
ি"তীয়বার য*+ ক- .গ0র 1থেক মহাকষী7 য় তর8 পাওয়া 1গল

লাইেগা সাই>িফক 1কাল@াবেরশন ও ভারেগা 1কাল@াবেরশন অ@াডভাFড, লাইেগার পযGেবHণ 1থেক 
ি"তীয়বার মহাকষী7 য় তর8 1পল।

২৬ িডেস'র, ২০১৫ - ৩ -ট ৩৮ িমিনেট (ইউ 4 িস) িব6ানীরা ি9তীয়বার <ান-কােলর ?@ন - মহাকষীC য় 
তরD পযGেবHণ করেলন।

মাKকLন যMNরােOর লুইিসয়ানার িলিভংSন্ ও ওয়ািশংটেনর হWানেফােডG  অবি<ত দু4 অনুর[প -লসার 
ই\ারেফিরামটার ]ািভটাশনাল ওেয়ভ অবসারেভটির (লাইেগা) িডেট_র যেTই এই মহাকষীC য় তরD ধরা পের। 

লাইেগা পযGেবHণাগারcিল মাKকLন যMNরােOর রাdয় িব6ান সং<ান (এন্ এস্ এফ্) 9ারা -পািষত, কWালেটক্ 
ও এম্ আই 4 9ারা পিরকিfত, িনKমLত ও পিরচািলত। দু4 লাইেগা িডেট_েরর সংগৃহীত তথW পযGােলাচনা 
কের "লাইেগা সাইjিফক -কালWাবেরশন" (এবং অkগGত িজও -কালWাবেরশন ও অেmিলয়ান কনসর4য়াম ফর 
ই\ারেফেরােমnক ]Wািভেটশনাল অWাmনিম) ও "ভারেগা" -কালWাবেরশেনর িব6ানীরা এই আিবoার করেত 
সHম হেয়েছন। তঁােদর এই গেবষণার িবrািরত িববরণ sকািশত হেব িফিসকাল িরিভউ -লটাসG জানGােল।

মহাকষীC য় তরD -থেক জানা যায় তার উৎপিuর বv uাk এবং মাধWাকষGেণর এমন সব wবিশেxWর কথা যা আর 
অনW -কান ভােব পযGেবHণ করা যায় না। wব6ািনকরা িসyােk এেসেছন এই িনরীিHত মহাকষীC য় তরD উৎপz 
হেয়েছ দু4 কv {গ|েরর (যােদর ভর সূেযGর ভেরর ১৪ এবং ৮ cন) সংেযােগর অিkম কেয়ক মুহ� েতG  - এই 
সংেযােগ সৃx হেয়েছ আেরা অিধক ভরস�z, ঘ�ণGায়মান এক কv {গ|র (যার ভর সূেযGর ২১ cন)।

"এ4 খMবই cর��পূণG -য পূেবG আিবov ত কv {গ|র cিলর ভেরর তM লনায় এবাের আিবov ত কv {গ|র cিলর ভর 
অেনক কম,” বলেলন গWাি�েয়লা গ�ােলজ (Gabriela Gonzalez), িযিন লাইেগা সাইjিফক 
-কালWাবেরশন (এল এস িস, LSC) এর মুখপা� এবং লুইিসয়ানা -Sট ইউিনভাKসL4েত -জWািতKবL6ান ও 
পদাথGিবদWার আধWািপকা। িতিন আেরা বেলন “কv {গ|রcিল sথম বােরর -থেক কম ভেরর হওয়ায়, -সcিল 
আেগর বােরর -থেক অেনক -বিশ সময় - sায় এক -সেক� - িডেট_র দু4র সুেবদী পিরসের (sensitive 
band) িছল। এই আিবoার ��াে�র কv {গ|র cিলর অব<ান িচি�ত করার এক আশাদায়ক সূচনা।”

সূেযGর সমান ভর শিNেত র[পাkিরত করেল -য পিরমাণ শিN পাওয়া যােব, একশ চি�শ -কা4 বছর আেগ 
হওয়া এই কv {গ|েরর সংঘেষG িনগGত মহাকষীC য় তরেDর শিN sায় তার সমান। মহাকষীC য় তরেDর -য সংেকত 
পাওয়া -গেছ তা উN দু4 কv {গ|েরর সংঘেষGর আেগ পর?েরর চািরিদেক -শষ ৫৫ 4 আবতGন -থেক 
িনগGত। িলিভংSন্ িডেট_র হWানেফাডG  িডেট_েরর ১.১ িমিলেসেক� আেগ এই সংেকত পযGেবHণ কের। এই 
তেথWর উপর িভিu কের এই তরেDর উৎ-সর অব<ান -মাটামু4 িনধGারণ করা স�ব।

“িনকট ভিবষWেত ইউেরািপয়ান ই\ারেফরিমটার ভারেগা (Virgo) কাজ করা �র� করেব এবং অনWানW 
িডেট_রcিলর দেল -যাগ -দেব। এর ফেল মা� -মেস�ার অWােmানিমর অেনক সহজ হেব।” বলেলন ফM লিভও 
িরিচ (Fulvio Ricci) িযিন ভারেগা -কালWাবেরশেনর মুখপা�। িতিন আেরা বেলন “িতন4 ই\ারেফিরামটার 
সংেকেতর উৎস স�ােন অেনক -বিশ কাযGকর হেব।”

১১ -ফ��য়ারী ২০১৬, তািরেখ -ঘািষত মহাকষীC য় তরেDর sথম পযGেবHণ পদাথGিব6ান ও -জWািতKবL6ােনর এক 
যMগাkকারী ঘটনা; এ4 ১৯১৫ সােল sবKতLত আইনSাইেনর সাধারণ আেপিHকতাবাদ তেTর এক4 cর��পূণG 



অনুিমিত িনি�ত কের এবং খM েল -দয় মহািব� পযGেবHেণর অভ� তপূবG এক জানালা, ]ািভেটশনাল-ওেয়ভ 
অWােmানিম।

"ি9তীয় আিবoার4 sমান কেরেছ লাইেগা sকv তই এক4 অবসারেভটির" বলেলন কWালেটেকর আলবাটG  
লWাজািরিন (Albert Lazzarini),  লাইেগা লWাবেরটিরর সহেযাগী পিরচালক। িতিন আেরা বেলন "sথম 
অবসারেভশন রােনর চার মােস দু4 পযGেবHণ -থেক আমরা এটা অনুমান করেত পাির ভিবষWেত আেরা কত 
মহাকষীC য় তরD আমরা -দখেত পাব। লাইেগা ��াে�র অতWk শিNশালী িক� অদৃশW অেনক ঘটনা 
পযGেবHেণর এক নতM ন রাrা -দিখেয়েছ।”

“-জWািতKবL6ােনর -য সমr তথW �ধM  মহাকষীC য় তরেDর মাধWেমই জানা স�ব, আমরা সেবমা� -সcিলর ঝলক 
-পেত �র� কেরিছ।” বলেলন এম আই 4র -ডিভড �মাখার (David Shoemaker) িযিন এডভা�ড 
লাইেগা িনমGােণ অ]ণী ভ� িমকা পালন কেরিছেলন।

এই দুই আিবoার স�ব হয় অWাডভা�ড লাইেগার অিধকতর উzত sযM িNর ফেল। এক4 উzয়েনর মধW িদেয় 
sথম sজে�র লাইেগােক ব�cণ -বশী সংেবদনশীল কের -তালা হয়, যার ফেল মহািবে�র অিধকতর আয়তন 
পযGেবHণ করা স�ব হয়।

“আমরা আশা কির অWাডভা�ড লাইেগার উzিতর সােথ সােথ গেবষকরা অেনক অsতWািশত ঘটনা -দখেত 
পােব। এই দু4 পযGেবHণ আমােদর sতWাশােক অিত�ম কেরেছ।” বলেলন এন এস এফ িনেদG শক �া� এ 
কেডG াভা (France A. Córdova)। িতিন আেরা বেলন “এই -মৗিলক গেবষণায় এন এস এেফর চি�শ বছেরর 
িবিনেয়াগ এখনই ��াে�র অেনক অ6াত <ােন আেলাকপাত করেছ এবং অেনক অজানা তথW আিবoার 
করেছ।”

অWাডভা�ড লাইেগার পরবতীC  পযGেবHণ �র� হেব এই বছেরর শরৎএ। ততিদেন লাইেগার সংেবদনশীলতার 
অেনকটা উzত হেব, এেত লাইেগা ��াে�র -য পিরমান জায়গা পযGেবHণ করেত পাের তার আয়তন -দড় 
অথবা দু cন বv িy পােব। ভারেগা িডেট_র লাইেগার আগামী অবসারেভশন রােনর -শষােধG কাজ করা �র� 
করেব বেল আশা করা হে�।

লাইেগা সং�াk wব6ািনক গেবষণা স�z কের লাইেগা সােয়ন4িফক -কালWাবেরশন (এল্ এস্ িস) যােত 
আেছন মাKকLন যMNরােOর ও অনW ১৪ 4 -দেশর সহ�ািধক wব6ািনক। এল্ এস্ িসর 9ারা  ীকv ত ৯০ 4র 
ও -বশী িব�িবদWালয় ও গেবষণা sিত¡ান িডেট_র sযM িN ও -ডটা অWানািলিসেস যMN; sায় ২৫০ ছা�-ছা�ী 
এই -কালWাবেরশেনর মুখW অংশদাতা। এল্  এস্ িস িডেট_র -নটওয়ােকG র অkভM GN দু4 লাইেগা 
ই\ারেফেরািমটার ও িজও৬০০ (GEO600) িডেট_র।

 ভােগGার গেবষণা ভােগGা সাইjিফক -কালWােবােরশন কের থােক। ইউেরােপর  অkত ২৫০ জন ইি�িনয়ার ও 
গেবষেকর ১৯4 দল এর অkভM GN। এই ১৯4র দেলর মেধW �াে�র সT নািসওনাল দW লW -রেশশG িসয়িkিফক 
(CNRS) -থেক ৬ 4, ইতািলর ইিrতM েতা নাৎিসওনােল িদ িফিসকা নুি¢য়াের (INFN) -থেক ৮ 4, 
-নদারলWাে�র িনেখফ -থেক ২4 এবং হােDিরর উইগনার আর িস িপ ও -পালWাে�র POLGRAW -থেক 
এক4 কের। এ ছাড়া ইতািলর িপসার কােছ অবি<ত ভােগGা িডেট_েরর পিরচালক ইউেরািপয়ান ]ািভটাশনাল 
অবসারেভটির (EGO) ভােগGা সাইjিফক -কালWােবােরশেনর সদসW।



লাইেগার sধান তহিবল সং<া মাKকLন যMNরােOর রাdয় িব6ান সং<ান (NSF)। এছাড়া অনWানW মূল আKথLক 
সহায়তা sদানকতG া জামGািনর মWা£ ¤া¥ -সাসাই4, যMNরােজWর সােয়� অWা� -টকেনালিজ -ফিসিল4স 
কাউি�ল (STFC), অেmিলয়ার অেmিলয়ান িরসাচG  কাউি�ল। 

অWাডভা�ড লাইেগােক উzত কের -তালার ব� মূল sযM িN িনমGান ও পরীHা কেরেছ জামGািন-যMNরােজWর িজও 
-কালWাবেরশন। উে�খেযাগW কি�উেটশনাল িরেসাসG sদান কেরেছ এ ই আই হােনাভােরর অWাটলাস ¢াSার, 
লাইেগা লWাবরাটির, িসরাকM Wস ইউিনভারিস4, কাKডLফ ইউিনভারিস4র এ আর িস িস এ ¢াSার, 
ইউিনভারিস4 অফ উইসকনিসন িমলঅিক এবং ওেপন সােয়� ি]ড। অWাডভা�ড লাইেগার মুখW উপাদান 
পিরকfনা, িনমGাণ ও পরীHা কেরেছ আরও ব� িব�িবদWালয়: অেmিলয়ান নWাশনাল ইউিনভারিস4, 
ইউিনভারিস4 অফ অWােডেলড, ইউিনভারিস4 অফ ওেয়SানG অেmিলয়া, ইউিনভারিস4 অফ -¦ািরডা, 
SWানেফাডG  ইউিনভারিস4, িনউ ইয়েকG র কলি'য়া ইউিনভারিস4 ও লুইিসয়ানা -Sট ইউিনভারিস4। িজ ই ও 
-গা§র মেধW মWা£ ¤া¥ ইন¨4উট ফর ]ািভটাশনাল িফিজ£ (আলবাটG  আইনSাইন ইন¨4উট, এ ই 
আই), হWােনাভােরর  লাইবিনজ ইউিনভাKসL4র িব6ানীরা আেছন। এই দেল আেরা আেছন ইউিনভাKসL4 অফ 
©াসেগা, কাKডLফ ইউিনভাKসL4, ইউিনভাKসL4 অফ বাKমLংহাম এবং যMNরাজW ও জামGািনর অনWান অেনক 
িব�িবদWালয় এবং -?েনর ইউিনভাKসL4 অফ বেলিরক আইলWা�স।
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