
                    

Nepali Translation of GW190412 LIGO Virgo Science Summary* 

GW190412: असमान भार भएका बाइनर� ��याक होल 
�णाल�को प�हलो अबलोकन  

 
अ��ल १२, २०१९ मा, LIGO र Virgo �डटे�टरह�ले दईु ��याक होलको (Black hole) इ��पाइरल र               
मज�रले उ�पादन गरेको गु��वाकष�ण तरंगह� अवलोकन गरे । यो GW190412 नामक तरंग, ��सबखत             
संचा�लत तीनै �डटे�टरह�मा दे�खएको �थयो: दइु LIGO �डटे�टरह� (एक �या�फोड�, वा�शगंटन र एक             
�ल�भ�ं�टन, लजुीयाना) र अक� Virgo     
�डटे�टर (�या�सन, इटाल�)।   
GW190412 Advanced LIGO र    
Virgo को त�ेो अवलोकन अब�ध     
(O3), जनु अ��ल १, २०१९ मा श�ु       
भयो र माच� २, २०२० मा स�कयो, को        
श�ुवात निजकै प�ा लागेको हो।  
 
GW190412 नौलो छ �कन�क यो     
प�हलो ��याक होल मज�र हो जहाँ दईु       
��याक होलह�को भार �नि�चत �पमा     
असमान छ - यो �णाल�मा एक ��याक       
होल अक� भ�दा तीन गुणा भार� छ। यो        
असमानताले गु��वाकष�ण-तरंगलाई  
य�तो तर�काले प�रमाज�न गद�छ �क     
हामीले य�तो �णाल�को दरू�, झुकाव,     
भार� ��याक होलको ि�पन, र     
�णाल�को ��सेसन अझ रा�ोसंग    
मापन गन� स�छौ । थप �पमा,      
GW190412 को असमान भारले    
हामीलाई अ�बट� आइ��टाइनको   
सामा�य सापे�ताको पवूा�नमुान प�ुट�    
गन� सहयोग गद�छ । 
 
हामीलाई कसर� थाहा छ क�     
GW190412 एक वा�त�वक   
गु��वाकष�ण तरंगको संकेत हो  भनेर? 
 
GW190412 तर�गको संकेत सबै    
�डटे�टरह�मा देखा परेको �थयो । तीन      
�डटे�टरह� एक अका�दे�ख सबै हजार�     

 



  

�कलो�मटर टाढा भएका हुनाले सबै �डटे�टरह�मा यो संकेत लगभग एकैसाथ दे�खनलेु यसको �ोत             
�थानीय नभई खगोल केि��त हो भ�ने कुराको प�ुट� गद�छ ।  
 
GW190412 को टाइम- ��� वे� सी, एक �पे��ो�ाम को �पमा, �च� 1 मा देखाइएको छ। GW190412              
को संकेत हानफोड� र �ल�भ�ं�टन �डटे�टरह�को डटेामा "आखँाले" हेन�को ला�ग पया��त ब�लयो भएतापनी,             
हामीले थ�ु�ै अ�गो�र�मह� �योग गरेर ऊ�त डटेामा �णाल�गत �पमा गु��वाकष�ण - तरंग संकेतह�को             
खोज र ती संकेतह�को मह�व �नधा�रण गछ�। हामीले �योग गन� ��व�धह� � याच �फ�ट�रगंमा �नभ�र              
हु�छन,् जसले अवलोकन ग�रएको डाटालाई सामा�य सापे�ताबाट पवूा�नमुान ग�रएको न�कल          
संकेतह�सँग तलुना गद�छ। कुनै प�न संकेत �डटे�टर नोइसको कारण गदा� हुन स�ने स�भावनालाई फ�स              
अलाम� रेट भ�न�छ। अ��ल ८ दे�ख अ��ल १८ स�मको डाटा �योग गरेर, हामीले फ�स अलाम� रेट एक                 
घटना �तके ३०,००० वष�को दरले फेला पा� य�! O3 को परैु डाटा �व�लेषण गरेप�छ यो फ�स अलाम� रेटको                 
मह�व झन ् ब�न स�छ। हामीले नोइसका अ�य �कार र वातावरणीय �ोतह�को ला�ग प�न जाँच गरेका               
�थय�, तर  GW190412 को प�हचान वा �व�लेषणमा खास ै�भाव पान� स�ने के�ह प�न भे�टएन।  
 
GW190412 मा भे�टएका दईु ��याक होलह�को एकल तौल प�हलेको दइुवटा रनह� मा देखेको संग              
�म�दो ज�ुदो छ - एक ��याक होल सयू�को मान भ�दा ३० गुणा भार�, र आक� सयू�को मान भ�दा ८ गुणा                    
�थयो। तर GW190412 मा भएका दईु ��याक होलको भार अनपुात प�हला भे�टएका ��याक होल मज�र               
भ�दा धेरैनै �भ�न छ। प�हलो र      
दो�ो रनमा भे�टएका १०    
��याक होलह�को भार   
एकआक� संग �म�दोज�ुदो  
भएताप�न GW190412 मा   
एउटा ��याक होल आक� भ�दा     
तीन गुना भार� रहेको छ।     
भारमा �ब�बधता भएकै कारण    
GW190412 ले असमान   
त�रकाले गु��वाकष�ण तरंगह�   
उ�पादन गछ� जसले गदा� यो     
�णाल�को �यारा�मटर थाहा   
पाउन सिजलो हु�छ। यो    
�णाल�को ईफेि�टभ ि�पन   
पो�स�टभ भएकाले कुनै एक    
��याक होल �णाल�को   
ओ�ब�टबाट निजकै घ�ुमरहेको   
कुरा थाहा हु�छ। �वशषे �पमा,     
GW190412 को असमान   
भारको कारण हामी प�हलो    
पटक ठूलो ��याक होलको    
ि�पनको बारेमा थप �ान    
हा�सल गन� स�यौ, जनु    
सामा�य सापे��कता�वारा  
अनमुा�नत अ�धकतम  



  

ि�पनको ४० % ि�पनमा घ�ुमरहेको भे�यौ । यस �णाल�को ईफेि�टभ ि�पन र भार अनपुात �च� २ मा                 
हेन� स�क�छ। �च�मा �णाल�को ��सेसनको संकेत झीनो छ तसेलेै ��सेसनको �न�कष� �नका�लहा�न            
�म�दैन। असमान भारले गदा� नै यो �णाल�को दरु� र झुकाब आझै रा�ो संग आकंलन गन� स�कएको हो ।                  
GW190412 प�ृवी  भ�दा २.५ अब� �काश वष� टाढा रहेको अनमुन गन� स�क�छ। 
 
दइु असमान ��याक होलबाट  �न�म�त बाइनर� ��याक होल �णाल�  
 
LIGO र Virgo ले अ�हले स�म अवलोकन गरेका क��या�ट बाइनर�ह� माफ� त हामीलाई यी ब�तहु�को              
बारेमा धेरै नया �ान �ा�त भएको छ।। दइु असमान ��याक होलबाट �न�म�त बाइनर� ��याक होल               
�णाल�को �पमा, GW190412 ले हामीलाई यी �णाल� को उ�प�तको बारेमा थप �ान �दएको छ।। यस               
एकल घटनाको अवलोकनले हामीलाई ये�ता ��याक होल �णाल�ह� तलुना�मक �पमा सामा�य छन ् र             
�यसकारण हामीले भ�व�यमा �य�ता धेरै �णाल�ह� अवलोकन गन� अपे�ा गनु�पद�छ। 
 
खगोल�व�ह�ले ��मा�डमा बाइनर� ��याक होलह� कसर� ब�छन र �तनीह�को अपे��त जनसं�या र            
अ�य गुणह�को आकंलन गरेर भौ�तक नमनूाह� बनाएका छन।् य�य�प �ाय सबै नमनुाह�ले बराबर भार              
भएका बाइनर� ��याक होल �णाल� अ�धक सामा�य हुनपुद�छ भ�ने पवूा�नमुान गरेका छन ् । तर क�तपय               
नमनुाह�ले GW190412 ज�तो �प�ट �पमा असमान भार भएका �णाल�ह� पनी �शंसनीय सं�यामा            
हुनस�ने पवूा�नमुान गरेका छन।् �य�ता �णाल�ह� सामा�यतया कि�तमा उनीह�को बराबर-बराबर          
समक�ह� भ�दा दश गुणा कम हुने अनमुान ग�र�छ। य�य�प GW190412 ज�तो �णाल�को अवलोकन             
अ��या�शत भने होइन। हामीले १० भ�दा बढ� क��या�ट बाइनर�ह� प�ा लगाइसकेका अव�थामा यो             
पवूा�नमुान �भ�ै पछ�। । भ�ब�यमा गु��वाकष�ण तरंग माफ� त हामी अझ धेरै �णाल�ह� अवलोकन गन�              
अपे�ा गछ� जसले भौ�तक �व�ानको बारेमा हा�ो �ि�टकोण अझ रा�ोसँग �काश पान�छ। 
 
 
* This document was translated by Sudarshan Karki and Sushant Sharma-Chaudhary           
with the help of Google Translate. This is not a verbatim translation and some materials               
that are not easily translatable are left out. Please refer to the English version for a full                 
science summary. 


