
GW190412: !থম অসম ভেরর কৃ,গ.র 
সংযিু3করেণর পয6েব8ণ

আমরা িক ;পলাম?

২০১৯ এর ১২ এপিরল লাইেগা সাইি/িফক 2কালােবােরশনআার
ভােগ8া 2কালােবােরশন পয8েব:ণ করল দুেটা কৃ@গAেরর Bবল
গিতেত এেক অপেরর চািরিদেক ঘূণ8ণ ও সংযুিJকরণ Kারা
িনগ8ত মহাকষOয় তরQ| এই তরQSর সনাJকরণ, যা ধরা
পের িতনS িডেটWরই (একS হYানেফােড8 , একS
িলিভংেZােন আর একS ভােগ8া িডেটWর 2যটা ইতািলর
কYাসিসনােত অবি[ত), নামি]ত হয় GW190412 | এS
অYাডভা^ড লাইেগা আর ভােগ8ার তৃতীয় পয8েব:ণ রান (O3)
এর abর িদেক সনাJ করা হেয়িছল, 2যS ১ এপিরল,
২০১৯ এ ab হয় এবং ২৭ মারচ ২০২০ 2ত [িগত করা
হয়|
যিদও কৃ@গAর দুSর ভর পূেব8 পয8েব:ণ করা কৃ@গAর
eিলর ভেরর সােথ সামgসYপূণ8, এS একS অনণY দৃhাi।
এই Bথম দুেটা কৃ@গAর সংযুJ হেয়েছ যােদর ভর অসম –
একS অনYSর 2থেক ৩ eন 2বশী ভাির| এই ভেরর
অসামgসYতা মহাকষOয় তরQ সংেকত 2ক এমন ভােব
পিরবত8 ন কের 2য আমরা আেরা ভাল ভােব অনYানY
পিরিমিত 2যমন দূরl, িসেZেমর বাঁক, ভারী কৃ@গAেরর
ঘূণ8ণ এবং 2য পিরমােন িসেZেমর অয়নচলন, 2সeেলা
পিরমাপ করেত পাির| এছাড়াও GW190412 এর অসম
ভর আমােদর সাহাযY কের আইনZাইেনর সাধারণ
আেপি:কতার তেথYর একS ফলাফল যাচাই করেত:
মহাকষOয় তরQeিলর “egনqিন”র মূল ও উtBাথিমক
কuা], যােক বলা হয় হাইয়ার মালSেপাল|

িচ? ১: িতনS মহাকষOয় তরQ আিবvারক যেw পাওয়া মহাকষOয় তরেQর
সংেকেতর বণ8ািল িচxেলখা। অনভূুিমক অে: সময় 2দখােনা হেয়েছ আার উলzেরখা
সংেকেতর কuা] 2দখাে{। একটা িনিদ8h সময় একটা িনিদ8h কuাে]র শিJর
পিরমান ওপেরর িচেx রং িদেয় 2বাঝােনা হেয়েছ। “চাপ8” 2থেক 2বাঝা যাে{ 2য
সমেয়র সােথ কৃ@গAর দSু যত কাছাকািছ আসেছ সংযুিJকরেণর জনY ততই
সংেকেতর কuা] ও শিJ বৃি~ হে{।

আমরা িকভােব জানেত পাির ;য GW190412
সিতDই একG মহাকষJয় তরL এর সংেকত?
GW190412 হল একটা তী� ঘটনা 2যটা এেক অপেরর
2থেক হাজার হাজার িকেলািমটার দূের হওয়া সেlও িতনেট
িডেটWেরই Bায় একসােথ ধরা পেরিছেলা| তাই আমরা ধের
িনেত পাির 2য এই সংেকেতর উৎস মহাজােগািতক, 2কােনা
যািwক বা পািথ8ব Bকৃিতর নয়।
GW190412 এর সময়- কuা] �াফ (ে�ে�া�াম)
2দখােনা হেয়েছ িচx ১ এ| সংেকতS যিদও হYানেফাড8 আর
িলিভংেZােনর িডেটWের 2চােখই 2দখা যাে{, তাও গািণিতক
পিরভাষা বYবহার কের সংেকেতর তাৎপয8 িবে�ষণ করা
হেয়েছ| 2বশীর ভাগ িবে�ষেণর প~িতই মYাচ িফলটািরং
এর ওপর িনভ8 র কের| মYাচ িফলটািরং িদেয় পয8েব:ণ
কের পাওয়া তথY আর সাধারণ আেপি:কতা 2থেক পাওয়া
কৃিxম সংেকত তুলনা করা হয়| আমরা িডেটWের 2য
সংেকতS 2দখিছ 2সS যািwক বা পািথ8ব ঘটনা Kারা
উৎপািদত হওয়ার স�াবনার িনণ8ায়ক 2ক বেল ফ�স
আলাম8 2রট (এফ. এ. আর.)| ৮ এপিরল 2থেক ১৮
এপিরল এর তথY অনুযাই 2য এফ. এ. আর. পাওয়া 2গেছ
2সটা ৩০,০০০ বছের ১টা ঘটনা| এই এফ. এ. আর.
আেরা তাৎপয8পূণ8 হেব যখন আেরা 2বশী O3 তথY িবে�ষণ
করা হেব| পিরেবশগত এবং যািwক সংেকেতর Bভাব
GW190412 ওপর হেয়েছ িকনা তাও 2দখা হেয়েছ| িক�
2কােনা তাৎপয8পূণ8 Bভাব পাওয়া যায় িন|
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আমােদর ওেয়বসাইট:
http://www.ligo.org

http://www.virgo-gw.eu

https://www.ligo.caltech.edu/WA
http://www.virgo-gw.eu/
https://www.ligo.caltech.edu/WA
https://www.ligo.caltech.edu/LA
http://public.virgo-gw.eu/advanced-virgo/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chirp
http://www.ligo.org/
http://www.virgo-gw.eu/


GW190412 এর PবিশRD
GW190412 এর দSু কৃ@গAেরর পৃথক ভর, পূেব8 ল:Y করা কৃ@গAেরর
ভেরর সেQ সামgসYপূণ8 – একS কৃ@গAেরর ভর সূেয8র ভেরর Bােয় ৩০
eণ এবং অনYS Bােয় ৮ eণ| তেব GW190412 2ত 2য দেুটা কৃ@গAর
সংযুJ হেয়িছল তােদর ভর অনপুাত, মাস 2রিশও (হা�া কৃ@গAর ও
ভাির কৃ@গAেরর ভর অনপুাত) পূেব8 আমরা যা সংযুিJকরণ ল:Y
কেরিছ তার 2থেক আলাদা| Bথম দ�ু পয8েব:ণ রান 2থেক 2য ১০S
কৃ@গAর সংযুিJকরণ পয8েব:ণ করা হেয়িছল তােত দSু কৃ@গAেরর ভর
সমান িছল| িক� GW190412 2ত একS কৃ@গAেরর ভর অনYSর িতন
eণ| 2সই িদক 2থেক GW190412 অননY|
এই অসম ভেরর জনY মহাকষOয় তরেQর িনঃসরেণ 2য সামgসYহীনতা
2দখা যাে{ 2সটা আমােদর সাহাযY কের িসেZেমর িবেশষ পিরিমিত
অনমুান করেত| আমরা ল:Y কেরিছ 2য একS কৃ@গAেরর কায8করী
ঘূণ8ণ, এেফWীভ ি�ন, ইিতবাচক যা 2থেক 2বাঝা যায় 2য কমপে:
একS কৃ@গAর এমন একটা বাঁেক ঘুরেছ 2যটা দেুটা কৃ@গAেরর িনেজেদর
ক:পেথর কাছাকািছ| উে�খেযাগY 2য, আমরা Bথমবার GW190412 এর
অসম ভেরর জনY বড় কৃ@গAেরর ঘূণ8েণ একটা B্িতব�কতা আনেত
পাির, 2যটা ল:Y করা হেয়েছ 2য সাধারণ আেপি:কতা Kারা অনেুমািদত
সেব8াt ঘূণ8েণর ৪০% এ ঘুরেছ| GW190412 এর কায8করী ঘূণ8ণ এবং
ভর অনপুাত িচx ২ এ 2দখােনা হেয়েছ| আমরা আেরা িকছু Bাiীয়
সংেকত ল:Y কির যােত 2বাঝা যায় 2য িসেZমS অয়নচলন করেছ,
যিদও এর Bভাব যেথh নয় 2য এই িস~ােi আসা যায়| এছাড়াও দরূl
ও িসেZেমর বাঁেকর অ�hতাও এই অসম ভর অেনকটা িছ� কের| এই
জনY এই দইু পিরিমিতর আেরা ভােলা পিরমাপ করা যায়। GW190412
এর সংযুিJকরণ ঘেটিছল পৃিথবী 2থেক Bায় ২.৫ ল: 2কাS আেলাকবষ8
দেূর|

GLOSSARY
কৃ,গ.র : একS িনি�� ব� যার মাধYাকষ8ণ টান এত 2বশী 2য 2কান িকছুেকই
িভতর 2থেক 2বর হেত 2দয় না এমন িক আেলাক রি�েকও না
িনিST যUু : দSু ঘন সি�িবh না:িxক অবিশhাংশ 2যমন িনউ�ন ন:x বা
কৃ@গAর।
কায6করী ঘূণ6ণ : সব8ে��-পিরিমত পিরিমিত ঘূণ8ণ তথY 2যটা মহাকষOয় তরেQ

সে]তা:িরত থােক। রীতYনসুাের এটা িবিশh কৃ@গAেরর ঘূণ8েণর ভর-ওজনযুJ
অিভে:পS দSু কৃ@গAেরর ক:পেথর িদেক িচি�ত কের।
সাধারণ আেপি8কতা : আইনZাইন এই মাধYাকষ8েণর ত� ১৯১৫ এ উ�াপন কেরন।

মহাকাশ(ে�ই�) একS কাপেড়র নYায় ব� ও শিJর উপি[িতেত Bণত হয় আর
ব� এই ব  মহাকােশ এক িনিদ8h আব  পথ ধের চেল।
হাইয়ার মালGেপাল : মহাকষOয় তরQ 2থেক 2য িনঃসরণ হয় তােক আমরা Bসািরত
‘ে¢িরকাল হারেমািন£’ িদেয় বণ8না কের থািক। হাইয়ার মালSেপাল এই Bসািরত
বণ8নার মলূ ¥েরর 2থেক উtতর ¥র।
বাঁক : পৃথীিবর তুেলানায় কৃ@গAেরর ক:পেথর বাঁক।
মDাচ িফলটািরং : এই BযুJ িদেয় অBীিতকর সংেকেত লুিকেয় থাকা সংেকত সনাJ
করা যায়। মহাকষOয় তরেQর মাপনদ¦ িনয়ামক গণনা করা হয় সাধারণ
আেপি:কতার সাহােযY। এই মাপনদ¦ িনয়ামক িদেয় তথYেক পরী:া করা হয়। যিদ
এই দেুটার 2রখািচx িমেল যায় তখন 2সটা ‘েবেজ ওেঠ’।
অয়নচলন : 2কৗিণক ভরেবগ সংর:েণর জনY, যখন যু© কৃ@গAেরর ঘূণ8ণ
তােদর ক:পেথর িদক 2থেক আালাদা হয়, তখন ক:পেথর সমতলও আবিত8 ত
হেব(‘অয়নচলন’) ওই যু© কৃ@গAেরর সব8াªক 2কৗিণক ভরেবেগর চািরপােশ।
;কায়া\ুেপাল: যু© কৃ@গAর 2থেক 2য মহাকষOয় তরQ িনঃসরণ হয় তার
সব8শিJশালী ¥র হল 2কায়া«ুেপাল। আমরা যিদ এই তরQeিলেক ‘মহাকাশ-সময়
শ¬’ ভািব, তাহেল 2কায়া«ুেপাল িনঃসরণেক মলূ ¥র িহেসেব ভাবা 2যেত পাের।
2যমন 2রিদও অYাে/নার মলূ িনঃসরণেক ‘ডাইেপাল’ বলা হয়, এর সােথ তুলনা কের
বলেত পারা যায় 2য 2কায়া«ুেপাল িনঃসরণ চািরিদেক হয়।
;]ে^া_াম : সময়- মা] তথYর Bিতনীিধ হল সময়-কuা]-শিJ। এক-একটা
কuাে]র Bবলতা 2বাঝােনা হেয়েছ রেঙর সাহােযY।

তরL`েপর মেডল : আইনZাইেনর সাধারণ আেপি:কতার সাহােযY ত�ীয় মহাকষOয়
তরেQর সংেকত ®তরী করা হেয়েছ ।

িচ? ২: GW190412 এর অনিুমত ভর অনপুাত (q) আর কায8করী
ঘূণ8ণ (χeff) 2দখােনা হেয়েছ। এই দেুটা পিরিমিতর িবনYাস 2দখােনা
হেয়েছ কমলা ও নীল রেঙর সীমাসূচক 2রখার সাহােযY। এই দেুটা
পিরিমিত দেুটা তরQ¯েপর মেডল িদেয় উ~ার করা হেয়েছ। এই
দেুটা তরQ¯প মেডল একটু আলাদা ভােব সাধারণ আেপি:ক
সংেকেতর অনমুান কের।

উdতর সরুিবeােনর fgনhিন
GW190412 এর অননY ®বিশheিলর জনY মহাকষOয় তরেQর একS 2মৗিলক ®বিশষটY ল:Y করা যায়| আইনZাইেনর Bথম ত� 2যটা
পরবতOকােল িনউমYান, 2পনেরাজ, থন8 এবং আেরা অেনেক পিরেশাধন কেরেছ, তােদর মেত িনি�� যু© eিল 2থেক 2য মহাকষOয় তরQ উৎপ�
হয় 2সS মলুতঃ 2কায়া«ুেপালার|এটােক এমন ভােব ভাবা 2যেত পাের 2য িগটােরর একটা তার বাজােল 2য মলূ ¥র উৎপ� হয় এই িবিকরণS
°ক 2সই রকম| এই মহাকষOয় িবিকরণS আবার বাদYযেwরই মত মলূ ¥েরর 2থেক উtতর ¥ের 2শানা 2যেত পাের| এই উtতর ¥রeিলেক
মলূ ¥র 2থেক আলাদা করা ক°ণ যখন কৃ@গAর দSুর ভর 2মাটামSু সমান হয়| িক� GW190412 2ত কৃ@গAর দSুর ভর অসম তাই এই
উtতর ¥রeিলর সু± সংেকতeিলও 2শানা যায়। আমরা 2য তথY 2পেয়িছ 2সটাও এই অনমুানSেক ১০০০:১ eেণর 2বশী সমথ8ন কের।
ভিবষYেত উtতর ¥রeিলর তুেলানামলূক তী�তা কৃ@গAরeিলর সমেবত হওয়ার ®বিশheিলেক আেরা ভাল ভােব আলাদা করেত সাহাযY করেত
পাের। GW190412 সাধারণ আেপি:কতার সােথ সামgসYপূণ8 িকনা তা িনধ8ারণ করার জনY কেয়কS পরী:াও করা হেয়েছ। তােত সাধারণ
আেপি:কতার সােথ 2কান অসংগিত ধরা পেড় িন। এটাও আইনZাইেনর মাধYাকষ8েণর ত�েক সমথ8ন কের।

অসম ভেরর যUু কৃ,গ.েরর গঠন

অYাডভা^ড লাইেগা আর ভােগ8ার 2যৗথস²চার বYব[ার BিতS পয8েব:ণ
িনিবড় যু© eিলর মেধY নতুন ও উে³জনাপুণ8 অiরদিৃh এেনেছ।
GW190412 সব8Bথম আমােদর মহাকােশ অসম ভেরর কৃ@গAেরর সমিhর
তথY িদেয়েছ। GW190412 এর এই একক পয8েব:ণ 2থেক আমরা এটাও
জানেত পাির 2য অসম ভেরর কৃ@গAর যু©eিল িবরল নয়। পরবতOকােল
আমরা এরম যু©eিল আেরা 2দখেত পােবা।

না:িxক িববত8 েনর িব´ািরত পদাথ8 িবµােনর িভি³েত 2জYািতিব8দরা যু©
কৃ@গAর মহািবে¶ িকভাব সৃিh হয় এবং তােদর BতYািশত ভর ও অনYানY
®বিশheিলর মেডল বািনেয়েছন। যিদও 2বশীরভাগ মেডলই বেল 2য সমান
ভেরর কাছাকািছ যু© কৃ@গAরeিলই 2বশী 2দখা উিচত, অেনেক এটাও বেল
2য GW190412 এর মত অসম ভেরর যু© কৃ@গAর যেথh সংখYায়
আেছ। তেব অসম ভেরর যু© কৃ@গAর ®তরী হেব সম ভেরর যু©
কৃ@গAরগিলর 2চেয় ১০ eন কম। GW190412 মত চরম ভর অনপুােতর
পয8েব:ণও দশৃYতঃ অBতYািশত নয় যিদও এখনও পয8i ১০ এরও 2বশী
এরম ঘটনা সনাJ করা হেয়েছ। এই িব´ীণ8 মহাকষOয় তরেQর Bিত
আমােদর 2সি^SিভS যত বাড়েব এবং যত তাড়াতািড় আমরা িনি��
যু© ন:x সংযুিJকরেণর তািলকা ®তরী করেত পারেবা, ততই আমরা
এইরকম আেরা অেনক িসেZম পয8েব:েণর আশা করেত পারেবা। এর ফেল
আমােদর না:িxক িববত8 ন, ন:েxর যু© সংযুিJকরণ এবং 2মৗিলক পদাথ8
িবµােনর দিৃ·টভQী Bসািরত হেব।

https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_harmonics

