे काम कणाचं्या मागावरील आयनावर मेघातील संघनन झालेल्या जलप्रबदूवर प्रकाश टाकून फोटोग्राफ 
घेणे. 

 
त्यावळेी घेतलेल्या फोटोग्राफमुळ पुवीचेच दनष्ट्किस पके्क झाले. िे दनष्ट्किस अप्रत्यक्रीत्या दमळदवण्यात 

आले िोते, व कािी दनष्ट्किस तर तोपयसन्त मान्यता पावले िोते. 
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संशोर्नाचे पणििाम 
 
मूलभतू कणाचं्या संशोधनासाठी दवल्सन मेघपात्र पद्धत अत्यंत उपयुक्त ठरली आिे. दतची उपयुक्तता 

दकती आिे याची कल्पना लॉडस रदरफोडसच्या पुढील उद गारावरून येण्यासारखी आिे. “दवज्ञानाच्या इदतिासात 
दवल्सन मेघपात्र पद्धत   क अत्यंत मौदलक व आश्चयसकारक शोध आिे.” या शब्दात लॉडस रदरफोडसने मेघपात्र 
पद्धतीची अपुयुक्तता सादंगतली आिे. ऋणकणावर दकती दवदु्यतभार असतो िे ठरदवण्याकदरता सर जे. जे. 
थॉमसनने दवल्सन मेघपात्र वापरले आिे. तसेच कॉम्टन उपपत्ती तपासण्यासाठीिी ते मेघपात्र वापरले गेले 
आिे. १९३६ सालचे नोबेल पादरतोदिक दमळदवणारे ॲन्डरसन आदण १९४८ सालचे नोबेल पादरतोदिकाचे 
मानकरी ब्लॅकेट यानी आपल्या संशोधनासाठी िेच  दवल्सन मेघपात्र वापरले आिे. 
 
 

_____ 
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१९२८ 
 

ओिेन णिलान्सस णिचडटसन 
 

(१८७९ – १९५९) 
 

“थमायोणनक घर्नेच्या शोर्ाबद्दल ि त्याच्या नािाने ओळखण्याि येिाऱ्या णनयमाच्या शोर्ाबद्दल नोबेल 
पाणििोणिक” 

 
चणित्र 

 
२६ एदप्रल १८७९ रोजी, इंग्लंडच्या यॉकस शायर परगण्यातील डू्यसबरी गावी खवने दवलान्स 

दरचडससनचा जन्म झाला. १८९७ पयंत त्याने गावातल्या शाळेत शालेय दशक्ण पुरे केले व केव्म्ब्रजच्या दरदनटी 
कॉलेजमध्ये प्रवशे दमळदवला. १९०० साली पदवीधर झाल्यानंतर १९०२ साली दमळालेल्या दरदनटी कॉलेजच्या 
फेलोदशपच्या जोरावर त्याने कॅव्िेव्न्डश प्रयोगशाळेत १९०६ पयंत संशोधन केले. १९०६ मध्ये अमेदरकेतील 
दप्रन्सटन दवद्यापीठात भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक म्िणनू नेमणूक झाल्याने त्याने अमेदरकेस प्रयाण केले. 
दप्रन्सटन दवद्यापीठात त्याने १९१३ पयंत अध्यापन व सशंोधन केले. १९१३ मध्ये लंडन दवद्यापीठाच्या प्रकग्ज 
कॉलेजमध्ये भौदतकीशास्त्राचा व्िीटस्टन प्रोफेसर म्िणून नेमणूक झाल्याने तो इंग्लंडला परतला. १९२४ मध्ये 
लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास यारो संशोधक प्राध्यापक व भौदतकीशास्त्राचा संशोधन संचालक नेमले. 
१९४४ साली कायसदनवृत्त िोईपयंत तो यारो प्राध्यापक व सशंोधन संचालक िोता. 

 
अमेदरकेच्या दफलॉसॉफीकल सोसायटीने त्यास १९११ मध्ये आपले सभासदत्व ददले. १९१३ मध्ये 

लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास आपला फेलो दनवडले. लंडनच्या रॉयल सोसायटीचे युजेस पदक १९२० 
मध्ये व रॉयल पदक १९३० मध्ये त्यास दमळाले. १९२६ मध्ये तो रॉयल सोसायटीच्या अध्यक्पदी दवराजमान 
झाला. १९२८ पयंत त्याने ते पद भिूदवले. १९३९ मध्ये त्यास सर िी पदवी दमळाली. 

 
८० विाचा झाल्यावर, १९५९ मध्ये तो मरण पावला. 
 

पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 
 
भौदतकीशास्त्राच्या दवदवध के्त्रात दरचडससनने संशोधन केले आिे. उष्ट्मागदतकशास्त्र, प्रकाशीय-

दवदु्यतशास्त्र, वणसपटशास्त्र आदण क्दकरणशास्त्र या भौदतकीशास्त्राच्या दवदवध शाखामध्ये त्याने संशोधन केले असले 
तरी तप्त वस्तूतून उत्सर्लजत िोणाऱ्या दवदु्यतदवियीच्या संशोधनाशी त्याचे नाव दवशिेे करून दनगडीत आिे. 
तप्त वस्तूतून उत्सर्लजत िोणाऱ्या दवदु्यतदवियीच्या अभ्यासास त्याने थमस-आयोदनक्स असे नाव ददले व सध्या 
तेच रुढ आिे. 
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फार पूवी म्िणजे १६०५ मध्ये सर दवल्यम दगलबटस याच्या असे लक्ात आले की ‘  क्सायटेड 
  लेव्क्रक’ ला बािेरून उष्ट्णता पुरवली तर त्यामधून ‘  लेव्क्रक   फ्युव्व्ियम’ कमी िोते. साध्या शब्दात 
तप्त वस्तूतून दवदु्यतउत्सजसन िोते िे १६०५ सालीच सर दगलबटसच्या लक्ात आले िोते. दवदु्यतभार धारण 
करणाऱ्या वस्तू तापवल्यास त्यातून दवदु्यत-उत्सजसन िोते या दवधानास अठराव्या शतकाच्या मध्यापासून 
मान्यता दमळाली िोती. तरीपण या दवियासंबधंी इंग्लंडमधल्या   फ्. गथ्री या संशोधकाने १८७० पयसन्त 
संशोधन करीपयसन्त अशा प्रकारच्या दवदु्यत-उत्सजसनाकडे फारसे कोणाचे लक् गेले नव्िते. १८८० च्या सुमारास 
  ल्स्टर आदण गीटेल यानी जमसनीमध्ये या दवियीचा पद्धतशीर अभ्यास सुरू केला. त्या अभ्यासात त्याना असे 
आढळून आले की कमी तपमानाला तप्त तारामधून धनदवदु्यत उत्सजसन िोते आदण वरच्या तपमानाला तप्त 
तारामधून ऋणदवदु्यत उत्सजसन िोते. याच सुमारास अमेदरकेमध्ये थॉमस   दडसनचे प्रयोग चालू िोते. 
दीप्तीमान ददव्याच्या बािेरच्या बाजूस   क स्वतंत्र्य   लेक्रोड बसदवला आदण तो   लेक्रोड ददव्याच्या 
तारेच्या धन प्रकवा ऋण टोकाला जोडण्याची व्यवस्था केली, तर धन टोकाला तो   लेक्रोड जोडल्यावर 
दवदु्यतप्रवाि दमळतो पण ऋण टोकाला   लेक्रोड जोडल्यास दवदु्यतप्रवाि दमळत नािी. िे असे का िोते याचे 
सर ॲम्ब्रोज फ्लेप्रमगने १८९० मध्ये स्पष्टीकरण ददले. ददव्यातील तारेच्या ऋण टोकातून दवदु्यत बािेर पडून, 
दनवातातून प्रवास करुन ती धनदवदु्यतभार धारण करणाऱ्या   लेक्रोडकडे आल्याने दवदु्यतप्रवाि दमळतो व 
ददव्यातील तारेच्या धनटोकातून दवदु्यत बािेर पडत नसल्याने, ऋणदवदु्यतभार धारण करणाऱ्या   लेक्रोडकडे 
दवदु्यत प्रवाि येत नािी. माकोनीच्या कायाची मादिती देताना, कोिरर िे उपकरण ब्रनॅली या शास्त्रज्ञाने शोधून 
काढले याचा उल्लखे आला आिे. याच ब्रनॅलीला   ल्स्टर आदण गीटेल याचें दनष्ट्किस  बरोबर आिेत असे १८९२ 
मध्ये आढळन आले. परंतु त्याबरोबर असेिी आढळले की कािी दवदशष्ट धातू लालगंुज िोईपयसन्त तापवल्यास, 
त्यातून धनदवदु्यत कमी िोण्या  वजी ऋणदवदु्यत कमी िोते. 

 
या दवियीच्या संशोधनात पढुील पावले कोणत्या ददशनेे टाकावीत याबद्दल मागसदशसक िोईल अशी 

कोणतीच उपपत्ती माडंली गेली नव्िती. त्यानंतर १८९७ मध्ये सर जे. जे. थॉमसनने ऋणकणाचा शोध लावला, 
आदण वायूमध्ये दवदु्यत सघंनन प्रकवा दवदु्यतसंचय िोतो अशी   क उपपत्ती माडंली. थॉमसनच्या या 
उपपत्तीप्रमाणे कायसवािीत आणलेल्या दवदु्यतके्त्रामुळे गती प्राप्त झालेले आयन प्रकवा दवदु्यतभार धारण करणारे 
कण दवदु्यतविनाचे काम करतात. आयनीकरण झालेल्या वायूची दवदु्यतविनक्मता आदण तप्त वस्तूतून िोणारी 
दवदु्यतभारातील घट याचंा कािी तरी दनदश्चत संबधं असला पादिजे असे वाटू लागले. म्िणून १८९९ मध्ये जे. 
मकॅ क्ले लंड या शास्त्रज्ञाने तप्त ताराचं्या सादन्नध्यात असलेल्या वायूचं्या दवदु्यतविन क्मतेचा अभ्यास केला. 
त्यावळेी केलेल्या प्रयोगात असे ददसून आले की तप्त वस्तुपासून दवदु्यत वािून नेण्याचे काम आयन करतात. 
परंतु आयन कसे उत्पन्न झाले प्रकवा दनमाण झाले याची प्रदक्रया समजली नव्िती. त्यानंतर त्याच विी थॉमसनने 
ऋणआयनावरील दवदु्यतभार व ऋण आयनाचा भार याचें परस्पर प्रमाण ठरवले. ते परस्परप्रमाण कॅथोड 
दकरणातील कणावरील म्िणजे ऋणकणावरील दवदु्यतभार आदण ऋणकणाचा भार याचं्या परस्पर प्रमाणाइतके 
आिे, असे त्यास ददसून आले. १९०० मध्ये दरचडससनने तप्त वस्तूतून उत्सर्लजत िोणारी दवदु्यत या दवियी 
कॅव्िेव्न्डश प्रयोगशाळेत संशोधन करायला सुरवात केली. त्यावळेी तप्त वस्तूतून ऋणकणाचें उत्सजसन िोत 
असाव े असा अंदाज करण्यापयसन्त या दवियीच्या सशंोधनाने मजल मारली िोती. या पढुचा वृतातं 
दरचडससनच्याच शब्दात समजावनू घेतल्यास बरे असे वाटल्याने दरचडससनच्या नोबले व्याख्यानातील कािी भाग 
पुढे ददला आिे. 
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वस्तूमात्र आदण दवदु्यत याचंा परस्परावर पदरणाम िा माझ्या सशंोधनाचा दविय आिे. तप्त वस्तूच्या 
सादन्नध्यात असलेल्या िवमेध्ये दवदु्यतविनक्मता असते असे साधारणपणे दोनश ेविापूवीच मादित झाले िोते. 
लालभडक तापवलेला लोखंडाचा गोळा, ऋणदवदु्यतभार धारण करू शकतो व धनदवदु्यतभार धारण करू शकत 
नािी असे गथ्रीने दाखवले िोते. दभन्नदभन्न दाबाखाली असलेल्या दनरदनराळ्या वायूमध्ये दवदवध धातूच्या तप्त 
ताराचं्या सादन्नध्यात दवदु्यतविनक्मता नसलेला पत्रा ठेऊन, त्यावर कोणता धन की ऋण दवदु्यतभार येतो िे 
  ल्स्टर आदण गीटेल यानी अभ्यासले. त्याना जे कािी आढळले त्यात दभन्नता असली तरी दवदशष्टतािी िोती. 
ताराचें तपमान कमी व वायूवरील दाब जास्त असताना पत्र्यावर साधारणपणे धनदवदु्यतभार असायचा पण 
तपमान जास्त आदण दाब कमी असताना पत्र्यावर ऋणदवदु्यतभार असायचा. 

 
या सुमारास सर जे. जे. थॉमसनने असे दसद्ध केले की दनवातात प्रकाशमय झालेल्या काबसन तंतूमधून 

उत्सर्लजत िोणारी दवदु्यत वािून नेण्याचे काम ऋणकण करतात. ऋणदवदु्यतभारवािी प्लँदटनमच्य 
ताराभोवतालच्या वायूमध्ये व त्या वायूवरील दाबामध्ये फरक केला तरी त्या प्लॅदटनम तारेपासून दमळणाऱ्या 
दवदु्यत प्रवािात कािी फरक िोत नािी असे मकॅ क्लेलंडला आढळले. तप्त तारेभोवतालच्या वायूवरील दाब 
अदतशय कमी असल्यास मात्र, प्लॅदटनम तारेपासून दमळणाऱ्या दवदु्यतप्रवािात थोडासा फरक ददसून येतो. िी 
गोष्ट मुद्दाम लक्ात घेण्यासारखी आिे असे मला वाटले, व म्िणून या दवियीच्या संशोधनास मी सुरवात केली. 
तप्त वस्तू भोवतालचे वायुरेणू व तप्त वस्तू याचं्या परस्पराबरोबर झालेल्या प्रदक्रयेने आयन व ऋणकण दनमाण 
िोतात व िे आयन आदण ऋणकण दवदु्यत विनाचे कायस करतात असे मत त्यावळेी व्यक्त केले जात असे. तप्त 
वस्तूबरोबर वायुरेणूचंी िोणारी प्रदक्रया कोणत्या प्रकारची आिे फक्त औव्ष्ट्णक प्रदक्रया आिे की गदतक ऊजेचा 
तो आदवष्ट्कार आिे की कािी तरी वैदु्यती प्रदक्रया आिे की त्या प्रदक्रयेत दवकरण भाग घेतात. – इत्यादी प्रश्न 
त्यावळेी अनुत्तदरत िोते. उत्तम प्रकारच्या दनवातात ज्या कािी घटना व जे पदरणाम ददसून आले त्याचे कारण 
दनवात संपूणस नसून, कािी तरी थोडा वायू आतमध्ये रािून गेल्याने त्या घटना व ते पदरणाम ददसून येतात असे 
वाटत िोते. िे कारण खरे असण्याची शक्यतािी नाकारता येत नव्िती. परंतु तप्त तारातून उत्सर्लजत िोणाऱ्या 
दवजेचा, तप्त वस्तू आदण त्याभोवतालचे वायुरेणू यामध्ये िोणाऱ्या प्रदक्रयेशी कािी संबधं नािी असे मला वाटत 
िोते. परंतु िेिी खरे की ऋणदवदु्यतभारवािी ऋणकण आदण धनदवदु्यतभारवािी आयनसुद्धा तप्त वस्तूमधूनच 
येत िोते. धातंूच्या दवदु्यतविन क्मतेदवियी थॉमसन, राइके आदण ड रुड यानी माडंलेल्या उपपत्तीशी जुळावा 
असा िा प्रकार िोता. परंतु वायुरेणूंची तप्त वस्तूबरोबर िोणाऱ्या प्रदक्रयेची भानगड काढून टाकावी व त्यासाठी 
संपूणस दनवातात तप्त वस्तूतून उत्सर्लजत िोणाऱ्या दवदु्यतचा अभ्यास करावा असे मी ठरवले. त्यावळेी िाताने 
चालवायचे पंप वापरून दनवात तयार करावा लागत असे. नदलकाचंी बाजू आदण उपकरणाचे इतर भाग तप्त 
तारेमुळे तापू लागल्यावर, त्यातून वायू बािेर पडत असल्याने, पंप चालवनू दनवात ठेवण्याचे काम अदतशय 
कंटाळवाणे िोत असे. त्यावळेी टंग्स्टनच्या तारा नव्ित्या. खूप वरच्या तपमानापयसन्त तापवता येण्यासारखा 
  कच शुद्ध धातू त्यावळेी उपलब्ध िोता, व तो म्िणजे प्लॅदटनम. तप्त प्लॅदटनम. पषृ्ठभागाच्या दर   ककातून 
ऋणकणाचें उत्सजसन िोते असे मी १९०१ साली दसद्ध केले. प्लॅदटनमच्या पृष्ठभागातून उत्सर्लजत िोणाऱ्या 
ऋणकणाचंी संख्या तपमानावर अवलंबून असते व वाढत्या तपमानाने ती सखं्या वाढत जाते. उत्सर्लजत 
िोणाऱ्या ऋणकणामुळे दमळणारा i िा बृित्तम दवदु्यतप्रवाि आदण तारेचे T िे केवळ तपमान याचंा परस्पर सबंंध 
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या समीकरणाने सागंता येतो. या समीकरणात k िा वोल्ट झमन व्स्थराकं असून, A व W िे व्स्थराकं वस्तूच्या 
दवदशष्टतेवर अवलंबून असणारे व्स्थराकं आिेत. या समीकरणाचे पढुील साध्या आधारतववाचं्या सिाय्याने 
स्पष्टीकरण देता येते. तप्त धातू तारेच्या अंतभागात मुक्ततेने इथेदतथे दफरणारे ऋणकण धातुतारेच्या 
पृष्ठभागापयंत आल्यावर, त्याचंी ऊजा भरपूर असल्यास म्िणजे पृष्ठभागाशी काटकोन करणाऱ्या ददशते 
असणारी त्याचंी गती, त्या ऋणकणाना पृष्ठभागाशी धरून ठेवायला अवश्य असणाऱ्या W या कायापेक्ा जास्त 
असल्यास पृष्ठभागातून उत्सर्लजत िोतात. 

 
सोडीयम आदण काबसन या दोिोंच्यािी बाबतीत तेच दनष्ट्किस काढता येतात असे मी १९०३ मध्ये 

दाखवले. यादशवाय मी असेिी दाखवले की दनरदनराळ्या पदाथांचे कायस फंक्शन प्रकवा कायसशक्ती, त्या 
पदाथाच्या पृष्ठभागदवभव फरकाइतकी असायला पादिजे. प्लॅदटनम आदण सोडीयम याचं्या पृष्ठभागदवभव 
फरकाच्या अभ्यासावरून िा दनष्ट्किस बरोबर ठरला. दनरदनराळ्या पदाथांच्या कायसफंक्शनच्या प्रकवा 
कायसशक्तीच्या अभ्यासातून आणखीिी   क दनष्ट्किस दनघाला. मूलतववाचें कायसफंक्शन (1/2) (e2/d) च्या 
जोडीला बसेल इतके असते. यात e िा इलेक्रॉदनक प्रकवा इलेक्रॉनवरचा दवदु्यतभार असून, d िी अणूची 
दत्रज्या असते. त्याचा अथस अव्ण्वक आकारमानाच्या घनमूळाच्या व्यस्त प्रमाणात, कायस फंक्शनचे मूल्य असते. 
याच विी वबेनेल्ट या सशंोधकाच्या असे लक्ात आले की या सारखीच घटना कािी धातू ऑक्साइडच्या 
बाबतीत ददसून येते. दवशिे करून अल्कलाईन मृदत्तकागटातील धातू ऑक्साइडचे कायस फंक्शन अदतशय कमी 
असते. म्िणजे त्याचं्या पृष्ठभागावर ऋणकण धरून ठेवायला कमी कायस कराव ेलागते. आदण त्यामुळे या धातू 
ऑक्साइडमधून ऋणकणाचें उत्सजसन फार उत्तम प्रकारे करता येते. 

 
 या समीकरणाच्या मुळाशी   क कल्पना आिे. तप्त िोत असलेल्या वस्तूमधून ऋणकण 

बािेर पडत असतात या कल्पनेवर ते समीकरण माडंण्यात आले आिे. िी कल्पना जर बरोबर असेल तर दवरोध 
करणाऱ्या   लेक्रोमोदटव्ि प्रकवा वैदु्यती बलाच्या दवरोधावर दवजय दमळवनू थमसआयोदनक दवदु्यतप्रवाि 
दमळायला पादिजे. म्िणजे तप्त वस्तूतून बािेर पडणाऱ्या ऋणकणामुळे दवदु्यतप्रवाि दमळायला पादिजे व त्यास 
कािी तरी इलेक्रोमोदटव्ि दकवा वैदु्यतीबल असायला पादिजे. असे म्िणण्याचे कारण वायुरेणूंच्या रुपाने 
असणाऱ्या ऋणकणाना उष्ट्णतेमुळे गती प्राप्त िोत असते व ऊजा असते. दनराळ्या शब्दात िीच गोष्ट सागंायची 
असल्यास असे म्िणता येईल की ऋणकण आपल्याबरोबर कािी वायुरेणू घेऊन गतीमान िोतात. या दशवाय 
साध्या वायुरेणूदवियी जेवढी मादिती असते त्यािून जास्त मादिती आम्िाला ऋणकण वायुरेणदूवियी दमळदवता 
आली. या ऋणकण वायुरेणूवर दवदु्यतभार असल्याने, त्याचंी गती बाय दवदु्यतके्त्राने दनयंत्रीत करता येते. 
दवरुद्ध ददशनेे कायसवािीत आणलेल्या दवदु्यतके्त्रादवरुद्ध दमळणाऱ्या दवदु्यतप्रवािाचे मापन करून तप्त वस्तूच्या 
पृष्ठभागाशी काटकोन करणाऱ्या ददशते कािी ठरादवक वगेमयादेत उत्सर्लजत िोणाऱ्या ऋणकणाचें प्रमाण दकती 
आिे िे काढता येते. 

 
_____ 

 
ऋणकण उत्सजसनाची उपपत्ती ठामपणे प्रस्थादपत झाली असे म्िणण्याआधी आणखी दोन गोष्टींचे 

संशोधन करणे जरुर आिे. W या कायस फंक्शनिून औव्ष्ट्णक ऊजा जास्त असल्याने, ऋणकण तप्त वस्तूतून 
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जर खरोखरच बािेर पडत असतील तर ऋणकण बािेर पडल्याने तप्त वस्तूचे तपमान कमी व्िायला पादिजे. 
पृष्ठभागावरच्या पाण्याचे बाष्ट्पीभवन झाल्याने वस्तूचे तपमान उतरते यासारखा िा प्रकार आिे. 
ऋणकणउत्सजसन झाल्याने वस्तूचे तपमान दकती कमी व्िाव ेयादवियी गदणत करून, त्यादवियीचे दनष्ट्किस मी 
१९०५ मध्ये प्रदसद्ध केले. पण या दवियीचे प्रायोदगक सशंोधन बेबनेल्ट आदण जेन्ट झ यानी १९०९ मध्ये केले. 
वस्तूतून ऋणकण बािेर पडल्याने तप्त वस्तूचे तपमान उतरते असे त्याना आढळले. पण तपमान दकती उतराव े
या दवियीचे माझे गदणत आदण प्रयोगात आढळून आलेली तपमानातील घट याचंा मेळ बसेना. १९१३ मध्ये   च्. 
  ल . कुक व मी या दोघानी या प्रश्नाचा दनकाल लावण्यासाठी   क नवीन प्रायोदगक पद्धत सुचदवली आदण त्या 
पद्धतीप्रमाणे प्रयोग करून ऋणकणाचे उत्सजसन झाल्याने तप्त वस्तूचे तपमान दकती उतरते याचे मापन केले. 
वस्तूच्या तपमानाप्रमाणे थमस – आयोदनक दवदु्यत प्रवािात िोणाऱ्या फरकावरून, कायस फंक्शनच्या मूल्याशी 
प्रायोदगकरीत्या दमळालेले कायस फंक्शनचे मूल्य ठीक जमले. आम्िी काढलेले दनष्ट्किस बरोबर असल्याचे 
डेव्िीसन आदण गमसर यानी दसद्ध केले आिे. 

 
यानंतर आम्िी केलेला प्रयोग, आधी केलेल्या आमच्या प्रयोगाचं्या अगदी उलट प्रकारचा प्रयोग आिे. 

दवदु्यत वािकामध्ये जर बािेरून ऋणकण प्रवाि आला, तर त्यामुळे उष्ट्णतेची दनर्लमती व्िायला पादिजे आदण िी 
उष्ट्णता दनर्लमती ऋणकणाचं्या तपमानावर प्रकवा ज्या अल्पशा दवभव फरकामुळे ऋणकण दवदु्यतवािकाकडे 
येतात त्यावर अवलंबून रािाणार नािी. ऋणकणाचं्या या पदरणामाचें शोधन आदण मापन करण्यासाठी मी   च्. 
  ल . कुकच्या सिाय्याने   का नवीन प्रकारच्या उपकरणाची योजना केली आदण ते उपकरण वापरून १९१० ते 
१९१३ या काळात त्या पदरणामाचे मापन केले. इतर दोन पद्धतीनी काढलेले कायस फंक्शनचे मूल्य आदण आम्िी 
नवीन पद्धतीने काढलेले मूल्य यात   कवाक्यता िोती. 

 
तप्त वस्तूतून िोणारे ऋणकण उत्सजसन, तप्त वस्तू आदण ती भोवतालचा वाय ू यामध्ये िोणाऱ्या 

रासायदनक अदभदक्रयेचा   क अनुिदंगक पदरणाम आिे असे मत साधारणपणे १९१३ पयंत माडंले जात असे. 
खरा प्रकार तसा नािी व तप्त वस्तूतून िोणारे ऋणकणउत्सजसन भौदतक शास्त्रात मोडणारा   क प्रकार आिे 
असे दसद्ध करणारा पुरावा वाढत्या प्रमाणात उपलब्ध िोत असून सुद्धा लोक जुन्या मतास दचकटून िोते िे 
दवशिे. १९१३ मध्ये तन्य टंग्स्टन धातूचा शोध लागल्यावर आदण संपूणस दनवातात प्रकवा यावळेपावतेो शक्य िोते 
त्यािून अदधक चागंल्या दनवातात, खूप मोठे दवदु्यतप्रवाि वापरणे शक्य झाले. तेव्िा तप्त वस्तूतून उत्सजसन 
झालेल्या ऋणकणाचंा भार, रासायदनक अदभदक्रया घडताना वापरल्या जाणाऱ्या सयुंगाचं्या भारािून जासं्त 
असल्याचे आम्िी दाखवले. 

 
_____ 

 
यानंतर दरचडससनने दुसऱ्या   का प्रश्नाकडे दवशिे लक् पुरवले. रासायदनक, अदभदक्रया घडून 

आल्यानंतर दवदु्यत उत्सजसन या प्रश्नाचा त्याने अभ्यास सूरू केला. या प्रश्नाचा इदतिास अठराव्या शतकाच्या 
उत्तराधात सुरू िोतो. १७८१ मध्ये व्िोल्टा, ॲन्टॉइने लॅव्िॉय दज   आदण दपयर लाप्लेस याना असे आढळून 
आले की, कोळशाच्या ज्वलनामध्ये, लोखंडाच्या दकसाची सौम्य सल्फ्युदरक अम्लाबरोबर अदभदक्रया झाल्याने 
प्रकवा पाण्याच्या बाष्ट्पीभवनामुळे ऋणदवदु्यत दनमाण िोते. ज्या पात्रात प्रयोग करायचे ती पाते्र धातूच्या पत्र्यावर 
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ठेवनू व त्या पत्र्यातून सिजरीत्या दवदु्यत बािेर जाऊ नये यासाठी तो पत्रा दवदु्यतविनक्मता नसलेल्या 
पदाथावर ठेवनू, तो धातूचा पत्रा   का तारेद्वारे व्िोल्टाने दवदु्यतमापीला जोडला. िा दवदु्यतमापी कािी विापूवी 
व्िोल्डानेच शोधून काढला िोता. प्रयोग करून पािाता, दवदु्यतमापीने ऋणदवदु्यतदनर्लमतीची नोंद केली. आढळून 
आलेल्या घटनेचे व्िोल्टाने अगदी साधेसुधे स्पष्टीकरण ददले. बाष्ट्पव्स्थतीत पदाथस गेल्यावर जशी त्यामध्ये 
‘कॅलॉदरक फ्ल्युइड’ प्रकवा उष्ट्णता धारण करण्याची क्मता, त्याच पदाथाच्या घन प्रकवा द्रव व्स्थतीतल्या 
धारणक्मतेिून जास्त असते त्याप्रमाणे पदाथस बाष्ट्पव्स्थतीत गेल्यावर त्याची ‘इलेव्क्रक फ्ल्युइड’ धारण 
करण्याची क्मता वाढते. त्यामुळे बाष्ट्प व्स्थतीत गेलेला पदाथस मूळ पदाथातून ‘इलेव्क्रक फ्लुइंड’ आपल्याकडे 
खढून घेतो आदण त्यामुळे मळू पदाथात ऋणदवदु्यत रािाते. 

 
त्या उलट क्लॉड पॉइलेटला १८२७ मध्ये असे आढळून आले की पाण्यामध्ये क्ार प्रकवा तत्समपदाथस 

दवरघळवलेला असला तरच, त्या पाण्याचे बाष्ट्पीभवन केल्यावर दवदु्यतदनर्लमती िोते. िी दवदु्यतदनर्लमती कािी 
तरी रासायदनक प्रदक्रयेमुळे घडून येत असावी असे मत त्याने प्रदर्लशत केले. त्यानंतर कालो मटॅॉकी (१८०० – 
१८६८) या संशोधकाला असे आढळून आले की फॉस्फरसवरून धाडलेल्या िवमेध्ये दवदु्यतभारवािी वस्तूतील 
दवदु्यतचे दवसजसन करण्याचा गुणधमस येतो. परंतु   कोदणसाव ेशतक सपंायला येईपयसन्त या दवियी पद्धतशीर 
संशोधन झाले नव्िते नंतर वायूंचे आयनीकरण अभ्यासण्यासाठी जे तंत्र वापरण्यात आले त्या तंत्राच्या 
सिाय्याने यादवियी संशोधन करता असे आढळले की रासायदनक प्रदक्रयेने प्रकवा दवदु्यत दवभाजनासारख्या 
वैदु्यती प्रदक्रयेने दमळवलेल्या वायूमध्ये जवळ जवळ नेिमीच धन आयन असतात. फॉस्फरसवरून धाडलेल्या 
िवचेी दवदु्यतविनक्मता तीमध्ये असणाऱ्या आयनामुळे आिे व िवचेे आयनीकरण रासायदनक प्रदक्रयेमुळे िोत 
असते असे यानंतर समजून आले. रासायदनक दृष्ट्यूटा सुरत प्रकवा अप्रदक्रयाशील वाय ू फॉस्फरसवरून 
धाडल्यास, त्या वायूमध्ये दवदु्यतविनक्मता येत नािी. यामुळे वरील दनष्ट्किास पुष्टी दमळते. 

 
१९०० ते १९०३ या कालखंडामध्ये दरचडससनने तप्त वस्तूतून दवदु्यत दवसजसन या दवियी मलूभतू 

स्वरूपाचे संशोधन केले असल्याने, सािादजकच त्याने यानंतर आयन-उत्सजसनाच्या या घटनेकडे आदण त्या 
आयन उत्सजसनावर तपमानाचा काय पदरणाम ददसून येतो याकडे लक् पुरदवले. आयन उत्सजसनादवियी 
संशोधन करून दमळवलेली मादिती त्याने १९०५ साली प्रदसद्ध केली. प्लॅदटनम आदण फॉस्फरस बाष्ट्प यामध्ये 
६००0 से. ला जोरदार अदभदक्रया घडून येते व त्या अदभदक्रयेमुळे प्लॅदटनममधून धनआयनाचें उत्सजसन िोते 
आदण फॉस्फरस बाष्ट्पाच्या सादन्नध्यात प्लॅदटनम खालच्या तपमानास ठेवलेले असले तर ६००0 से. ला िोणाऱ्या 
धन आयन उत्सजसनाचा वगे वाढतो असे त्यास आढळले. 

 
याच सुमारास अशाच प्रकारच्या आयन उत्सजसनाचे प्रकार इतर संशोधकाचं्यािी लक्ात आले. बिुतेक 

सवस प्रसंगी उत्सर्लजत आयन अदधक आकारमानाचे िोते आदण कािी थोड्या संशयास्पद रासायदनक प्रदक्रया 
सोडल्यास, उत्सर्लजत आयन नेिमीच धन आयन िोते. फक्त रासायदनक प्रदक्रयामुळे ऋणकण उत्सजसन िोत 
आिे असा   किी प्रकार १९०९ पयंत दमळाला नव्िता. परंतु त्या विी म्िणजे १९०९ मध्ये िावर आदण जस्ट 
यानी सोडीयम व पोटॅदशयमच्या द्रवरूप दमश्रधातूची, कमी दाबाखाली असलेले कािी वायू व बाष्ट्प याचं्याबरोबर 
रासायदनक अदभदक्रया झाल्यास, ऋणदवदु्यतउत्सजसन िोते आदण त्या ऋणदवदु्यतउत्सजसनाचे कारण ऋणकण 
उत्सजसन िोय असे शोधून काढले. अमेदरकेिून इंग्लंडला परत येऊन लंडनच्या प्रकग्ज कॉलेजमध्ये या 
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दवियासंबधंी संशोधन करायला दरचडससनने सुरवात करण्याआधी या दवियीचे संशोधन िावर आदण जस्ट 
याचं्या शोधापयंत आले िोते. त्यानंतर बरीच वि े अत्यतं काळजीपूवसक संशोधन करून िावर व जस्ट याचें 
दनष्ट्किस बरोबर असल्याचे दरचडससनने दसद्ध केले.   वढेच नािी तर उत्सर्लजत ऋणकणाचंी ऊजािी त्याने 
मोजली. िी सवस मादिती त्याने लंडनच्या रॉयल सोसायटीत १९२० साली वाचलेल्या संशोधन दनबधंात आिे. 

 
१९०६ मध्ये दरचडससन अमेदरकेच्या दप्रन्सटन दवद्यापीठात प्राध्यापक म्िणून गेला. त्यावळेी ऋणकण 

उपपत्ती नव्यानेच माडंली गेली िोती. तरी सुद्धा सर जे. जे. थॉमसनने १९०४ साली अणुरचनेसबंंधी   क 
उपपत्ती माडंली िोती. धनदवदु्यतभार असणाऱ्या   करूप गोलामध्ये ऋणकण दफरत असतात, असे थॉमसनचे 
म्िणणे िोते. ऋणकण धनदवदु्यतभार धारण करणाऱ्या अणुगभाभोवती दफरत असतात िी उपपत्ती त्यानंतर सात 
विानी १९११ मध्ये माडंली गेली आिे. चुंबकत्वाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी पॉल लँगेव्व्िन या संशोधकाने 
ऋणकण उपपत्ती प्रथमतः वापरली. १९०५ साली फ्रान्समध्ये प्रदसद्ध झालेला लँगेव्व्िनचा संशोधन दनबंध   क 
मूलभतू स्वरुपाचा, मित्वपूणस संशोधन दनबधं म्िणून मान्य झाला आिे. १८५० मध्ये दवल्िेम वबेर या शास्त्रज्ञाने 
चुंबकत्वादवियी माडंलेल्या कल्पनाचंा दवस्तार करून लँगेव्व्िनने त्या कल्पनात जास्त अचूकता आणली िोती. 
वबेरनेिी  आपल्या कल्पना ॲव्म्पयरच्या कल्पनाचं्या आधारे माडंल्या िोत्या. तर दवदु्यत प्रवािामुळे चुंबकववावर 
िोणाऱ्या पदरणामाच्या अभ्यासातून १८२१ मध्ये ऑस्टेडने दमळवलेल्या मादितीच्या आधारे ॲव्म्पयरच्या कल्पना 
माडंल्या गेल्या िोत्या. म्िणजे ऑस्टेड, ॲव्म्पयर, वेबर आदण त्यानंतर लँगेव्व्िन अशी चुंबकत्वादवियीच्या 
कल्पनाचंी वाटचाल िोती. वबेरच्या उपपत्तीप्रमाणे लोिासारख्या चुंबकत्वाचे गुणधमस दाखवणाऱ्या पदाथाचे रेण ू
सूक्ष्म चुंबकासारखे असतात व रेणू चुंबक असण्याचे कारण त्या रेणूभोवती रेव्ण्वक दवदु्यतप्रवािाऐवजी 
लँगेव्व्िनने रेणूमध्ये वतुसळाकार दफरणाऱ्या ऋणकणाचंी कल्पना माडंली. चुंबकत्व कसे दनमाण िोते याची 
कल्पना वबेरच्या उपपत्तीत िोती. पण तीवरुन कािी गदणती अनुमाने काढता येत नव्िती. ऋणकणाचा भार 
आदण त्यावरचा दवदु्यतभार बरेचसे अचूक मादित झाले असल्याने लँगेव्व्िनने त्या मादितीचा चुबंकत्वादवियी 
गदणती अनुमाने काढण्यासाठी उपयोग केला. 

 
अशाच प्रकारची गदणती अनुमाने १९०७ साली दरचडससनने काढली व शास्त्रज्ञापुढे माडंली. दरचडससनने 

काढलेली गदणती अनुमाने दवशिे मिववाची आिेत. ती गदणती अनुमाने प्रयोगानी दसद्ध झाल्याने, ऋणकण 
अणुगभाभोवती वतुसळाकार दफरत असतात या कल्पनेच्या आधारे माडंलेल्या उपपत्तीला पुष्ठी देणारा स्वतंत्र 
पुरावा दमळाला. वस्तंूचे चुंबकीय गुणधमस त्या वस्तूच्या अणूतील घटक ऋणकणाचं्या गतीमुळे दनमाण िोतात िी 
उपपत्ती मान्य केल्यास लोिाच्या बारीकशा सळीमध्ये चुंबकत्व आणल्यास, ते करण्यामुळे त्या सळीमध्ये क्दणक 
पीळ येईल असे मत त्याने व्यक्त केले. तो पीळ दकती असावा िेिी त्याने गदणताने काढले. या क्दणक पीळाला 
त्याने गायरो मगॅ्नेदटक पदरणाम असे नाव ददले व तो ऋणकणाचा भार आदण ऋणकणावरील दवदु्यतभार याचं्या 
  ककात माडंला. या गायरो-मगॅ्नेदटक पदरणामाचे प्रायोदगक शोधन आदण मापन अत्यतं कठीण आिे. पृथ्वीच्या 
चुबंकीय के्त्रासारख्या बाय चुंबकीय के्त्राचा पदरणाम मापन करायला घेतलेल्या वस्तूवर िोऊ नये याची 
काळजी घेणे अत्यंत अवश्य िोते. तसे न  केल्यास, वस्तूमध्ये चुंबकत्व आणल्यावर, बाय चुंबकीय के्त्रामुळे त्या 
वस्तूला जे वळण दमळणार िोते, त्या वळणामुळे अत्यतं सूक्ष्म प्रमाणात वस्तूमध्ये दनमाण झालेला क्दणक पीळ 
लक्ात आला नसता. दरचडससन १९१४ मध्ये इंग्लंडला परतला, त्यावळेी त्याने अनुमानलेल्या व 
चुंबकीकरणामुळे वस्तूमध्ये दनमाण िोणाऱ्या क्दणक पीळाचे प्रायोदगक शोधन आदण मापन करण्याचा प्रयोग 
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करण्यात आला नव्िता. पण दप्रन्सटन दवद्यापीठातून दनघण्यापूवी, िा प्रयोग करण्यादवियीची सवस तयारी झाली 
िोती. िा प्रयोग कसा करायचा याबद्दलच्या सवस सूचना आपल्या अमेदरकन सिकाऱ्यानंा देऊन दरचडससनने त्या 
दवद्यापीठाचा दनरोप घेतला. सरतेशवेटी १९१७ च्या जुलै मदिन्यात जॉन स्युूटअटसने तो प्रयोग यशस्वीरीत्या पार 
पाडला. त्या प्रयोगाची व त्या प्रयोगातून दमळालेल्या दनष्ट्किांची मादिती १९१८ च्या दफदझकल रेव्य ू
दनयतकादलकात आिे. परंतु चुंबकीकरणामुळे वस्तूमध्ये दनमाण झालेल्या क्दणक पीळाचे मापन करता, तो पीळ 
दरचडससनने अनुमानलेल्या दपळाच्या दनम्मा असल्याचे ददसून आले. 

 
दप्रन्सटन दवद्यापीठात जॉन स्यूटुअटसने आपला प्रयोग यशस्वीरीत्या पार पाडण्याआधी १९१५ मध्ये 

आइनस्टाइन आदण डब्ल्यू. जे. डीिास यानी   का गळ्या अप्रत्यक्पद्धतीने चुंबकीकरणामुळे वस्तूमध्ये दनमाण 
िोणाऱ्या क्दणक दपळाचे मापन केले िोते, त्यावळेी दरचडससनने अनुमानलेले उत्तर बरोबर असल्याचे ददसून 
आले िोते. परंतु स्टुअटसला आइनस्टाइनने केलेला प्रयोग मादित नव्िता. त्यामुळे त्याने दरचडससनच्या 
सूचनाप्रमाणे प्रयोग करून चुंबकीकरणामुळे वस्तूमध्ये दनमाण िोणाऱ्या दपळाचे मापन केले िोते. 
गायरोमगॅ्नेदटक पदरणामाचे गदणत दरचडससनने प्रथमतः माडंले असल्याने त्या पदरणामाला दरचडससन पदरणाम 
असे नाव पडले िोते. आइनस्टाइन व डीऱ्िास यानी त्या पदरणामाचे प्रायोदगक मापन केल्यावर त्या 
गायरोमगॅ्नेदटक पदरणामास आइनस्टाइन–डी िास पदरणाम असे नाव दमळाले. जुन्या यंत्रशास्त्राच्या दनयमाचं्या 
आधारे दरचडससनने गायरोमगॅ्नेदटक पदरणामाचे गदणत माडंले िोते. नवीन क्ायंूट मेकॅदनक्स शास्त्राच्या आधारे िे 
गदणत केल्यास, दमळालेले उत्तर, स्यूटुअटसला दमळालेल्या मूल्याशी जुळते. िेच उत्तर   स. जे. बानेट या 
संशोधकानेिी काढले आिे. वृत्तदचत्ती गरगर दफरदवत रादिल्यास, तीमध्ये चुंबकत्व येते असे १९१४ मध्ये बानेटने 
शोधून काढले असून बानेटला आढळून आलेली घटना दरचडससन पदरणामाच्या बरोबर उलट प्रकारची घटना 
आिे. 

 
संशोर्नाचे पणििाम 

 
दरचडससनच्या संशोधनाला औपपदत्तक मिवव तर आिेच, दशवाय तप्त वस्तूतून ऋणकण उत्सजसन या 

दवियी केलेल्या संशोधनाचा तंत्रदवज्ञानात खूप उपयोग झाला. सर ॲम्ब्रोज फ्लेप्रमगने तयार केलेला थमस–
आयोदनक व्िाल्व्ि, आकाशवाणीच्या कामासाठी नेिमीच वापरला जातो. सध्याच्या आधुदनक क्-दकरण 
नदलकेमध्ये टंग्स्टनचे तंतू दवजेचे सिाय्याने तापवनू, दमळालेले ऋणकण ‘कॅथोड दकरण’ म्िणून वापरण्यात 
येतात. रडार यंत्रामध्ये व दूरदशसन यंत्रामध्ये अवश्य असलेला कॅथोड-रे ऑव्स्सलेटर िािी दरचडससनच्या 
संशोधनातून दनघालेला शोध आिे. थमस-आयोदनक व्िाल्व्ि, आधुदनक क्दकरण नदलका आदण कॅथोड रे 
ऑव्स्सलोग्राफ िे तीनिी शोध दरचडससनच्या संशोधनातूनच दनघाले आिेत. 
 
 

_____ 
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१९२९ 
 

णप्रन्सस लुई व्हहक्ट्र्ि डी ब्रॉली 
 

(१८९२ –     ) 
 

“ऋिकिाचं्या ििंगीय गुिर्मांचा शोर् लािल्याबद्दल नोबेल पाणििोणिक” 
 

चणित्र 
 
१५ ऑगस्ट १८९२ रोजी डीप या फ्रें च शिरात दप्रन्स लुई व्व्िक्टर डी ब्रॉलीचा जन्म झाला. पॅरीसमधील 

जॅनसन डी सलॅी लापसीमध्ये व त्यानंतर सॉरबॉन दवद्यापीठात त्याचे दशक्ण झाले. १९१० मध्ये इदतिास िा 
दविय घेऊन तो वाङ्मय शाखेचा पदवीधर झाला. त्यानंतर त्याने दवज्ञान दवियाचंा अभ्यास सुरू केला, व 
१९१३ मध्ये तो दवज्ञानशाखेचा पदवीधर झाला त्यानंतर लवकरच पदिले मिायुद्ध सुरू झाल्याने, त्याने फ्रें च 
सैन्यात प्रवशे दमळदवला. मिायुद्ध काळात फ्रें च सैन्याच्या दबनतारी तारायंत्र दवभागात व त्यातल्या त्यात   फेल 
स्तंभावर असणाऱ्या तारायंत्र केन्द्रात काम केले. 

 
मिायुद्ध संपल्यानंतर त्याने दवज्ञान दवियाचंा युद्धामुळे अधसवट सुटलेला अभ्यास पनु्िा नव्याने सुरू 

केला व तादववक भौदतकीशास्त्रावर आपले लक् केव्न्द्रत केले. त्यावळेी त्याचा भाऊ मॉदरस याचे 
क्दकरणदवियीचे संशोधन चालू िोते. त्याच्या संशोधनातिी त्याने लक् घातले व क्दकरणाचंी मादिती करून 
घेतली. त्यानंतर क्ाटंम उपपत्तीदवियी संशोधन गं्रथ दलिून त्याने १९२४ साली डी.   स सी. पदवी संपादन 
केली. या संशोधन गं्रथातून त्याच्या ववे्ि मेकॅदनक्स प्रकवा तरंग यंत्रशास्त्र या नवीन दवियाची प्रथमतःच नव्याने 
माडंणी केली िोती व तेव्िापासून ववे्ि मेकॅदनक्स िा   क स्वतंत्र दविय म्िणून खळखला जाऊ लागला. १९२८ 
मध्ये सॉरबॉन दवद्यापीठाने नव्याने सुरू केलेल्या िेन्री पॉइन्कारे इव्न्स्टयूूटटमध्ये त्यास तादववक 
भौदतकीशास्त्राचा प्राध्यापक नेमण्यात आले. १९३२ मध्ये त्यास सॉरबॉन दवद्यापीठाच्या दवज्ञान दवभागात 
प्राध्यापक नेमण्यात आले व तेथेच त्याने त्यापुढचे संशोधन केले. 

 
१९३३ मध्ये त्यास फ्रें च सायन्स ॲकेडमीचे सभासदत्व दमळाल. १९४२ मध्ये तो त्या सायन्स ॲकेडमीचा 

दचटणीस झाला. 
 

पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 
 
प्रकाश कणस्वरूपी असतो अशी उपपत्ती न्यटूनने माडंली िोती.   कोदणसाव्या शतकाच्या सुरवातीस 

न्यूटनची ती उपपत्ती मागे पडली व दतची जागा एका नव्या उपपत्तीने घेतली. प्रकाशमय िोणाऱ्या ईथरमधील 
आडव े तरंग म्िणजे प्रकाश िोय असे या नवीन उपपत्तीचे म्िणणे िोते. नीलातीत दकरण धातूच्या पट्टीवर 
पडल्यास, त्या पट्टीमधून ऋणकण उत्सर्लजत िोतात असे   कोदणसाव े शतक सपंता संपता आढळून आले. 
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नीलातीत दकरण धातुपट्टीवर पडल्यावर तीतून ऋणकण उत्सर्लजत िोण्याच्या घटनेस फोटो-इलेव्क्रक इफेक्ट 
प्रकवा प्रकाशीय-दवदु्यत पदरणाम असे नाव दमळाले. या प्रकाशीय-दवदु्यत पदरणामादवियी सशंोधन करून 
लेनाडसने १९०२ साली असे शोधून काढले की धातुपट्टीवर पडणाऱ्या प्रकाशाची तीव्रता दकतीिी असली तरी 
धातुपट्टीतून उत्सर्लजत िोणाऱ्या ऋणकणाचं्या ऊजेंत कािीिी फरक िोत नािी. प्रकाशाच्या तरंग उपपत्तीच्या 
दृष्टीने लेनाडसना शोध शास्त्रज्ञाचं्या मनात गोंधळ करायला कारणीभतू झाला. लेनाडसच्या शोधाचे समाधानकारक 
व सध्या मान्य असलेले स्पष्टीकरण १९०५ मध्ये आइन्स्टाइनने ददले. पण ते स्पष्टीकरण देण्यासाठी कािी 
आधारतवव ेमान्य करावी लागली. धातूवर पडणारा प्रकाश आपली ऊजा क्ाटंामध्ये प्रकवा पुडक्या पुडक्यानी 
ऋणकणानी देतो व प्रत्येक प्रकाश पुडक्याचे मूल्य प्लँकचा व्स्थराकं h गुदणले धातूवर पडलेल्या प्रकाशाची 
वारंवारता इतके असते असे गृिीत धरूनच आइन्स्टाइनने आपले स्पष्टीकरण ददले िोते. आइन्स्टाइनने मान्य 
केलेल्या आधारतववामुळे प्रकाशाला कणाचें गुणधमस आिेत असे ठरत िोते त्यानंतर १९२३ मध्ये कॉम्टन 
पदरणामाचा शोध लागला. त्या कॉम्टन पदरणामाचे स्पष्टीकरणिी आइन्स्टाइनच्या आधारतववाना धरूनच देता 
येत िोते. म्िणजे एकीकडे प्रकाश तरंगस्वरूपी आिे असे म्िणायचे व दुसरीकडे त्यास कणाचें गुणधमस आिेत 
असे म्िणायचे असा द्वथी व दुटप्पी प्रकार िोत िोता. अशा तऱ्िेने परस्पराशी दवरुद्ध अशा दोन उपपत्ती एकाच 
वळेी प्रकाशाच्या गुणधमांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी माडंण्यात येत िोत्या. प्रकाशाच्या कोणत्या गुणधमाचे 
स्पष्टीकरण घ्यायचे त्या गुणधमाप्रमाणे प्रकाश कणस्वरूपी आिे व प्रकाश तरंगस्वरूपी आिे असे म्िणण्यात येत 
िोते. 

 
प्रकाशाचे स्वरूप स्पष्ट करण्यामध्ये कािी अडचणी येत िोत्या तरी वस्तूमात्राचें अदंतम स्वरूप काय 

याबद्दल फारसा मतभेद दवसाव्या शतकाच्या सुरवातीपयसन्त ददसून आला नािी. प्रोटॉन प्रकवा धनकण व 
इलेक्रॉन प्रकवा ऋणकण याचं्या एकत्र येण्यामुळे वस्तूमात्रदनर्लमती िोते या गोष्टीस मान्यता िोती. अणूमध्ये 
अणुगभस व अणुगभाबािेरील भाग असे दोन भाग असतात. धनकण व ऋणकण दमळून अणुगभस तयार िोतो, 
आदण सूयाभोवती दनरदनराळे ग्रि वगेवगेळ्या कक्ात दफरतात त्याप्रमाणे अणुगभाभोवती ऋणकण दनरदनराळ्या 
कक्ात दफरत असतात. ऋणकण कोणत्या कके्त व दकती वगेाने दफरणार िे कािी ठरादवक तववाचं्या आधारे 
ठरत असते. अणुरचनेदवियीच्या त्यावळेी मान्य असलेल्या कल्पना अशा प्रकारच्या िोत्या. अणूंच्या आढळून 
आलेल्या गुणधमांचे व त्यातल्या त्यात त्याचं्या वणसपटाचे स्पष्टीकरण या कल्पनाचं्या आधारे करता येत िोते. 
तरी १९२० च्या आसपास या कल्पना कािी बाबतीत अपऱु्या आिेत असे वाटू लागले िोते. 

 
१९२३ च्या सुमारास डी कॉलं ने वस्तुमात्राचें अंदतम स्वरूप काय असाव ेयाचा वगेळ्याच दृदष्टकोनातून 

दवचार करायला सुरवात केली. प्रकाशाला कणसदृश गुणधमस आिेत असे म्िणत असत, तर वस्तुमात्राचं्या 
अंदतम कणाना तरंगसदृश गुणधमस आिेत असे आता डी ब्रॉलीने म्िटले. वस्तुमात्राच्या अदंतम कणाशी म्िणजे 
उदािरणाथस ‘वस्तुमात्र तरंग’ संबंदधत असतात असे मानून कणाना प्राप्त झालेली गती िी दनरदनराळी गती 
असलेल्या तरंगाचें एकदत्रत स्वरूप आिे. कािी ठरादवक व दनयमबद्ध अंतरावर दनरदनराळे तरंग एकत्र आल्याने 
तरंगदशखर तयार िोते. नंतर ते कमी िोत जाते व कािी अंतर गेल्यावर पुन्िा तसलेच तरंग दशखर तयार िोते. 
ज्या वगेाने िी तरंगदशखरे तयार िोत जातात तो वगे समूि-वगेासारखा आिे व ज्या दनरदनराळ्या तरंगाचं्या 
एकत्र येण्याने तरंग दशखरे तयार िोत असतात, त्या दभन्न दभन्न तरंगाचं्या वगेािून तो समूि वगे अगदी वगेळा 
आिे. कणाचा वगे िा समूि वगेाइतका आिे असे डी ब्रॉलीने दाखवले. दनरदनराळ्या तरंग दशखरातील अंतर िे 
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वस्तुमात्र तरंगाचं्या तरंगलाबंीइतके आिे. या तरंगलाबंीला डी ब्रॉलीची आठवण म्िणून डी ब्रॉली तरंगलाबंी 
असे नाव दमळाले आिे. ज्याप्रमाणे एखाद्या तरंगाचे वैदशष्ट्ठ्य त्याच्या तरंगलाबंीत आिे, त्याप्रमाणे गती प्राप्त 
झालेल्या कणाचे वैदशष्ट्ठ्य त्याच्या संवगेामध्ये म्िणजे कणाचा भार गुदणले वगे (mv) याचं्या गुणाकारामध्ये 
आिे. वस्तुमात्र तरंगाची तरंगलाबंी व त्याशी संबदंधत असलेल्या कणाचा संवगे mv याचं्यामधील सबंंध 
 

 
 
या समीकरणाने दाखवता येतो असे डी ब्रॉलीने दाखवले. यात h िा प्लँकचा व्स्थराकं आिे. दर सेकंदाला 
शभंर सेन्टीमीटर वगे असणाऱ्या ऋणकणाची डी ब्रॉली तरंगलाबंी साधारण सात शताशं (०·०७) सेन्टीमीटर 
येते. रेडीयममधून बािेर पडणाऱ्या अल्फा कणाची डी ब्रॉली तरंगलाबंी साधारणपणे ७ X १०⁻¹³ सेन्टीमीटर 
इतकी येते. िी लाबंी म्िणजे साधारणपणे अणुगभाच्या व्यासाइतकी लाबंी िोते.  

 
नोबले पादरतोदिकाचा स्वीकार केल्यानंतर डी ब्रॉलीने फ्रें च भािेत आपल्या संशोधनाची मादिती ददली 

गतीमान कणाना तरंगसदृश गुणधमस आिेत असे प्रदतपादन करणारी उपपत्ती आपण का माडंली िे त्याने त्या 
व्याख्यानात सादंगतले आिे. त्या व्याख्यानातील कािी भाग पुढे ददला आिे. त्या व्याख्यानाच्या जोडीला 
श्रॉप्रडजरने नोबले पादरतोदिकाचा स्वीकार केल्यानंतर १९३३ साली ददलेले व्याख्यान वाचल्यास ववे्ि 
मेकॅदनक्स प्रकवा तरंग-यंत्रशास्त्र या दवियाची बरीचशी मादिती दमळेल. 

 
“१९२० साली दवज्ञानदवियाचं्या अभ्यासास मी पुन्िा एकदा सुरवात केली. त्यावळेी माझे लक् क्ाटंम 

उपपत्तीने वधूेन घेतले. वस्तुमात्र व दवदकरण याचं्या रचनेस, प्लँकने माडंलेली क्ाटंम उपपत्ती लावण्यास 
सुरवात झाली िोती. कृष्ट्णवणस वस्तुमात्र दवदकरणादवियी संशोधन करीत असता, प्लँकने िी उपपत्ती प्रथमतः 
माडंली िोती. व िळू िळू करीत भौदतकीशास्त्राच्या सवस दवभागात ती वापरायला सुरवात झाली िोती. क्ाटंम 
उपपत्तीचे गूढ समजावनू घेण्याचा मी प्रयत्न केला. 

 
_____ 

 
अदतशय वगेाने जाणारे अदतसूक्ष्म कण असे प्रकाशाचे स्वरूप आिे की काय या प्रश्नाचे उत्तर 

शोधण्यासाठी भौदतकीशास्त्रज्ञाचें प्रयत्न चालू िोते. अठराव्या शतकात अदतवगेवान कण म्िणजे प्रकाश या 
कल्पनेचा न्यटूनने पुनरुच्चार केला िोता. थॉमस यंग याने इटंरफेरन्स प्रकवा प्रकाशदकरणाचंा परस्परास 
प्रदतरोध शोधून काढल्यानंतर व त्यासंबधंी ऑगव्स्टन फे्रस्नेल याने उत्कृष्ट प्रकारचे सशंोधन केल्यानंतर, प्रकाश 
कणस्वरूपी असतो िी उपपत्ती बाजूस पडली व दतची जागा तरंग उपपत्तीने घेतली व तीच उपपत्ती बरोबर आिे 
असे सागंण्यात येऊ लागले. प्रकाश कणस्वरूपी असतो िी उपपत्ती भौदतकीशास्त्राच्या प्रकाशदवभागातून काढून 
टाकली गेली तरी घन, द्रव प्रकवा वायुरूप वस्तुमात्राचं्या गुणधमांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी कण उपपवया 
वाढत्या प्रमाणात रसायनशास्त्रात आदण भौदतकीशास्त्रात वापरल्या जाऊ लागल्या. या कण उपपत्तीतून वायूच्या 
गदतक उपपत्तीचा उदय झाला व त्या गदतक उपपत्तीच्या सिाय्याने थमॅोडायनॅदमक्समधली प्रकवा उष्ट्मा 
गदतकशास्त्रामधली प्रमेये माडंण्यात आली. दवदु्यत कणस्वरूपी असते िे दसद्ध करणारे प्रयोग सर जे. जे. 



 

अनुक्रमणिका 

थॉमसनने केले आिेत. दवदु्यत्कणाची कल्पना मान्य झाली असून,   च्. ख. लॉरेन्ट झ या संशोधकाने ती 
कल्पना फार उत्कृष्टपणे िाताळली आिे. 

 
तीस  क विापूवी भौदतकीशास्त्रज्ञ दोन दभन्न प्रकारे दवचार करीत असत. वस्तुमात्राचं्या रचनेच्या 

बाबतीत कण उपपत्ती मान्य करून, त्या उपपत्तीला न्यटूनने माडंलेले यंत्रशास्त्राचे (Mechanics चे) दनयम 
लागू पडतात असे समजत असत. तर कण उपपत्ती बाजूस सारून, तरंग उपपत्तीच्या आधारे दवदकरणाचंा 
दवचार करीत असत. त्यासाठी प्रकाशमय दवदु्यतचुंबकीय ईथर प्रकवा अवकाश या काल्पदनक सतत माध्यमात 
तरग दनर्लमती करता येते िी कल्पना आधारभतू समजत असत. पण या दोन दभन्न दवचारपद्धती अगदी संपूणसपणे 
परस्परापासून दभन्न रािाणे शक्य नव्िते. वस्तुमात्र आदण दवदकरण याचं्यामध्ये उजेची देवाण-घेवाण िोत असते 
अशी कल्पना माडूंन त्या दोन उपपवया   कत्र आणाव्या लागल्या. कणउपपत्ती व तरंग उपपत्ती िे 
भौदतकीशास्त्रातील दोन दवचारप्रवाि   कत्र आणताना अशा कािी गोष्टीना मान्यता दमळाली की त्या गोष्टी 
मूळातच चूक िोत्या प्रकवा औव्ष्ट्णकदृष्ट्यूटा अलग काढलेल्या पात्रातील वस्तुमात्र आदण दवदकरण याचं्यामधील 
उजा समतोलाचा दवचार करताना, त्याना मान्यता देणे शक्य नव्िते. प्रकाशदनर्लमती केन्द्र सातत्याने दवदकरण 
उत्सजसन करीत असते असे अदभजात पारंपादरक तरंग उपपत्तीत मानत असत. त्या  वजी प्रकाश दनर्लमती केन्द्र 
क्ाटंामध्ये म्िणजे समान व ठरादवक मापात दवदकरण उत्सजसन करीत असते अशी कल्पना प्लँकने माडंली. 

 
प्लँकच्या कल्पनेप्रमाणे प्रत्येक क्ाटंमच्या उजेचे मूल्य दवदकरणाच्या वारंवारतेवर अवलंबून असते. 

म्िणजे W = उजा आदण v = दवदकरणाचंी वारंवारता असल्यास, W = hv असे सूत्र दमळते. या सूत्रात प्रकवा 
समीकरणात h िा व्स्थराकं असून, तो प्लँकच्या सन्मानाथस प्लॅन्क व्स्थराकं या नावाने खळखला जातो. 

 
प्लँकची कल्पना भौदतकीशास्त्रात यशस्वीरीत्या वापरता येत असल्याने, त्या कल्पनेचा गंभीरपणे दवचार 

करणे भाग आिे. प्रकाशाचे उत्सजसन क्ाटंामध्ये िोत असेल तर, उत्सर्लजत प्रकाश कणस्वरूपी असतो का? 
तेव्िा दवदकरणाचें क्ाटंा आिेत असे मान्य केल्यास, प्रकाश कणस्वरूपी असतो का या कल्पनेचा पनु्िा एकदा 
दवचार करणे भाग आिे. त्याउलट दजआं व िेन्री पॉइन्कारे यानी असे दसद्ध केले आिे की प्रकाशदनर्लमती 
केन्द्रामध्ये कणाचें चलन अदभजात पारंपादरक यंत्रशास्त्रातील दनयमाना धरून झाले तर कृष्ट्णवणस वस्तुमात्र 
दवदकरण दवियाचंा प्लँकचा दनयम आपल्याला माडंता येत नािी. तेव्िा जुन्या पारंपादरक यंत्रशास्त्रात 
आइन्स्टाइनच्या सापेक्तावादाला धरून सुधारणा केली तरी ते यंत्रशास्त्र अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणात िोणाऱ्या गतीला 
लावता येत नािी असे समजाव ेलागते. 

 
प्रकाश व त्यासारखे इतर दवदकरण कणस्वरूपी असतात याचा पुरावा प्रकाशीय दवदु्यत पदरणामाच्या 

शोधाने दमळाला. वस्तुमात्राच्या   खाद्या भागावर क्दकरणशलाका पडू ददली तर वस्तुमात्राच्या त्या भागातून 
जलदगती ऋणकणाचें उत्सजसन सुरू िोते. या ऋणकणाचंी गदतक उजा वस्तुमात्रावर पडणाऱ्या क्दकरणाचं्या 
वारंवारतेवर अवलंबनू असते व क्दकरणाचंी वारंवारता वाढल्यास उत्सर्लजत ऋणकणाचंी उजािी वाढते 
उत्सर्लजत ऋणकणाचं्या उजेचा व क्दकरणाचं्या तीव्रतेचा मात्र कािीिी संबंध असत नािी. ज्या वस्तुमात्रावर 
क्दकरण पडतात त्या वस्तुमात्राच्या ऋणकणाना क्दकरणरुपी दवदकरणाचं्या क्ाटंा आपली सवस ऊजा देऊ 
शकतात या कल्पनेच्या आधारे क्दकरणाचंी वारंवारता आदण ऋणकणांची ऊजा याचं्यातील संबधंाचे स्पष्टीकरण 
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देता येते. तेव्िा प्रकाश क्ाटंाचं्या स्वरूपात असतो, िी १८७५ साली आइन्स्टाइनने माडंलेली उपपत्ती 
आपल्याला दवचारात घ्यावी लागते आइन्स्टाइनच्या त्या उपपत्तीचा दवचार करायचा म्िणजे वगेळ्या शब्दात 
प्रकाश कणस्वरूपी असतो या न्यटूनच्या उपपत्तीचा दवचार करणे भाग आिे. अथात न्यूटनची उपपत्ती मूळ 
स्वरूपात दवचारात न घेता त्या उपपत्तीच्या जोडीला उत्सर्लजत कणाचंी ऊजा व दवदकरणाचंी वारंवारता 
यामधील सबंंधाचािी दवचार करावा लागणार आिे. प्रकाश क्ाटंास्वरूपी असतो िी उपपत्ती माडंताना 
आइन्स्टाइनने दतला पुष्टीदायक अशा कािी गोष्टी माडंल्या िोत्या. आइन्स्टाइनने आपल्या म्िणण्याच्या 
समथसनाथस माडंलेल्या गोष्टी बरोबर आिेत याचा पुरावा १९२२ साली   .   च्. कॉम्टनने लावलेल्या शोधाने 
दमळाला. क्दकरणाचें दवकरण िोते प्रकवा ते दवखुरले जातात िे कॉम्टनने शोधून काढले. असे जरी िोते तरी 
प्रकाशाचा प्रदतरोध व प्रकाशाचे वक्रीभवन या गोष्टींचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रकाशाची तरंग उपपत्तीच वापरावी 
लागत िोती. तेव्िा प्रकाशाची तरंग उपपत्ती व प्रकाश कणस्वरूपी असतो या दोन गोष्टींचा कसा मेळ घालायचा 
िा   क प्रश्नच िोता. 

 
अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणात कणाना गती असल्यास, त्याचं्या बाबतीत अदभजात पारंपादरक यंत्रशास्त्र उपयोगी 

पडत नािी िे प्लँकच्या संशोधनाने दसद्ध झाले अशा अथाचे दवधान मी या आधी केले आिेच. वस्तुमात्राचा   क 
अत्यंत सूक्ष्मकण बंददस्त प्रददक्णा मागाने दफरत आिे अशी कल्पना करा. पारंपादरक यंत्रशास्त्राप्रमाणे दवचार 
करायचा असल्यास, अशा तऱ्िेने बंददस्त प्रददक्णा मागस दकती असावते या संख्येला मयादा नािी. कणाची 
सुरवातीची काय व्स्थती असेल त्या व्स्थतीवर अवलंबनू अशा बदंदस्त प्रददक्णा मागांची संख्या अमयादा असू 
शकेल, व अशा तऱ्िेने प्रददक्णा करणाऱ्या कणाच्या गदतक ऊजेची मूल्ये सतत वाढत्या अनुक्रमात असणार. 
प्लँकने या बाबतीत वगेळाच दवचार माडंला आिे. कणाला अमयाद प्रकवा असंख्य प्रददक्णा मागस उपलब्ध 
असले तरी तो कािी ठरादवक प्रददक्णा मागातच दफरणार. कणाच्या अशा ठरादवक प्रददक्णा मागावरील गतीस 
प्लँकने क्ाटंाइज्ड गती असे नाव ददले आिे. कणाला अशी क्ाटंाइज्ड गती असल्यास कण व्स्थरव्स्थती असतो 
म्िणजे त्या कणाच्या व्स्थतीत अव्स्थरता नसते. कणाला अशी क्ाटंाइज्ड गती असल्यास, त्याच्या ऊजेची मूल्ये 
सतत अनुक्रमात असणार नािीत. प्लँकची िी कल्पना त्यावळेी चमत्कादरक वाटली. पण त्या कल्पनेत कािी 
तरी तथ्य आिे–अथस आिे असे लवकरच मान्य कराव ेलागले, कारण त्या कल्पनेच्या आधारावर प्लँकने कृष्ट्ण 
वस्तुमात्र दवदकरणाचा दनयम अचूक माडंला. दशवाय प्लँकची िी कल्पना भौदतकीशास्त्राच्या इतर के्त्रातिी 
उपयुक्त ठरली आिे. गती क्ाटंामध्ये असते या कल्पनेला धरून बोरने अणुरचनेदवियीची सुप्रदसद्ध उपपत्ती 
माडंली आिे िेिी येथे नमूद करावसेे वाटते. 

 
तरंग उपपत्ती आदण कण उपपत्ती या प्रकाशादवियीच्या दोन परस्परदवरूद्ध उपपवया ग्राय समजण्याची 

जरूरी आदण पारंपादरक यंत्रशास्त्राप्रमाणे इलेक्रॉनला प्रकवा ऋणकणाला संभाव्य असलेल्या असंख्य गतीपकैी 
कािी ठरादवकच गती शक्यतेच्या कोटीत आिे असे का मानायचे या गोष्टी, मी ज्यावळेी संशोधनाला सुरवात 
केली, त्यावळेी भौदतकीशास्त्रज्ञाचं्या मनात गोंधळ दनमाण करीत िोत्या. 

 
या अडचणींचा मी ज्यावेळी दवचार करू लागलो त्यावळेी प्रामुख्याने दोन गोष्टी माझ्या ध्यानात आल्या. 

प्रकाश क्ाटंामध्ये उत्सर्लजत िोत असतो िी कल्पना समाधानकारक वाटत नव्िती, कारण प्रकाशकणाची ऊजा 
W = hv (v = वारंवारता) या समीकरणाने दमळवावी लागत िोती. पण वारंवारतेची व्याख्या कशी करायची िे 
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कण उपपत्तीमध्ये सादंगतले नव्िते. या अडचणीतून मागस काढण्यासाठी प्रकाश कणस्वरूपी असतो िी कल्पना व 
त्यात कािीतरी आवतसनीयता असते या दोन्िी कल्पनाचंा एकाच वळेी दवचार करावा लागतो. त्याउलट 
अणूमधील ऋणकणाच्या व्स्थर गती ठरदवण्यासाठी पूणस अंकाचंी जरूर पडते आदण भौदतकीशास्त्रात फक्त 
प्रकाशाचा प्रदतरोध व प्रकाशलिरींची आंदोलने ठरदवण्यासाठी पूणस अंक वापराव ेलागतात. त्यामुळे इलेक्रॉन 
प्रकवा ऋणकण िे साधेसुधे कण नािीत अशी कल्पना माझ्या डोक्यात आली. परंतु ऋणकणाना आवतसनीयता 
असते असे म्िणता येत नव्िते. 

 
त्यानंतर मी एका कल्पनेला धरून माझे संशोधन चालू ठेवले. दवदकरणाकरीता व त्यातल्या त्यात 

प्रकाशाकरीता कण-उपपत्ती व तरंग उपपत्ती याचंा जसा समन्वय करावा लागतो, तसा वस्तुमात्राचं्या 
बाबतीतिी त्या उपपत्तींचा समन्वय घातला पादिजे. थोडक्यात प्रकाशाच्या आदण वस्तुमात्राचं्या बाबतीत 
कणाचं्या जोडीला तरंगाचें अव्स्तत्व आपण मान्य करायला पादिजे. िे माझ्या संशोधनाचे मुख्य सूत्र िोते. कण 
व तरंग संपूणसपणे स्वतंत्र असू शकत नािीत, कारण बोरच्या मताप्रमाणे जे एकमेकाचें पूरक असतात तेव्िा 
कणाची गती आदण त्या कणाशंी संबंदधत असे तरंग याचंा परस्पर संबंध प्रस्थादपत करता आला पादिजे. म्िणनू 
कण व तरंग यामधला संबधं प्रस्थादपत करणे िे माझ्या सशंोधनाचे पदिले उदद्दष्ट ठरले. 

 
िा परस्परसंबधं आपण कसा प्रस्थादपत केला िे डी ब्रॉलीने यापुढे सादंगतले आिे. 
 
कोणत्यािी बाय गोष्टींचा ज्यावर अदजबात पदरणाम िोत नािी असा एकच कण मी दवचारात घेतला. 

अशा कणाशी आपल्याला तरंगाचा संबधं जोडायचा आिे. ज्यामध्ये कण गतीिीन आिे अशी एखादी प्रणाली 
आपण दवचारात घेऊ. सापेक्तावाद उपपत्तीप्रमाणे कणाची अशी प्रणाली दवचारात घ्यायला योग्य प्रणाली आिे. 
अशा प्रणालीमध्ये कण गतीिीन असल्याने तरंग व्स्थर प्रकवा अचल असणार. प्रत्येक प्रबदूपाशी अशा तरंगाच्या 
कला आिेत तशाच रािाणार. अशा तऱ्िेचा तरंग 

 
sin 2π 

 
या समीकरणाने दाखवता येतो. या समीकरणात t0 िा कणाचा काल असून v0 िा एक व्स्थराकं आिे. 
 
जडतेच्या दसद्धातंाप्रमाणे प्रत्येक गलॅीदलयन प्रणालीमध्ये कणाला सरळ रेिेत एकरूप गती असते. 

अशी एखादी गलॅीदलयन प्रणाली दवचारात घेऊ अशा प्रणालीतील कणाची गती v = βc आिे असे समजू या. 
अशा कणाची गती ‘क्’ अक्ाच्या ददशनेे आिे असे समजायला कािी िरकत नािी. अशा या नव्या प्रणालीत t िा 
काल लॉरेन्ट झ समीकरणाने काढता येतो. या t कालाचा t0 या कालाशी संबधं 
 

 
 

या समीकरणाने काढता येतो. पदरणामी अशा तरंगाची कला 
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या समीकरणाने दमळते.  

 
अशा तरंगाची वारंवरता v िी  

 

 
 
या समीकरणाने दमळते. व ती क् अक्ाच्या ददशनेे V या कलागतीने जाईल. िी कला गती 

 

 
 
या समीकरणाने दमळते. या दोन समीकरणातील β या पदाला छेद ददल्यास या तरंगाचा n िा वक्रीभवनाकं  
 

 
 
या समीकरणाने दमळतो. प्रकाश दवखुरण्यादवियीच्या या दनयमाशी समूिगती संबधंीत असते. जवळ जवळ 
एकाच वारंवारतेच्या तरंगसमूिाची दवस्तारता समूिगतीच्या दवस्तारते एवढी असते. लॉडस रॅले यानी ७ िी 
समूिगती 
 

 
 
या समीकरणाने काढता येते असे दाखवले आिे. या समीकरणात U िा अंक v बरोबर आिे. म्िणजे तरंगाचंी 
समूिगती प्रणालीतील कणाच्या गती एवढी आिे (x, y, z, t या समव्न्वताचं्या सिाय्याने प्रणाली सीदमत िोत 
असते.) आता माडंलेले िे समीकरण माझ्या उपपत्तीचा दवस्तार करण्याच्या कामी फारच उपयुक्त ठरले.  

 
प्रणालीतील कण x, y, z, t या समव्न्वतामुळे सीदमत िोते प्रकवा िे चार समव्न्वत सागंण्यात कणाचे 

संपूणस वणसन येते. त्या कणाशी संबदंधत तरंगाची वारंवारता v असते व Phase Velocity प्रकवा कलागती V 
असते. आता या गोष्टींचा ऊजा आदण संवगे याशी संबधं जोडता आला पादिजे. ऊजा आदण वारंवारता यामधील 
प्रमाणीयता िे क्ाटंम उपपत्तीचे एक वैदशष्ट्ठ्य आिे. दशवाय गलॅीदलयन सदभस प्रणाली बदलल्यास त्या 
बदलाप्रमाणे ऊजा व वारंवारता बदलत असल्याने 
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ऊजा = h x वारंवरता  
प्रकवा 

W = hv 
 
असे समीकरण दमळते. या समीकरणात h िा प्लँकचा व्स्थराकं आिे. िे समीकरण कोणत्यािी गलॅीदलयन 
प्रणालीला लावल्यास बरोबर ठरले पादिजे. िे समीकरण कणाच्या दवदशष्ट प्रणालीला लावल्यास, 
आइन्स्टाइनच्या तववाप्रमाणे कण म्िणजे त्याची अंतगसत ऊजा असते. m0 िा कणाचा भार e त्याची गती 
असल्यास m0c2 िी त्याची अतंगसत ऊजा असते.  

 
तेव्िा hv0 = m0c2 

 
या समीकरणामुळे कणाशी संबंदधत तरंगाचंी वारंवारता, कणाचा भार m0 च्या सिाय्याने सागंता येते. 

प्रकवा या उलट कणाचा संवगे p िा 
 

 
 

या बरोबर असतो. म्िणून 
 

 
 

अशी समीकरणे माडंता येतात. λ म्िणजे पाठोपाठच्या तरंगाचं्या कलादशखरामधील अंतर म्िणजे तरंगलाबंी 
आिे. अशा रीतीने  
 

 
 
असे समीकरण आपल्याला दमळते. िे उपकरण माझ्या उपपत्तीच्या दृष्टीने अत्यतं मिववाचे आिे.  

 
_____ 

 
तरंग आदण कण यामधील साम्य व संबधं ज्यामुळे प्रस्थादपत करता येते ती समीकरणे व सूते्र प्रकाश 

कणाना लावायला िरकत नािी. फक्त प्रकाशकणाचा m0 िा भार अत्यंत सूक्ष्म आिे असे आपण धरायला 
पादिजे. W ऊजेच्या ठरादवक मूल्यासाठी m0 ची प्रवृत्ती शून्य मूल्याकडे जाण्याची आिे असे धरल्यास v आदण V 
या दोिोंचीिी मूल्ये c या मलू्याकडे जाऊ लागतात. असे करीत करीत आपण शवेटची मयादा गाठली तर 
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आपल्याला मूलभतू स्वरूपाची दोन समीकरणे दमळतात. आइन्स्टाइनने या समीकरणाचं्या सिाय्याने आपली 
प्रकाशकणाचंी उपपत्ती माडंली आिे. ती समीकरणे 
 

W = hv 
व 

          
 
माझ्या संमीधनाच्या पदिल्या टप्प्यात मी या कल्पनाचंा दवस्तार केला. यंत्रशास्त्राचे दनयम आदण 

भौदमदतक प्रकाशशास्त्राचे दनयम यामध्ये ज्याप्रकारचे संबधं असतात त्यासारखे तरंग आदण कण यामधील संबधं 
प्रस्थादपत करणे शक्य आिे असे या समीकरणानी दसद्ध केले. तरंग उपपत्तीमध्ये भौदमदतक प्रकाशशास्त्र 
कोठपयसन्त लागू करायचे याला कािी मयादा आिेत. प्रकाशतरंगाचंा परस्परास प्रदतरोध आदण प्रकाशाचे 
वक्रीभवन या दोन घटनाचं्या बाबतीत भौदमदतक प्रकाशशास्त्र अपुरे व तोकडे पडते. त्यामुळे असा दवचार येतो 
की नव्या तरंग यंत्रशास्त्राच्या पल्ल्याशी तुलना करता जुने यंत्रशास्त्र एक गोळाबेरीज अथस सागंणारे शास्त्र आिे. 
आता श्रॉप्रडजरच्या संशोधनामुळे नव ेतरंग यंत्रशास्त्र चागंल्या प्रगत व्स्थतीला आिे. 

 
संशोर्नाचे पणििाम 

 
डी ब्रॉलीच्या संशोधनामुळे तरंगयंत्रशास्त्र प्रकवा ववे्ि मेकॅदनक्स या एका नवीन दवियाचा पाया तयार 

झाला, व डी ब्रॉलीच्या संशोधनाच्या आधारे श्रॉप्रडजर, दडरॅक इत्यादी त्याच्या नंतरच्या संशोधकानी संशोधन 
करून अणदूवियक ज्ञानात मोलाची भर घातली. वगेवान कणाना तरंगीय गुणधमस असतात या डी ब्रॉलीच्या 
उपपत्तीला डेव्िीसन व गमसर यानी न्यूयॉकस मध्ये केलेल्या संशोधनाने व जी. पी. थॉमसनने ॲबरडीन येथे 
केलेल्या सशोधनाने चागंलीच पुष्टी दमळाली. डेव्िीसन व थॉमसन या संशोधकाना तर त्यांच्या अणदूवियक 
संशोधनाबद्दल १९५७ साली भौदतकीशास्त्र शाखेचे नोबले पादरतोदिक दमळाले. 
 

_____ 
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१९३० 
 

सि चंद्रशेखि हयकंर् िामन 
 

(१८८८ – १९७०) 
 

प्रकाशलहिी णिियीच्या संशोर्नाबद्दल आणि “िामन पणििाम” म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या शोर्ाबद्दल 
नोबेल पाणििोणिक 

 
चणित्र 

 
जुन्या मद्रास इलाख्यातील दत्रचनापल्ली गावी, ७ नोव्िेंबर १८८८ रोजी चदं्रशखेर व्यकंटरामन चा जन्म 

झाला. त्याचं्या वडीलाचें नाव आर . चंद्रशखेरन अय्यर असे असून, ते दत्रचनापल्लीच्या िायस्कूलमध्ये मास्तर 
िोते. त्याचंी आई संस्कृत पदंडताची कन्या असून, दतच्या वडीलानी संस्कृत भािेत प्रादवण्य दमळदवण्यासाठी 
दत्रचनापल्लीिून बंगालमधील नाददया गावापयसन्त प्रवास केला िोता. मात्यादपत्याकडून रामनला दशक्णात 
प्रादवण्य दमळदवण्याच्या इच्छेचे वरदान दमळाले िोते. रामनच्या जन्मानंतर, त्याचे वडील दवज्ञानदवियाचंी पदवी 
पदरक्ा उत्तीणस झाले व त्याचंी दत्रचीच्या एस . पी. जी. कॉलेजमध्ये भौदतकीशास्त्राचे प्राध्यापक म्िणून नेमणकू 
झाली. त्यानंतर त्याचंी दवशाखापटनम् येथील प्रिदू कॉलेजमध्ये नेमणूक झाली. त्यामुळे ते 
दवशाखापटनम् जवळील वॉल्टेर गावी रिायला आले. अगदी लिानपणापासून उत्तम तऱ्िेचे शकै्दणक वातावरण 
रामनला घरीच लाभले. शालेय दशक्णाच्या पायऱ्या भराभर चढून, वयाच्या फक्त बाराव्या विी, १९०० मध्ये 
त्यानी मद्रास दवद्यापीठाची मदॅरकची परीक्ा ददली. १९०२ मध्ये दवशाखापटनम् प्रिदू कॉलेजातून ते मद्रास 
दवद्यापीठाची इंटर आटससची परीक्ा पास झाले. इटंर आटससची परीक्ा उत्तीणस झाल्यानंतर त्यानी पदवी 
परीके्साठी मद्रासच्या पे्रदसडेन्सी कॉलेजात नाव घातले व भौदतकीशास्त्राच्या दवशिे अभ्यासास सुरवात केली. 
दोन विानी तीिी परीक्ा ते प्रथम वगात उत्तीणस झाले. दवज्ञानशाखेकडे प्रथम वगस दमळदवणारे ते त्या विी एकमेव 
उमेदवार असल्याने त्यास मद्रास दवद्यापीठाचे सुवणसपदक दमळाले. त्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यास करीत असता, 
गदणत व भौदतकीशास्त्र या दोनिी दवियावरील त्यावळेचे बिुतेक उत्कृष्ट गं्रथ त्यानी वाचून काढले. पदव्युत्तर 
अभ्यास करीत असता, १९०६ मध्ये त्याचंा पदिला सशंोधन दनबधं प्रदसद्ध झाला. ‘The Unsymmetrical 
Diffraction band due to a rectangular aperture’ िे त्याचं्या पदिल्या संशोधन दनबंधाचे नाव असून, तो 
लंडनच्या दफलॉसॉदफकल मगॅझीन या ख्यातनाम वैज्ञादनक दनयतकादलकाने प्रदसद्ध केला आिे. १९०७ च्या 
जानेवारी मदिन्यात ते   म्.   . ची परीक्ा प्रथम क्रमाकंावर उत्तीणस झाले. 

 
  म् .   . च्या पदवीनंतर, भौदतकीशास्त्रात कािी संशोधन करता येईल अशी त्यावळेी मद्रासमध्ये 

पदरव्स्थती नसल्याने, त्यानी अथसशास्त्रादवियीची सरकारी परीक्ा देण्याचा दनणसय घेतला. १९०७ मध्ये प्रिदुस्थान 
सरकारची finance service परीक्ा ते पदिल्या क्रमाकंावर पास झाले व वयाच्या फक्त एकोदणसाव्या विी ते 
कलकत्ता येथे ॲदसस्टंट अकाउंटन्ट जनरल झाले. कलकवयात असताना, एक ददवस ‘Indian Association 
for the cultivation of Science’ ची पाटी त्याचं्या दृष्टोत्पत्तीस पडली. िी ससं्था कलकवयातील प्रख्यात 
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धन्वतंरी डॉ. मिेन्द्रलाल सरकार यानी स्थापन केली िोती. दवज्ञानाच्या प्रगतीसाठी स्थापन केलेल्या लंडनच्या 
दब्रदटश असोदसएशनच्या धतीवर सवससाधारण माणसाला दवज्ञानाची खळख करून द्यायची व संशोधनाला 
प्रोत्सािन द्यायचे या उदे्दशाने डॉ. मिेन्द्रलाल सरकार यानी िी संस्था स्थापन केली िोती. संस्थापकाचे 
दचरंजीव डॉ. अमृतलाल सरकार त्या ससं्थेचे दचटणीस िोते. डॉ. अमृतलाल सरकारना भेटून, त्या संस्थेच्या 
प्रयोगशाळेत काम करण्याची रामननी परवानगी दमळदवली. तेव्िा पासून सरकारी कचेरीतील काम 
आटोपल्यानंतर, संध्याकाळी त्या ससं्थेच्या प्रयोगशाळेतील उपकरण सामग्री दवशिेसी प्रशसंनीय नव्िती. पण 
जी कािी िोती दतचा जास्तीत जास्त उपयोग करून, त्याने आपले संशोधन चालू ठेवले. संशोधनाची त्याना 
इतकी तीव्र आवड िोती की सरकारी नोकरीवरून त्याचें मन उडाले. कलकवयात रािून सशंोधन करता याव े
यासाठी चालून आलेल्या वरच्या जागा त्यानी नाकारल्या व बदलून दुसऱ्या गावी जायला नकार ददला. एकदा 
त्याचंी रंगनूला बदली झाली व त्याना तेथे जाव ेलागले. थोडक्याच काळात त्यानी आपली बदली रद्द करून 
घेतली व ते कलकवयाला परत आले. प्रयोगशाळेला जाण्यायेण्यात वळे जाऊ नये यासाठी ते प्रयोगशाळेच्या 
जवळच लिानशा घरात रिायला आले. त्यानी सशंोधनाला सुरवात केली त्यावळेी इंदडयन असोदसएशनच्या 
प्रयोगशाळेतील साधनसामुग्री अगदी साधीसुधी िोती. त्या सुरवातीच्या काळात त्यानी पृष्ठभागीय ताण व 
प्रकाशाची उत्पत्ती या दोन दवियावर संशोधन केले. िे संशोधन पुरे करीपयसन्त, त्यानी आपली प्रयोगशाळा 
सुसज्ज केली व त्यानंतर ध्वनीदवियक दवदवध प्रकारच्या संशोधनास सुरवात केली. त्याचें िे संशोन 
दफलासॉदफकल मगॅझीन व नेचर यासारख्या पदिल्या दजाच्या दवज्ञान-दनयतकादलकातून प्रदसद्ध झाले आिे. 
संगीतात वापरल्या जाणाऱ्या दनरदनराळ्या वाद्यादवियी त्यानी केलेल्या संशोधनाने, प्रिदुस्थानातील 
संगीतदवियक वाद्याबद्दल परदेशात खूप कुतूिल दनमाण झाले. १९१४ मध्ये रामननी ध्वनीदवियक व त्यातल्या 
त्यात तंतुवाद्यदवियक केलेल्या संशोधनाचे परीक्ण परदेशात प्रदसद्ध झाले. 

 
त्यावळेी कलकत्ता दवद्यापीठाचे कायस सर अशुतोि मुखजी या नामवतं दशक्णतज्ञाच्या मागसदशसनाखाली 

चालत िोते. दवद्यापीठाचे कुलगुरू म्िणनू, कलकत्ता दवद्यापीठात आमुलाग्र सुधारणा घडवनू आणण्याची त्याचंी 
सारखी खटपट चालू असे. अध्यापन व संशोधन या दोन्िी गोष्टीत कलकत्ता दवद्यापीठ अगे्रसर असले पादिजे 
असे त्याना वाटत असल्याने उत्तमोत्तम माणसे िेरून त्याना कलकत्ता दवद्यापीठात नेमण्याचा त्याचंा उपक्रम 
असे. व्यंकटरामन याचें सशंोधन कायस पािून, त्यानी त्याना दवद्यापीठाच्या भौदतकीशास्त्र दवभागाचे प्रमुख 
नेमण्याची तयारी दाखवली. सर अशुतोि मुखजींच्या दवनंतीस मान देऊन, कलकत्ता दवद्यापीठाच्या 
भौदतकीशास्त्रदवभागाचे प्रमुखपद स्वीकारण्याचा व्यंकटरामननी दनणसय घेतला. 

 
दवद्यापीठाच्या भौदतकीशास्त्र दवभागाचे प्रमुखपद रामनना दमळाले तरी त्या जागेचा पगार, त्याना 

अकाउंटन्ट जनरल म्िणनू दमळत असलेल्या पगारापेक्ा खूपच कमी िोता. पण संशोधन कायस करायला दमळाव े
यासाठी रामननी सरकारी नोकरीचा राजीनामा ददला व कमी पगारावरचे प्राध्यापकीय जीवन १९१७ मध्ये 
स्वीकारले. 

 
त्यावळेी कलकत्ता दवद्यापीठाचे उपकरण-सादित्य दततकेसे अद्यावत नसल्याने त्यानी इदंडयन 

असोदसएशनच्या प्रयोगशाळेत काम करण्याची परवानगी दमळदवली व तेथे आपले सशंोधन कायस चालू ठेवले. 
१९१९ मध्ये डॉक्टर अमृतलाल सरकार याचें दनधन झाल्यानंतर, डॉ. रामनना इंदडयन असोदसएशनचे 
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दचटणीस नेमण्यात आले. ते काम त्यानी १९३३ पयसन्त साभंाळले. भौदतकीशास्त्र दवभागाचा प्रमुख म्िणनू 
दवद्यापीठाच्या अध्यापन कायात भाग घेतलाच पादिजे अशी सक्ती नसतािी, डॉ. रामन यानी स्वचे्छेने अध्यापन 
कायात भाग घेतला व संशोधन कायस मोठ्या जोमाने चालू ठेवले. त्याचं्या मागसदशसनाखाली दकती तरी 
भौदतकीशास्त्रज्ञ त्या दवद्यापीठात तयार झाले व भौदतकीशास्त्रातील संशोधनाचे एक प्रमुख केन्द्र अशी कलकत्ता 
दवद्यापीठास मान्यता दमळाली. ध्वनीदवियीचे व प्रिदुस्थानात संगीतासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दवदवध 
वाद्यादवियींचे संशोधन त्यानी याच काळात केले. त्याचं्या मागसदशसनाखाली प्रदसद्ध िोणाऱ्या इदंडयन जनसल 
ऑफ दफदझक्स या दनयतकादलकात प्रदसद्ध झालेल्या संशोधन दनबधंास आंतरराष्ट्रीय मान्यता दमळाली. 

 
१९२१ मध्ये पदलत अनुदानाचा फायदा घेऊन, त्यानी परदेशाचा दौरा केला, व युरोपमधील आदण 

अमेदरकेमधील संशोधन केन्द्रास भेटी देऊन तेथे चालू असलेले संशोधन कायस समजावनू घेतले. भमूध्य 
समुद्रातून बोटीने प्रवास करीत असता त्याचें लक् त्या समुद्राच्या दनळ्याभोर रंगाकडे वधेले. सूयसदकरणाचें 
दवकरण झाल्याने िा रंग ददसतो असे त्याचें मत झाले. याआधी इंग्लंडचे ख्यातनाम भौदतकीशास्त्रज्ञ लॉडस रॅले 
यानीिी समुद्राला दनळा रंग ददसतो याचे यासारखेच स्पष्टीकरण ददले िोते. परदेशािून परत आल्यानंतर, 
प्रकाशाचे दनरदनराळ्या पदाथाकडून िोणारे दवकरण अभ्यासण्यास त्यानी सुरवात केली. दनरदनराळ्या 
दठकाणािून समुद्राचे पाणी आणवनू, त्या पाण्याने प्रकाशाचे दवकरण कसे िोते याचािी त्यानी अभ्यास केला. 
याबरोबर त्यानी प्रकाशादवियी आणखी वगेळ्या प्रकारचे संशोधन सुरू केले. याचं्या मागसदशसनाखाली 
दशदशरकुमार दमत्र व दबधुभिूण राय यानी प्रकाशदवियक संशोधन करून कलकत्ता दवद्यापीठाची डी. एस सी. 
पदवी संपादन केली. त्याचं्या संशोधनकायाची पावती म्िणून कलकत्ता दवद्यापीठाने त्यास माननीय डी. एस सी. 
पदवी अपसण केली. 

 
प्रकाशाच्या दवकरणासबंंधी प्रयोग करीत असता, समुद्राच्या दनळ्या रंगादवियी लॉडस रॅले व त्याचें 

सिकारी यानी ददलेले स्पष्टीकरण, आपण केलेल्या प्रयोगाचं्या दनष्ट्किाशी जुळत नािी असे रामनना आढळून 
आले. समुद्राच्या पाण्यावर प्रकाश दकरणाचं्या लिरींची तरंगलाबंी व दवकरण झाल्यानंतर दमळणाऱ्या प्रकाश 
लिरींची तरंगलाबंी एकच असली पादिजे असे लॉडस रॅलेचे म्िणणे िोते. के. बी. रामनाथन व के. एस . कृष्ट्णन 
या सिकाऱ्याचं्या सिकायाने रामननी बऱ्याचशा शुद्ध सेव्न्द्रय द्रव्याकडून दवकरण झालेल्या नील प्रकाशाचे 
परीक्ण केले. त्यावळेी जवळ जवळ प्रत्येक वळेी त्याना नील प्रकाशाबरोबर दफकट दिरवा प्रकाश ददसून आला. 
सेव्न्द्रय द्रवात सूक्ष्म प्रमाणात असलेल्या अशुद्धतेमुळे या द्रवात दिरवा फ्ल्युखरेसन्स (स्फुरदीप्ती) ददसतो असे 
स्पष्टीकरण कृष्ट्णननी प्रथमतः ददले. 

 
यावळेी म्िणजे १९२४ मध्ये, एक िुशार भौदतकीशास्त्रज्ञ म्िणून त्याचंा झालेला नावलौदकक लक्ात 

घेऊन, त्याना लंडनच्या रॉयल सोसायटीचे फेलो दनवडण्यात आले व तेव्िापासून   फ् . आर  .   स . िी पदवी 
त्याचं्या नावापुढे लावण्यात येऊ लागली. या आधी फक्त तीनच प्रिदी शास्त्रज्ञाना रॉयल सोसायटीची फेलोदशप 
दमळाली िोती. यानंतर क्दकरणाचें द्रवाकडून व स्फदटकाकडून िोणाऱ्या वक्रीभवनाकडे त्याचें लक् गेले व त्या 
दवियात त्यानी संशोधन सुरू केले. त्याचप्रमाणे चुंबकीय व वैदु्यती बायदरदफ्रन्जन्स या दवियासंबधंीिी त्यानी 
संशोधनास सुरवात केली. याच सुमारास कॉम्टन पदरणामाचा शोध लागला. लिरींची ठरादवक तरंगलाबंी 
असलेले प्रकवा ठरादवक वारंवारता असलेले क्दकरण वस्तुमात्रावर पडल्यास, त्याचें दवकरण िोते व दवकरण 
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झाल्यानंतर दमळणाऱ्या क्दकरणाचंी वारंवारता, वस्तुमात्रावर पडलेल्या मूळ क्दकरणाचं्या वारंवारतेिून कमी 
असते असे कॉम्टनला आढळले िोते. दबलीयडसचा चेंडू दुसऱ्या चेंडूवर आपटल्यावर त्याच्या वगेात व जाण्याच्या 
ददशते जसा पदरणाम िोतो तसाच प्रकार क्दकरण वस्तुमात्रातील ऋणकणावर आदळण्याने िोतो असे मत 
माडंले गेले. यासारखाच प्रकार दृश्य प्रकाशदकरणाचं्या बाबतीत ददसून येतो का िे पािाण्यासाठी रामननी 
संशोधन सुरू केले. कृष्ट्णन व रामनाथन या त्याचं्या दशष्ट्यानी केलेल्या संशोधनात, सेव्न्द्रय प्रकवा काबसदनक 
द्रवातून प्रकाश गेल्यानंतर बािेर पडणाऱ्या प्रकाशात दिरव्या रंगाची स्फुरदीप्ती आढळली िोती. िी दिरवी 
स्फुरदीप्ती कशामुळे दनमाण िोते याचा शोध घेण्याचे त्यानी ठरदवले. मक्युसरी आकस  दीपाचा प्रकाश व छोटासा 
दिल्गर स्पेक्रोग्राफ वापरून, त्यानी काबसदनक द्रवातून प्रकाश जाऊ ददल्यानंतर, दवकरण िोऊन बािेर 
पडलेल्या प्रकाशलिरींची मोजणी केली. १९२८ च्या फेबु्रवारी मदिन्यात केलेल्या या प्राथदमक संशोधनात, 
द्रवावर पडणाऱ्या प्रकाशलिरीिून वगेळ्या वारंवारतेच्या प्रकाश लिरी, द्रवाने दवकरण िोऊन बािेर पडणाऱ्या 
प्रकाशात आढळल्या. या प्राथदमक संशोधनात, प्रकाशलिरींची वारंवारता मोजण्यात जी अचूकता असायला 
पादिजे िोती, ती नव्िती. त्यामुळे द्रवावर पडणाऱ्या व द्रवातून बािेर येणाऱ्या प्रकाशलिरींच्या वारंवारतेतील 
फरक अचूक मोजला गेला नव्िता. त्यामुळे या दवियावरच्या पदिल्या संशोधनदनबधंात, कॉम्टन 
पदरणामासारखाच पदरणाम दृश्य प्रकाशलिरींच्या बाबतीत ददसून येतो. वस्तुमात्रावर एखादी दवदशष्ट 
प्रकाशलिरी पडल्यास, वस्तुमात्रातून एक वगेळी प्रकाशलिरी बािेर पडते असे दवधान आिे. पुढे के.   स . 
कृष्ट्णन याचं्या मदतीने, त्यानी या दवियासंबधंी जास्त अचूक संशोधन केले. त्यावळेी प्रकाशलिरी दवियींचे िे 
संशोधन व कॉम्टन पदरणाम यात फरक आिे असे ददसून आले. कॉम्टन पदरणामात वस्तुमात्रावर पडणाऱ्या 
क्दकरणाचंी वारंवारता आदण दवकरण झालेल्या क्दकरणाचंी वारंवरता यामधील फरक वस्तुमात्रावर पडणाऱ्या 
प्रकाशकणाचं्या संवगेावर अवलंबून असतो. तर वस्तुमात्रावर पडणाऱ्या प्रकाशलिरींची वारंवारता व 
वस्तुमात्रातून बािेर पडणाऱ्या प्रकाशलिरींची वारंवरता यामधील फरक, वस्तुमात्रावर पडणाऱ्या 
प्रकाशकणाचं्या संवगेावर अवलंबून नािी असे रामनला आढळले. वस्तुमात्रावर एकलिरी प्रकाश पडू ददल्यास, 
वस्तुमात्रातून जाताना त्या प्रकाशाचे दवकरण िोते व दवकरण झालेल्या प्रकाशात मळू प्रकाशलिरीपेक्ा जास्त 
लाबंी तरंगलाबंी असलेल्या प्रकवा कमी लाबं तरंगलाबंी असलेल्या प्रकाशलिरी दमळतात. िे असे का िोते याचे 
स्पष्टीकरण रामननी क्ाटंम उपपत्तीच्या सिाय्याने केले. रामनच्या या शोधाकडे भौदतकीशास्त्रज्ञाचें लक् 
वधेण्याचे काम प्रप्रगशीम या शास्त्रज्ञाने १९२८ मध्ये नाटुरदवसेनशाफ्टेन या जमसन दनयतकादलकात एक स्वतंत्र 
लेख दलिून केले. वस्तुमात्रावर पडणाऱ्या प्रकाशलिरींची वारंवारता व वस्तुमात्रातून बािेर पडलेल्या 
प्रकाशलिरींची वारंवारता यामध्ये रामनना आढळून आलेल्या फरकास, प्रप्रगशीमने “रामन पदरणाम” िा 
शब्दप्रयोग प्रथमतः केला. रामन पदरणामाचे मिवव लक्ात आल्यावर, त्या पदरणामाचा अभ्यास करून, त्याच्या 
सिाय्याने घन, द्रव व वायुरूप पदाथांच्या रेणूची रचना शोधून काढण्यादवियीचे संशोधन, रामननी व इतर 
शास्त्रज्ञानी मोठ्या उत्सािाने सुरू केले. 

 
पदाथांच्या रेणूचंी रचना शोधून काढण्यासाठी रामन पदरणामाचा अभ्यास अत्यंत उपयुक्त आिे–िे 

समजून आल्यानंतर दनरदनराळ्या देशातून रामनचा गौरव िोऊ लागला. १९२८ मध्ये इटलीच्या सायन्स 
सोसायटीने त्यास मटॅॉकी सुवणसपदक अपसण केले. फ्रायबगस दवद्यापीठाने त्यास माननीय पी  च् . डी. पदवी 
बिाल केली. त्याच विी दब्रदटश सरकारने त्यास ‘सर’ िी पदवी देऊन त्याचंा गौरव केला. त्याविीच्या इंदडयन 
सायन्स काँगे्रस अदधवशेनाचे त्याना अध्यक् दनवडण्यात आले. १९३० सालचे भौदतकीशास्त्रातील 
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संशोधनाबद्दलचे नोबले पादरतोदिक त्यास दमळाले. त्याचविी लंडनच्या रॉयल सोसायटीने त्यास यजेूस पदक 
अपसण केले. कलकत्ता नगरवादसयानी त्याचं्या सन्मानाथस एक वगेळा स्वागत समारंभ योजून आपला आनंद 
व्यक्त केला. त्याप्रसंगी कलकवयाचे मेयर डॉ. दबधनचंद्र रॉय अध्यक् स्थानी िोते. 

 
यानंतर कृष्ट्णन व भगवतंम या आपल्या दोन िुिार दवद्याथ्यांच्या सिकायाने रामननी स्फदटकाचें 

चुंबकीय गुणधमस व फोटॉन व्स्पन या दवियीचे संशोधन पार पाडले. 
 
१९३३ मध्ये प्रिदुस्थानातील एक श्रेष्ठ भौदतकीशास्त्रज्ञ म्िणून बंगलोरच्या इदंडयन इव्न्स्टयूूटट ऑफ 

सायन्सचे संचालकत्व त्याचं्याकडे चालून आले. प्रिदुस्थानातील वैज्ञादनक जगतात या इव्न्स्टयूूटटचे मानाचे 
स्थान लक्ात घेता, िा सन्मान करण्यात प्रिदुस्थान सरकारने आपली गुणग्रािकता चागंल्या प्रकारे व्यक्त केली 
असे म्िणाव ेलागते. बंगलोरच्या सायन्स इव्न्स्टयूूटटचे सचंालकपद स्वीकारण्याचे मान्य करून, त्यानी सव्वीस 
विांच्या मोठ्या यशस्वी वास्तव्यानंतर कलकवयाचा दनरोप घेतला. बंगलोरला आल्यानंतर, १९३३ च्या एदप्रल 
मदिन्यात त्यानी इव्न्स्टयूूटट ऑफ दफदजक्सची स्थापना केली. चार वि ेइंदडयन इव्न्स्टयूूटट ऑफ सायन्सचा 
कारभार पादिल्यानंतर, त्यानी संचालकपदाचा रादजनामा ददला व स्वताच स्थादपलेल्या इव्न्स्टयूूटट ऑफ 
दफदझक्समध्ये ते प्राध्यापक म्िणून संशोधन करू लागले. कारभारदवियक प्रश्नात गंुतून पडल्यास, 
संशोधनाकडे पुरेसे लक् पुरदवता येत नसल्याने व संशोधनातच त्याना रस असल्याने त्यानी िा दनणसय घेतला. 
१९३४ मध्ये त्यानी इंदडयन ॲकेडमी ऑफ सायन्सची स्थापना केली. स्थापनेपासून १९७० साली त्याचंा मृत्यु 
िोईपयसन्त ते त्या ससं्थेचे अध्यक् िोते. या संस्थेचे मुखपत्र म्िणून त्यानी प्रोदसप्रडग्ज ऑफ इंदडयन ॲकेडमी 
ऑफ सायन्स िे दनयतकादलक सुरू केले. इव्न्स्टयूूटट ऑफ दफदजक्स या संस्थेची सवांगीण उन्नती 
करण्यासाठी त्यानी खूप पदरश्रम केले. त्याचं्या धोरणी व कुशल मागसदशसनाखाली, ती ससं्था भौदतकीशास्त्रात 
संशोधन करणारी दिदुस्थानातील एक अग्रगण्य संस्था ठरली. त्याचं्या स्फूर्लतदायक मागसदशसनाखाली 
संशोधनाचे   क नवीन युग बंगलोरमध्ये सुरू झाले. १९३३ ते १९४८ या पंधरा विांच्या काळात या संस्थेत 
झालेल्या संशोधनाच्या आधारे ४९१ संशोधन दनबंध प्रिदुस्थानातील व आंतरराष्ट्रीय मिववाच्या 
दनयतकादलकात प्रदसद्ध झाले आिेत. द्रव, द्रवाचंी दमश्रणे व कदलल दवलयने यातून प्रकाश जाऊ ददल्यावर 
िोणाऱ्या प्रकाशदवकरणाचा त्यानी अभ्यास केला. दकत्येक संयुगाचं्या रामन प्रकाशपटाचंा अभ्यास त्यानी याच 
काळात केला, व अश्राव्य ध्वदनलिरींच्या अभ्यासात दवशिे उल्लेखनीय कायस केले. अश्राव्य ध्वदनलिरीनी घडून 
येणाऱ्या प्रकाशाच्या वक्रीभवनाचा त्यानी डॉ. नागेन्द्रनाथ याचं्या सिकायाने अभ्यास केला. स्फदटक रचनाचंा 
अभ्यास करून, तद दवियी त्यानी एक नवी उपपत्ती माडंली. या उपपत्तीप्रमाणे स्फदटक जालकातील अण ू
कंपन पावत असतात व या कंपनाचंी ठरादवक वळेेत ठरादवक संख्या असते. िे त्या स्फदटकाच्या 
कंपनपटावरून समजून येते. तसेच क्दकरणाचं्या सिाय्याने स्फदटक रचना समजून घेण्याच्या पद्धतींचा त्यानी 
अभ्यास केला. स्फदटक रचनादवियी केलेल्या संशोधनात, दिऱ्याचं्या स्फदटकरचनेदवियी त्यानी डॉ. 
नागेन्द्रनाथ याचं्या सिकायाने केलेले संशोधन दवशिे मित्वाचे आिे. देशोदेशीिून दमळदवलेल्या दिऱ्याचं्या 
स्फदटकरचनाचंा अभ्यास करून, िी स्फदटक रचना चार प्रकारची असणे शक्य आिे असे मत त्यानी माडंले. 
त्या मताचा खरेखोटेपणा ठरदवण्याचे कायस इतर देशातील शास्त्रज्ञ करीत आिेत. पक्ष्याचं्या दपसावर प्रकाशमान 
िोणारे दवदवध रंग छटा, प्रशपल्यातून चमकणाऱ्या दवदवध रंगछटा याचं्यादवियी त्यानी अभ्यास केला. संगीतात 
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वापरली जाणारी दनरदनराळी वादे्य वाजवीत असता, दमळणाऱ्या ध्वनीलिरींचा, त्यानी शास्त्रीय दृदष्टकोनातून 
अगदी कस्सून अभ्यास केला. त्याचें या के्त्रातले संशोधन अजूनिी आदशस मानतात. 

 
आपल्या मनोधारणेप्रमाणे संशोधन करायला दमळाव े या िेतूने त्यानी १९४८ मध्ये रामन दरसचस 

इव्न्स्टयूूटटची स्थापना केली. आर्लथक दृष्ट्यूटा उपयुक्त ठरेल अशा संशोधनाच्या मागे न जाता, ज्ञानोपासना 
िेच उदद्दष्ट डोळ्यासमोर ठेवनू संशोधन कराव ेअसे त्याचें मत िोते व या मताचा त्यानी शवेटपयसन्त पाठपुरावा 
केला. दवस्तीणस जागेत बाधंलेल्या त्याचं्या प्रशस्त प्रयोगशाळेत, अद्यावत गं्रथालय, उत्तम प्रकारची उपकरण 
सामुग्री, संशोधनाच्या दनदमत्ताने गोळा झालेल्या दिऱ्यांचा, रत्नाचंा, फुलपाखराचंा, दशपल्याचंा, गोगलगायींचा 
व कीटकाचंा मोठा संग्रि आिे. आपली प्रयोगशाळा कशा प्रकारची पादिजे यादवियी ज्या कल्पना त्यानी मनाशी 
ठरदवल्या िोत्या, त्या कल्पनाना धरून रामन इव्न्स्टयूूटटची बाधंणी झाली िोती व तेथेच त्याचें संशोधन कायस 
शवेटपयंत चालू रादिले. 

 
प्रिदुस्थान स्वतंत्र झाल्यानंतर, १९४८ मध्ये त्याना पदिले राष्ट्रीय प्राध्यापक नेमनू स्वतंत्र प्रिदुस्थानाने 

आपली गुणग्रािकता व्यक्त केली. १९५४ मध्ये त्याना ‘भारत रत्न’ िी प्रिदुस्थानातील सवसश्रेष्ठ पदवी दमळाली. 
१९५१ मध्ये दफलाडेव्ल्फया इव्न्स्टयूूटटने त्यास फँ्रकदलन पदक अपसण केले. तर १९५७ मध्ये त्यास 
आंतरराष्ट्रीय लेदनन पादरतोदिक रदशयाकडून दमळाले. 

 
परदेशातील संशोधनकायस समजावनू घेण्याच्या उदे्दशाने त्यानी १९२१ मध्ये प्रथमतः परदेश यात्रा केली. 

त्यानंतर त्याचं्या दकती तरी परदेश यात्रा झाल्या. कधी आमंदत्रत पािुणा म्िणनु तर कधी मातृभमूीचे प्रदतदनधीत्व 
करण्यासाठी म्िणनू त्यानी बऱ्याच परदेशयात्रा केल्या आिेत. त्यापैकी कािींचा येथे दनदेश केला आिे. १९२१ 
मध्ये ऑक्सफडसमध्ये, भरलेली दब्रटीश साम्राज्यातील दवद्यापीठाचंी बैठक, १९२४ मध्ये टोरोन्टोमध्ये भरलेले 
दब्रदटश असोदसएशनचे अदधवशेन व आंतरराष्ट्रीय गदणतशास्त्र पदरिदेचे अदधवशेन, १९२५ मधील रदशयन 
ॲकेडमी ऑफ सायन्सेसचे अदधवशेन, १९२१ मध्ये दब्रस्टलमध्ये इंग्लंडच्या फॅराडे सोसायटीने रेव्ण्वक 
प्रकाशपट दवियक प्रश्नाचंा दवचार करण्यासाठी मुद्दाम घडवनू आणलेला पदरसंवाद, १९३० मध्ये नोबले 
पादरतोदिकाचा स्वीकार करण्यासाठी स्टॉकिोममधील पादरतोदिक दवतरण समारंभ, १९४१ मध्ये 
दफलाडेव्ल्फयामधील फँ्रकदलन इव्न्स्टयूूटटचा शताव्ब्द समारंभ, १९४८ मध्ये िारवडस येथे भरलेले आतंरराष्ट्रीय 
स्फदटकीशास्त्रज्ञाचें अदधवशेन, इत्यादीमध्ये भाग घेण्यासाठी त्यानी केलेल्या परदेशयात्रा दवशिे उल्लखेनीय 
आिेत. 

 
दवज्ञान दवियाना वािून घेतलेल्या दकत्येक संस्थानी त्यास आपले माननीय सभासदत्व बिाल केले 

िोते. त्या संस्थाचंी यादी बरीच मोठी असल्याने त्या सवाचा दनदेश येथे करता येत नािी. त्यातील कािींचाच 
फक्त येथे नामदनदेश केला आिे. ग्लासगोमधील रॉयल दफलॉसॉदफकल सोसायटी, झुदरचमधील दफदझकल 
सोसायटी, बेलफास्टमधील रॉयल आयदरश ॲकेडमी, िंगेदरयन ॲकेडमी ऑफ सायन्स, रदशयन ॲकेडमी 
ऑफ सायन्स, कलकवयातील मथेॅमेदटकल सोसायटी, इंदडयन केदमकल सोसायटी, इंदडयन मथेॅमदॅटकल 
सोसायटी या व इतर दकत्येक संस्थानंी त्यास आपले माननीय सभासदत्व बिाल करून, आपली गुणग्रािकता 
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व्यक्त केली आिे. बंगलोरमधील नॅशनल इव्न्स्टयूूटट ऑफ सायन्सचे (सध्या दतला नॅशनल सायन्स ॲकेडमी 
म्िणतात) ते अगदी स्थापनेपासूनचे सभासद िोते; प्रकबिुना त्याचं्याच प्रयत्नामुळे ती संस्था स्थापन झाली. 

 
प्रिदुस्थानातील व परदेशातील दकत्येक दवद्यापीठानी त्यास डी.   स सी. प्रकवा   ल  .   ल  . डी. पदवी 

अपसण करून, त्याचंा वळेोवळेी सन्मान केला आिे. पॅरीसच्या सॉरबॉन दवद्यापीठाने ददलेली डी.   स सी. पदवी 
व ग्लासगो दवद्यापीठाने ददलेली   ल  .   ल  . डी. पदवी याचंा उल्लखे येथे फक्त उदािरणादाखल केला आिे. 

 
सर चंद्रशखेर व्यंकटरामन याचंा जीवनवृत्तातं, याचं्या पत्नीच्या-लोकसुंदरीच्या दनदेशनाखेरीज पुरा 

िोत नािी. पतीला अदतशय पे्रमळ साथ ददल्याने व त्याचं्या प्रकृतीची काळजीपूवसक जोपासना केल्याने, सर 
रामन शवेटपयसन्त कायसरत रािू शकले. 

 
वैज्ञादनक जगतात त्याचंा खूप नावलौदकक झाला िोता. खूप मानसन्मानिी त्याचं्या वायूटाला आले 

िोते. कुशाग्र बुदद्धमत्ता व दनरपेक् सहृदय वागणूक यामुळे त्याचें व्यव्क्तमत्व उठून ददसते. त्याचंी दवद वत्ता फक्त 
भौदतकीशास्त्राच्या पदरसीमेत सामावली नव्िती. इतर दकतीतरी दवियाचंा त्यानी अभ्यास केला िोता. रुक् 
वैज्ञादनक चचा चालू असता, रामायण प्रकवा मिाभारत यासारख्या पुराण गं्रथातले उतारे त्याचं्या तोंडून येत 
आदण चचेसाठी घेतलेल्या दवियावर वगेळाच प्रकाश पडे. त्याचंी व्याख्याने अदतशय श्रवणमधुर असत. 
दवद वत्ता, िजरजबाबीपणा, इंग्रजी भािेवर उत्तम प्रभतु्व, आवाजातले नादमाधुयस यामुळे त्याचें व्याख्यान 
  कायला दमळणे िा एक दुग्धशकस रा योग असायचा. त्याचंी रािाणी अदतशय साधी िोती. मद्य-मासं या गोष्टीना 
त्यानी स्पशसिी केला नािी. मध्यम व्स्थतीतल्या कोणत्यािी मद्रासी गृिस्थासारखा त्याचंा पोिाख असायचा. 
लाबं कोट व त्यावर मद्रास-प्रातंीयाचंा पाढंरा फेटा िा त्याचंा विे प्रिदुस्थानात प्रकवा परदेशातिी कायम िोता. 
स्थानपरत्व ेत्या विेात फरक झाले नािीत. 

 
सर अशुतोि मुखजी व डॉ. मिेन्द्रलाल सरकार यानी त्याना ददलेल्या प्रोत्सािनाचा ते कृतज्ञतापूवसक 

उल्लेख करीत. गाधंीजी व रप्रवद्रनाथ टागोर याचं्याबद्दल त्याचं्या मनात आदरबदु्धी िोती. रप्रवद्रनाथाचं्या 
दनधनानंतर, त्याचें जीवन व कायस या दवियावर सर रामननी ददलेले व्याख्यान संस्मरणीय आिे. शब्दाचंी अचूक 
योजना, श्रेष्ठ सादिव्त्यकाच्या तोंडी शोभेल अशी भािा आदण रप्रवद्रनाथ टागोराचं्या दवदवध कलाकृतींचा गाढ 
अभ्यास इगं्रजी भािा आदण सादित्य याचंी उत्तम समज िे सारे गुण त्या व्याख्यानात िोते. दर विी गाधंी 
जयंतीच्या दनदमताने, २ ऑक्टोबरला त्याचें गाधंींच्या जीवनावर व्याख्यान व्िायचे व त्याचं्या जीवनाच्या दवदवध 
पैलूवर भाष्ट्य व्िायचे. स्वताचा मृत्यू िोण्याआधी फक्त   क मदिना अगोदर, सर रामननी गाधंीजीच्या 
कायाबद्दल ददलेले व्याख्याने िे त्याचें तत्संबधंीचे शवेटचे व्याख्यान िोते. 

 
आयुष्ट्यभर दवज्ञानसाधना केल्यानंतर २१ नोव्िेंबर १९७० रोजी ते स्वगसवासी झाले. त्याचं्या इच्छेप्रमाणे 

त्याचें औध्वसदेदिक संस्कार रामन इव्न्स्टयूूटटच्या दवस्तीणस प्रागंणात उरकण्यात आले. 
 
१९०६ मध्ये डॉ. व्यंकटरामन याचंा पदिला संशोधन दनबंध प्रदसद्ध झाला. तेव्िापासून नंतरच्या ६४ 

विात त्याचें शकेडो सशंोधन दनबधं प्रिदुस्थानातील व परदेशातील, दवज्ञानदवियास वादिलेल्या 
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दनयतकादलकातून प्रदसद्ध झाले आिेत. त्यानी दवपलु गं्रथलेखनिी केले आिे. त्यापकैी कािी गं्रथाचंाच फक्त 
नामदनदेश येथे केला आिे. ‘प्रकाशाचे रेण्वीय वक्रीभवन,’ ‘संगीत वाद्यादवियीची उपपत्ती,’ ‘स्फदटकशास्त्र व 
क्दकरणाचें वक्रीभवन,’ ‘तंतुवाद्यदवियीची उपपत्ती’ िी पुस्तके शास्त्रीय जगतात खूप गाजली. ‘दृष्टीचा 
शरीरशास्त्र दृष्ट्यूटा दवचार’ िे त्याचें शवेटचे पसु्तक त्याचं्या ऐंशाव्या विी १९६८ साली प्रदसद्ध झाले आिे. 

 
उपयुक्ततावादी दृदष्टकोनातून संशोधन न करता ज्ञानोपासनेसाठीच संशोधन कराव ेया आपल्या मताचा 

पाठपुरावा अदतशय आग्रिी वृत्तीने त्यानी शवेटपयंत केला. प्रिदुस्थानातील गरीबीचे उच्चाटन करायचे 
असल्यास, दवज्ञानाचीच कास धरली पादिजे असे वाटत असले तरी िुकूमशािी पद्धतीचा राज्यकारभार करून 
गरीबी िटवायचा प्रयत्न करावा िा दवचार त्याना कधीिी रुचला नािी. कोयूटावधी रुपयाचंा चुराडा करून, 
चंद्रावर उतरण्याची कल्पनािी त्याना कधी पटली नािी. अशा प्रकारच्या संशोधनाने मानवाला दितावि असे 
कािीिी िाती लागायचे नािी असे त्याचें मत िेते. ते दनरीक्रवादी आिेत असे कािी जणाना वाटायचे. पण तसा 
प्रकार नव्िता. दवज्ञानके्त्रातल्या नवनवीन शोधानी, जगदन्नयंत्याचे स्वरूप दवदवध प्रकारे प्रगट िोत असते असे 
त्याना वाटायचे. 

 
पाणििोणिकास पात्र ठिलेले संशोर्न 

 
बंद केलेल्या दखडकीच्या सूक्ष्म फटीतून अंधारलेल्या खोलीत उन्िाचा कवडसा पडल्यास, व त्यास 

एका बाजूने न्यािाळल्यास, तो कवडसा अगदी स्पष्टपणे आखलेली प्रकाशशलाका आिे असे ददसते. तो 
कवडसा इतका स्पष्टपणे ददसण्याचे कारण िवमेध्ये असलेले धुळीचे सूक्ष्म कण त्यावर पडणाऱ्या प्रकाशाचे 
दवकरण करीत असतात. धूळीकणावर पडणाऱ्या मूळ प्रकाशात असणाऱ्या दवदवध तरंगलाबंीचे दवकरण 
पावलेल्या प्रकाशात असतात. फक्त त्याचें परस्परप्रमाण दोन्िी दठकाणी दभन्न असते. कमी तरंगलाबंीच्या नील 
प्रकाशाचे जास्त तरंगलाबंीच्या लाल प्रकाशािून जास्त दवकरण िोते. असे १८६८ मध्ये लंडनमधील जॉन 
प्रटडॉलने प्रथमतः दसद्ध केले. अमाइल नायराइटच्या बाष्ट्पाबरोबर दमसळलेल्या िवनेे भरलेल्या नळीतून त्याने 
स्फुप्रल्लगदीपातून दमळालेल्या प्रकाशाची शलाका जाऊ ददली. अमाइल नायराइटच्या बाष्ट्पावर प्रकाशाचा 
पदरणाम िोऊन त्याचे सूक्ष्म कण तयार झाले आदण त्यामुळे नळीतल्या िवमेध्ये एक अत्यंत सूक्ष्म मेघ तयार 
झाला. िा मेघ प्रथमतः तयार झाला, त्यावळेी त्याला सुरेखसा दफक्कट दनळा रंग िोता. मेघातील अमाइल 
नायराइटचे कण आकाराने मोठे झाल्यावर मेघाचा रंग गडद दनळा झाला. अमाइल नायराइट कणाचंा आकार 
आणखी वाढल्यावर मेघास पाढंरा रंग आला. प्रथमतः ज्यावळेी मेघातील अमाइल नायराइट कणाचंा आकार 
अगदी सूक्ष्म िोता, त्यावळेी ते प्रकाशातील नील तरंगाचें जास्त दवकरण करीत िोते. अमाइल नायराइट 
कणाचंा आकार वाढू लागल्यावर जास्त लाबंीच्या तरंगाचे दवकरण िोऊ लागले. असे िोत िोत मूळच्या श्वते 
प्रकाशातील सवस तरंगलाबंी दवकरण पावलेल्या प्रकाशात आल्या. सूक्ष्म कणाकडून िोणाऱ्या प्रकाशाच्या 
दवकरणाचा यानंतर १९०४ मध्ये लॉडस रॅले या इंग्रज शास्त्रज्ञाने तादववक अभ्यास केला. प्रकाशातील लघु 
तरंगलाबंींचे दवकरण झाल्याने व दवकरण झालेला प्रकाश एका बाजूस पडल्याने प्रकाशाला दनळा रंग ददसतो 
असे दटन्डॉलचे म्िणणे िोते. सूयोदयाच्या प्रकवा सूयास्ताच्या वळेी वातावरणाच्या खालच्या थरातील सूक्ष्म कण 
जास्त लाबंीच्या लाल तरंगाखेरीज इतर तरंगलाबंीचे दवकरण करीत असतात व त्यामुळे आकाशाकडे सकाळी 
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प्रकवा संध्याकाळी पािाणाराला फक्त लाल प्रकाशच ददसतो असे लॉडस रॅलेने सकाळी प्रकवा संध्याकाळी 
आकाशाला ददसणाऱ्या लाल रंगाचे स्पष्टीकरण ददले. 

 
वस्तुमात्रावर पडणाऱ्या प्रकाशात अनेक एकवणस प्रकवा एकतरंग रेिा असल्या, तर वस्तुमात्रावर पडून 

दवकरण पावलेल्या प्रकाशात मूळ प्रकाशात असलेल्या तरंगलाबंीखेरीज इतरिी तरंगलाबंी असणे शक्य आिे 
असे मत १९२५ मध्ये   च्. जे. कॅ्रमसस आदण िायसेनबगस यानी माडंले. त्यांचे िे मत फक्त तादववक दवचारावर 
आधारले िोते. त्या मताच्या पुष्ट्यूटथस कोणतािी प्रायोदगक पुरावा नव्िता. याचवळेी कलकत्ता दवद्यापीठात डॉ. 
रामन आदण त्याचें सिकारी रेणूकडून िोणाऱ्या प्रकाश दवकरणाचा अभ्यास करीत िोते. १९२८ साली केलेल्या 
प्रयोगात त्याना असे आढळले की पारद–स्फुप्रल्लगदीपापासून दमळवलेला प्रखर श्वते प्रकाश योग्य त्या द्रवाच्या 
रेणूकडून दवकरण पावला तर दवकरण पावलेल्या प्रकाशाच्या वणसपटात मूळ प्रकाशाच्या वणसपटातील सवस रेिा 
व त्याखेरीज आणखी कािी नवीन रेिा असतात. नोबले पादरतोदिकाचा स्वीकार केल्यानंतर ददलेल्या 
व्याख्यानात, प्रकाशाचे रेव्ण्वक दवकरण या दवियाकडे आपण कसे वळलो व त्या दवियीचा शोध आपण कसा 
लावला िे सादंगतले आिे. 

 
व्याख्यानाची सुरवात त्यानी सागराच्या दनळ्या रंगापासून केली. त्या व्याख्यानात डॉ. रामन म्िणाले– 
 
(१) १९२१ मध्ये मी बोटीने युरोपला जात असता भमूध्य समुद्राचा सुंदर दनळारंग माझ्या दृष्टीस पडला. 

समुद्राच्या पाण्यातील जलरेणूनी घडवनू आणलेल्या सूयसप्रकाशाच्या दवकरणामुळे समुद्राला दनळा रंग येत 
असतो असे वाटत िोते. िे स्पष्टीकरण बरोबर आिे की नािी िे पािायचे असल्यास, द्रवामध्ये प्रकाशाचे प्रसरण 
कसे िोते यादवियीचे दनयम नक्की करणे िे खघानेच आले. तेव्िा १९२१ च्या सटेंबर मदिन्यात कलकवयाला 
परतल्यानंतर मी त्या दवियीच्या प्रयोगास सुरवात केली. परंतु ज्या उदे्दशाने त्या प्रयोगास मी सुरवात केली 
िोती, त्यािी पलीकडे त्या दवियास मित्व आिे व त्या दवियात खूप संशोधन करण्यास वाव आिे असे मला 
कळून चुकले. त्यानंतर प्रकाशदवकरण िाच आमचा संशोधनाचा मुख्य दविय ठरला. 

 
(२) चढउताराचंी उपपत्ती 

 
संशोधनाला सुरवात केल्यानंतर कािी मदिन्यातच आम्िाला कळून चुकले की प्रकाशाचे रेव्ण्वक 

दवकरण की   क नेिमी आढळून येणारी घटना असून ती वायुरूप, बाष्ट्परूप व द्रव पदाथस याचं्या बाबतीत 
आढळून येते. तशीच ती स्फदटकी व अस्फदटकी घन पदाथांच्या बाबतीतिी आढळून येते. प्रकाश ज्या 
माध्यमातून जात असतो, त्या माध्यमाच्या रेणूंची दवस्कटल्यासारखी कशीतरी माडंणी व प्रकाशीय घनतेतील 
स्थादनक फरक यामुळे प्रकाशाचे दवकरण िोत असते. अस्फदटकी घनाखेरीज इतर बाबतीत औव्ष्ट्णक 
आंदोलनामुळे पदाथातील रेणूची रचना दवस्कटल्यासारखी िोते. िे मत बरोबर आिे असे आमच्या प्रयोगानी 
ठरत िोते. रेणूचे प्रकाशीय गुणधमस रेणू एका दवदशष्ट ददशलेा संमुख ठेवण्यावर अवलंबून असल्याने द्रवाकडून 
िोणारे प्रकाशाचे दवकरण िे एक वगेळ्या प्रकारचे प्रकाशदवकरण आिे. प्रकाशीय घनतेतील फरकामुळे िोणारे 
प्रकाशदवकरण व रेणूचे गुणधमस एका दवदशष्ट ददशलेा सन्मुख ठेवण्यावर अवलंबून असल्याने द्रवाकडून िोणारे 
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प्रकाशदवकरण यातला भेद सिज खळखता येतो. एकात दवकरण झालेल्या प्रकाशाचे धु्रवीकरण करता येते तर 
दुसऱ्यात प्रकाशाचे धु्रवीकरण करता येत नािी. 

 
(३) एक नवीन घटना– 

 
आम्िी केलेले संशोधन मुख्यत्व ेकरून प्रकाशाच्या पारंपादरक दवदु्यतचुंबकीय उपपत्तीला धरून िोते. 

ती उपपत्ती प्रकाशाच्या बाबतीत कशी वापरायची ते लॉडस रॅले आदण आइन्स्टाइन यानी दाखवनू ददले िोते. 
तरीसुद्धा प्रकाशाची कण-उपपत्ती कदादचत प्रकाशदवकरणाच्या बाबतीत लावता येईल या दृदष्टकोनाकडेिी 
आमचे लक् िोते. या दृदष्टकोनाचा दवचार व उिापोि करणारा एक दनबधं कॉम्टनचे क्दकरणादवियीचे प्रयोग 
प्रदसद्ध िोण्याआधी दनदान एक विस आधी आम्िी प्रदसद्ध केला िोता. आम्िी केलेले प्रयोग करीत असता, 
नेिमीची पारंपादरक दवदु्यतचुबंकीय उपपत्ती दतला लावता येणार नािी अशी एक घटना आम्िाला आढळली. 
पारदशसक प्रवािी पदाथामध्ये िोणारे प्रकाशदवकरण, गढूळ प्रवािी पदाथात आढळून येणाऱ्या दटन्डॉल 
पदरणामािून फार थोडे िोते. रॅले–आइन्स्टाइन प्रकाशदवकरणाबरोबर आणखी एक वगेळ्या प्रकारचे आदण 
अत्यंत कमी तीव्रतेचे दद्वतीयक प्रकाशदवकरण पारदशसक प्रवािी पदाथात िोते. या दद्वतीयक प्रकाश दवकरणाची 
तीव्रता नेिमीच्या पारंपादरक प्रकाशदवकरणाच्या तीव्रतेच्या शभंराव्या दिश्श्याइतकी प्रकवा तीिूनिी कमी असते 
आदण वस्तुमात्रावर पडलेल्या प्रकवा प्राथदमक प्रकाशातील रेिािून दभन्न तरंगलाबंीच्या रेिा दवकरण पावलेल्या 
प्रकाशात असतात. िी घटना प्रथमतः १९२१ च्या एदप्रल मदिन्यात कलकवयामध्ये रामनाथनच्या पािाण्यात 
आली. पाणी ईथर, मेदथल अल्कोिोल व इथ्राइल अल्कोिोल यावर पडून दवकरण पावलेल्या प्रकाशाचे 
धु्रवीकरण द्रवावर पडणाऱ्या प्रकाशाच्या तरंगलाबंीप्रमाणे का बदलत असते याचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नात 
वरील घटना रामनाथनच्या पािाण्यात आली. द्रवातील कािी तरी अशुद्धतेमुळे असा प्रकार घडत असावा असे 
वाटून त्याने त्या द्रवाचें रासायदनक शुद्धीकरण केले, व दनवातात त्या द्रवाचें ऊध्वसपातन करून ते द्रव जास्तीत 
जास्त शुद्ध केले व त्या अदतशुद्ध द्रवातून िोणाऱ्या प्रकाश दवकरणाचा अभ्यास केला. तेव्िा दवकरण पावलेल्या 
प्रकाशात प्राथदमक प्रकाशािून दभन्न तरंगलाबंीच्या रेिा ददसून आल्या. म्िणजे दवकरण पावलेल्या प्रकाशात 
अशा प्रकारच्या दभन्न तरंगलाबंीच्या रेिा दमळणे िा त्या द्रवाचंा एक दवदशष्ट गुणधमस िोता व त्याचा द्रवातील 
कोणत्यािी अशुद्धतेशी काडीमात्र संबधं नव्िता. १९२४ मध्ये कृष्ट्णनला अशाच प्रकारची घटना इतर दकतीतरी 
द्रवाचं्या बाबतीत ददसून आली. त्यानंतर अशाच प्रकारची व दवशिे करून लक्ात यावी अशी घटना मला 
बफामध्ये व दवदवध प्रकारच्या काचामध्ये ददसून आली. 

 
(४) कॉम्टन पदरणामासारखा प्रकाशीय पदरणाम 

 
प्रकाशदवकरणादवियीच्या या घटना आम्िाला गोंधळवनू टाकीत िोत्या. त्यामुळे त्या घटना का 

व्िाव्यात िे शोधून काढण्यास आम्िी फार उत्सुक िोतो. १९२५ मध्ये द्रवातून दवकरण पावलेल्या प्रकाशाच्या 
वणसपटाचे फोटोग्राफ घेऊन या घटनाचें कारण शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला. वगेवगेळ्या रंगीत काचातून 
सूयसप्रकाश जाऊ देऊन तो सूयसप्रकाश त्याने द्रवावर पडू ददला व दवकरण पावलेल्या प्रकाशाचा वणसपट 
दमळदवला. परंतु त्याचा प्रयत्न फारसा यशस्वी झाला नािी. १९२७ मध्ये कृष्ट्णनने या प्रश्नास पुन्िा नव्याने िात 
घातला. कृष्ट्णनचे संशोधन चालू असता, आम्िाला ददसून आलेल्या घटनाचें कारण आम्िाला एका वगेळ्याच 
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प्रयोगातून कळाले. जास्त दवष्ट्यंददजा असणाऱ्या व दथजून काचेसारख्या पारदशसक व्स्थतीत जाणाऱ्या सेव्न्द्रय 
द्रवाचं्या गुणधमांचा आम्िी अभ्यास करीत िोतो. अत्यतं शुद्ध व्ग्लसरीनमधून सूयसप्रकाश जाऊ ददल्यास, 
दवकरण पावलेल्या प्रकाशात नेिमीच्या दनळ्या रंगाऐवजी भडक दिरवा रंग असतो, असे वेंकटेश्वरनला 
आढळून आले. पाणी व अल्कोिोल याचं्या बाबतीत रामनाथनच्या पािाण्यात आलेली घटना व िी घटना यात 
खूप साम्य िोते. पण यावळेी दवकरण पावलेल्या प्रकाशात दमळालेल्या दभन्न तरंगलाबंींच्या रेिा जास्त उठावदार 
िोत्या आदण त्यामुळे त्याचंा अभ्यास करणे जास्त सोपे िोते. त्यानंतर सूयसप्रकाशाच्या वणसपटातील अत्यंत अरंुद 
पटे्ट देऊ शकतील अशा रंगीत काचातून सूयसप्रकाश गाळून घेऊन, त्या प्रकाशाचे दनरदनराळ्या द्रवाकडून िोणारे 
दवकरण आम्िी अभ्यासले. दर वळेी द्रवावार पडणाऱ्या प्रकाशािून दभन्न तरंगलाबंीच्या रेिा दवकरण पावलेल्या 
प्रकाशात आम्िाला दमळाल्या व दरवळेी दवकरण पावलेल्या प्रकाशातील दभन्न तरंगलाबंीच्या रेिा मूळ 
प्रकाशाच्या वणसपटातील लाल टोकाकडे झुकत असल्याचे ददसून आले. तसेच दवकरण पावलेल्या प्रकाशाचे 
धु्रवीकरणिी झाले िोते. त्यामुळे कॉम्टन पदरणाम व आम्िाला आढळून आलेल्या घटना यात तादववक दृष्ट्यूटा 
बरेच साम्य आिे असे आमचे मत झाले. प्रकाशाचे दवकरण िोताना, मूळ प्रकाशातील रेिाचंी तरंगलाबंी 
बदलणार व जास्त तरंगलाबंीच्या रेिा त्या दठकाणी ददसणार िी गोष्ट कॉम्टन पदरणामाच्या अभ्यासाने मला 
मािीत झाली िोती. व्ग्लसरीनच्या बाबतीत ददसून आलेली व आम्िाला १९२३ पासून गोंधळात टाकणारी घटना 
म्िणजे कॉम्टन पदरणामाचे प्रकाशीय साम्य असे मला वाटले. त्यामुळे इतर पदाथांच्या बाबतीतिी अशाच 
प्रकारच्या घटना ददसून येतात का िे पािाण्यासाठी आम्िी मोठ्या उत्सािाने पुढील सशंोधनास िात घातला. 

 
आमच्या संशोधनातली मुख्य अडचण म्िणजे प्रकाशदवकरणानंतर दमळणाऱ्या रेिाचंा दफकटपणा. िा 

दोि काढून टाकण्यासाठी आम्िी सात इंच दरफॅ्रव्क्टंग टेदलस्कोप (दूरदशसक) प्रभगाच्या जोडीला वापरून, 
सूयसप्रकाशाची प्रखर शलाका दमळदवली, व ती द्रवावर पाडून दतचे दवकरण अभ्यासले. 

 
_____ 

 
प्रखर प्रकाशदकरण दमळवता आल्याने दवकरण पावलेल्या प्रकाशाचे वणसपटदृष्ट्यूटा दवश्लेिण करता येणे 

शक्य झाले व ते सुद्धा दृश्य वणसपटप्यूटात–द्रवावर पाडायच्या प्रकाशशलाकेच्या मागात झाइस कोबाल्ट 
ग्लास गाळण वापरून, दनरदनराळ्या सेव्न्द्रय द्रवावर ती शलाका पडू ददल्यावर दवकरण पावलेल्या प्रकाशात, 
मूळच्या दनळ्या-जाभंळ्या प्यूटाच्या नंतर कािी अंतरावर दिरवा दनळा पट्टा दमळाला. द्रवावर पाडायच्या 
प्रकाशशलाकेच्या मागात आणखी एखादी गाळण काच ठेवनू, द्रवावर पडणाऱ्या प्रकाशशलाकेचा वणसपटपट्टा 
आणखी अरंुद केल्यावर, गाळणकाचेतून पलीकडे जाणारा जाभंळा दनळा प्रकाशपट्टा आदण द्रवातून प्रकाश 
गेल्यानंतर दमळणारा दिरवा-दनळा प्रकाशपट्टा जास्त स्पष्ट झाले. त्यामुळे सूयसप्रकाशाऐवजी पारदस्फुप्रल्लगानी 
दमळणारा एकवणीय प्रखर प्रकाश व त्याच्या जोडीला कोबाल्ट गाळण-काच आदण मोठे दछद्र असलेला 
कंडेन्सर वापरावा असे मी ठरवले. त्याप्रमाणे उपकरणाचंी योजना करून, बऱ्याचशा द्रवातून गेल्यावर दवकरण 
पावलेल्या प्रकाशाचे दृश्यवणसपट आम्िाला तपासता आले. त्यामुळे असा एक आश्चयसकारक शोध लागला की 
पारद-स्फुप्रल्लगाच्या प्रकाशाच्या वणसपटात ज्या रेिा मूळात नव्ित्या अशा रेिा दवकरण पावलेल्या प्रकाशाच्या 
वणसपटात दमळाल्या िोत्या. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आम्िी वापरलेल्या क्ाटसझ पारद दीपातून इतका प्रखर एकवणीय प्रकाश दमळत िोता की दवकरण 
पावलेल्या प्रकाशाच्या वणसपटाचे फोटो घेणे आम्िाला सिज शक्य झाले. त्यात कािीिी अडचण आली नािी. 
दिल्गर कंपनीने तयार केलेल्या अगदी लिान आकाराच्या क्ाटसझ स्पेक्रोग्राफ यंत्राने (वणसपटमापीने) आम्िी 
आमचे सुरवातीचे फोटोग्राफ दमळदवले. त्यानंतर तशाच प्रकारचा पण मोठ्या आकाराचा वणसपटमापी वापरून 
कृष्ट्णनने द्रवातून व स्फदटकातून गेल्यावर दवकरण पावलेल्या प्रकाशाचे वणसपट दमळदवले. त्या वणसपटातील 
रेिा जास्त अचूकपणे मोजता येत िोत्या. कृणनने दमळदवलेल्या वणसपटाचं्या अभ्यासामुळे, दवकरण पावलेल्या 
प्रकाशात, वणसपटाच्या जाभंळ्या दनळ्या कडेकडे मूळात नसलेल्या रेिा दमळतात असे ठामपणे सागंता आले. 

 
आमच्या पिाण्यात आलेल्या घटनाचें स्पष्टीकरण आम्िी कॉम्टन पदरणामादवियी देण्यात येणाऱ्या 

स्पष्टीकरणाच्या वळणावर केले. तोपयंत कॉम्टनचे संशोधन मान्यता पावले िोते. कॉम्टन पदरणामाच्या 
स्पष्टीकरणाच्या धतीवर आमच्या घटनादंवियी दवचार करता, असे ददसून आले की प्रकाशाचे दवकरण करणाऱ्या 
कणावर प्रकाशकण आदळल्यावर प्रकवा प्रकाशकणाशी त्याचंी गाठ पडल्यावर त्या कणाचं्या ऊजेत वाढ झाली 
तर प्रकाशाच्या ऊजेत प्रकवा प्रकाश क्ाटंामध्ये दततकीच घट िोते. त्यामुळे तो प्रकाश कमी वारंवारतेच्या 
प्रकाशाच्या रूपाने आपल्याला ददसतो. उष्ट्मागदतकशास्त्राच्या तववाचं्या आधारे दवचार करता, या प्रदक्रयेच्या 
अगदी उलट प्रकारची प्रदक्रया घडून येणे अगदी शक्य आिे. िी कल्पना मान्य केल्यास, आम्िाला आढळून 
आलेल्या घटनेचे स्पष्टीकरण देता येते. दवकरण पावलेल्या प्रकाशाच्या वणसपटातील रेिा मूळ रेिापासून 
जाभंळ्या दनळ्या टोकाकडे झुकणे व द्रवाच्या रक्तपूवस वणसपटातील रेिाचंी वारंवारता या गोष्टी परस्पराशी 
इतक्या दमळत्याजुळत्या आिेत की रेणूंची रचना अभ्यासण्यासाठी आमची िी नवी पद्धत वापरता येण्यासारखी 
आिे. 

 
बोरच्या उपपत्तीप्रमाणे, जास्त ऊजा प्राप्त झालेल्या प्रकवा प्रददक्णा मागातून ऋणकणाने कमी ऊजेच्या 

प्रददक्णामागात उडी घातली तर अणूमधून दवदकरणउत्सजसन िोते. त्याउलट अणूने ऊजाग्रिण प्रकवा 
ऊजाशोिण केले की ऋणकण कमी ऊजेच्या प्रददक्णामागातून जास्त ऊजेच्या प्रददक्णामागात उडी घेतो. 
शक्य असलेल्या या प्रत्येक उडीशी संबदंधत अशी रेिा त्या अणूच्या वणसपटात असते. त्या रेिेची वारंवारता 
ऋणकण जेथून उडी घेतो त्या प्रददक्णामागाची ऊजा आदण तो जेथे उडी घेतो त्या प्रददक्णामागाची ऊजा  
आदण तो जेथे उडी घेतो त्या प्रददक्णामागाची ऊजा यातील फरक भादगले प्लँकचा व्स्थराकं एवढी असते. 
अणूवर पडणाऱ्या v वारंवारता असणाऱ्या प्रकाश क्ाटंमचे मूल्य hv इतके असते. यात h िा प्लँकचा व्स्थराकं 
आिे. या hv चे मूल्य अणूच्या व्स्थर प्रददक्णामागांच्या ऊजेतील फरकाइतके म्िणजे अणू ऊत्सर्लजत करू 
शकणाऱ्या प्रकाशऊजेच्या इतके असले तर त्या प्रकाशाचे अणूकडून शोिण िोते. 

 
रामन पदरणाम िा या उपपत्तीच्या अगदी दवरुद्ध असे कािी तरी सागंून जातो, कारण एका वारंवारतेचा 

प्रकाश, दवकरण करणारे अणू शोिण करतात, आदण वगेळ्याच वारंवारतेच्या प्रकाशाचे त्याचं्याकडून उत्सजसन 
िोत असते, बोर उपपत्तीसबंंधी जी दवधाने केली आिेत, त्या अनुरोधाने दवचार करता अणूवर hv िा प्रकाश 
क्ाटंम पडल्यास, जर त्याचे मूल्य अणूच्या दोन व्स्थर प्रददक्णामागांच्या ऊजा फरकाइतके असेल तरच त्या 
प्रकाशक्ाटंमचे, अणू शोिण करू शकतो. तसेच दोन प्रददक्णामागातील ऊजा फरक hv इतका असल्यास 
ऋणकणाने जास्त ऊजा असलेल्या प्रददक्णामागातून कमी ऊजा असलेल्या प्रददक्णामागात उडी घेतल्यास 
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प्रकाश उत्सजसन िोते. तरी रामन पदरणामाप्रमाणे hv या प्रकाशक्ाटंमचे शोिण िोते आदण hv1 प्रकाशक्ाटंमचे 
उत्सजसन िोते. िे असे का िोते याचे स्पष्टीकरण डॉ. रामननी ददले आिे. hv प्रकाशक्ाटंम प्रकाशाचे दवकरण 
करणाऱ्या पदाथावर पडला तर hv प्रकाशक्ाटंमचे तो पदाथस शोिण करील आदण नंतर v आदण v1 या 
वारंवारतेतील फरक, तो पदाथस उत्सजसन करू शकणाऱ्या प्रकाशाच्या वारंवारते इतका असल्यास तो पदाथस v1 
वारंवारतेच्या प्रकाशाचे उत्सजसन करील. तसेच v आदण v1 वारंवारताचंी बेरीज तो पदाथस उत्सजसन करू 
शकणाऱ्या वारंवारते इतकी असल्यासिी, तो पदाथस v वारंवारतेच्या प्रकाशाचे शोिण करील व v1 वारंवारतेच्या 
प्रकाशाचे उत्सजसन करील. 

 
संशोर्नाचे पणििाम 

 
रेणू रचनेच्या अभ्यासात ‘रामन पदरणाम’ ला अदतशय मिववाचे स्थान आिे. रेणचू्या पदरभ्रमण व 

आंदोलन वारंवारता त्यातल्यात्यात कमी असल्याने, त्याचं्यामुळे दमळणारा वणसपट दूरच्या रक्तपूवस दृश्य 
वणसपटाबािेरच्या प्यूटात दमळतो. पण रेणूने दवकरण पावलेल्या प्रकाशाचा वणसपटदृश्य प्यूटात रेणूवर 
पडणाऱ्या प्रकाशाच्या वणसपट रेिाजवळ दमळतो. रामन वणसपटातील रेिाचें परीक्ण केल्यास, रेणूच्या 
रचनेदवियी मिववाचे दनष्ट्किस काढता येतात. तात्पुरती गंुगी आणण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या िास्य वायचेू 
प्रकवा नायरस ऑक्साइडचे रासायदनक सूत्र N2O असे आिे. म्िणजे दोन नायरोजन अणू एक ऑव्क्सजन अण ू
दमळून नायरस ऑक्साइडचा रेणू तयार झाला आिे. या रेणूचे क्दकरणाचं्या सिाय्याने व इतर प्रकारे परीक्ण 
केल्यास नायरस ऑक्साइडचा रेणू छोयूटाशा काडीसारखा आिे व त्यातील तीन अणू एकापुढे एक असे सरळ 
रेिेत (· – · – ·) आिेत. यानंतर आपल्याला असा प्रश्न पडतो की िा रेणू प्रमाणबद्ध म्िणजे N–O–N असा 
आिे की अप्रमाणबद्ध N–N–O असा आिे. प्रमाणबद्ध रेणूचा रामन वणसपट अप्रमाणबद्ध रेणूच्या रामन 
वणसपटािून दभन्न असतो. नायरस ऑक्साइडचा रामन वणसपट अभ्यासल्यास, त्याचा रेणू N–N–O असा म्िणजे 
अप्रमाणबद्ध आिे असे ठरले. यािूनिी जास्त जदटल रचना असलेल्या रेणचूा रामन वणसपट काढून, त्यावरून 
त्याची रचना ठरवता येते. 
 
 

_____ 


