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रंग माझा वेगळा 

 
रंग Fहटला क0 डो3यासमोर येतात संुदर रंगीबेरंगी फुलं, फुलपाखरं, इं?धनुBय इ. आपDयाला या गोEी Fदसतात कारण HयांIयावर पडलेला 
(सयूJ)Kकाश परावMतJत होऊन आपDया डो3यात Pशरतो. खगोलशाQाचा अTयास राUी केला जातो. HयातDया Hयात काळोWया राUी ब-या. 
पण Hयामुळे रंगांना काहX वावच नाहX अस ेमाU समजू नका बरे! खगोलशाQात रंग इतYया ZवZवध Kकारे येतात क0 इं?धनुBय तोकड े
वाटाव.े इं?धनुBयात Fदसणारे रंग [हणजे Zवशाल वणJपटाचा छोटासा भाग (पहा आकृती १). 

 
                          आकृती १ : &वNुतचुबंकPय लहरRंचा वण>पट ( Uेय: &वVकपेWडया) 
 
 

Kकाश(कण) [हणजे Zव`ुतचंुबक0य लहरX*. aBयमान Kकाशाची तरंगलांबी हX ०.४(जांभळा)-०.७(तांबडा) मायdॉन एवढX असते (१००० 

मायdॉन = १ Pम.Pम.). आकृतीमgय ेहX लांबी सरसकट ०.५ मायdॉन अशी दाखवलX आह.े संपणूJ वणJपट पाFहDयास एका बाजुला हजार 
मीटर लांबीIया रेjडओ लहरX Fदसतात (aBय व रेjडओ लहरXंIया दर[यान असतात मायdोव7ेहज ् - काहX मायdॉन लांबीच े तरंग 
असलेDया) तर दुसlया बाजुला मायdॉनIयाहX दशलm पटXन ेकमी तरंगलांबीची गॅमा-oकरणे (आpण Hया दर[यान असतात m-oकरण)े. या 
सवJ लहरXंमधील साध[यJ [हणजे MनवाJत पोकळीत यांचा वगे सारखाच ~३०००००** oक.Pम./सेकंद (=३x१०^८ Pम^१ सेकंद^-१ = ~१८६०००  

मैल/सेकंद). Hयांची उजाJ (energy) माU समान नसत.े िजतक0 तरंगलांबी कमी Mततक0 उजाJ अwधक. aBयलहरXंची उजाJ काहX इलेYxॉन-

yहोDट (eV***) असत.े m-oकरणांची  हजारो  eV तर गॅमा-oकरणांची HयाहRपेmा जाzत. (याहXपेmा जाzत ऊजाJ वैि{क oकरणांमgये असते, 
पण तो Zव`ुतचंुबक0य वणJपटाचा भाग नyह)े. 
 

Zव`ुतचंुबक0य लहरX या Zव`ुतभारांIया बदलणा-या गतीमुळे MनमाJण होतात. कशाKकारच े हे बदल आहेत याव|न तरंगलांबी ठरत.े 

जवळजवळ  सवJ अवकाशीय Qोत भरपरू Kमाणात aBय तरंगलहरX MनमाJण करतात. पण काहX Qोत इतके दरू असतात क0 त ेजर Kखर 
रेjडओलहरX oकंवा m-oकरणे MनमाJण करत असतील तर Hयांचा शोध सोपा होतो. m-oकरणे हX इलेYxॉ~सIया Hवरणामुळे (गMतव�ृी oकंवा 
acceleration) MनमाJण होतात तर गॅमा-oकरणे अणुक� ?ांमधील उलथापालथीमुळे. 
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आकृती २: Hertzsprung-Russell diagram. सुयJ G Kकाराचा तारा आह े(m-अm) 
आpण एकक  [हणून वापरDयान ेHयाची तजे\वीता अथाJतच १ आह े(य-अm).  
(�ेय: मेjडया&वकP slackerastronomy.org) 
 

आकृती : ३ चं?ा दु�बJणीIया सहा�याने PमळZवलेल ेm-
oकरण wचU (Mनळा रंग) आpण कॅलटेकIया पालोमार 
दु�बJणीतून Pमळवलेल ेaBय (Zपवळा रंग) एकU क|न 
बनZवलेल ेहे Stephan's Quintet  च ेफसyया 
रंगा ंमधील wचU. Fदघ_कांIया टकरXमुळे होत असलेDया 
उलथापालथीची कDपना दो~हX wचU अशा Kकारे 
एक`aत केDयावरच जाzत यो�य Kकारे Pमळत.े (�ेय: 
http://apod.nasa.gov/apod/ap030812.html) 
 

Zव{ाचा कॅ~yहास हा aBय रंगांनी रंगवता 
येणाlया wचU-पटापेmा खुपच मोठा आह.े 

या पटावर अवकाशीय तांडव चालतं. 
आपण माU यापासनू बचावलो आहोत. 

आपलX स` जडण-घडण (उदा. फ� 

�याला आपण aBय [हणतो Hयाच 

तरंगलांबींच े Kकाशकण पाहू शकणे) 
अशी अस�याला आपल े वातावरण 

कारणीभतू अस ू शकेल.  आकृतीमधील 

वरIया भागातील N दशJवतो क0 गॅमा-
oकरणे, m-oकरणे यांIयापासनू आपल े
संरmण प�ृवीचे वातावरण करते. 
अवकाशीय Qोतांपासनू येणारX m-

oकरणे व गॅमा-oकरणे Fटप ू शकणा-या 
दु�बJणी आपDयाला वातावरणाIया वर 
zथापाyया लागतात. 

आता आकृती २ कड े पहा. मानवी 
आयुBयाIया तुलनेत ता-यांच े आयुBय 

लाखो त ेको�यावधी पटXन ेजाzत असत.े 
(साधारणत: ता-याच े?yयमान - mass - 

िजतके अwधक Mततके Hयाच े आयुBय 

कमी.) आकृतीत m-अmावर ता-यांच े तापमान दशJZवल े आह े तर य-अmावर  

ताcयांची तेज\वीता (luminosity). Hertzsprung आpण Russell या 
शाQ�ांIया नावान े ओळखDया जाणाlया या wचUात (HR diagram) माFहती 
ठासनू भरलX आह.े ता-यांIया दRघJ आयुमाJनामुळे जरX आपण एकाच ता-याचा 
ज~मापासनू मHृयुपय�त अTयास क| शकत नसलो तरX एकU अनेक    ता-यांचा 
अTयास केDयास statistically ता-यांIया जीवनचdाब�ल माFहती Pमळते. 
आपDया +दMघJकेत ~१००,००,००,००,००० (१०^११) तारे आहेत. Hयापैक0 एका 
छो�या अंशाचा जरX अTयास केला तरX तो KाMतMनधीक ठरतो. HR diagram 

Hयामुळे ताlयांचा जीवनचdदशJक आह.े तारे HयांIया जीवनातील बहुतांश काळ या 
आकृतीIया �या भागात घालवतात Hयाला मुWय अनुdम (main sequence) 

अस े FहटDया जात.े हा प�ा खालIया उजyया कोप-यापासनू वरIया डाyया     
कोप-याकड ेजातो. या "खोडा"ला बlयाच शाखा फुटतात. वगेवगे3या वzतुमानाच े

तारे वगेवगे3या शाखांवर कालdमण करतात. पण तारे या आकृतीत सरकतात 

[हणजे काय? तर काळाKमाण ेHयांच ेतापमान बदलत ेव तेज\वीता पण. आpण 

अथाJतच तापमानाKमाण ेरंग. [हणूनच काहX तारे लालसर  ता-याकडून  येणाlया 
Kकाशाचा वणJपट PमळवDयास Hया ता-यामgय ेअसलेDया रासायdनक तHवांब�ल 
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आकृती ४: "रंगीत" YवॉYसJ पासुन बनलेल े
रंगZवहXन हॅ�ॉ~स. up(u), down (d), top 
(t), bottom (b), charm (c), strange (s) 
अशी सामा~य, मोहक आpण ZवwचU नावं 
YवॉYसJना आहेत. (�ेय: scri.fsu.edu) 
 

माFहती Kाe होत.े हाय�ोजन, ऑिYसजन, काबJन  इ. KHयेक0 ठरा&वक तरंगलांबीचा Kकाश उHसिज>त करतात. (ता-यांIया तापमानाला, 
घनतेला इ. अनुस|न कोणत ेअणु oकती Zव`ुतभारXत आहेत, आpण इलेYxॉ~स कोणHया कmेतून कोणHया कmेत उ�या मारताहेत हे 

देखील कळत े). वणJपट Pमळवायला लागतो Hयापेmा कमी वळेात वगेवगेळे oफDटसJ वाप�न रासायdनक तHवांब�ल अंदाज बांधता येतात 
(KHयेक oफDटर हे वणJपटाIया ZवPश� भागातील Kकाशकणांनाच आत Pश| देत)े. Fदघ�का या अ�जावधी ता-यांIया बनलेDया असतात. 

HयांIयापासनू जो Kकाश येतो Hयाव|न HयांIयातील जाzत तारे [हातारे (लाल) आहेत का त|ण (Mनळे) हे कळत.े 
 
तु[हX जी खगोलशाQातील संुदर, रंगीत  wचU ेपहाता (उदा. Fदघ�का, तारकासमुह) ती बरेचदा तीन वगेवगे3या oफDटसJ मधील wचUांचा 
संयोग क|न बनZवलX असतात. दोन टYकर होत असलेDया Fदघ�कांच ेउदाहरण घेऊ या****. जर आपण Hयांच े wचU लाल, Fहरyया व 

Mन3या oफDटसJनी Pमळवल ेतर िजथ ेटYकर होते आह ेHया भागात होणा-या ढवळाढवळीमुळे नवीन तारे ज~माला येत असणार. Hया उBण 

वायुमुळे Mन3या oफDटरमgये जाzत Kकाशकण Kा� होणार. या उलट, बाहेरIया भागात Kाचीन ता-यांपासनूच ेलाल Kकाशकण जाzत 
असणार. KHयेक wचUकणात (pixel) oकती लाल, Fहरव ेव Mनळे Kकाशकण आहेत याव|न Hया wचUकणाचा अंMतम रंग रंगांIया Pम�णाIया 
~यायान ेठरZवला जातो. अस ेwचUातील KHयेक wचUकणाकरता केल ेक0 एक संुदर वाzतववादX wचU तयार होत.े 

 
एखादX गोE एका ठरा&वक रंगाची त�yहाच अस ू शकत े ज�yहा Hया वzतुचा आकार 
कमीतकमी Hया रंगाIया तरंगलांबी येवढा असतो. अणुक� ?ाचा आकार हा aBय लहरXंIया 
तुलनेत एक अ�ज पटXन े कमी असतो. अणुक� ?ातील Kोटॉन व ~युxॉन हे zवत: 
रंगZवरहXत असतात, पण त े�या YवॉYसJच े (quark) बनल ेअसतात त े[हण े Mन3या, 
Fहरyया, oकंवा लाल रंगांच ेअसतात. अथाJतच हे रंग खरे नyहे. पण भौMतकशाQ� अशी 
नाव ेवाप|न रंगांIया इतर लmणांचा वापर क|न घेतात. या रंगछटांपासनू रंगZवरहXत 

संयुगं कशी Pमळवायची? Pमसळा एक Fहरवा, एक Mनळा आpण एक लाल YवॉकJ  क0 
बनला एक रंगZवरहXत हॅ�ॉन (Kोटॉन व ~युxॉन हX हॅ�ॉ~सची उदाहरण)े. रंगीत 
YवॉYसJKमाणेच पूरकरंगांचे पूरकYवॉYसJ (anti-quarks) असतात. Mन3या रंगाचा 
पूरकरंग Zपवळा (=लाल+Fहरवा). एक YवॉकJ  आpण HयाIया पूरकYवॉकJ  एकU आले क0 
बनला एक कमी आयुमाJनाचा जड मेसॉन*****. 

 
या होHया रंगांसंबंधी काहX गमती. इतरहX अनेक आहेत. उदा. कृBणZववरे, redshift, आकाश Mनळे का असते, उगवणारा चं? तांबुस का 
भासतो इ. पण त ेनंतर कधीतरX.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
* Kकाशकण (photons) आpण KकाशलहरX हX एकाच गोEीची दोन Zववरणे. 
** २९९७९२४५८ .० Pम/सेकंद - या पेmा मोठा वगे अस ूशकत नाहX. 
*** electronVolt (eV) हे ऊज�च ेएकक आह.े एखा`ा Zव`ुतचंुबक0य लहरXची तरंगलांबी नॅनोPमटर मgये m असेल तर Hया लहरXची उजाJ 
१२४० भागील ेm इतक0 असते. 
**** Fदघ�कांची टYकर हX फार काहX दुलJभ गोE नाहX. गंमत हX आह ेक0 Fदघ�कांमधील तारे इतके Zवखुरलेले असतात क0 एका Fदघ�केतील 

ताlयांची टYकर माU दुसlया Fदघ�केतील ता-यांशी होत नाहX. आपल े गु|-वीय बळ न�दवत दोन Fदघ�का एकमेकांIया आरपार जाऊ 

शकतात. (आpण मग पु~हा आक&ष>त होतात, पु~हा Kेमात पडतात, आpण हळुहळु २-३ अ�ज वषाJत एक बनून जातात.)  

***** YवॉYसJवरXल Zव`ुतभारदेखील अंशाHमक असतो. zवतंU संचार क| शकणाlया कणांवरXल Zव`ुतभार आं;शक अस ूशकत नाहX. 
Hयामुळे कोणत ेYवॉYसJ एकU येऊ शकतात याच ेअजून काहX Mनयम आहेत. 
 

-आ;शष महाबळ 
खगोलशाkl, कॅnटेक(Caltech) 

http://www.scri.fsu.edu/

