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පටුන
1. විද්යාව යනු පරම සත්ය හෙළිදරව් කිරීම නොවේ
2. අප බිහි වුෙන් තරු දූවිල්ෙලනි
3. විශ්වය බහිවීමේ සිට ඔබේ මුද්දේ ඇති රත්තරන් දක්වා
4. පරමාණුවක හැටි
5. විශ්වය මෙහෙයවන සතරවරම් බල
6. මොකක්ද මේ අයින්ස්ටයින්ගේ සාධාරණ සාපේක්ෂතාවය?
7. ක්වොන්ටම් ලෝකය
8. ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග
9. අඥාත ශක්තිය
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කතුවැකිය

විද්යාව යනු පරම සත්ය
හෙළිදරව් කිරීම නොවේ.

නිරීක්ෂණය කළ යුතුයැයි විද්යාඥයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු
නොවිය යුතුය. බොහෝ විද්යාත්මක පරීක්ෂණ සැලසුම්
කරන්නේම කිසියම් උපකල්පනයක් හිතේ දරා ගෙනය.
තම උපකල්පනයේ වැරදි නිවැරදි බව පිළිබඳ කිසියම්
නිරීක්ෂණය, නිරන්තර බව, නියාමය, පුරෝකථනය
ආකාරයක පූර්ව නිගමනයක්
සහ පරීක්ෂණය යන
හෝ අනුමානයක් සියලු
අංග වලින් විද්යාත්මක
විද්යාඥයන්ට කොහොමටත්
රටා
ක්රමවේදය සැකසී
තිබේ. ඒ පූර්ව නිගමන,
අඳුනා ගැනීම
තිබේ. මේ ක්රමවේදය
අනුමාන කෙසේවෙතත්
ප්රායෝගික වශයෙන්
විද්යාඥයෝ තම නිරීක්ෂණ
ක්රියා කරන්නේ රූප
හා පර්යේෂණ වල ප්රතිඵල
සටහනේ දැක්වෙන
විශ්වාස කළ යුතුය. ඔවුනගේ
නිරීක්ෂණ
ආකාරයට නොනිමෙන
පූර්ව නිගමන කුමක් වුවත්
නියාමය
පරීක්ෂණ
පූර්ව නිගමන
චක්රයක් ලෙසයි.
පර්යේෂණ මගින් හෙළිවන
දත්ත
එහිදී නිරීක්ෂණ නියාම
සාක්ෂි නිසා එකී පුර්ව
බවටත් නියාමයන්
නිගමන වෙනස් කළ යුතු යැයි
තවත් නිරීක්ෂණ
බල කෙරෙන්නේ නම් තම
වලටත් හේතු වේ.
පුර්ව නිගමන වෙනස් කිරීම
නිරීක්ෂණ වලින්
විද්යාඥයාගේ වෘත්තීය යුතු
පුරෝකථන
නියාමය තහවුරු වේ
කමකි. විද්යාත්මක ක්රම
නම් ඒ පිළිබඳව තව
වේදය පිළිබඳ රූප සටහනේ
තවත් පරීක්ෂණ සිදු
දැක්වෙන මේ චක්රයට මුලින්
විද්යාත්මක ක්රමය
කෙරේ. නියාමය වැරදි
ම ඇතුළු විය යුතු නියමිත
යැයි වැටහේ නම් නව
ස්ථානයක් නැත. අවශ්ය නම්
නිරීක්ෂණ උපයෝගීකරගෙන නියාමය යළි සකස් කර ගැනේ. ප්රථමයෙන් ම නිරීක්ෂණ කිරීමෙන් විද්යාඥයන්ට සිය
එසේ සංස්කරණය කළ නියාමය ද නැවත පරීක්ෂණයට
කාර්යය ඇරඹිය හැකිය. නොඑසේ නම් අදාළ නියාමයක්
ලක් කෙරේ. විද්යාඥයෝ සිය පර්යේෂණ උපකරණ වලින්
පර්යේෂණයට ලක් කිරීමෙන් ද සිය කාර්ය පටන් ගත
යා හැකි උපරිම සීමාව දක්වාම මෙසේ නිරන්තර පර්යේෂණ
හැකිය. කොතැනින් පටන් ගත්තත් චක්රෙය් අඩංගු
වල යෙදේ.
සැම පියවරක්ම ඉටු කිරීමට විද්යාත්මක ක්රමවේදය
විද්යාඥයාට බල කරයි. අනෙක තමන් සිදු කළ නිරීක්ෂණ
එකී උපකරණ ප්රමාණවත් නොවේනම් ඒවා වැඩි දියුණු
හා පරීක්ෂණ සුදුසු උපකරණ බාවිතා කොට අනිකුත්
කර ගැනීමද මේ විද්යාත්මක ක්රම වේදයේම කොටසක්
විද්යාඥයන්ටද සමාන ප්රතිඵල ලැබෙන අයුරින් ඉෂ්ට සිද්ධ
ලෙස සිදුවේ. තව දුරටත් පර්යේෂණ කිරීම අනවශ්ය යැයි
කර ගැනීමට හැකිවිය යුතුය. වෙනත් අන්දමකින් කියනවා
හැඟුනු විට පරියේෂණ මගින් තහවුරු වූ උපකල්පනය
නම් කිසියම් විද්යාඥයෙකු ලබාගත් විද්යාත්මක ප්රතිඵල
ස්වාභාධර්මය පිළිබඳ නියාමයක් බවට පත් කෙරේ.
ඒ මුල් ප්රතිඵලය ලබා ගත් තැනැත්තාට පමණක් නොව
රූප සටහනේ දැක් වෙන මෙකී චක්රය ප්රෙයා්ජනවත්
අදාළ වෙනත් විද්යාඥයෙකුටද ස්වාධීනව ප්රති නිශ්පාදනය
රාමුවක් ලෙස සැලැකිය හැකි නමුත් එය අනම්ය රාමුවක්
කිරීමට හැකි විය යුතුය.
ලෙස සැලැකිය යුතු නැත. සංගීතය මෙන්ම විද්යාවද
නිර්මානාත්මක දෙයක් විය හැකිය. විද්යාව යනු මානව
මේ විදයාත්මක ක්රම වේදය රෑ සටහනට අනුව
ක්රියාකාරීකම්ක බැවින් ඉඳහිට පැන නැගෙන ප්රතිභානය,
නොකඩවා චක්රාකාරව ම අනුගමනය කළ යුතුය. එයට
හදිසියේ උද්ගත වන අන්තර්ඥානය, ප්රහර්ෂයෙන් කැඩෙන
අවසානයක් නොමැත. විද්යාව යනු අවසාන උත්තරය ගෙන
සම්ප්රදාය වැනි මානව ක්රියාකාරීකම් වලට පොදු අනෙකුත්
දෙන්නක් වත් පරම සත්ය හෙළිදරව් කරන ක්රමවේදයක්
ලක්ෂණද විද්යාත්මක දැනුම ගොඩනැගීමේදී උපයෝගී වෙයි.
වත් නොවේ. විද්යාව යනු නිරීක්ෂණ හා පර්යේෂණ වලින්
විද්යාත්මක ක්රමවේදය සම්බන්ධයෙන් මතක තබා ගත
එලිදරව් වෙන කරුනු මත අනුක්රමයෙන් සමතික්රමනය
යුතු කරුණු කිහිපයකි.
වන දැනුම ඔස්සේ භෞතික ලෝකය වඩා පෘථුලව හා
ගැඹුරින් විස්තර කර දීමටත් ඒ අනුව එකී භෞතික
පළමුව තමන් සොයා ගන්නා දේ පිළිබඳව කල්තියා දැරූ
ලෝකයේ හැසිරීම වඩාත් විශ්වසනීය ලෙස පුරොකථනය
මතයකින් තොරව විවෘත්ත මනසකින් යුතුව ස්වභාධර්මය
කිරීමටත් අපට හැකියාව ඇති කරන්නා වූ ක්රමවේදයකි.
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අප බිහි
වුෙන් තරු
දූවිල්ෙලනි.

ඈත අහසේ යෝධ තාරකාවල තිබෙන හයිඩ්රජන් වායු
දැවෙන්නේ ඉතා අධික වේගයකින්. හරියට හයිඩ්රජන්
බොම්බයක් වගෙයි. මේ හයිඩ්රජන් බෝම්බ ක්රියාවලිය
හයිඩ්රජන්වල න්යෂ්ටි ඝට්ටනයෙන් හීලියම් නිපදවීමේ
ක්රියාවද ඉක්මවා යන්නක්.
යෝධ තාරකාවල
හයිඩ්රජන් හීලියම් බවට පත් වීමෙන් පසු හිතාගන්න
බැරි තරම් අධිකතර තාපයක් ඇතිවෙනවා. ඒ නිසා
නොකඩවා සිදු වෙන හීලියම්වල න්යෂ්ටික ඝට්ටනය
හේතුකොට වඩා බර වූ තවත් මූලද්රව්ය ගණනාවක
පරමාණු නිෂ්පාදනය වෙනවා. මෙසේ නිපදවෙන වඩා
බර මූලද්රව්ය අතරට කාබන්, ඔක්සිජන්, නයිට්රජන්
හා යකඩද ගැනෙනවා. (එහෙත් මෙහි දී බර අනුව ඒ මූල
ද්රව්ය නිෂ්පාදනය යකඩ ඉක්මවා යන්නේ නැහැ.) මෙකී
සියලූ ම මූලද්රව්ය අපේ මහ පොළොවේත් අපේ සිරුරු
තුළත් බහුලව දක්නට ලැබෙනවා. මෙය සිදු වී ටික
කලකට පසු මේ යෝධතාරකා ‘සුපර්නෝවා’ යනුවෙන්
හැඳින්වෙන අති දැවැන්ත සුපිරි-ස්ඵෝටනයකින් පුපුරා
යනවා. මේ සුපර්නෝවා සුපිරි පිපිරීමේ දී තමයි යකඩ
වලට වඩා බර වූ අනෙකුත් මූලද්රව්ය නිපදවෙන්නේ.
විවිධාකාරයට සංයෝග වූ මේ මූලද්ර්ය වලින් තමයි
අපේ ශරීර හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව අර කී සුපර්නෝවා
පිපිරීම් ඇති නොවන්නට අප ඇති වෙන්නෙත් නැහැ.
අප සූර්යා වැනි තාරකා දකින්නේ ඒවායෙන් ම
නිකුත්වන උණුසුම් දීප්තිමත් ආලෝකය නිසායි. ඒත්
ග්රහවස්තුවක් අපට දිස්වන්නේ හුදෙක් ඒ ග්රහවස්තුව
කක්ෂගතව ඇති තාරකාවෙන් වැටුණු ආලෝකය ඒ
මත වැටී පරාවර්තනය වීම නිසයි. උදාහරණයක් ලෙස
ජුපිටර්, සෙනසුරු වැනි ග්රහ වස්තු අපට දිලිසෙමින්
පෙනෙන්නෙ සූර්යයාගෙ ආලෝකය ඒ මත වැටී
පරාවර්තනය වීම නිසයි. ඇත්ත වශයෙන්ම තාරකාවලින්
දිප්තිමත් ආලෝකයක් නිකුත්වීමටත් ග්රහයන්ට
ඒවායින්ම නිකුත්වන ආලෝකයක් නෙතිබීමට හෙතුව
එම වස්තු වල ප්රමාණයේ ඇති වෙනසක් නිසායැ’යි
සැලකිය හැකියි. වඩා විස්තර කළහොත් ඒ මෙසේයි.

කිසියම් වස්තුවක් ප්රමාණයෙන් වැඩි වන තරමට
එම වස්තුවේ මැද කරා නිරන්තරයෙන් ඇදෙන
ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ද වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ ම
ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා හැමදෙයක් ම එකිනෙක කරා
ඇදී ආකර්ෂණය වීම ද එක ලක්ෂණයක්. ඔබ හා
මා සතුවත් එකිනෙකා අදින ගුරුත්වාකර්ෂණයක්
බලපවතිනවා. එහෙත් මේ ඇදීම ඉන් එක් වස්තුවක්
අනෙක් වස්තුවට වඩා විශාල වෙන තෙක් දැන ගැනීමට
නොහැකි තරම් දුර්වල මට්ටමකයි පවතින්නේ. පෘථිවිය
විශාල වස්තුවක්. එනිසා පෘථිවිය මතට බලවත් ඇදීමක්
ඇති බව අපට දැනෙනවා. මේ ඇදීම නිසයි ඉහළ සිට
ගිළිහෙන යමක් පොළොවට වැටෙන්නේ. එසේ වැටෙන විට
ඇත්තට ම එම වස්තුව ඇදෙන්නේ පෘථිවිගෝලය මැදටයි.

තාරකාවක ඇතුළ
පෘථිවිය වැනි සාමාන්ය ග්රහයෙකුට වඩා තාරකාවක්
අතිශයින් විශාලයි. ඒ නිසා ම තාරකාවක් සතු
ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයත් පෘථිවියට වඩා අති විශාලයි.
ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් තාරකාවක ඇති හැම දෙයක්
ම එහි අභ්යයන්තරය දෙසට නිරන්තරව ඇදෙනවා.
මේ නිසා තාරකාවකට විශාල අභ්යන්තර පීඩනයකට
මුහුණ දීමට සිදුවෙනවා. මේ පීඩනය වැඩි වන තරමට
තාරකාව අභ්යන්තරයේ ඇති උණුසුමද වැඩිවෙනවා.
මේ ගිනියම් උණුසුම ඔබටත් මටත් හිතා ගත නොහැකි
තරමට වැඩි වූ විට තාරකාව හැසිරෙන්නේ හරියට
හෙමින් ක්රියාකරන හයිඩ්රජන් බෝම්බයක් වාගෙයි.
මේ ක්රියාව නිසා තාරකාවෙන් නිකුත්වන අත්යන්ත
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තාපය හා ආලෝකය හේතු කොටගෙනයි එය රාත්රි
අහසේ දිදුලන වස්තුවක් සේ අපට පෙනෙන්නේ.
මේ සා දැඩි තාප ප්රමාණයක් තාරකාවේ ඇති
වීමෙන් තාරකාව බැලූමක් මෙන් ප්රසාරණය විය යුතු
නමුත් එසේ නොවන්නේ ඒ හා සමග ම තාරකාවේ
දැවැන්ත ගුරුත්වාකර්ෂණබලයෙන් එසේ ප්රසාරණය
වීම වලක්වා තාරකාව අභ්යන්තරය දෙසට ඇද තබා
ගැනීම නිසයි. තාපය නිසා ඇතිවන ප්රසාරණය වීමේ
ප්රවණතාවයත්
ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන්
තාරකාව
අභ්යන්තරයට ඇද සංකෝචනය කිරීමේ ප්රවණතාවයත්
සාමාන්යයෙන් එකිනෙක හා සමතුලිතව පවතිනවා.
මේ සමතුලනය නිරන්තරයෙන් පවත්වා ගැනීම සඳහා
තාරකාව හරියට ක්රියා කරන්නේ ස්වයංක්රියාකාරී
තාප පාලකයක් ලෙසයි. උණුසුම වැඩිවෙන තරමට
ප්රසාරණය වැඩියි. එසේ ප්රසාරණයෙන් විශාල වන
විට තාරකාවේ මැද ස්කන්ධයේ ඝනගහන ස්වාභාවය
අඩුවෙනවා. මේ නිසා තාරකාව නැවත සංකෝචනය
වීමට පටන් ගන්නවා. එවිට නැවතත් තාරකාවේ
උණුසුම වැඩිවෙනවා. තාරකාවක ඒ පිම්බෙන හැකිලෙන
ස්වාභාවය හෘදය වස්තුවක් ගැහෙන විලාසයට
සමානයැ’යි ඔබට සිතේවි.ඒත් ඒ විදියට ම එය සිදු
වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඇත්තට ම සිදුවෙන්නේ
මධ්යගත ප්රමාණයක ස්ථාවර උෂ්ණත්වයකට
එළඹීමෙන් තාරකාව නිරන්තරව සමතුලිතව පැවතීමයි.
මා මේ විස්තර කිරීම ආරම්භ කළේ සූර්යයාත්
අනෙක් තාරකාවන් වගේ ම තවත් තාරකාවක්යැ‘යි
කියමින්. ඒත් තාරකා සියල්ල එක වගේ නොවෙයි.
විවිධාකාරයි.
ප්රමාණය වශයෙන් බැලූවත් ඒවා
බොහෝ සෙයින් එකිනෙකට වෙනස්. අපේ සූර්යයා
ඒතරම් ම විශාල තාරකාවක් නොවෙයි.
අපට
ආසන්න ප්රොක්සිමා සැන්ටෝරි තාරකාවට වඩා
ස්වල්පයක් විශාල වුණත් සූර්යයා අනෙක් බොහෝ
තාරකා වලට වඩා ප්රමාණයෙන් සෑහෙන්න කුඩායි.

දැවැන්ත තාරකා
අප දන්නා විශාල ම තාරකාව කුමක්ද? ඇත්තට
ම එය තීරණය වන්නේ ඔබ එහි විශාලත්වය මනින
ආකාරය අනුවයි. ප්රමාණයෙන් විශාලතම තාරකාව
වශයෙන් මෙතෙක් හඳුනාගෙන ඇති ඪශ
කැනිස්
මැජෝරිස්’ නම් තාරකාවේ විෂ්කම්භය සූර්යයා වගේ
2000ස් ගුණයක්. සූර්යාගේ විෂ්කම්භය පෘථිවියේ
විෂ්කම්භය මෙන් 100ක් ගුණයක් වෙනවා. එහෙත් ඪශ
කැනිස් මැජෝරිස් තාරකාව කොයිතරම් ඝනගහණයෙන්
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අඩු සැහැල්ලූ තාරකාවක්ද කිව්වොත් සූර්යයාට වඩා
ප්රමාණයෙන් 2000ස් වාරයක් විශාල වුණත් එහි
ස්කන්ධය වැඩි වෙන්නේ සූර්යා මෙන් 30ස් ගුණයකින්
පමණයි. සූර්යයාට සමාන ඝනගහණයක් තිබුණා
නම් එහි ස්කන්ධය මීට වඩා බිලියන වාරයකින්
වැඩි විය යුතුයි. අනෙකුත් තාරාකා, එනම් පිස්ටොල්
තාරකාව හා වඩා මෑත දී සොයාගත් තාරකාවන් වන
‘එටා කැරිනා’ සහ R131a1 වැනි තාරකා, ස්කන්ධය
අතින් සූර්යයාට වඩා 100ක් ගුණයකටත් වඩා
වැඩියි. අනික් අතට බැලූවොත් සූර්යයාගේ ස්කන්ධය,
පෘථිවියේ ස්කන්ධයට වඩා 300,000 ගුණයකින් වැඩියි.
කිසියම් අන්දමකින් R131a1 වැනි දැවැන්ත
තාරකාවකට අයත් ග්රහලෝක ඇත්නම් ඒවා එම
තාරකාවට බොහෝ ඈතින් භ්රමණය වන ඒවා විය
යුතුයි. නොඑසේනම් ඒවා සැනෙකින් වාෂ්පවී යා
හැකියි. එම තාරකාවේ අධික ස්කන්ධය නිසා එහි
ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයද අතිශයින් විශාලයි. ඒත්
තාරකාවට බොහෝ ඈතකින් පිහිටියහොත් පමණක්
එහි ග්රහයන්ට එම තාරකාව වටා භ්රමණය වීමට
හැකි වේවි. යම් විදියකින් එම ග්රහයන් මත යමෙකු
වෙසෙනේනේ නම් සිය සූර්යයා වශයෙන් සලකන
R131a1 ඔහුට පෙනෙන්නේ අපට අපේ සූර්යයා පෙනෙන
ආකාරයෙන්මයි. මන්ද තාරකාව ඉතා විශාල වූවත් ජීවීන්
වෙසෙන ග්රහයෙක් ඊට ඇත්නම් එම ග්රහයා පිහිටන්නේ
තාරකාවේ සිට බොහෝ ඈතින් වීම නිසයි. ග්රහයාගේ
සිට බැලූ විට අපේ සූර්යයාට සමාන වූ පෙනුමකින්
පෙනෙන ඈතකින් එකී තාරකාව පිහිටා නැත්නම්
ජීවීන් ඇති වීමට අවශ්ය තත්වය එම ග්රහයා මතුපිට
වර්ධනය වීමට තිබෙන ඉඩකඩ බොහෝදුරට අඩුයි.
ජීවිතයක් තබා ජීවිතයක් බිහි විය හැකි
ග්රහලෝකයක්වත් R131a1 තාරකාව වටා කක්ෂගත
වී භ්රමණය වනු ඇතැයි සිතීම අසීරුයි. හේතුව
ප්රමාණයෙන් ඉතා විශාල වූ එවැනි තාරකා වලට
ඇත්තේ කෙටි ජීවිත කාලයක් වීමයි. බොහෝවිට
R131a1තාරකාවේ වයස අවුරුදු මිලියනයකට වැඩි
විය නොහැකියි. ඒ අපේ සූර්යයාගේ වයසින් 1000කින්
එකකටත් අඩු වයසක්. එතරම් සුළු කාලපරිච්ෙඡ්දයක්
ජීවීන් බිහි වීමට කිසිසේත් ම ප්රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ.

තාරකාවක ජීවිත කතන්දරය
අපේ සූර්යයා තාරකාවන් අතර මුල්පෙළට
අයත් තරමක් කුඩා තාරකාවක්. මුල්පෙළට අයත්
තාරකාවක්යැ‘යි කීමෙන් අදහස් කළේ විශ්වයේ වයස

හා සසඳන විට ඒ තාරකා දැනටමත් ළමයෙකුගේ සිට
වැඩිමහල්ලෙක් දක්වා වැඩෙන ආකාරයට තම ජීවිතයේ
විවිධ අවස්ථා පසු කොට ඇති වැඩිහිටි තාරකා වීම
නිසායි. මුල්පෙළට අයත් තාරකාවල මීළÕ අදියර
මහලූවී මරණයට පත්වීමයි. අනෙක් වැදගත් කරුණ
මුල්පෙළට අයත්වන තාරකා බොහෝවිට සුසැදී ඇත්තේ
සියලූම මූලද්රව්යය අතරින් සරලම මූලද්රව්ය
වූ හයිඩ්රජන්වලින් වීමයි.
ඒනිසා මේ තාරකා
අභ්යන්තරය හරියට සෙමින් ක්රියාත්මක වෙන
හයිඩ්රජන් න්යෂ්ටික බෝම්බයක් වගේයි. ඒ න්යෂ්ටික
කි්රයාව මගින් තාරකාව සතු හයිඩ්රජන් ඊළගට ඇති
සරලම මූලද්රව්ය වන හීලියම් බවට පෙරළෙනවා.
මේ පරිවර්තණ ක්රියාවලියේ දී සද්දන්ත ශක්ති
ප්රමාණයක් තාපය, ආලෝකය හා විකිරණය ආදී
වශයෙන් මුදා හැරෙනවා. ඔබට මතක ඇති, තාරකාවක
ප්රමාණය යනු තාපය නිසා එය ප්රසාරණය වීමට
ඇති ප්රවණතාවය ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා එය
සංකෝචනය වීමේ ප්රවණතාවය හා සමතුලිතවූ
අවස්ථාව වශයෙන් අප විස්තර කළ බව. මේ සමතුලිත
බව තාරකාව සතු ඉන්ධන ප්රමාණය අවසන් වී
යනතුරු වසර බිලියන ගණනාවක් තිස්සේ පවතින්නක්.
සාමාන්යයෙන් අන්තිමට සිදුවන්නේ ඉන්ධන දහනයවී
අවසන් වූ විට තම ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසාම තාරකාව
තාරකාව තුළටම බිඳ වැටීමයි. ලෝදිය මෙන් ගිණියම්
වූ තාරකාවක අභ්යන්තර ස්වාභාවය හිතින් මවා
ගැනීමට හැකි නම් මෙසේ තාරකාව එයතුළට ම බිඳ
වැටෙන අවස්ථාව කොතරම් අනූපමේය භයංකර
අති සද්දන්ත සිදුවීමක්දැ’යි ඔබේ සිතට දැනේවි.
අපේ ආයුකාලය හා සසඳන විට තාරකාවකට
අතිශයින් දීර්ඝ වූ ආයු කාලයක් තිබෙනවා. එබැවින්
තාරකා විද්යඥයෙකුට සාමාන්යයෙන් ග්රහණය කිරීමට
හැකිවන්නේ එක් තාරකාවක මුළු ජීවිත කතාවෙන් අංශු
මාත්රයක් පමණයි. එහෙත් දූරදර්ශකයන්ගෙන් අහස
සිසාරා පිරික්සුම් කරන තාරකා විද්යාඥයෙකුට සිය
ජීවිත කාලයේ විවිධ අවධීන් ගත කරමින් සිටින්නා වූ
තාරකා ගණනාවක්ම විමර්ශනය කිරීමට හැකි වෙනවා.
මෙයින් ඇතැම් තාරකාවක්, අපේ සූර්යයා මීට වසර
බිලියන හතර හමාරකට පෙර බිහි වූ අන්දමට, වායු
සහ ධූලිකා වලාවන්ගෙන් නිෂ්පන්න වෙමින් තවමත්
ළදරු අවස්ථාව ගත කරන තාරුකාවක් විය හැකියි.
ඒ හැර සූර්යයා මෙන් මැදිවිය ගත කරන බොහෝ
තාරකාවලින්ද අහස පිරී තිබෙණවා. එසේම ඇතැම්
මහලූ හා මියැදෙමින් තිබෙන තාරකා විමර්ෂණය කළ
විට මින් වසර බිලියන ගණනාවකට පසු අපේ සූර්යයාට
ද සිදු විය හැක්කේ කුමක්දැ‘යි තාරකා විද්යාඥයින්ට
නිෂ්චිතව වටහා ගත හැකියි. මේ අන්දමින් විවිධ

අවධීන් ගත කරන නොයෙක් ප්රමාණයේ තාරකා
සහිත තාරකා සංචිතයක්යැ‘යි කිවහැකි තාරකා
ගණනාවක් ගැන තාරකා විද්යාඥයෝ නිරන්තර
අවධානය යොමු කරමින් සිටිනවා. මේ සංචිතයට අයත්
හැම තාරකාවක් ම කිසියම් තාරකාවක් ඉන් පෙර
තිබූ ආකාරය හෝ ඉදිරියට පැවතිය හැකි ආකාරය
පිළිබඳව කදිම නිදසුනක් ලෙස සැලකිය හැකියි.
අපේ සූර්යයා වැනි සාමාන්ය තාරකාවක හයිඩ්රජන්
දැවී අවසන් වූ පසු හීලියම් ‘දහනය වීම‘ ආරම්භ
කරනවා. (‘දහනය වීම‘ යන යෙදුම මෙහි දී පාවිච්චි
කළාට ඇත්ත වශයෙන් ම සිදු වෙන්නේ දහනයට වඩා
බොහෝ සෙයින් තාපාධික වූ සංසිද්ධියක්* මෙසේ
හීලියම් දහනය වීමේ අවධියට එළඹි තාරකාවක්
හඳුන්වන්නේ ‘රතු දැවැන්තයා (red giant)යන
යෙදුමෙන්. අපේ සූර්යයා ‘රතු දැවැන්තයෙකු’ බවට
පත් වීමට තව අවුරුදු බිලියන පහක් පමණ ගතවේවි.
ඒ අනුව බැලූ විට සූර්යයා දැන් සිය මැදිවිය ගත
කරමිනුයි සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් එසේ සූර්යයා
‘රතු දැවැන්තයෙකු’ බවට පත් වීමට බොහෝ කලකට
පෙර අපේ මේ අසරණ පෘථිවිය අපට ජීවත් වීමට
නොහැකිවෙන ලෙස ගිනියම් වෙනවා. තවත් වසර
බිලියන දෙකකින් පසු සූර්යයාගේ දීප්තිය අදට වඩා
15% කින් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා පෘථිවියේ සාමාන්ය
උෂ්ණත්වය වීනස් (සිකුරු) ග්රහයාගේ උෂ්ණත්වය
වගේ ඉහළ යනවා. වීනස් ග්රහයා මත කිසිවෙකුටත්
වාසය කරන්නට බැහැ. හේතුව එහි සාමාන්ය
උෂ්ණත්වය සෙන්ටිගේ්රඞ් අංශක 400ක් පමණ
වීමයි. කෙසේ වෙතත් අවුරුදු බිලියන දෙකක් යනු
ඉතා විශාල කාලපරිච්ෙඡ්දයක්. එම කාලපරිච්ෙඡ්දය
ඉකුත්ව යාමට බොහෝ කලකට පෙර මනුෂ්ය වර්ගයා
න්යෂ්ටප්රාප්තව යාම බොහෝ දුරට නියත බැවින් එසේ
වැඩි වෙන රස්නයෙන් බැදී පිලිස්සී යාමට ඒ වන විට
අප මේ මිහිමත නොසිටින්නට පුුළුවන්. නොඑසේ
නම් තාක්ෂණික අතින් එවිට අප කොතෙක් දියුණුදැ’යි
කිවහොත් අපේ පෘථිවිය සූර්යයාගෙන් වඩා ඈත් වූ
ප්රවේසම් සහගත කක්ෂයකට තල්ලූ කර ගැනීමට
අපට හැකි වීමටත් ඉඩ තිබෙනවා. අවසන් කාලයේ
සූර්යා සතු හීලියම් ප්රමාණය ද දහනය වී අවසන්
වීමෙන් පසුව සූර්යාගෙන් විශාල කොටසක් ධුලි සුන්බුන්
වලාවක අතුරුදහන් ව ගොස් නිවී සිසිල් ව ගිය සූර්ය
මදය පමණක් සාමාන්යයෙන් ‘ධවල වාමනයා’ (white
dwarf) යනුවෙන් හැඳින් වෙන තත්වයට පත් වේවි.
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සුපර්නෝවා සහ තරුධූලි
අපේ සූර්යාට වඩා බෙහෙවින් විශාල හා ඊට
වඩා අධිකතර තාප ශක්තියකින් යුත් තාරකා වල
කතාන්තරය අවසන් වෙන්නේ ඉහත කී අන්දමට
වඩා වෙනස් වූ ආකාරයකටයි. මේ යෝධ තාරකාවල
හයිඩ්රජන් දැවෙන්නේ අධික වේගයකින්. ඒවායේ සිදු
වන හයිඩ්රජන් බෝම්බ ක්රියාවලිය හයිඩ්රජන්වල
න්යෂ්ටි ඝට්ටනයෙන් හීලියම් නිපදවීමේ ක්රියාවද
ඉක්මවා යන්නක්. යෝධ තාරකාවල හයිඩ්රජන් හීලියම්
බවට පත් වීමෙන් පසු පවතින අධිකතර තාපය නිසා
නොකඩවා සිදු වෙන හීලියම්වල න්යෂ්ටික ඝට්ටනය
හේතුකොට වඩා බර වූ තවත් මූලද්රව්ය ගණනාවක
පරමාණු නිෂ්පාදනය වෙනවා. මෙසේ නිපදවෙන වඩා
බර මූලද්රව්ය අතරට කාබන්, ඔක්සිජන්, නයිට්රජන්
හා යකඩද ගැනෙනවා. (එහෙත් මෙහි දී බර අනුව ඒ මූල
ද්රව්ය නිෂ්පාදනය යකඩ ඉක්මවා යන්නේ නැහැ.) මෙකී
සියලූ ම මූලද්රව්ය අපේ මහ පොළොවේත් අපේ සිරුරු
තුළත් බහුලව දක්නට ලැබෙනවා. මෙය සිදු වී ටික
කලකට පසු මේ යෝධතාරකා ‘සුපර්නෝවා’ යනුවෙන්

හැඳින්වෙන අති දැවැන්ත සුපිරි-ස්ඵෝටනයකින් පුපුරා
යනවා. මේ සුපර්නෝවා සුපිරි පිපිරීමේ දී තමයි යකඩ
වලට වඩා බර වූ අනෙකුත් මූලද්රව්ය නිපදවෙන්නේ.
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‘එටා කැරීනා’ නැමැති යෝධ තාරකාව හෙට
සුපර්නෝවා සුපිරි-ස්ඵෝටනයකින් පිපුරුනොත් කුමක්
වෙයිද? බය වෙන්නට එපා. මුලින් ම, ඒ පිපිරීම අපට
දැනගන්නට ලැබෙන්නේ අදින් අවුරුදු 8,000ක් ගත
වුණාට පස්සෙයි. හේතුව ‘එටා කැරිනා’ තාරකාව හා
අප අතර ඇති දුර ප්රමාණය ගමන් කීරිමට ආලෝකයට
වසර 8,000 ක් ගත වෙන නිසායි. (ආලෝකයට වඩා
වේගයෙන් යා හැකි වෙනත් කිසිවක් නැහැ.) හොඳයි,
මීට වසර 8,000 කට පෙර ‘එටා කැරීනා’ තාරකාව
පුපුරා ගියේ නම් කුමක් සිදුවේද? ඒ සුපිරි පිපිරීම වසර
8,000 කට පෙර ඇත්තට ම සිදු වී නම් ඉන් ජනිතවන
ආලෝකය සහ විකිරණශීලීතාවය මේ දැන් ඕනෑ ම දිනක
අප කරා ළ`ගාවීමට පුුළුවන්. එවිට එම සුපිරි පිපිරීම
දුටු මෙහොතේ ම ‘එටා කැරීනා’ මීට වසර 8,000කට
පෙර පුපුරා ගොස් ඇති බව අප නිසැකව ම දැන ගනීවි.
අපේ ලේඛණගත ඉතිහාසය තුළ මෙතෙක් නිරීක්ෂණය
කළ හැකි වී ඇත්තේ සුපර්නෝවා සුපිරි පිපිරීම් 20ක්
පමණයි. ඉන් එක සුපිරි පිපිරීමක් ශ්රේෂ්්ඨ ජර්මන්
විද්යාඥ ජොහැන්නස් කෙප්ලර් විසින් 1604 ඔක්තොබර්
09 දින නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුවා. එදා ඔහු දුටුවාට
වඩා අද එහි සුන්බුන් පෘථුලව පැතිරී තිබෙණවා. එහෙත්
එකී පිපිරීම ඇත්ත වශයෙන් ම සිදු වී ඇත්තේ කෙප්ලර්
එය දුටු දාට වඩා වසර 20,000 කට පෙරයි. ඒ මිහිමත
නියැන්ඩර්තාල් මානව විශේෂය අභාවයට ගිය අවධියයි.
සාමාන්ය තාරකාවල වියැකී යාම මෙන් නොව
සුපර්නෝවා සුපිරි පිපිරීමකට යකඩ වලට වඩා බරින්
යුත් ඊයම් සහ යුරේනියම් වැනි මූල ද්රව්ය ජනිත
කිරීමට පුළුවන්. තාරකාවෙන් මෙන් ම සුපර්නෝවා
ස්ඵෝටනයෙන් ජනිත වන සියලූ මූලද්රව්ය අජටාකාශය
පුරා සුවිශාල ප්රදේශයක විසිර පැතිර යනවා. ඒ
මූලද්රව්ය අතර ජීවිතය බිහි කිරීමට අවශ්ය මූලද්රව්යද
තිබෙණවා. ඉනික්බිතිව එකී සියළු මූලද්රව්ය සුන්බුන්
වලින් පොහොසත් ධුලිවලාවෝ නැවතත් නවතාරකා හා
ග්රහලෝක බිහි කිරීම පිණිස ඝනගහනය වෙමින් යළි
එක් රැුස් වෙනවා. දැවැන්ත තාරකාවල නස්පැත්තිය
හා නව තාරකාවල උත්පැත්තිය මෙසේ චක්රයක් මෙන්
පුන පුනා සිදුවන දෙයක්. අප ජීවත් වෙන පෘථිවිය
නැමැති මේ ග්රහලෝකයටත් මූලද්රව්ය ලැබුණේ ඔය
විස්තර කළ අන්දමටයි. ඒ අන්දමට තමයි ජීවිතය බිහි
කීරීමට අත්යවශ්ය කාබන්, නයිට්රජන්, ඔක්සිජන්
වැනි මූලද්රව්ය මිහිමත බිහිවුණේත්. විශ්වය පුරා
සිදුවුන තාරකා සුපර්නෝවා ස්ඵෝටන වලින් අනතුරුව
ඉතිරිවූ ධූලි තමයි අවසානයේ දී ඒ මුලද්රව්ය අපවෙත
ගෙන ආයේ. එනිසා ‘අප වනාහි තරුදූවිලිය’ යන
කාව්යාත්මක යෙදුම කොහොමටත් අසත්යක් නොවෙයි.

විශ්වය බිහිවීමේ සිට ඔබේ
මුද්දේ ඇති රත්තරන් දක්වා
කාලය කියන්නේ තත්පරයත් තත්පරයක් පාසා
ගතවෙන දෙයක්. ගතවුනකාලය අපට නැවත ඇදල ගන්න
බැහැ. ඒත් කාලය ආරම්භ වුණ තැනින් තමයි විශ්වයේ
මහාවංසය නැත්නම් අපේ මහා ඉතිහාසය පටන් ගන්න ඹ්නැ.
ඒ නිසා දැන් අපි කාලය ඔස්සේ අවුරුදු බිලියන 13.7 ක්, ඒ
කියන්නේ විශ්වය පටන් ගත් තැන දක්වා අතීතයට යමු.
අවුරුදු බිලියන 13.7කට කලින් විශ්වය තිබුනේ නැහැ.
විශවයක් තිබුනෙ නැති නිසා කාලය සහ අවකාශය
කියල දෙයක් තිබුනෙත් නැහැ.ඔබට පුළුවන්ද කළුවරම,
ශුන්යතම අවස්ථාවක් ගැන හිතාගන්න. මෙතෙන්දි
අවස්ථාවක් කියන එකත් එක අතකට
වැරදියි. අවස්ථාවක් ඇතිවෙන්න
කාලයක්
සහ
අවකාශයක්
තියෙන්න එපැයි. ඒ කොහොම
උනත් එකපාරටම ඔන්න
බිග්
බෑන්ග්
(Big
Bang) නැත්නම් 'මහා
පිපිරීම'
ඇති
වුණා.

කෙසේ වෙතත් එසේ මහා පිපිරීමකින් විශ්වය
බිහිවීම තමයි අපේ මේ මහා ඉතිහාසයේ සමාරම්භය.
ආරම්භයේදී විශ්වය පරමාණුවකටත් වඩා කුඩා
ඉතාමත් ක්ෂුද්ර වස්තුවක්. ඒ වගේම ඒ විශ්වයට
හිතාගන්නත් බැරිතරම් අධික උෂ්ණත්වයක් තිබුණා.
එකී උෂණත්වය අංශක ට්රිලියනයේ ඒවා ට්රිලියන
10,000කටත් වැඩියි. ඊළඟට මේ ක්ෂුද්ර විශ්වය කිව
නොහැකි තරම් අධික වේගයකින් ප්රසාරණය වෙන්න
පටන් ගත්තා. එසේ ප්රසාරණය වෙන විට අර මුලින්ම
අපැහැදිලි දෙයක් වශයෙන් තිබුණු විශ්වය තුළ සුවිශේෂ
සංකීර්ණ දේවල් සිදු වෙන්නට පටන් ගත්තා. විශ්වය
බිහි වී පළමුවෙනි තත්පරයේ ප්රථම අවදියේදීම
විශ්වය තුළ ඇති ශක්තියෙන් අංශු (particles)
සහ ප්රති අංශු (anti-particles) බිහිවුණා.
එහෙත් එසේ බිහි වූ අංශු එකිනෙක
ප්රති අංශු සමග ගැටුනු සැනින් ඒ
දෙවර්ගයම එකිනෙකා විනාශ
කළා. මේ සටනේදී අංශුවලට
තරමක වාසියක් වුණේ
සැම අංශු හා ප්රති අංශු
කුට්ටම් බිලියනයකටම එක්
අමතර ක්වාර්ක්ස් අංශුවක්
බිහිවීමයි. ඒ අන්දමින් අමතර
ක්වාර්ක්ස් අංශුවක් බිහිවුණේ
ඇයි දැයි විද්යාඥයන් තවමත්
හරියට දන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත්
එකී අමතර
අංශු නොනැසී බේරුණා. ඒ නොනැසී
බේරුණු ක්වාර්ක්ස් අංශු නොවන්නට බිහිවී තත්පරයක්
ගත වෙන්නටත් පෙර මේ පදාර්ථ විශ්වය (Material
Universe) නිමාවට පත්වයාමට ඉඩ තිබුණා. අද අප
දක්නා සමස්ත පදාර්ථ විශ්වයම ඇති වුණේ එසේ නොනැසී
බේරුණු අංශු වලිනුයි. මේ ක්වාර්ක්ස් අංශු විශ්වය
පවතින තුරු විවිධාකාරව පවතීවි. ඒ අනුව විශ්වයේ
පවතින පදාර්ථ ප්රමාණය සදාකාලිකවම එක සමානයි.

ඒ මහා පිපිරිමෙන්
තමයි විශ්වය බිහිවුණේ.
මොකක්
පිපිපුරුණාද?,
පිපිරුනේ ඇයි? වගේ ප්රශ්න
තවමත් විසඳිලා නැහැ. නමුත්
ම හා
පිපිරීමකින්
විශ්වය
ඇරඹුණු
බ ව ට
ප්රමාණවත් විද්යාත්මක සාක්ෂි තියෙනවා. උදාහරනයක්
වශයෙන් ගත්තොත් විශ්වයේ ඇති බොහෝ ගැලැක්සි
එකිනෙකින් ඈත්වෙමින් පවතින බව විද්යාඥයන්
දැනගෙන හිටියා. වෙනත් අන්දමකට කිව්වොත්
ගැලැක්සි අතර ඇති පරතරය නොකඩවා වැඩිවෙමින්
යනවා - ඉන් අදහස් වෙන්නේ සමාරම්භයේ සිටම විශ්වය
නොනවත්වා ප්රසාරණය වෙමින් පවතින බවයි- කාලය
ඔස්සේ ආපස්සට ගමන් කිරීමට හැකි නම් මේ ගැලැක්සි
සියල්ලම කෙමෙන් කෙමෙන් එකිනෙකට ලංවී හෙවත්
සංකෝචනය වී අවසානයේ වැලි කැටයකටත් වඩා කුඩාවට
විශ්වය බිහිවී පළමු තත්පරයෙන් අංශු මාත්රක්
හැකිළී එක්වෙන හැටි අපට දැන ගන්නට ලැබේවි- අපට
ගෙවී
ගිය පසු විශ්වයේ උෂ්ණත්වය ට්රිලියන 10
නිරීක්ෂණය කළ හැකි විශ්වය සම්බන්ධයෙන් නම් මෙය
දක්වා
බැස්සා. මේ නිසා විද්යුත්චුම්බකත්වය සහ
සැබෑවක් විය හැකි නමුත් මුළු මහත් විශ්වයේම ප්රමාණය
ගුරුත්වාකර්ෂණය
වැනි බලවේගද. ක්වාර්ක්ස් අංශු
හෝ හැඩය හෝ ගැන අප තවම හරියට දන්නේ නැහැ.
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වලින් ප්රෝටෝන් අංශු සහ ඉලෙක්ට්රෝන් අංශු අඩංගු
ලෙප්ටොන් ඇති වුණා. මේ සියල්ල සිදුවුණේ විශ්වය
බිහිවෙලා ගතවුණු පළමු වෙනි තත්පරය තුලදීමයි.
දැන් අපි විශ්වය බිහිවී අවුරුදු 380,000ක් ගතවුණාට
පස්සේ සිදු වුණේ මොකක්ද කියලා බලමු. අවුරුදු 380,000ක්
කියන්නේ දැනට අප අයත් මානව විශේෂය මෙලොව ගතකර
ඇති කාලය වගේ දෙගුණයක කාලයක්. මේ වෙන කොට
විශ්වය තුළ හයිඩ්රජන් සහ හීලියම් පරමාණු බිහිවෙන්නට
පටන් අරන්. දැන් ඉතින් මේ හයිඩ්රජන් සහ හීලියම් පරමාණු
එක් වෙලා විශ්වය තුළ දැවැන්ත වළාකුළක් හැදෙමින් තිබුණා.
අපි දන්නවා ද්රව්ය නැත්නම් පදාර්ථ වැඩි තැන්වල
තමයි ගුරුතුවාකර්ෂණය වඩා ප්රබල. හඳේ ඇති
ගුරුත්වාකර්ෂණයට
වඩා
හයගුණයකින්
පෘථිවියේ
ගුරුත්වාකර්ෂණය වැඩි හඳට වඩා වැඩි පදාර්ථ ප්රමාණයක්
පෘථිවියේ තිබෙන නිසායි. ඉතින් අර දැවැන්ත හයිඩ්රජන්
හීලියම් වලාකුළේ තරමක් ඝණත්වය වැඩිතැන්වල
ගුරුත්වාකර්ෂණයත් වැඩි වුනා. ඒ ගුරුත්වාකර්ෂණය වැඩි
තැන් වටා ආකර්ෂණය වුණ අර දැවැන්ත හයිඩ්රජන් හීලියම්
වළාකුළ ගුරුත්වාකර්ෂණය වැඩි තැන් අනුව යමින් බිලියන
ගණනාවක් කෑලි වලට කැඩිලා ගියා. ඒ හැම වලාකුළකම
වගේ ඝණත්වය ඉන්පසු ක්රමක්රමයෙන් වැඩිවුණා. ඒ
අනුව වළාකුළු කොටස්වල ගුරුත්වාකර්ෂණයත් තවතවත්
වැඩිවුණා. එහි ප්රතිඵලය වුනේ වළාකුල මැද ඇති
උෂ්ණත්වය වඩවඩා ඉහළ යෑමයි. මේ විදියට උෂ්ණත්වය
අංශක මිලියන දහයක් දක්වා ඉහළ ගියවිට ප්රෝටෝන
එකිනෙක හා එක් වී විලීන වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා
අතිවීශාල ශක්ති ප්රමාණයක් නිකුත්වුණා. එහි ප්රතිඵලයක්
වශයෙන් තමයි විශ්වයේ මුල්ම තාරකා ඇති වුණේ.
විශ්වය බිහිවී අවුරුදු මිලියන 200ක් ගතවෙන කොට මුළු
විශ්වය පුරාම තාරකා බිලියන ගණාවක් ඇතිවෙළා තිබුණා.
මේ වෙන කොට විශ්වය වඩා අසිරිමත්. වඩා සංකීර්ණයි.
ඊළඟට තවත් වැදගත් කඩඉම් දෙකකට අවශ්ය
තත්වයන් තාරකා තුල ඇති වුණා. ඇතැම් දැවැන්ත තාරකා
මියයන්නට පටන් ගත්තා. පිපිරී මියෑදෙන්න ආසන්න වෙන
විට ප්රමාණයෙන් දැවැන්ත තාරකා තුළ උෂ්ණත්වය
කොයිතරම් වැඩිවුණාද කිව්වොත් ඒවායේ තිබුණ
ප්රෝටෝන නොයෙක් විසිතුරු ආකාර වලට විලීන වෙලා
විවිධාකාර මූලද්රව්ය ඇති වුණා. මේ තාරකා සුපර්නෝවා
යනුවෙන් හැඳින්වෙන සුපිරි පිපිරීමෙන් විනාශ වුණේ තව
තවත් බර මූලද්රව්ය වර්ග බිහිකරමිනුයි. ඔබ පළඳින මුද්ද
රත්තරන් නම් ඒ රත්තරන් ඇතුළු බර මූල ද්රව්ය හැදුනෙ
ඒ සුපිරිනෝවා පිපිරීමෙදියි.
රත්තරන් මුදුවක් පළඳින
හැම කෙනෙක්ම සුපර්නෝවා කැබැල්ලක හිමි කරුවෙක්.
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ðjh ilik ridhk
wfmau .e,elaisfhka
Ñ,S rdcHfha msysgd we;s ALMA ÿf¾laIh
iydfhkwfma fi!r .%y uKav,h wh;a
.e,elaish jk laISr m:fha uOHhg wdikakfha
we;s cSjhg ;qvq fok wKq fidhd f.k we;¡
fï wKq fuf;fla wNHjldYfhka fidhdf.k
we;s jvd;au ixlS¾K tajdh’ laISr m:fha Sagittarius B2 kï w;s ±jeka; jdhq j,dl=f<ys
whsfidfm%dmhs,a ihkhsâ isopropyl cyanide
we;s nj fï wkqj fy<sfjhs’¡ fï ^fm%daàkj,
uQ,sl wx. iEfok 20 la muK jk ldfndksl
ixfhda. jk& weuhsfkd wï, Ôjh f.dv
kef.k ks¾ñ; fldgia w;r m%Odk fldgils’
Ôjh yg.;af;a fldhsìka o hkak fidhd
hk .ufka fuh fnfyúka Wkkaÿj we;s
lrjk mshjrla f,i ie,lsh yelafla fujeks
ixlS¾K ldfndksl jHqyhka fuf;la lsisÈkl
wNHjldYfhka fidhdf.k ke;s fyhsks’
fuu jHqyhkaf.a jvd;au wjOdkh fhduqjk
fldgi jkafka YdLd.; ldfndksl wdOdrlhs (branched carbon backbone)’ tfukau
fuh” laISr m:h .e,elaish ;=< ;j;a fnfyda
ixlS¾K jHqyhka fidhd .eksug wmg yelsfjk njg n,dfmdfrd;a;= we;s lrhs’ úYajh
;=< Ôjh yg.;a wdldrh .ek ;j ;j;a
yeoEÍï lsÍug th ñKs mykla jkq we;’
fuu wOHhkh isoqlrkafka f¾äfhda ;drld
úoHdj ms<sn| uelaia ma,Ekala wh;khhs
(Max Planck Institute for Radio Astronomy)
fujeks weuhsfkd wï, ;j;a fidhd.ekSu
msKsi wdh;kh laIsr m:fha uOHh
;j
;j;a fidaÈis lsÍug n,dfmdfrd;a;=fjhs’ wfma
laIsr m:h .e,elaisfhka yd bka Tífnka
jvd;a ixlS¾K jHqyhka ;j;a fidhd.ekSug iu;a jqjfyd;a" bka wmg f;areï hkafka
úYajfha fjk;a ia:dkj, o Ôjh yg f.k
;sîug bvlv we;snjh¡s’ ùkhs,a uoHidrh (vinyl alcohol) iy B;hs,a f*da,sla wï,
,jK (ethyl formate) ;sfn;ehs fidhd f.k
we;s Sagittarius B2 j,dj wKq i|yd fyd|
ksOkhla njg oekgu;a Tmamq ù yudrh’

පරමාණුවක හැටි
යමක් කපනවාට ග්රීක් භාෂාවෙන් කියන්නේ
ටොමොස් tomos කියලායි. ග්රීක් වචනයකට
ඉස්සෙල්ල a අකුර යාකෙරුවොත් බොහෝ විට එයින්
අදහස් වෙන්නේ ‘නොවේ’ නැත්නම් ‘නොකළහැකි’
යන තේරුමයි. ඒකත් හරියට සිංහල භාෂාවේ
ඇතැම් වචන ඉදිරියට ’නො’ යන යෙදුම පාවිච්චි
කිරීමෙන් තේරුම වෙනස් කරනවා හා සමානයි.
ඒ අනුව atomos කියන ග්රීක යෙදුමින් අදහස්
වෙන්නේ තවදුරටත් කපා වෙන් කර ගත නොහැකි
යන්නයි. ඒ ග්රීක යෙදුම අනුව ම ද්රව්යක
තවදුරටත් කපා වෙන් කළ නොහැකි කුඩා ම අංශුවට
ඉංග්රිසි භාෂාවෙන් කියන්නෙත් ‘ඇටොම්’ කියලායි.
සිංහලෙන් ඒකට කියන්නේ ‘පරමාණුව’ කියලායි.
රත්තරන් පරමාණුවක් කියලා කියන්නේ රන්
කියන මූල ද්රව්යයේ තවදුරටත් කපා වෙන් කළ
නොහැකි කුඩා ම අංශූවට. යම්කිසි ආකාරයකින්
ඒ කුඩා ම අංශුව කපා වෙන්කෙරුවොත් ඒ ද්රව්ය
තවදුරටත් රත්තරන් නෙවෙයි. ඒ වගේ ම යකඩ
පරමාණුවක් කියන්නෙත් යකඩ කියන මූල ද්රව්යයේ
තවදුරටත් කපා වෙන් කළ නොහැකි කුඩා ම අංශුවට.
ඔය විදියටම අනිකුත් මූල්රව්ය ගැනත් කියාගෙන
යන්නට පුළුවන්. එක එක මූලද්ර්යවල පරමාණු
එකිනෙකට වෙනස් වුනත් හැම පරමාණුවකම
මූලික ස්වරූපය එකයි. මේ ලිපියෙන් පරමාණුවක
ව්යුහය මොනවාගේද යන්න පැහැදිලි කරනවා.
පරමාණුවක ව්යුහයේ ස්වරූපය බොහෝ
දුරට සෞරග්රහ මණ්ඩලයේ ස්වරූපයට සමානයි.
පරමාණුවක ප්රමාණය අනුව බැලුවාම දැවැන්තයැ‘යි
සැලකිය හැකි පරමාණුවේ න්යෂ්ටිය (Nucleus)
හරියට සෞරග්රහ මණ්ඩලයේ මැද තියෙන සූර්යයා
වගෙයි. න්යෂ්ටිය වටා කාක්ෂික වී (කක්ෂගත වී)
සීස් ගාගනෙ කැරකෙන කුඩා ඉලෙක්ට්රෝන (Electron) හරියට සූර්යයා වටා භ්රමණය වෙන
ග්රහලෝක වගෙයි. පරමාණුවේ න්යෂ්ටියට ඇතතේ
ධණ විද්යුත් ආරෝපණයක්. ඒත් ඒ න්යෂ්ටිය වටා
භ්රමණය වෙන ඉලෙක්ට්රෝන වලට ඇත්තේ සෘණ
විද්යුත් ආරෝපණයක්. මේ නිසා පරමාණුවේ න්යෂ්ටිය

හා ඉලෙක්ට්රෝන අතර ඇතිවෙන ආකර්ෂණයෙන්
පරමාණුව
එකම
පද්ධතියක
බැඳී
සිටිනවා.
පරමාණුවක න්යෂ්ටිය යනු අසාමාන්ය දෙයක්.
පරමාණුවක සමස්ත ස්කන්ධයෙන් 99.9% ක්ම
ඇත්තේ එහි ඇති න්යෂ්ටියේයි. එහෙත් පරමාණුවේ
මුලු පරිමාව හා සැසඳු විට පරමාණුවක න්යෂ්ටිය
යනු ඒ සමස්ත පරිමාවෙන් ටි්රලියනයකින් පංගුවක්
පමණයි. පරමාණුවක න්යෂ්ටිය තදින් ඇහිරී සමන්විත
වී තිබෙන්නේ මුලික වශයෙන් ප්රෝටෝන් (Proton) හා න්යුට්රෝන් (Neutron) වලින් යුතු බුරුතු
වලින්. මේ ප්රෝටෝන් හා න්යුට්රෝන් යන පරමාණු
අංශු වර්ග දෙකම බොහෝ දුරට බරින් එක සමානයි.
අනෙක් අතට ඉන් එක් අංශුවක් පරමාණුවේ ඇති
තුන්වැනි අංශු වර්ගය වන ඉලෙක්ට්රෝන් අංශුවක්
මෙන් 1,860 ගුණයක් බරයි. එහෙත් පරමාණුවක ඇති
අංශු අතරින් ප්රෝටොන් හා න්යුට්රෝන් දැවැන්තයැ’යි
යන කියමනෙන් අප මුළා නොවිය යුතුයි. ඊට
හේතුව කුඩා දිදාලයක් පිරවීමට පවා අඩුම වශයෙන්
ඉන්
අංශු
600,000,000,000,000,000,000,000
පමණ
අවශ්ය
වන
නිසායි.
සාමාන්යයෙන් න්යෂ්ටියේ ඇති ප්රෝටෝන් මගින්
තීරණය කෙරෙන්නේ පරමාණුවක හැසිරීම කෙසේ විය
යුතුද යන්නයි. පරමාණුවක ඇති හැම ප්රෝටෝනයකටම
එක ධණ (+1) ආරෝපණයක් බැගින් තිබෙනවා. ඒ නිසා
ඒ ඒ පරමාණුව සතු විද්යුත් ගති ලක්ෂණ තීරණය
වෙන්නේ එහි න්යෂ්ටියේ ගැබිව ඇති ප්රෝටෝන් සංඛ්යාව
අනුවයි. හැම මූලද්රව්යක්ම නිර්වචනය වෙන්නේ එහි
පරමාණුවක පිහිටා ඇති ප්රෝටෝන සංඛ්යාව අනුවයි.
එම සංඛ්යාව හඳුන්වන්නේ මුලද්රව්යක ‘පරමාණුක
ක්රමාංකය’ (atomic number)යන නමින්. හැම
රත්තරන් පරමාණුවකම හරියටම ප්රෝටෝන් 79ක්
අඩංගු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව රත්තරන් නමැති මූල
ද්රව්ය එහි පරමාණුක ක්රමාංකය වන 79න් ද
හඳුන්වන්නට පුථවන්. එමෙන්ම හීලියම්, කාබන්,
ඔක්සිජන්, සහ යකඩ යනු අනුපිළිවෙලින් ප්රෝටෝන්
2,6,8 සහ 26 බැගින් ඇති මූලද්රව්යයි. පරමාණුක
ක්රමාංකය අනුව මුලද්රව්ය වර්ග කිරීමේදී ප්රෝටෝන
හැරෙන කොට ඇති අනෙකුත් අංශු වල සංඛ්යාව ගණන්
ගැනෙන්නේ නැහැ. පාෂාණ, ජලය, වාතය සහ පෘථිවියේ
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දක්නට ලැබෙන හුදෙක් සොබාදහමෙන්ම ජනිත වු සියලූ
මූලද්රව්ය වර්ග අයත් වන්නේ 1 (හයිඩ්රජන්) සිට
94 (ප්ලූටෝනියම්) දක්වා වූ පරමාණුක ක්රමාංක
වලටයි. ගණනින් අනූවක් පමණ වන මේ ස්වාභාවික
මුලද්රව්ය අතරින් බොහෝ විට ඔබට ඔබේ ජීවිත
කාලය තුළදී හමුවන්නේ පණහකට ආසන්න ගණනක්
පමණයි. පරමාණුක ක්රමාංකය 94ට වැඩි මුලද්රව්ය
සාමාන්යයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඒ සඳහා
විශේෂයෙන් සැකසු භෞතිකවිද්යාගාර වලදීයි. එහෙත්
එකී ‘බැර පරමාණු’ (heavy atoms) වර්ග බොහෝ
අස්ථායි බැවින් ඒවා අයත් වන මූලද්රව්ය වැඩිකල්
පවතින ඒවා නොවේ. පරමාණුක ක්රමාංක 94ට වැඩි
බරකින් යුතු බර්කේලියම් (97), අයින්ස්ටයිනියම්
(99) සහ ෆර්මියම් (100) වැනි ඇතැම් මූලද්රව්ය
වලට ඒ නම් යොදා ඇත්තේ භෞතික විද්යාව හා
සබැඳි වැදගත් පුද්ගලනාම හා ස්ථානනාම ඇසුරෙනුයි.
න්යුට්රෝනයක බර දළ වශයෙන් ප්රෝටෝනයකට
සමාන වුවද ප්රෝටෝන වලට මෙන් නොව න්යුට්රෝන
වලට විද්යුත් ආරෝපණයක් ඇත්තේ් නැහැ. ඒ නිසා
පරමාණුවක ව්යුහය සම්බන්ධයෙන් හෝ පරමාණුවක්
තවත් පරමාණුවක් හා සම්බන්ධ වෙන ආකාරය
සම්බන්ධයෙන් න්යුට්රෝන නිසා සැලැකිය යුතු
බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත්
පරමාණුවක න්යෂ්ටිය එකට ගොනු කොට තැබීම
සම්බන්ධයෙන් න්යුට්රෝන සැලකියයුතු කාර්යයක්
ඉටු කරනවා. හැරත් පරමාණුවක ස්කන්ධය
තීරණය වීමේදීද න්යුට්රෝන් වැදගත් වෙනවා. ඇත්ත
වශයෙන්ම විද්යාඥයන් පරමාණුක භාරය (atomic weight)යනුවෙන් හඳුන්වන පරමාණුවක මුථ
බරින් ප්රෝටෝනවල බර අඩු කිරීමෙනුයි පරමාණුවේ
ඇති න්යුටෝන සංඛ්යාව ගණනය කර බලන්නේ.

ඒ ඒ වර්ගයේ මූලද්රව්ය පරමාණුවල න්යෂ්ටියේ
ඇත්තේ එකී මූලද්රව්යට පමණක් ම ආවේණික වූ
නිශ්චිත ප්රෝටෝන් සංඛ්යාවක්. එහෙත් ඇතැම් විට
න්යෂ්ටියේ ඇති නියුට්රෝන සංඛ්යාව සැමවිටම එසේ
නිශ්චිතව පවතින්නේ නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන්
ගත්තොත් සාමාන්ය කාබන් පරමාණුවක න්යෂ්ටියේ
ප්රෝටෝන් සහ න්යුට්රෝන 6 බැගින් ඇති නමුත්
ඇතැම් විටෙක ප්රෝටෝන් 6ක් සමග න්යුට්රෝන්
7ක් හෝ 8ක් හෝ ඇති න්යෂ්ටිත් තිබිය හැකියි. ඒ
එසේ වුවද නිශ්චිතව ප්රෝටෝන් 6ක් ඇති බැවින් එම
පරමාණුව කාබන් පරමාණුවක් වශයෙන්මයි තවදුරටත්
පවතින්නේ. න්යුට්රොන් 6කට වැඩි සංඛ්යාවක් තිබෙන
විට ඇතිවන මූලික වෙනස එම කාබන් පරමාණුව
සාමාන්ය කාබන් පරමාණුවකට වඩා මඳක් බරින් වැඩි
වීමයි. මේ අන්දමින් මූලද්රව්ය පරමාණුවක න්යෂ්ටියේ
ඇති න්යුට්රෝන සංඛ්යාව වෙනස් වූ විට එම පරමාණුව
හඳුන්වන්නේ එකී මූලද්රව්යයේ එක් වර්ගයක
සමස්ථානිකයක් (isotope)ලෙසටයි. සිරිතක් වශයෙන්
විද්යාඥයන් කිසියම් මූලද්රව්යක සමස්ථානිකයක්
හඳුන්වන්නේ එහි ඇති ප්රෝටොන් සහ න්යුට්රෝන
වල එකතුවට අනුවයි. ඒ අනුව සාමාන්ය කාබන්
හැඳින්වීමට කාබන්-12 යන නම භාවිතා කරන අතර
කාබන් සමස්ථානික වර්ග හැඳින්වෙන්නේ කාබන්-13
සහ කාබන්-14 ආදී වශයෙන්. එසේ කාබන් සමස්ථානික
වර්ග 15ක් පමණ දැනට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ප්රෝටෝන
සංඛ්යාව
ස්ථිරයි
න්යුට්රෝන
සංඛ්යාව
වෙනස්
විය

ඉලෙක්ට්රෝන්

ඒ්ත්
හැකියි.

පරමාණුවක් ඇති ප්රෝටෝන සංඛ්යාව එක් එක්
මුලද්රව්යට ආවේණික වුවද න්යුට්රෝන සංඛ්යාව වෙනස්
විය හැකියි. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඇතැම්
හයිඩ්රජන් පරමාණුවල න්ය්ෂ්ටියේ ඇති න්යුට්රෝන
සංඛ්යාව බිංදුවේ සිට 140 දක්වා වෙනස් විය හැකියි.
එහෙත් අපට සාමාන්යයෙන් හුරුපුරුදු පරමාණුවල
න්යෂ්ටියේ ඇති ප්රෝටෝන් සහ න්යුට්රෝන් සංඛ්යාව
දළ වශයෙන් එක සමානයි. ඒ අනුව සාමාන්ය කාබන්
පරමාණුවක න්යෂ්ටියේ ප්රෝටෝන් සහ න්යුට්රෝන් හය
බැගින්ද සාමාන්ය ඔක්සිජන් පරමාණුවක ප්රෝටොන්
සහ න්යුට්රෝන් අට බැගින්ද තිබෙනවා. බරින් වැඩි
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යකඩ සහ ප්ලැටිනම් වැනි මූල ද්රව්ය වල ප්රෝටෝන
වලට වඩා යම් තරමක වැඩි න්යුටෝන් සංඛ්යාවක්
තිබෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් යකඩ පරමාණුවක
න්යෂ්ටියේ ප්රෝටොන් 26ක් සහ න්යුට්රෝන් 30ක් ඇති
අතර ප්ලැටිනම් පරමාණුවක් න්යෂ්ටිය ප්රෝටෝන්
78 කින් සහ නි්යුට්රෝන් 117කින් සමන්විත වෙනවා.

සෘණ විදයුත් ආරෝපණ වල ජංගම වාහකයා ලෙස
සැලකිය හැකි ඉකේට්රෝන පිලිබඳව අප මින් පෙරද
සඳහන් කළා. ප්රෝටෝනයක හෝ න්යුට්රෝනයක හෝ
බරෙන් 1860 න් පංගුවක් පමණ වන ඉලෙක්ට්රෝන
ඉතාමත්ම කුඩා අංශු වර්ගයක්. පරමාණුවක න්යෂ්ටිය
රාත්තල් පහක් බර දැල් පන්දුවක් තරම් යැයි
සැලකුවොත් ඉලෙක්ට්රෝන ඒ පන්දුව වටා සැතැපුම්
ගණනාවක් ඈතින් කැරකෙන බඹරුන් තරම් යැයි සිතිය
හැකියි. අනෙක් වැදගත් කාරණය ඒ දැල් පන්දුවත් එය
වටා කැරකෙන බඹරුන් අතරත් ඇත්තේ මුථමනින්ම
ශුන්ය(void)ප්රදේශයක් බවයි. සියලුම ඝණ ද්රව්ය

සැදී ඇත්තේ පරමාණු වලින් වුවද ඒ පරමාණුවල
මුථමනින්ම පාහේ ඇත්තේ හිස් අවකාශයක්.

ඉලෙක්ට්රෝන් - න්යෂ්ටිය වටා භ්රමණය වෙමින්
ඇති සෘණ විද්යුත් ආරෝපණයක් සහිත අංශු.

සමස්තයක් වශයෙන් ගත් විට පරමාණුවක් විද්යුත්
උදාසීනතාවයකින් යුක්තව පවත්වා ගැනීම පිණිස
එම පරමාණුවේ න්යෂ්ටිය වටා කාක්ෂිකවී ඇති
ඉලෙක්ට්රෝන සංඛ්යාව න්යෂ්ටිය තුළ ඇති ප්රෝටෝන්
සංඛ්යාවට අනිවාර්යයෙන් ම සමාන විය යුතුයි. එසේ
වෙතත් ඉඳහිට ඇති වන සංඝට්ටන හෝ වෙනත්
යාන්ත්රණ නිසා කිසියම් පරමාණුවක ඉලෙක්ට්රෝන
නිකුත්ව යාමක් හෝ අමතර ඉලෙක්ට්රෝන එකතුවීමක්
හෝ ඇතිවිය හැකියි. එසේ පරමාණුවක ඉලෙක්ට්රෝන
සංඛ්යාව එහි ඇති ප්රෝටෝන සංඛ්යාවට වඩා වෙනස්
වූ විට එම පරමාණුව හඳුන්වන්නේ ‘අයන’ (ion)යන
නමින්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් සාමාන්ය
ෆ්ලොරොසොන්ට් විදුලි බුබුලක් තුළ ගැබ්ව ඇති ගෑස්
වල තිබෙන පරමාණු නිරන්තරයෙන් අයනීකරණයට
ලක් වීමට හේතුව එම පරමාණු සංඝට්ටනය
වීම නිසා ඇතැම් ඉලෙක්ට්රෝන ඉදිරී යාමයි.

මූලද්රව්ය - තවදුරටත් රසායනිකව ඛණ්ඩනය
කළ නොහැකි ද්රව්ය. මූලද්රව්ය පරමාණුවකට
එම මූලද්රව්යට පමණක් ආවේනික වූ නිශ්චිත
ප්රෝටෝන සංඛයාවක් ඇත. කාබන් නමැති මූල
ද්රව්යට සැමවිටම ඇත්තේ ප්රෝටෝන් 6යි.

ඔබ දැනගත යුත්තේ කුමක්ද?
මෙය ලිවීමේදි අප හැකිතරම් දුරට විෂයගත
ප්රභාෂා යෙදුම් භාවිතයෙන් වැලකී සිටීමට උත්සාහ
කළා. එහෙත් විද්යා සාක්ෂරතාවය ඇති කෙනෙකු
වශයෙන් ඔබ වෙසෙසින් දැනගත යුතු විෂයගත යෙදුම්
කිහිපයක් තිබෙනවා. මෙහි පහත දැක්වෙන්නේ පරමාණු
සම්බන්ධයෙන් ඇති එවැනි මූලික යෙදුම් කිහිපයක්.
මෙවැනි යෙදුම් න්යෂ්ටික අපද්රව්ය, න්යෂ්ටික විලයනය,
අධිසන්නායකතාවය, ඉලෙක්ට්රොනික තාක්ෂණය
වැනි විද්යාත්මක කරුණු සම්බන්ධව ලියැවුණු ඇතැම්
පුවතපත් වාර්තාවල ඉඳහිට යෙදෙන බව ඔබ දැක ඇති.
පරමාණුව - ඔබ අවට ඇති සෑමදෙයක්ම සැදි
ඇති මූලද්රව්ය වල නොබෙදිය හැකි කුඩාම කොටස.
න්යෂ්ටිය - සෑම පරමාණුවකම ඇති කේන්ද්රිය
කොටස. න්යෂ්ටියේ ප්රෝටෝන් සහ න්යුට්රෝන් අඩංගුයි.
ප්රෝටොන් - න්යෂ්ටියේ අඩංගු ධණ විද්යුත්
ආරෝ්පණයක් සහිත අංශු. න්යෂ්ටියේ අඩංගු
ප්රෝටෝන් සංඛ්යාව එක් එක් මූලද්රව්යයට සුවිශේෂයි.
න්යුට්රෝන
න්යෂ්ටියේ
අඩංගු
උදාසීන
හෙවත් විද්යුත් ආරෝපණයක් නොමැති අංශු.

සමස්ථානික
නිශ්චිත
නි්යුට්රෝන
සහ
ප්රෝටෝන සංඛ්යාවක් ඇති පරමාණුවක්; කාබන්
14 නමැත් සම්ස්ථානිකයට හැමවිටකම ඇත්තේ
ප්රෝටෝන 6 ක් සහ න්යුට්රෝන 8 ක් පමණි.
එකම
මූලද්රව්යක
විවිධාකාර
සමස්ථානික
වල ඇත්තේ එක සමාන රසායනික ලක්ෂණයි.
අයන - ඉලෙක්ට්රෝන ගිලිහී ගිය නැතහොත්
අමතර ඉලෙක්ට්රෝන එකතු වූ පරමාණුවක්.

බෝර් පරමාණුව
ව්යුහය අනුව බැලූවොත් සූර්යයා වටා භ්රමණය
වන ග්රහලෝක වලට සමානව ධණ ආරෝපිත
න්යෂ්ටියක් වටා කැරකෙන සෘණ ආරෝපිත
න්යුට්රෝන වලින් පරමාණුවක් සමන්විත වෙනවා.
එහෙත් ඉලෙක්ට්රෝන භ්රමණය වන ආකාරය සහ
ග්රහලෝක භ්රමණය වෙන ආකාරය අතර එක්තරා
සුවිශේෂ වෙනසක් තියෙනවා. සූර්යායා වටා භ්රමණය
වෙන පෘථිවිය ඇතුථ ග්රහවස්තු සුර්යයාට අඩි 10
ක් නුදුරෙන් භ්රමණය වුණද කිලෝමීටර් 10,000 ක්
ඈතින් භ්රමණය වුණද එය කිසිසේත්ම භෞතික විද්යා
නියාමධර්ම වලට පටහැනි දෙයක් නොවෙයි. එහෙත්
පරමාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්රෝන එසේ නොවේ. ඒවා
පරමාණුවේ න්යෂ්ටියේ සිට නියමිත දුරකින් පිහිටා ඇති
ධාවනපථ වල කාක්ෂිකවී භ්රමණය විය යුතුයි. ඉන්
බැහැර තමන්ට රිසි කාක්ෂිකයක් තනාගෙන භ්රමණය
වීමට ඉලෙක්ට්රෝන වලට අවසරයක් නැහැ. මෙසේ
ඉලෙක්ට්රෝන කාක්ෂිකවී ඇති එක් එක් ධාවනපථයට
එකිනෙකින් වෙනස් ශක්ති තලාවක්(energy level)
හෙවත් ශක්ති මට්ටමක් තියෙනවා. ඒනිසා ඒ ඒ
ස්ථාපිත කාක්ෂිකවල ඇති ඉලෙක්ට්රෝනවල අඩංගු
ශක්තියට තිබිය හැක්කේ තමන් සිටින ශක්ති
තලාවට අනුව නිශ්චිතව තීරණය වූ අගයක් පමණයි.
පරමාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්රෝන එක් ශක්ති
අවස්ථාවක සිට වෙනස් ශක්ති අවස්ථාවකට පත්
වෙන්නේ ‘ක්වොන්ටම් පිම්ම’ (quantum leap)
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පරමාණුවක එක් එක් ශක්ති තලාවේ කාක්ෂිකව
ඇති ඉලෙක්ට්රෝන වලට ඇත්තේ තමන් දැනට ඉන්නා
ශක්ති තලාවට සීමා වූ ශක්ති ප්රමාණයක්. එබැවින්

කවච
කාක්ෂිය

X
2x
3x

ධන ආරෝපිත
න්යෂ්ථිය
ශක්ති මට්ටම්

ඉලෙක්ට්රෝනයට සිදුවෙනවා. ඉලෙක්ට්රෝනය යළි මතු
වූ අථත් ශක්ති තලාව කලින් සිටි ශක්ති තලාවට වඩා
පරමාණුවේ න්යෂ්ටියට ආසන්නව පිහිටා ඇත්නම් ඒ
අනුව ඉලෙක්ට්රොනය සතු ශක්ති ප්රාමාණය අඩු කරගත
යුතුයි . එසේ මුදා හැරිය යුතු අතිරේක ශක්තිය තමයි
විද්යුත්චුමබක විකිරණය ලෙස එම ඉලෙක්ට්රෝනයෙන්
ඉවත් වෙන්නේ. පරමාණුවකින් දෘෂ්යමාන ආලෝකය
නිකුත් වෙන්නේත් මේ අන්දමට ඉලෙක්ට්රෝන සතු
ශක්තිය මුදා හැරීමෙනුයි. එසේ ඉලෙක්ට්රෝනයකින්
නිකුත්වන ආලෝක ශක්ති ප්රමාණය මුල් ශක්ති
තලාවේදී ඉලෙක්ට්රෝනය සතුවූ ශක්තිය හා නව ශක්ති
තලාවේදී ඉලෙක්ට්රෝනයට තබාගත හැකි ශක්තිය
අතර ඇති වෙනසට හරියටම සමානයි. අනෙක් අතට
බැලූවොත් ආලෝකය අවශෝෂණය කිරීමෙන් හෝ
තවත් පරමාණුවක් හා ගැටීමෙන් හෝ යම් පරමාණුවක්
ශක්තිය අත්පත් කර ගත් විට එම අතිරේක ශක්තියද
ඉ ලෙ ක් ට් රෝ න ය ක ට
ලැබෙනවා. එවිට එම
ඉලෙක්ට්රෝනය
තමා
විසින්
අ ත් ප ත්
කරගත් නව
ශක්තියට
ගැ ල පෙ න
ශ ක් ති
ත ලා ව ක්
ඇ
ති
ස් තා පි ත
නීල් බෝර්

යනුවෙන් හැඳින්වෙන සංසිද්ධියකින්. මෙකී ක්වොන්ටම්
පිමිම යනු කුමක්ද යන්න සිතින් මවා ගැනීමට හැකි
අන්දමකින් විස්තර කිරීම අසීරු දෙයක්. ඊට හේතුව
පරමාණුවේ එක් ශක්ති තලාවක සිට අතුරුදහන් වන
ඉලෙක්ට්රොනයක් වෙනත් ශක්ති තලාවකින් මතුවන්නේ
ඒ ශක්ති තලාවන් පිහිටි ඉඩ අවකාශය තරණය
කිරීමකින් තොරව වීමයි. මෙය හරියටම පඩිපෙලක
එක් පඩියක සිටින තැනැත්තෙක් පඩි නැගීමකින්
තොරවම පඩිපෙලේ වෙනත් පඩියකින් මතුවෙනවා
වගේ දෙයක්. ඔබට මෙය අපභ්රංසයක් ලෙස පෙනුනත්
විශ්වයේ ඇති ඉතාමත්ම කුඩාතම හෝ විශාලතම හෝ
අතිශය වේගයකින් හෝ ගමන් කරන වස්තු අපට
සාමාන්යයෙන් හුරුපුරුදු ආකාර වලට ම හැසිරෙන්නේ
නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම බැලූවොත් අපේ එදිනෙදා
අත්දැකීම් වලට කිසිසේත් සමාන කළ හැකි අන්දමකට
නොවෙයි පරමාණුවක් ඇතුළත කටයුතු සිදුවෙන්නේ.

ක්වොන්ටම්
පිම්මක්
පැන
වෙනත්
ශක්ති
තලාවකින් යළි මතු වෙන
ඉලෙක්ට්රෝන වලට අථත්
ශක්ති තලාවේ ශක්ති
සීමාවට
අනුකූලවීමට
සිදුවෙනවා.
ඒ
අනුව
අ`ථත් ශක්ති තලාවේ
අගයට
අනුව
කලින්
සිටි
ශක්ති
තලාවේදී
ලබා
තිබූ
ශක්තියෙන්
කොටසක් අතහැර දැමීමට
හෝ
අතිරේක
ශක්ති (a)බෝර් පරමාණුවේ ප්රථම ශක්ති තලා තුන (r1,r2,r3)හා පරමාණුවක න්යෂ්ටිය හා ඒවා අතර ඇති
ප්රමාණයක් අත්පත්කොටදුර පෙන්වන සටහනක් (b)පරමාණුවක ආදර්ශනයක්: දැවැන්ත ප්රෝටෝන සහ න්යුටෝන් සහිත න්යෂ්ටිය
ගැනීමට
හෝ
එකීවටා කැරකෙන කුඩා ඉලෙක්ට්රෝන්.
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කාක්ෂිකයකින් යළි මතුවෙනවා. මෙසේ ශක්තිය
අවශෝෂණය කිරීමේදී හා නිකුත් කිරීමේදී ඒ අනුව එක
නියත ශක්ති තලාවකින් ඉකුත්ව තවත් නියත ශක්ති
තලාවකින් මතුවන ඉලෙක්ට්රෝන පිළිබඳ චිත්රයටයි
අප ‘බෝර් පරමාණුව’ යනුවෙන් කියන්නේ. මේ අන්දමට
පරමාණුව මුලින්ම විස්තර කළේ 1912දී එවකට
පශ්චාත් ආචාර්ය උපාධිධාරී තරුණයෙකු වශයෙන්
පර්යේෂණ කටයුතු කළ නීල්ස් බොර් (1885-1962)
නමැති ඩෙන්මාර්ක් ජාතික භෞතික විද්යාඥයායි.
ඔහුට ගරුකිරීම් වස් පරමාණුවක න්යෂ්ටිය වටා ඇති
එකිනෙකට වෙනස් ශක්ති තලා හඳුන්වන්නේ බෝර්
ඉලෙක්ට්රෝන කවච (Bohr electron shell) යන නමින්.

වැඩි දියුණු වෙන සූර්ය
බල තාක්ෂණය
úis tlafjks Y;j¾Ih ;=<oS ukqIHhkag uqyqK
oSug isÿjk úYd,u .eg`:jla jkafka f*dis, bkaOk
oeùulska f;drj Yla;sh ksmojkafka flfiao hkakhs․
.,a w`.=re Lksc f;,a iy iajdNdúl jdhq jeks f*dis,
bkaOk ieoS we;af;a jir ñ,shk .Kkdjlg fmr uy
fmdf<djg mEhQ iq¾hdf,dalh Ydl iy i;aj úfYaI ;=<
ridhksl Yla;sh njg mßj¾;kh ù .nvdùu ksidhs․
tu Ydl iy i;aj øjH mdol fldg N+.;j ;snq tu ridhksl Yla;sh ñksiqka úiska h<s mdod f.dv.;aúg wmg
tajd f*dis, bkaOk jYfhka Ndú;d l<yelsjqKd․ úisfjks ishji w. fjk úg ñksiqka úiska Ndú; l< ish`:
n, Yla;sfhka 90]lau iemhqfka fulS f*dis, bkaOk
u.skqhs․ f*dis, bkaOk iEfyk Wiia j¾.hl Yla;s
m%Njhla ksid fufia ùu mqÿuhg lreKlao fkfjhs․
tfy;a fï wdldrfha f*dis, bkaOk m%Njhka iïnkaOfhka nrm;< .eg`: folla ;sfhkjd․ m%:ufhkau
f*dis, bkaOk yeuodu;a ,nd .; fkdyelshs․ we;eï
úYaf,aIlhka l,amkd lrk wkaoug myiqfjka fidhd.; yels N+.; mefg%da,shï ksê j,ska wvlg;a jeä
m%udKhla fï jkúg mßfNdackh lr wjidkhs․ ta
ksid úistkajeks ishji ;=<oSu f,dalh n,j;a f*dis,
bkaOk ys`.hlg uqyqK fok njhs Tjqka mjikafka․ fojkqj f*dis, bkaOk oykh ksid jdhqf.da,fha ldnka
vfhdlaihsâ m%;sY;h idudkH m%udKhg jvd by< hñka
mj;skjd․ tys m%;sM,h jkafka f.da,Sh WKqiqu by<hdu
iy tksid we;súh yels oejeka; mdßißl .eg`:hs․
fï ksid wfkl=;a iqÿiq m%Njhkaf.ka Yla;sh imhd

.ekSu wo ld,fha fndfyda úoHd;aul yd ;dlaIKsl m¾fhaIK j, uQ,sl wruqKla ù ;sfnkjd․
wmg u;= n,dfmdfrd;a;= ;nd.; yels fndfydauhla Yla;s m%Nj yqfola f*dis, bkaOk u; r|dmj;sk tajd fkdfjhs․ ta w;ßka
kHIaÓl n,h jeo.;a b;d jeo.;a Yla;s
m%Njhla․ kHIaÓl ú,hkh (Nuclear fussion)
iy kHIaÓl úLKavkh (nuclear fission) hk
fohdldrfhkau kHIaÓl n, Yla;sh ,nd.;
yelshs․ wfkl=;a jákd Yla;s m%Nj folla jYfhka iq<x n,h yd iQ¾h;dm n,h ie,elsh yelshs․
iq<x n,fhka Yla;sh ksmoùu ñksia b;sydifha
iEfyk l<l isg mej; tk fohla․ wjrfm;s
fhdod c,h fmdïmlsÍu iq<x fuda, j,ska msá
weUÍu rej,a Tre fhdod hd;%dlsÍu jeks oE tajdg WodyrKhs․ jdhqf.da,Sh iq<x we;s fjkafka
mDÓúfha N%uKh iy iq¾h;dmfhka f.ktk
Yla;sh ksihs․ iq<`.ska lrlefjk oejeka; wjr
fm;s u.ska g¾nhsk l/leùfuka úÿ,sh ksmoúh
yelshs․ iq<x g¾nhsk ;dlaIKh j¾;udkfha
flf;la oshqKqoehs lsjfyd;a tajdhska úÿ,sh
imhd.ekSu f*dis, bkaOk u.ska úÿ,sh imhd
.ekSu ;rïu ,dNodhlhs․ jirmqrdu jdf.a
uekúka ysret<sh ,efnk l,dm j,oS w¾O ikakdhl osfhdav (semiconducting diode) fhdod .ekSu
u.ska iQ¾hdf,dalh úÿ,sh njg yerúh yelshs․
tfy;a m%Yakh ù ;snqfka .,a w`.=re jeks f*dis,
bkaOkhla oeùfuka ,nd.kakd úÿ,shg ;rï ,dN
ñ,lg iQ¾hdf,dalfhka úÿ,sh ksYamdokh lrkafka
flfiao hkakhs․ WodyrKhla jYfhka .;af;d;a
1980 .Kka j,oS iQ¾hdf,dalfhka úÿ,sh ksmoùug
.,aw`.=re j,ska úÿ,sh ksmokjdg jvd úis.=Khl
úhoula oeÍug isÿjqKd․ ld,h;a iu. we;sjQ
;dlaIKsl oshqKqj ksid fï úIu;djh wvqù f.dia
úis tlafjks ishji werfUk úg iQ¾hdf,dlfhka
úÿ,sh cks; lsÍu i|yd jehjqfKa .,aw`.=re n,d.
drhlska úÿ,sh ckkh lrkjdg jvd mia.=khlska
jeä úhoula muKhs․ ;dlaIKfha oshqKqj;a iu.
fkdfnda l,lskau fï ñ, uÜgu ;j;a wju lr..
yels fõú․ túg wfma úÿ,s ksYamdokfhka ie,lsh
m%;sY;hla iQ¾hdf,dlfhka cks; jk úÿ,sfhka
imhd.; yelsfj;ehs úYajdi l< yelshs․•
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විශ්වය මෙහෙයවන
සතරවරම් බල
පරමාණුවටත් වඩා කුඩා දේවල්වල හැසිරීම
ගැන විමසන ක්වොන්ටම් යාන්ත්රණයේ අවධානය
යොමුවන්නේ උප පරමාණුක මට්ටමේ ඇති පාටිකල්ස්
හෙවත් අංශු හැසිරෙන ආකාරය හා ඒ හැසිරීම්
වලට තුඩු දෙන බලවේග ගැනයි. සතරවරම් බල
යනු වෙන් මා මෙහිදි හඳුන්වන්නේ සමස්ත විශ්වයේ
හැසිරීම මෙහෙයවන එකී මූලික බල සතරයි.

ෆර්මියන් සහ බොසොන්
ක්වොන්ටම් යාන්ත්රණයට අනුව උප පරමාණුක
ව්යුහය හැදෑරීෙම්දී පාර්ටිකල්ස් (particles) හෙවත්
අංශු දෙවර්ගයක් අැතැයි සැලෙක්. ඉන් එක් වර්ගයක්
‘ෆර්මියොන් (fermions) යන නමින් හැඳින්වේ.
මේස පුටු ග්රහලෝක ඇතුළු විශ්වයේ ඇති සියලු
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සීන් කැරොල්

ද්රව්ය පදාර්ථ සැදි ඇත්තේ ෆර්මියොන් අංශුවලිනි.
ඉලෙක්ට්රොන වැනි මූලික අංශු මෙන්ම ප්රෝටෝන
වැනි සංයුක්ත අංශු ද ෆර්මියන් අංශු ගණයට ගැනේ.
අනෙක් අංශු වර්ගය හැඳින්වෙන්නේ ‘බොසන්ස්
(bosons)යන නමිනි . විශ්වයේ ඇති බල සතර
හෙවත් හතරවරම් බල වශයෙන් සැලැකිය හැකි
ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය, විද්යුත්-චුම්බක බලය, දුබල
න්යෂ්ථික බලය හා ප්රබල න්යෂ්ටික බලය යන
මුලික සිව් වැදෑරුම් බල ජනිත වන්නේ බොසන්ස්
අංශු වලිනි. මේ අංශූ වර්ග දෙක එකිනෙකින් වෙනස්
වන අනෙක් වැදගත් කාරණය වන්නේ ෆර්මියන් අංශු
වලට අවකාශයක් අවශ්ය වීමත් බොසන්ස් අංශුවලට
අවකාශයක් අවශ්ය නොවීමත්ය. අවකාශ ප්රමාණයක
විශේෂ අවශ්යතාවයක් නැති බොසන්ස් අංශුවලට ඒ
අනුව එක මත එක ඕනෑම ප්රමාණයකින් පැවැතියි
හැකිය. එහෙත් ෆර්මියන්ස් වර්ගයේ අංශු රාශියක් එසේ

එකම අවකාශ ප්රමාණයක තැබිය නොහැකිය. එයට
ක්වොන්ටම් යාන්ත්රණය පිලිබඳ නියාම ඉඩ දෙන්නේ
නැත. ඒ නිසයි ෆර්මියන්ස් අංශූ සමූහ එක් වීමෙන්
ඇඳ පුටු සහ ග්රහලෝක වැනි අවකාශය අවශ්යවන
ඝණ ද්රව්ය වස්තු සැදෙන්නේ. බොසොන්ස් අංශු වලින්
මූලිකව කෙරෙන්නේ ද්රව්ය සැදීම නොව එම ද්රව්ය මත
විවිධාකාරයට බලපාන සතර වරම් බල ජනිත කිරීමයි.
අංශු වර්ග සම්බන්ධ තවත් වැදගත් කාරණයක්
නම් අංශූවක ස්කන්ධය කුඩා වන තරමට
එම අංශුවට වඩා වැඩි අවකාශයක්
අවශ්ය වීමයි. විශ්වයේ ඇති
ඕනෑම
ද්රව්යක පරමාණුවක් සැදී ඇත්තේ තුන්
වර්ගයක ෆර්මියන් අංශු වලිනි. ඒවා
ඉහළ ක්වාර්ක්ස්, පහළ ක්වාර්ක්ස් සහ
ඉලෙක්ට්රෝන් යනුවෙන් හැඳින්වෙන
අතර ඒ ෆර්මියන් අංශූ තෙවර්ගයම
පරමාණුවක් තුළ එකට රැඳී සිටින්නේ
අර කියූ සතර වරම් බලයන් අතරින්
ඒ අංශු මත බලපාන බල වර්ග නිසයි.
පරමාණුවක න්යෂ්ථිය සැදී ඇත්තේ
ප්රෝටෝන් සහ න්යුට්රෝන් වලනි.
පරමාණුවක න්යෂ්ටියේ ඇති මේ
ප්රෝටෝන සහ න්යුට්රෝන සැදී ඇත්තේ
පර්මියන් අංශු වර්ග වන ඉහළ සහ
පහළ ක්වාර්ක්ස් වලිනි. සාපේක්ෂව
බැලූ විට ඒවා වැඩි බරකින් යුක්ත
වන අතර ඒවායේ පැවැත්මට අවශ්ය
වන්නේද සාපේක්ෂව බැලූවිට වඩා අඩු
ඉඩ කඩකි. එහෙත් අනෙක් පර්මියන් අංශු වර්ගය
වන ඉලෙක්ට්රෝන වනාහි ප්රෝටෝන් සහ න්යුට්රෝන්
සංයුක්ත වී ඇති ක්වාරක්ස් වර්ග වලට වඩා සැහැල්ලූය.
සාමාන්යයෙන් ඉලෙක්ට්රොනයක බර ප්රෝටෝනයක
හෝ න්යුට්රෝනයක බරෙන් 1/2000 ක් පමණ වන
නමුත් ඉලෙක්ට්රෝන වලට ප්රෝටෝන හා න්යුට්රෝන
වලට වඩා වැඩි අවකාශයක් අවශ්ය වේ. ඇත්ත
වශයෙන්ම පදාර්ථ ද්රව්ය වල ඝන ස්වභාවයට හේතුව
වන්නේ පදාර්ථ පරමාණුවල ඇති ඉලෙක්ට්රෝනයි.
එහෙත් පර්මියන් අංශු මෙන් නොව බොසොන්ස් අංශූ
වලට අවකාශයක් අවශ්ය නොවේ. බොසොන්ස් දෙකකට
මෙන්ම බොසොන්ස් ටි්රලියන දෙකකටද එක පිට එක
එකම ස්ථානයක සිටිය හැක. ඒ නිසයි බොසොන්ස් අංශු
බලය දරන බලධාරී අංශු වශයෙන් සැලකෙන්නේ. අප
පොළොවට ඇද තබන ගුරුතවාකර්ෂණය හෝ මාලිමාවක
කටුව කරැකැවෙන චුම්බක ක්ෂේත්රය වැනි විශාල
බල ක්ෂේත්රයන් බොසොන්ස් අංශු එක්වීමෙන් සෑදේ.

බලය (force) අන්තර්ක්රියාව (interaction)
සම්බන්ධකය (coupling) වැනි වචන භෞතික
විද්යාඥයෝ බොහෝ විට එකම අදහසක් සඳහා
මාරුවෙන් මාරුවට භාවිතා කරති. එම භාවිතයෙන්
පැවසෙන්නේ විසි වෙනි ශත වර්ෂයේ භෞතික
විද්යාඥයන් විසින් සොයා දැනගත් එක්තරා ගැඹුරු
සත්යක්. එය නම් යට කී සතර වරම් බල යනු අංශූ
හුවමාරුවක ප්රතිඵල ලෙස ඇති වෙන දෙයක් බවයි.

( එම කියමන බලයක් වනාහි ක්ෂේත්රවල ඇතිවන
කම්පනයෙන්
බිහිවෙන දෙයක්ය යන අදහස හා
සමගද ගැලපෙයි. සඳට පොළොවේ ගුරුත්වාකර්ෂණ
බලය දැනෙනවා යන්නෙන් අදහස් වෙන්නේ හඳ සහ
පොළොව එකිනෙක මත ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ
බලය හඳ සහ පොලොව යන වස්තු දෙකටම මාරුවෙන්
මාරුවට බලපාන බවයි. මෙයට සමානව පරමාණුවක
න්යෂ්ටියේ බලපෑමට ඉලෙක්ට්රෝන හසු වී ඇත
යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ න්යෂ්ථිය හා ඉලෙක්ට්රොන්
අතර පෝටෝන (photon) හුවමාරුවීමයි. ( පෝටෝන
අංශු යනු පරමාණුවක න්යෂ්ටියේ ඇති ප්රෝටෝන
වලට වඩා වෙනස් දෙයක්. ආලෝක අංශු හැඳින්වෙන්නේ
පෝටෝන යනුවෙන්) එහෙත් ආකර්ෂණයට මෙන්ම
විකර්ෂණයට පමණක් නොව අංශූ ක්රියාකාරිත්වයන්
ගේ අනෙකුත් ඵලයන් වන උච්ඡෙදනයට (annihilation) සහ ක්ෂයවීමටද (decay) හේතුවන්නේද මේ
සතර වරම් බලයන්ය. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්
විට ක්ෂයවීම කුමන ආකාරයක ක්ෂයවීමක්ද යන්න
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අනුව, විකිරණශීලී ද්රව්ය පරමාණූවක න්යෂ්ටිය
ක්ෂයවන්නේ සතර වරම් බල අතුරින් ප්රබල හෝ දුබල
න්යෂ්ටික බලය ක්රියාත්මක වන නිසා යැයි අපට කිව
හැකිය. ඒ අනුව ආංශු භෞතික විද්යාවේදී බලයන් යනු
විවිධ ආකාරයේ ඵලයන් ජනිත කරන ප්රපංචයකි.
මෑතදී මහත් ආන්දොලනයට ලක් වූ අංශු වර්ගයක්
වන හිග්ස් (Higgs)බොසොන් වර්ගය හැරෙන විට සතර
වරම් බලයන් හා සම්බන්ධ එක් එක් බොසොන්ස් අංශු
වර්ග ගැන අපි සෑහෙන කලක සිට දැන සිටියෙමු. ඒ
බොසොන්ස් අතරින් ග්රැවිටි හෙවත් ගුරුත්වාකර්ෂණය
හා සම්බන්ධ අංශු හඳුන්වන්නේ ‘ග්රැවිටොන් (graviton) යන නමිනි. ඇත්ත වශයෙන්ම කිවහොත් තවමත්
අපට ග්රැවිටෝන් අංශු තනි තනිව නිරීක්ෂණය කිරීමට
හැකි වී නැහැ. අප කවුරුත් අහසේ පා නොවෙන නිසා
ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අපට එදිනෙදා දැනෙන නමුත්,
මෙතෙක් කිසිවෙකු විසින් වත් ග්රැවිටෝන් නිරීක්ෂණය
කර බලා නැති නිසා ක්වොන්ටම් යාන්ත්රණයේ පිළිගත්
මොඩලය (Standard Model) ගැන කතා කරන
විට අප ඊට ග්රැවිටොන් අඩංගු කරන්නේ නැහැ.
ගුරුත්වාකර්ෂණය යනු බලයක් නිසාත් ක්වොන්ටම්
යාන්ත්රණයේ සහ සාපේක්ෂතාවාදයේ මූලික නියාම
වලින් ගුරුත්වාකර්ෂණය සම්බන්ධ අංශූ තිබිය
යුතුය යන්න නියතවම තහවුරු කර තිබෙන නිසාත්
එකී අංශු අපට හුදෙකලා කොට නිරීක්ෂණය කළ
නොහැකි වුවද ඒ අංශූ හැඳින්වීම සඳහා ග්රැවිටෝන්
යන වචනය අපි යොදන්නෙමු. ගුරුත්වාකර්ෂණය
අනෙකුත් අංශූ වලට බලයක් ලෙස බලපාන ආකාරය
ඉතා සරලය. එනම් හැම අංශුවක්ම අල්ප වශයෙන්
හෝ අනෙක් හැම අංශුවක් හා ආකර්ෂණය කිරීමයි
ඒ බලයේ ස්වාභාවය. විද්යුත්චුම්බක බලයද තවත්
එවැනිම ආකාරයක බලයකි. 1800 ගනන් වලදීම
විද්යුතය සහ චුම්බකත්වය යනු එකම ආකාරයක
බලයක නිර්මිත හෙවත් මාදිලි (versions) දෙකක්
බව විද්යාඥයෝ දත්හ. විද්යුත්චුම්බක බලය හා
සම්බන්ධ අංශු හැඳින්වෙන්නේ පෝටෝන්ස් (Photons) යන නමිනි. පෝටෝන්ස් අපට නිරන්තරයෙන්ම
නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. විද්යුත්චුම්බකත්වය සමග
අනතර්ක්රියා කරන අංශූ ආරෝපිත අංශූ වශයෙනුත්
එසේ අන්තර්ක්රියා නොකරන අංශු නියුට්රල් අංශු
යනුවෙනුත් හැඳින්වේ. මෙහිදී මතක තබාගත යුතු
කරුණ නම් විද්යුත් ආරෝපණ ධන මෙන්ම ඍණ වර්ග
යෙන්ද ඇති විය හැකි බවයි. මෙහිදී ධන හා ධන (හෝ
ඍණ හා ඍණ) වැනි සමාන වර්ග වල ආරෝපණයක්
ඇති අංශු එකි නෙකින් විකර්ෂණය වන විට ධන හා
ඍණ වැනි ප්රතිවිරුද්ධ වර්ග වල ආරොපණයක් ඇති
අංශූ එකිනෙක ආකර්ෂණය වෙයි. මෙසේ ආරෝපණ
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වලට විකර්ෂණය වීමට ඇති හැකියාව විශ්වයේ
ක්රියාකාරීත්වයට අතිශයින්ම වැදගත්ය. කිසියම්
අයුරකින් ආරෝපණ වල ආකර්ෂණයවීම පමණක්
විශවය පුරාම විද්යුත්ච්ම්බකත්වයේ පොදු ස්වාභාවය
වීනම් විශ්වයේ ඇති සෑම අංශූවක්ම අනෙක් සෑම
අංශුවකටම ආකර්ෂණය වීමට ඉඩ තිබුනි. එසේ වී නම් ඒ
අනුව සිදුවන්නේ විශ්වයේ ඇති සෑම ද්රව්යක්ම දැවැන්ත
කලු කුහරයක් තුළට කඩා වැටීමයි. වාසනාවකට
ආකර්ෂණය මෙන්ම විද්යුත්චුම්බක විකර්ෂණයද
තිබෙන නිසා විශ්වය ඊට වඩා විසිතුරු වී තිබේ.

න්යෂ්ථික බල
යට සඳහන් කළ සිව් මහා බලයන් අතරින් ඉතිරි
බල දෙක වන්නේ දුබල හා ප්රබල න්යෂ්ථික බලයි.
ගුරුත්වාකර්ෂණය සහ විද්යුත්චුම්බකත්වය මෙන්
නොව ඒ බල දෙකේ බලපෑම විහිදෙන්නේ පරමාණුවක
න්යෂ්ටියේ ප්රමාණයට අනුකූලව ඉතා කෙටි දුර
ප්රමාණයකට පමණි. පරමාණුවක ඇති ප්රෝටොන්
සහ න්යුට්රෝන් සැදී ඇත්තේ ක්වාරක්ස් වලිනුයි. ඒ
ක්වාර්ක්ස් ප්රෝටොන් සහ න්යුට්රෝන් තුළ එක්ව තබා
ගන්නේ ප්රබල න්යෂ්ථික බලය යනුවෙන් හැඳින්වෙන
බලයෙනි. එම බලයට අයත් අංශු හැඳින්වෙන්නේ ග්ලූඔන්ස්
(gluons) යන පියකරු නමෙනි. ප්රබල න්යෂ්ටික
බලය ශක්තිමත් බලයක් නමුත් එය පරමාණුවේ
ප්රෝටෝන් සහ නි්යුට්රෝන් තුළ ඇති ක්වාර්ක්ස්
සමග මිස පරමාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්රෝන කෙරෙහි
බලපෑමක් දක්වන්නේ නැත. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය හා
විද්යුත්චුම්බක බලය හා පිළිවෙලින් සම්බන්ධ ගැවිටෝන්
සහ පෝටොන් මෙන්ම ග්ලූඔන්ස් ද ස්කන්ධයකින් තොරය.
ස්කන්ධයකින් තොර අංශූ ඔස්සේ කිසියම් බලයක්
සංසරණයවන්නේ නම් එම බලය ඉතා විශාල පරාසයක
පැතිරිය හැකියැයි අපට සිතුනද මේ කියන ප්රබල
න්යෂ්ථික බලයේ පැතිරීමේ සීමාව අතිශයින් කෙටිය.
ඬේවිඞ් ග්රොස්, ඬේවිඞ් පොලිට්සර් සහ ප්රැන්ක්
විල්සෙක් යන විද්යාඥයන් විසින් 1973දී පෙන්වා දුනු
පරිදි මේ ප්රබල න්යෂ්ටික බලයට විශ්මය දනවන
ගති ලක්ෂණ තිබේ. ඉන් එක් ලක්ෂණයක් වන්නේ
ක්වාර්ක්ස් දෙකක් එකිනෙකින් ඈත්වන තරමට ඒවා
අතර ඇති අනෝන්ය ආකර්ෂණයද වැඩි වෙයි. ඒ නිසා
ක්වාර්ක්ස් දෙකක් එකිනෙකින් ඈත් කිරීමට තව තවත්
ශක්තිය අවශ්යවේ. එසේ ශක්තිය වැඩිකරන විට
ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවන්නේ තව තවත් ක්වාර්ක්ස්
ජනිත වීමයි. ( රබර් පටියක් දෙකොන ක්වාර්ක්ස්
දෙකක් වශයෙන් සැලැකුවහොත් ඔබට රබර් පටියේ

දෙකොනෙන් දෙපසට ඇදිය හැකි නමුත් එකකොනකින්
පමනක් ඇදීමෙන් ක්වාරක්ස් දෙක නියෝජනය කරන
දෙකොනම එක් කළ නොහැකිය. ඒ වෙනුවට සිදුවන්නේ
රබර් පටිය කැඞී අලුත් දෙකොනක් ඇති තවත් රබර්
පටියක් බිහිවීමයි.) කෙසේ වුවද තනි ක්වාරක්ස් එකක්
නිදැල්ලේ සිටිනු ඔබට දැකිය නොහැකිය. ඇත්තටම
ඒවා ඇත්තේ වඩා බර සංයුක්ත අංශුවක ඇතුළට
සීමාවීය. ක්වාරක්ස් සහ ග්ලූඔන් වලින් යුක්ත මෙවැනි
සංයුක්ත අංශු හැ`දින්වෙන්නේ හාඩන්ස් (hardons)
යන නමිනි. LHC හෙවත් මහත් හාඩන් සංඝට්ටකය
(Large Hardon Collieder) යන නාමයේ මැද
කොටසින් කියන්නේ මෙකී සංයුක්ත හාඩන් අංශුයි.
ප්රබල න්යෂ්ටික බලයේ මේ අපූරු ස්වරූපය සොයා
ගැනීම නිසා ග්රොස්” පොලිට්සර් සහ විල්සෙක් යන
විද්යාඥයන් තිදෙනාට 2004දී භෞතික විද්යාව පිලිබඳ
නොබෙල් ත්යාගය හිමිවුනා.

මෙකී දුබල න්යෂ්ටික බලයේ වාහක වශයෙන්
එකිනෙකට වෙනස් බොසොන්ස් වර්ග තුනක්
ක්රියා කරති. මෙයින් එකක් Z බොසොන් යනුවෙන්
හැඳින්වෙන අතර එය විද්යුත් ආරොපණය අතින්
උදාසීන බොසොන් වර්ගයකි. අනෙකූත් බොසොන්
වර්ග දෙකම හැඳදින්වෙන්නේ W බොසොන්ස් යන
නමින් වුවද ඒවාද එකිනෙකින් වෙනස්ය. ඉන්
එකක් ධන විද්යුත් ආරෝපණයක් සහිත වන අතර
අනෙකට ඇත්තේ ඍණ විද්යුත් ආරොපණයකි.
මූලික අංශු වල සාමාන්ය ප්රමාණය හා සසඳා බැලූ
විට සහ W බොසොන්ස් යන දෙවර්ගයම විසල්යැයි
කිව හැක. (උදාහරණයක් වශයෙන් සර්කොනියම්
නමැති මූලද්රව්යයේ පරමාණුවක් තරමටම ඒවා
විශාලය.) ඒ අනුව ඒවා නිපදවීම තරමක් අසීරු
වෙන අතර ඉක්මනින්ම ක්ෂයවීමටද ලක්වෙති.
මේ සියලූ ගති ලක්ෂණ දුබල න්යෂ්ටික බලය
දුබල බලයක් වශයෙන්ම පැවැතීමට හේතු වෙයි.

ජිනීවා හි පිහිටි මහත් හාඩන් සංඝට්ටකය Large Hardon
Collieder

එදිනෙදා භාවිතයේදී බලය යන්න අප විවිධ දේවල්
සඳහා යොදන්නෙමු. යමක ලිස්සා යන විට ඒ මත බලයක්
වශයෙන් ඝර්ෂණය යෙදෙන බව අපි පවසන්නෙමු. ඔබ
බිත්තියක වැදුනොත් බල ඝට්ටනයක් සිදුවෙන බව
අපි කියන්නෙමු. පිහාටුවක් බිමට පතිත වීමේදී වාතය
නිසා ඇති වන ප්රතිරෝධය අප හඳුන්වන්නේ බලයක්
වශයෙනි. මේ කිසිදු බලයක් අප මෙතෙක් විස්තර
කළ සතරවරම් බලවලට අයත් නොවෙන බව ඔබට
පෙනෙන්නට ඇත. එමෙන්ම ඒවා සහ බොසොන්ස් අතර
සම්බන්ධයක්ද නැත. මූලික ආංශුක භෞතික විද්යාවේ
සහ එදිටනදා ජීවිතයේ ව්යවහාරික යෙදුම්වල ඇති
වෙනස එයයි. මොටර් රියක ඇක්සලරේටරය පෑගූ
විට ඇතිවන ත්වරණයේ සිට ලෙහෙනකු දුටු විට
හඹායන්නට තැත් කරන බල්ලෙකූගේ දම්වැල අල්ලා
රඳවා ගැනීමට යොදන බලය දක්වා අප එදිනෙදා
ජීවිතයේදී අත්දකින සාර්ව බලයන්ම අවසාන වශයෙන්
උද්ගත වන්නේ මෙතෙක් අප විස්තර කළ සතර වරම්
බල වල අතුරු පලයක් ලෙසයි. ඇත්ත වශයෙන්ම
බැලූවොත් සියල්ල පහලට අදින ගුරුත්වාකර්ෂණ
බලය හැරෙන විට එදිනෙදා අප අත්දකින අනෙකුත්
සර්ව බල වනාහී විද්යුත්චුම්බක බලය සහ පරමාණු
අතර ඇතිවන අන්තර්ක්රියාවල ප්රකාශයන්ය.
නවීන විද්යාවේ විචක්ෂණ ස්වාභාවය නිසා අප අවට
ලෝකයේ ඇති ඒ අපූරු විවිධත්වය මෙසේ සතර වරම්
බල වැනි සරල ප්රපංච කිහිපයකට ලඝු කල හැකියි.

ඊළඟ බලවිශේෂය හැඳින්වෙන්නේ දුබල න්යෂ්ටික
බලය යන නමින්. එහි ස්වභාවය ඊට දි ඇති නමට
මැනවින් ගැලපෙයි. පෘථිවිය මත අපේ ආසන්න වට
පිටාවට එම බලය තදින් බල නොපාන මුත් මිහිමත
ජීවිතයේ පැවැත්මට දුබල න්යෂ්ටික බලය වැදගත්
මෙහෙවරක් ඉටු කරයි. මන්ද ඒ බලය නිසායි සූර්යයා
බැබලෙන්නේ. සූර්යය ශක්තිය ජනිත වෙන්නේ
ප්රෝටෝන්ස් හීලියම් බවට අනුවර්තනය වීම නිසයි.
එසේ අනුවර්තනය වීම පිණිස පෝටෝන වලින් ඇතැම්
ඒවා න්යුට්රෝන බවට පත්විය යුතුය. එය ඉටු වෙන්නේ
දුබල න්යෂ්ටික බලය හේතුකොට ගෙනයි. කෙසේ
වෙතත් ඔබ න්යෂ්ටික භෞතික විද්යාඥයෙක් හෝ
අංශුක භෞතික විදයාඥයෙක් නොවන්නේ නම් පොළොව
මත දී දුබල න්යෂ්ටික බලය ක්රියාත්මක වන ආකාරය
නිරීක්ෂණය කිරීමට ඔබට ඇති අවස්ථා ඉතා විරලයි.
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ගැනීම පහසුය. තාරකාව නිසා කඩාදාසියේ ඇතිවන
වක්රවීමෙන් තාරකාව අවට පිහිටි ග්රහ වස්තු තාරකාව
වටා කැරකෙමින් අර වක්රවීම ඔස්සේ ගමන් කරයි.

සාධාරණ සාපේක්ෂතාවය
පිළිබඳ නියමය

මොකක්ද මේ
අයින්ස්ටයින්ගේ
සාධාරණ
සාපේක්ෂතාවය?
1915දී ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් ඉදිරිපත් කළ
ගුරුත්වාකර්ෂෙණය පිළිබඳ නියාමය හඳුන්වන්නේ
සාධාරණ සාපේක්ෂතාවය යන නමිනි. අයින්ස්ටයින්
ගුරුත්වාකර්ෂණය තේරුම් කළේ වක්ර අවකාශයක
ඇතිවන ජ්යාමිතික සංසිද්ධියක් වශයෙනි. ඔහු
විස්තර කළ පරිදි ග්රහලෝක වැනි දැවැන්ත
ස්කන්ධයක් සහිත වස්තු ගමන් කරන්නේ ස්කන්ධය
හේතුකොට ඇතිවන විකෘතියක් වන අවකාශ කාලය
වක්රවීමට කෙරෙන ප්රතිචාරයක් වශයෙනි. වෙනත්
අන්දමකින් කිව හොත් දැවැන්ත ස්කන්ධයක් ඇති
පදාර්ථයක් තමන් වක්රවිය යුත්තේ කෙසේදැයි
අවකාශයට පෙන්වා දෙයි. ඒ අනුව වක්රවූ අවකාශය
එකී පදාර්ථය ගමන් කල යුතු අන්දම පෙන්වා දෙයි.
මේ සංසිද්ධිය දිග පළල උස යන ත්රිමානයන්ගෙන්ම
යුතු අවකාශයක් ගැන සිතාගෙන තේරුම් ගැනීම
අපහසු වුනත් අවකාශය දිග පලල පමණක් ඇති
කඩදාසියක්යැයි සිතා තාරකාවක් ඒ කඩදාසිය මත
තැබුවොත් තාරකාවේ ස්කන්ධයෙන් කඩදාසිය මත
ඇති කරන වක්ර තෙරපුමක් ගැන සිතුවොත් වටහා

20

අයින්ස්ටයින්ගේ සාධාරණ සාපේක්ෂතාවය පිළිබඳ
මේ නියාමයෙන් පුරෝකථනය කල හැකි ඇතැම්
සංසිද්ධින් නිවිටන්ගේ ගුරුත්වාකර්ෂණ නියාමයේ
පුරෝකථනයන්ට වඩා වෙනස් වීය. උදාහරණයක්
වශයෙන් සූර්යාගේ පසුබිමින් ඇති තාරකාවක සිට අප
කරා එන ආලෝක කදම්බ සූර්යාගේ ගරුත්වාකර්ෂණය
නිසා වක්ර වෙන බව නියාම දෙකෙන්ම පැවසේ. (සූර්ය
ග්රහණ අවස්ථාවක හිරු එළිය මුලුමනින්ම අවහිර වූ
විට තාරකා එළිය මෙසේ වක්වන හැටි පරීක්ෂා කළ
හැකිය.) එහෙත් අයින්ස්ටයින්ගේ නියාමයට අනුව
මේ වක්රවීම නිවිටන්ගේ නියාමයෙන් පවසනවාට
වඩා දෙගුණයකින් පමණ වැඩිය. සූර්යග්රහණ දින
වල ලෝකයේ විවිධ තැන්වල සිට ගැන බලා ඇති
මිනුම් වලට වලින් තහවුරු කරගෙන ඇති පරිදි මේ
සම්බන්ධයෙන් අයින්ස්ටයින් ගේ පුරෝකථන නිවැරදි බව
හෙළිවී තිබේ. මෙතෙක් කළ අනිකුත් විවිධ පර්යේෂණ
වලින්ද අයින්ටයින්ගේ සාධාරණ සාපේක්ෂතාවය
පිළිබඳ නියාමය නිවැරදි බව තහවුරු වී ඇත.

ක්වොන්ටම්
ලෝකය

ක්වොන්ටම් යන වචනය බොහෝ විට අප
අසා ඇත්තේ ඇතැම් ජනමාධ්ය කරුවන් අතින්
භාවිතාවෙන ‘ක්වොන්ටම් පිම්මක්‘ වැනි යෙදුම්
නිසයි. එහෙත් ජනමාධ්ය කරුවන් බොහෝවිට
එවැනි
යෙදුම්
භාව්තා
කරන්නේ
භෞතික
විද්යාවේදී ඒවා යොදාගන්නා අර්ථයෙන්ම නොවෙයි.
ක්වොන්ටම්
ලෝකයේදී
විස්තර
කරන්නේ
උපපරමාණුක මට්ටමෙ සිදුවන දේවල් බැවින් මේ ලිපිය
කියවීමට පෙර ‘පරමාණුවක හැටි’ යන මැයෙන් මේ
සඟරාෙව් පළ වී ඇති ලිපිය කියවීම ප්රයෝජනවත්ය.
බොහෝ විද්යාඥයන් සිය එදිනෙදා කටයුතු සඳහා
ක්වොන්ටම් යාන්ත්රණය උපයෝගී කරගන්නේ
නැහැ. එය උපයෝගි කරගන්නා අය පවා ක්වොන්ටම්
යාන්ත්රණය සලකන්නේ හුදෙක් උපපරාමාණුක
ව්යුහය අවබෝධකර ගැනීම සඳහා ඇති ගණිතමය
විධික්රමයක් ලෙසටයි. එහිදී විශවයේ හැසිරීම
පිලිබඳ අපේ සාමාන්ය දැනුම සමග එම ගණිතමය
විධික්රමය ගැලපෙන්නේද නැද්ද යන්න ගැන
ඔවුන් එතරම් සැලැකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ.

වැදගත් කරුණු දෙකක් තියෙනවා. (1) කොයිතරම්
අද්භූත විජ්ජුම්බරයක් ලෙස පෙණුනත් ක්වොන්ටම්
යාන්ත්රණය යනු ඇත්තටම වැඩ කරන දෙයක්.
අමෙරිකාවේ දල ජාතික ආදායමෙන් තුනෙන් එකක්
පදනම් වී ඇත්තේ අවසානයේදී ක්වොන්ටම් යාන්ත්රණය
යොදා ගැනීමෙන් ඉටුවන කටයුතු නිසයි. (2) ක්වොන්ටම්
ලෝකයේ කටයුතු සිදුවෙන්නේ ශ්රාස්ත්රීය භෞතික
විද්යාවේ එන නිව්ටන්ගේ නියාම අනුව ක්රියාකරන
අපට හුරුපුරුදු අප ජීවත්වෙන නිව්ටෝනියානු ලෝකයේ
කටයුතු සිදුවන ආකාරයටම නොවෙයි. ඇතැම් විට
අපේ මිනිස් මොළය සැදි ඇත්තේ ක්වොන්ටම් ලෝකය
වැනි අතිශයින් ම ක්ෂුද්ර වූ ලෝකයක ඇති හැසිරීම්
වහා අවබෝධ කරගැනීම සඳහා නොවෙන්නට පුළුවන්.
ඒ කෙසේ වෙතත් විද්යාත්මක සාක්ෂරතාවය
ඇති තැනැත්තෙක් වශයෙන් ක්වොන්ටම් ලෝකය
ගැන හොඳින් මතක තබා ගත් යුතු මූලික සරල
කරුණු දෙකක් තියෙනවා. ඉන් එකක් නම් අංශු,
ශක්තිය, ඉලෙක්ට්රෝනවල බමණ අනුපාතය ආදී
ක්වොන්ටම් ලෝකයේදී සිදුවන සියල්ලම ඇති වෙන්නේ
වෙන් වෙන් ක්වොන්ටම් ඒකක වශයෙන් බවයි.

කෙසේ වෙතත් ක්වොන්ටම් යාන්ත්රණය ගැන
විමසන විට ඔබ විසින් මතක තබා ගත යුතු ඉතා
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අනෙක් කාරණය සාමාන්ය ලෝකයේ මෙන් නොව
මිනුමට භාජනය වන දෑ වෙනස් කිරීමකින් තොරව
ඔබට ක්වොන්ටම් ලෝකයේ ඇති කිසි දෙයක් මිනිය
නොහැකි බවයි. වෙනත් අයුරකින් කියනවානම්
ක්වොන්ටම් ලෝකයේදී අංශුවක් වැනි යමක් පිහිටි
ස්ථානය හා එහි ප්රවේගය මැනීමට තැත් කරන හැම
විටකම අඩුම වශයෙන් ඉන් එකක් හෝ නිශ්චිතව මිනිය
නොහැකි ලෙස වෙනස් වන බවයි ඉන් අදහස් කරන්නේ.
මේ මූලික කරුණු දෙක අනුවයි ක්වොන්ටම්
ලෝකයේ පරමාණු, පරමාණු තුළ ඇති දේවල්
සහ ඒ දේවල් තුළ ඇති දේවල්ද හැසිරෙන්නේ.

අතිශයින්ම කුඩා වූ ලෝකය
ක්වොන්ටම්
යාන්ත්රණය
යනු
පරමාණුවක
සහ පරමාණුවක් තුළ අන්තර්ගත වී ඇති දේවල
හැසිරීම අධ්යනය කිරීම සඳහා කැපවූ විද්යාවයි.
ක්වොන්ටම් යන ලතින් වචනයෙන් අතිශයින්
කුඩා කැටිය හෝ පොදිය වැනි ප්රමාණය හඟවන
තේරුම්ක් ගෙන දෙනවා. යාන්ත්රණය යනු කලකට
පෙර ශ්රාස්ත්රීය භෞතික විද්යාවේ චලිතය යන්න
හඳුන්වාදීමට භාවිතා වූ යෙදීමක්. එ අනුව ක්වොන්ටම්
යාන්ත්රණය යන්නෙන් හැඳින්වෙන්නේ අතිශයින්ම
කුඩා කැටි වල චලිතය’යි යනුවෙන් ද කිව හැකියි.
පරමාණුවක් තුළ ඇති ඉලෙක්ට්රෝනයක් වැනි
අංශුවක් සෑම විටම ඇති විය යුත්තේ ක්වොන්ටීකරණයට
ලක් වූ අන්දමකිනුයි. එහි අදහස ඉලෙක්ට්රෝන
එකක්, දෙකක් හෝ තුනක් හෝ වශයෙන් පරිපූර්ණව
පැවැතිය යුතු බවයි. එසේ නැතුව ඉලෙක්ට්රෝනවලට
1.5ක් හෝ 2.7 ක් හෝ වශයෙන් පැවැතිය නොහැකියි.
සාමාන්යයෙන් නොකඩවා ගලා එන දෙයක් වශයෙන්
අප සලකන ආලෝකය පවා පවතින්නේ මේ අන්දමට
ක්වොන්ටම් කැටි වශයෙන්යැ’යි යන්න අපට වහා
වැටහෙන කරුණක් නොවෙයි. එහෙත් පෝටෝන් (photon) යන නමින් හැඳින්වෙන ක්වොන්ටම් කැටි ලෙසටයි
අප දකින ආලෝකයත් ඇති වෙන්නේ. ඊටත් වඩා හිතින්
හිතා ගැනීමට අසීරු දෙයක් තමයි ශක්තිය ක්වොන්ටම්
කැටි වශයෙන් ඇති වන බව සහ ඉකේට්රොනවල
සීඝ්ර භ්රමණය පවා ක්වොන්ටම් කැටි වශයෙන්
ඇතිවන දෙයක් බව. ක්වොන්ටම් ලෝකයේ ඇති හැම
දෙයක්ම පවතින්නේ මෙසේ ක්වොන්ටීකරණයට ලක්
වෙලායි. ඒවායේ ඒ ක්වොන්ටීකරණය අඩු හෝ වැඩි
වන්නේ වෙන් වෙන් පරිපූර්ණ අගයන්ගෙන් පමණයි.
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ක්වොන්ටාවක් හැසිරෙන ආකාරය බැලූ බැල්මටම
බෙහෙෙවින් ගැටළු සහිත දෙයක්. ඉලෙක්ට්රෝනයක්
වැනි ක්ෂුද්ර අංශුවක් වුවද අතිශයින් කුඩා බිලියඞ්
බෝල හැසිරෙන ආකාරයකට සමානව හැසිරිය
යුතු
බවයි
සාමාන්යයෙන්
අපට
සිතෙන්නේ.
වෙනත් අන්දමකින් කිව හොත් සාමාන්යයෙන් අප
බලාපොරොත්තුවන්නේ විශ්වයේ ඇති අතිශයින් ක්ෂුද්ර
දේවල් පවා අප දිනපතා අත්දකින දේවලට අඩු වැඩි
වශයෙන් සමානවන ආකාරයට හැසිරිය යුතු බවයි.
එහෙත් බලාපොරොත්තුවත් යථාර්තයත් යන දෙකම
එකක් නොවේ. ක්වොන්ටම් ලෝකය පහසුවෙන් තේරුම්
ගැනීමට අපට හැකිවිය යුතු යැ’යි හැඟුනත් ඇත්ත නම්
එය එසේ නොවන බවයි. එහෙත් ඒ නිසා ස්වභාධර්මය
යනු අද්භූත අපභ්රංසයක් යැයි නොකිව යුතුයි. එයින්
අදහස් වන්නේ ස්වාභාධර්මයේ ඇතිදේවල් අතරින්
අපට වටහා ගැනීමට හැකි ලෙස පෙනෙන බිලියඞ්
බෝල වල සාමාන්ය හැසිරීම මෙන් නොව අතිශයින්
කුඩා පරමාණුවක් තුළ ඇති දෑ හැසිරෙන්නේ එලෙස
සාමාන්යයෙන් අපට හුරුපුරුදු අන්දමින් නොවෙන බවයි.

අනිශ්චය මූලධර්මය
ක්වොන්ටම් ලෝකයේ ඇති අමුතු ස්වාභාවයට
හොඳම සාක්කියක් වශයෙන් අනිශ්චය මූලධර්මය (the
uncertainty principle)
ක්රියාකරන ආකාරය
සැලකිය හැකියි. බොහෝවිට හයිසෙන්බර්ග්ගේ අනිශ්චය
මූලධර්මය වශයෙන් හැඳින්වෙන එය අණාවරණය
කරගනු ලැබුවේ ජර්මානු භෞතික විද්යාඥයෙකු වූ වර්නර්
හයිසන්බරග් (1901-1976) විසිනුයි. මේ මූලධර්මය
තේරුම් ගැනීමට ඇති එක් පහසු ක්රමයක් නම් යමක්
‘‘දකිනවා’’ යන්නෙන් ඇත්තටම අදහස් වෙන්නේ කුමක්
දැයි පළමුවෙන්ම සිතා බැලීමයි. උදාහරණයක් වශයෙන්
ගත්තොත් ඔබට මේ පොතේ ඇති වචන දැකීමට නම්
සූර්යයා හෝ පහණක් වැනි කිසියම් ප්රභවයකින්
නිකුත්ව එන ආලෝකයක් තිබිය යුතුයි. එසේ කිසියම්
ප්රභවයකින් එන ආලෝකය පොත මතට පතිත වී
පරාවර්තනය වීමෙන් ඔබේ ඇසට ළඟා වෙනවා. ඒ
එන ආලෝක කදම්බ ඇසෙහි ඇති රෙටිනාව මත පතිත
වීමෙන් ඇතිවන සංකිර්ණ රසායනික ප්රතික්රියා
නිසා ආලෝක ශක්තිය ඔබ දකින පොතෙහි අනුරූපයට
අනුව මොළයට යැවෙන සංඥා බවට පෙරළෙනවා.
එසේ කිසියම් ප්රභවයකින් එන ආලෝකය පොතට
පතිත වන විට සිදුවන දෑ ගැන මොහොතක් සිතන්න.
ආලෝකය ගෙන එන පෝටොන අංශු තත්පරයක්
තත්පරයක් පාසා ආලෝකයේ වේගයෙන් පොත මත

වැදුනද ඒ නිසා පොත ඇඹරෙන හෝ නලියන බවක්
අප දකින්නේ නැහැ. සාමාන්ය නිව්ටෝනියානු භෞතික
විද්යාවට අනුව ආලෝකය සහ පොත අතර ඇති
සම්බන්ධතාවය අප මනින්නේ එවැනි නිශ්චය තත්වයක්
යටතේයි. ඒ අනුව මෙහිදී පොතේ සිට පරාවර්තණය වන
ආලෝකය මනින කටයුත්තකදී ඒ මැනීම නිසා මිනුමට
ලක්වන වස්තුවට එනම් පොතට කිසිදු වෙනසක් ඇති
වෙන බවක් අප අදහන්නේ නැහැ. පොත චලනයට ලක්
කිරීමට අවශ්යවන ශක්ති ප්රමාණය සැලකූ විට පොත
මත පතිත වන ඉතා අල්ප වූ ආලෝක ශක්තිය කිසිසේත්ම
ඒ සඳහා ප්රමාණවත් නැහැ. තවත් අන්දමකට පැහැදිලි
කළොත් පිත්තක වැදී එක් පැත්තකට වීසිවී යන ක්රිකට්
පන්දුවක් ඡායාරූප ශිලපියෙකුගේ ෆ්ලෑෂ් ආලෝකය
නිසා වෙනත් පැත්තකට යැවෙන්නේ නැහැ. එමෙන්ම
අඳුරු සාලයක ඇති ගෘහභාණ්ඩ විදුලි ආලෝක ස්විචය
දමන හැම විටකදීම ඇඹරෙන්නේ හෝ නලියන්නේ නැහැ.

වී යැයිද සිතමු. ඔබට ඒ උමග ඇතුළට එළියක් යවා
බැලීමට කිසිදු ක්රමයක් නැති බවත් උමගේ වාහනයක්
ඇත්ද නැත්ද යන්න දැන ගැනීමට හැකි එකම ක්රමය
තවත් වාහනයක් උමං මග ඔස්සේ යවා වාහන දෙක
ගැටෙන හඬ අසා සිටීමෙන් පමණක් බවත් සිතමු.

එහෙත් මේ සාමාන්ය සාධාරණ නිව්ටෝනියානු
ස්වාභාවය පරමාණුවක් වැනි අතිශයින් ක්ෂුද්ර වූ
ලෝකයක් සඳහා ආදේශ කළ හැකිද? මේ පොත
‘‘දකින’’ ආකාරයටම ඔබට ඉලෙක්ට්රෝනයක්
වැනි
ක්ෂුද්ර
අංශුවක්
‘‘දැකිය’’
හැකිද?

ඔබ යැවූ වාහනය අඳුරු උමගේ ඇති වාහනය හා
ගැටෙන හඬ ඇසුණු විට නිශ්චිතවම එම වාහනය එහි
ඇති බව ඔබට කිව හැකියි. එහෙත් එම ආකාරයට
වාහන ඝට්ටනය කොට ‘‘මිනුම’’ ගැනීමේදී උමගේ තිබු
එම වාහනයට තව දුරටත් කලින් පැවැති ආකාරයටම
පැවැතිය නොහැකියි. මෙහිදී වාහනයක් යොදා මුල්
වාහනය හා ගැටීමට සැලැස්වීමම නැතහොත් ‘‘මිනුම’’
ගැනීමේ කටයුත්තම මුල් වාහනය අනිශ්චය ලෙස
වෙනසකට ලක් කරයි. තවත් මිනුමක් ගැනීම සඳහා
ඔබ මෙවර වෙනත් වාහනයක් උමගට යැව්වොත්
ඔබට එවර මනින්නට සිදුවන්නේ මුල් අවස්ථාවටත්
වඩා වෙනස් වු අවස්ථාවකට පත්ව ඇති වාහනයක්.

මේ ප්රශ්න දෙක ගැන මොහොතක් සිතා බැලූවොත්
පොත සහ ඉලෙක්ට්රෝනය ඔබ ‘‘දකින’’ ආකාර දෙක
අතර මූලික වෙනසක් ඇති බව ඔබට වැටහේවි. ඔබ
පොතක් දකින්නේ එයින් පරාවර්තනය වී එන ආලෝකය
නිසායි. එහෙත් පොතට සැලකිය යුතු බලපෑමක්
ඇතිකිරීමට තරම් ප්රමාණවත් ශක්තියක් ඒ ආලෝකයට
නැහැ. එහෙත් අනෙක් අතට ඔබ ඉලෙක්ට්රෝනයක්
දකින්නේ එය මතට තවත් ඉලෙක්ට්රොනයක් (හෝ ඒ
හා සමකළ හැකි ක්වොන්ටම් කැටියක් හෝ) යැවීමෙන්.
මෙහිදී විමසීමට ලක්වෙන වස්තුව වූ ඉලෙක්ට්රෝනයත්
විමසුම සඳහා උපයෝගී කරගන්නා ඉලෙක්ට්රෝනයත්
සියලු අතින්ම එක හා සමානයි. ඒ නිසා ඉලෙක්ට්රෝන
දෙක අතර ඇති වන අන්තර් ක්රියාවේදී විමසීමට
ලක් වන ඉලෙක්ට්රෝනයට වෙනසකට භාජනය
නොවී සිටීමට කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. එක්තරා
ආකාරයකට එය බිලියඞ් බෝලයක් දැක ගැනීමට
හැකිවන්නේ තවත් බිලියඞ් බෝලයකින් මුල් බිලියඞ්
බෝලයට ගැසූවිට පමණක් වැනි හා සමාන වැඩක්.
ක්වොන්ටම් ලෝකයේ මිනුම් ගැන පැහැදිලි
අවබෝධයක් ලබා දෙන උදාහරණයක් ගැන දැන් අපි
විමසා බලමු. කන්දක් හරහා කැපූ ඉතා දිගු අඳුරු උමං
මගක් ඇතැයි මොහොතකට සිතමු. එම උමග තුළ
වාහනයක් නතර වී ඇත් දැයි බැලීමට ඔබට අවශ්ය

ඒ හා සමානව ඉලෙක්ට්රෝනයක් මැනීමට මෙවැනි
කඩාකප්පල්කාරී අන්තර්ක්රියාවක් උපයෝගී කර
ගැනීම යනු එසේ මනින, මනින හැම විටකදීම එකී
ඉලෙක්ට්රෝනය (හෝ වෙනයම් ක්වොන්ටම් අංශුවක්
හෝ) වෙනස් විය යුතු බවයි. හයිසෙන්බර්ග් විසින්
හඳුන්වාදෙන ලද අනිශ්චය මූලධර්මයට සහ අවසාන
වශයෙන් ගත් විට ක්වොන්ටම් ලෝකය හා අපට
හුරුපුරුදු ලෝකය අතර ඇති බොහෝ වෙනස්කම්
වලට පාදක වන්නේ මේ සරල කාරණාවයි.
අනිශ්චය මූලධර්යෙන් ප්රකාශ වන්නේ මිනුම ගැනීම
නිසා ඇති වන වෙනස්කම් කරණ කොට ක්වොන්ටම්
අංශුවක් පිළිබඳ සැමදෙයක්ම නිශ්චිතව නියතාර්ථයකින්
නිගමනය කළ නොහැකි බවයි. ඒ අනුව භෞතික වස්තුවක්
විස්තර කිරීමේදී සාමාන්යයෙන් සිදු කරන අන්දමට
වස්තූව ඇති ස්ථානය සමග එය චලනය වෙන ප්රවේගය
ක්වොන්ටම් ලෝකයේදී ඒකාන්තයෙන්ම කිව නොහැකිය.
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මේ අනුව අවිනිශ්චය මූලධර්මය සම්බන්ධයෙන්
වැදගත් වන එක් දෙයක් නම් කුඩා අංශුවක් පිහිටි
ස්ථානය හැකිතරම් දෝෂ අඩුකොට වඩ වඩා නිශ්චිතව
මැනීමට තැත්කරන හැම විටකදීම ඒ සඳහා හිලව්වක්
වශයෙන් එම අංශුව චලනය වන ප්රවේගය වඩ වඩා
අනිශ්චිත වන බවයි. එසේ අංශුවක ඇති එක් ලකෂණයක්
අවබෝධකර ගැනීමට ඔබ දරන වෑයමේ බැරෑරුම්
කමට සරිලන පරිදි එම අංශුවේ අනෙක් ලක්ෂණය
ගැන ඔබට ඇතිවන දුරවබෝධයද වැඩිවෙනවා. ඔබේ
මිනුම් ක්රියාවම ඔබ මිනුමට ලක් කරන වස්තුව
වෙනස් කරලනවා. එබැවින් ඒ වස්තුවේ කිසියම්
දෙයක් ගැන සැම විටකම ඔබට ඇත්තේ අවිනිශ්චියක්.

තරංගාකාර හැසිරීම
වෙනස් කිරීමකින් තොරව ක්වොන්ටම් පද්ධතියක්
මැනිය නොහැකිය යන කාරණය එවැනි අතිශයින් ක්ෂුද්ර
පද්ධති විස්තර කිරීමේ ලා ඉතාවැදගත් කරුණක් ඉස්මතු
කරයි. මේ සඳහා අපි මොහොතකට හිතමු අහස්යානා
වැනි විශාල වස්තුවක්ද හැසිරෙන්නේ ඉලෙක්ට්රෝනයක්
හැසිරෙන ආකාරයට සමාන අන්දමින්ය කියා.

අහස්යානය දැන් ගමන්කරමින් සිටින්නේ ලංකාවේ
සිට උතුරට කිලෝමීටර් 300ක් ඈත අහසේ යයි
සලකා තව පැය දෙකකදී අහස්යානය තිබිය යුතු තැන
නිශ්චය කිරීමට ඔබට අවශ්යයැ’යි සිතන්න. එහෙත්
අවිනිශ්චය මූලධර්මයට අනුව බැලූවිට අහස්යානය
තිබිය යුතු තැනත් එය ගමන්කරන ප්රවේගයත් යන
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දෙකම එකවිට දැන ගැනීමට ඔබට නොහැකියි. ඒ
අනුව කිසියම් අනුමාන සම්මුතියක් අනුව කටයුතු
කිරීමට ඔබට සිදුවේවි. උදාහරණයක් වශයෙන් එවිට
අහස්යානය ඇති ස්ථානය දල වශයෙන් කිලෝමීටර් 50
ක විශ්කම්භයකින් යුත් ප්රදේශයකත් එහි ප්රවේගය
දල වශයෙන් පැයකට කිලෝමීටර 250 කින් මෙපිටත්
විය යුතුයැයි නිගමනය කිරීමට ඔබට සිදුවේවි.
තවත් පැය දෙකට පසු අහස්යානය ඇත්තේ
කොතනකදැ‘යි කිසිවෙකු ඔබෙන් ඇසුවොත් ඔබට
දිය හැකි පිළිතුර වෙන්නේ එය ‘‘යම් යම් සාධක මත
රඳාපවතින්නක්’’ බවයි. එවිට අහස්යානය ගමන්
කරන්නෙ පැයට කිලෝමීටර් 200 කවේගයෙන් නම්
අහස්යානය තිබිය යුත්තේ තවත් කිලෝමීටර 400
ඔබ්බෙන් යැයි කිව හැකියි. එය ගමන් කරන්නෙ පැයට
කිලෝමීටර 250ක වේගයකින් නම් දැන් එය තිබිය
යුත්තේ කලින් තිබුන තැනට වඩා කිලෝමීටර 500ක්
ඈතින් බවද ඔබට කිව හැකියි. එහෙත් අහස්යානය
තම ගමන ආරම්භ කළේ කොතැනක සිටදැයි අප
නිශ්චයටම නොදන්නා බැවින් ඒවන විට එහි පිහිටීම
නිශ්චයටම කිව නොහැකි අවිනිශ්චිතයක් වෙනවා.
මෙවැනි ගැටළු සහිත අවස්ථාවක අහස්යානය
අවසානයට පිහිටි තැන විස්තරකිරීම ඇතැම්විට
සම්භාවිතාවය අනුව සිදු කළ යුතු දෙයක්
විය හැකියි. උදාහරණයක් වශයෙන් ඒ අනුව
අහස්යානය A නමැති ස්ථානයෙ තිබීමට
ඇති හැකියාව 30%ක් බවත් B නමැති
ස්ථානයේ තිබීමට ඇති හැකියාව 20%ක්
බවත් කීමට සිදු වේවි. ඇත්ත වශයෙන්ම
ගතවන කාලය හා අහස්යානයේ ප්රවේගය
අනුව අහස්යානය තිබිය හැකි ස්ථාන රැුසක්
දක්වන සම්භාවිතා ප්රස්ථාරයක් ද ඒ සඳහා
ඔබට ඇඳ පෙන්විය හැකියි. අහස්යානයට
ඇතිවිය හැකි මෙවැනි සම්භාවිතා රැසක
එකතුවක් සම්ප්රදායිකව හඳුන්වන්නේ එම
අහස්යානයේ තරංගාකාර හැසිරීම යනුවෙනුයි.
එහෙත්
අහස්යානයක
තරංගාකාර
හැසිරීම ගැන අප ඒතරම් උනන්දු නොවීමට
හේතුව ක්වොන්ටම් ලෝකයේ මෙන් නොව
සාමාන්යලෝකයේදී ගන්නා මිනුම් කටයුත්ත නිසා
මිනුමට භාජනය වන වස්තුවක ඇති විය හැකි වෙනස
ගණන් නොගත යුතු තරම් වන බැවින් අහස්යානයේ
ස්ථානය සහ ප්රවේගය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවිය හැකි
අවිනිශ්චිතතාවය මුළුමනින්ම නොසලකා හැරිය හැකි
නිසායි. එහෙත් ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්ව ක්වොන්ටම්

ලෝකයේදී හැම මිනුමක් නිසාම මිනුමට ලක්වන
වස්තුව සැලැකිය යුතු වෙනසකට භාජනය වෙයි. එනිසා
ක්වොන්ටම් ලෝකයේ හැම දෙයක්ම විස්තර කළ යුත්තේ
සම්භාවිතාවයන් සහ තරංගාකාර හැසිරීම් මගිනුයි.

තරංගද නැත්නම් අංශුද?
ඉලෙක්ට්රෝනයක් වැනි ක්වොන්ටම් වස්තුවක්
සිතින් මවා ගැනීමට තැත්කිරීමම මහත් ගැට`ථවක්.
අපේ මනසේ තැන්පත්ව ඇති චිත්තරූප සංචිතය අපට
හුරුපුරුදු සාමාන්ය ලෝකයේ පවතින දේවල් සිතින් මවා
ගැනීමට පමණක් සීමා වී ඇති නිසා ඉලෙක්ට්රෝනයක

චිත්තරූපයක් මවා ගැනීම අසීරු දෙයක්. සිතින් සිතා
ගැනීම පිළිබඳ ඇති මේ අසීරුව අන් කවර දෙයකටත්
වඩා ක්වොන්ටම් ලෝකයේ තරංග හා අංශු පිළිබඳ
කෙරෙන සාකච්ඡුාවකදී උග්ර ලෙස බලපානවා.
අපට හුරුපුරුදු සාමාන්ය ලෝකයේදී නම් ශක්තියකට
තරංග හෝ අංශු වශයෙන් හෝ සංක්රමණය විය
හැකියි. මෙය අවබෝධ කරගැනීමට මොහොතකට
බෝල ඇලියක් ඇසුරෙන් කෙරෙන නිදර්ශනයක් විමසා
බලමු. බෝල ඇලියක සාමාන්යයෙන් සිදුවන්නේ ඇලියේ
කෙලවර කෙලින් අතට තබා ඇති පින් යනුවෙන්
හඳුන්වන උස පොරොප්ප වැනි ඉත්තන් පෙළක් අනෙක්
කෙළවරේ සිට යැවෙන දැල්පන්දුවක් තරම් වූ බෝලයක්
මගින් පෙරලා දැමීමයි. එසේ ඉත්තෙක් පෙරළා දැමීමට
නම් ශක්තියක් යොදා ගත යුතුයි. ඉත්තා මත යොදන
ඒ ශක්තිය ලැබෙන්නේ බෝලය යැවීමට ඔබ යොදන
ශක්තියෙන්. එසේ බෝලයක් යවා තනි ඉත්තෙක්
පෙරළා දැමීම මේ නිදර්ශනයේදී අංශුවක් මගින් ශක්තිය
සංක්රමණය වෙනවා හා තරමක් සමාන ක්රීයාවක්.
මෙහිදී බෝලය යනු ඒ අංශුවයි. එසේ බෝල ඇලියේ
අග ඇති ඉත්තෙකු පෙරලීමට හැකි අනෙක් ක්රමයක්
නම් බෝලයක් යොදා ගැනීම වෙනුවට බෝල ඇලියේ

එක් කෙලවරක සිට අනෙක් කෙලවර දක්ාම ඉත්තන්
පේලියක් කෙලින් අතට සිටුවා මේ කෙලවරේ ඇති
ඉත්තාගෙන් පේලියේ ඊළඟට ඇති ඉත්තා පෙරළා
එසේ අනුක්රමයෙන් ඉත්තන් එකිනෙක පෙරළවීමට
සැලැස්වීමෙන් අනෙක් කෙළවරේ ඇති අවසාන ඉත්තාද
පෙරළා දැමීමයි. මේ අවස්ථාවේදී අවසාන ඉත්තා
පෙරළීමට අවශ්ය වන ශක්තිය සංක්රමණය වෙන්නේ
එකිනෙක මත පෙරලෙන ඉත්තන් තරංගයක් ඔස්සේයි.
එක්තරා අන්දමකින් බැලූවිට මෙය තරංගයක් ඔස්සේ
ශක්තිය සංක්රමණය වෙනවා හා සමාන ක්රියාවක්.
පරමාණුවක් තුළ ඇති උපපරමාණුක ලෝකය
අධ්යනය කිරීමේදී විද්යාඥයන්ගේ විමසිල්ලට ලක් වූ
එක් කරුණක් වුණේ ‘‘ඉලෙක්ට්රෝන හැසිරෙන්නේ අංශු
වශයෙන්ද නැතහොත් තරංග වශයෙන්ද?’’ යන්නයි.
ඉලෙක්ට්රෝනයක් මගින් ශක්තිය සංක්රමණය
වෙනවා. ශක්තිය සංක්රමණය විය හැක්කේ අංශු
හෝ තරංග යන ක්රම දෙක මගින් පමණක් බැවින්
නිසා ඉලෙක්ට්රෝන ඒ ක්රම දෙකෙන් එකකට
අනුව හැසිරිය යුතු බව ඔවුන් මුලින් කල්පනා කළා.
එහෙත් එය හිතූ තරම් සරල දෙයක් නොවෙයි. මේ
සම්බන්ධව කරන පද පරීක්ෂණ වලින් හෙලිවුණේ
ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඉලෙක්ට්රෝන අංශු මෙන්ද තවත්
අවස්ථාවකදී ඉලෙක්ට්රෝන තරංග මෙන්ද ක්රියා
කරන බවයි. ඒ හා සමානව අප සාමාන්යයෙන් තරංග
වශයෙන් සලකන ආලෝකය පවා ඇතැම් අවස්ථාවලදී
අංශු මෙන් ක්රියා කරන බවද විද්යාඥයෝ තේරුම්
ගත්තා. තේරුම් කිරීමට අපහසු වූ මේ අද්භූත
ස්වභාවය විසිවෙනි ශත වර්ෂයේ මුල් අවධියේදී
හැඳින් වුයේ ‘‘තරංග-අංශු ද්විත්වය’’ (wave-particle duality) යන නමින්. එසේ හැඳින්වීමෙන්
ක්වොන්ටම් ලෝකයේ ඇති අද්භූත ස්වාභාවය
විස්තර වෙතැ’යි ද විද්යාඥයන් එකල කල්පනා කළා.
එහෙත් මේ ‘‘ද්විත්ව ස්වභාවය’’ ඒ සා විශේෂ වූ
අද්භුතයක් නොවෙයි. ඉලෙක්ට්රෝනවල සහ ආලෝකයේ
මේ ආකාර හැසිරීමෙන් සරල ව කියැවෙන්නේ සාමාන්ය
ලෝකයේදී අපට හුරුපුරුදු ‘‘තරංග’’ සහ ‘‘අංශු’’
වැනි වර්ගීකරණ ක්වොන්ටම් ලෝකයට ආදේශ
නොවන බවයි. ඇත්තටම ඉලෙක්ට්රෝනය යනු
තරංගයක් හෝ අංශුවක් හෝ නොවෙයි, ඒ දෙකටම
වඩා හාත්පසින් වෙනස් දෙයක්. මෙහිදී සිදුවන්නේ අප
විසින් කරනු ලබන විවිධ පර්යේෂණ වලට අනුකූලව
ඉලෙක්ට්රෝන අංශු හෝ තරංග හෝ ආකාරයෙන්
හැසිරෙන බව හුදෙක් අපට පෙනීම පමණයි. ඇත්තටම
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තරංග-අංශු ගැටළුව අපේ මනසේ ඇතිවන දෙයක්
මිස ස්වභාවධර්මයේ ඇති වූ දෙයක් නොවෙයි.
මොහොතකට අපි හිතමු ඔබ අඟහරු වැසියෙක්
බවත් පෘථිවියේ සිට විකාශනය කෙරෙන ගුවන් විදුලි
සේවා අතරින් ඔබට ඇසිය හැක්කේ ප්රංශ සහ ජර්මන්
භාෂා වලින් විකාශනය කෙරෙන ගුවන් විදුලි සේවා
පමණක් බවත්. ඒ අනුව පෘථිවියේ ඇත්තේ ප්රංශ
සහ ජර්මන් භාෂා පමණක් බවට ප්රවාදයක් ඔබ
අඟහරු ලොවේදී පළ කරනු ඇති. දැන් ඔබ පෘථිවියේ
එංගලන්තයට ගොඩබැස ඇති බවත් එහිදී ඔබට
ඉංග්රිසි බස අන්නට ලැබුනු බවත් සිතමු. ප්රංශ
හා ජර්මන් බස් අසා පළ පුරුදු ඔබට ප්රථම වරට
ඉංග්රිසි බස අසන්නට ලැබුණු විට එහි ඇතැම් වචන
ප්රංශ බසෙහි ඇති වචනවලටත් තවත් සමහර වචන
ජර්මන් බසෙහි එන වචනවලටත් සමාන බව ඔබට
වැටහෙනු ඇති. ජර්මන් හා ප්රංශ වලට අතිරේකව
කලින් නොදත් තුන්වැනි හාෂාවක් ද තිබිය හැකි බව
කිසියම් ආකාරයකින් දැන සිටියේනම් ඔබට එය
ගැටළුවක් නොවන්නට තිබුනි. එහෙත් එවැනි දැනුමක්
නැති බැවින් ඔබට ඇසෙන අර ඉංග්රිසි බස විස්තර
කිරීමට ‘‘ප්රංශ-ජර්මන් ද්විත්වය’’ වැනි යෙදුමක්
භාවිතා කිරීමට ඔබ පෙළඹුනොත් එය පුදුමයක් නොවේ.
එයට අනුරූපව, උපපරමාණුක මට්ටමේ ඇති දේවල්
හැසිරෙන්නේ අපට හුරුපුරුදු සාමාන්ය ලෝකයේ
ඇති දේවල් මෙන් නොවෙයි යන්න පිළිගැනීමට අප
සූදානම් නම් ඉලෙක්ට්රෝන් වැනි දේවල් අංශුද?
නැතහොත් තරංගද? වැනි ප්රශ්න පැන නොන`ගී.
තරංගද නැත්නම් අංශුද? යන පැනයට නිවැරදි
පිළිතුර වන්නේ ඒ දෙකම නොවෙයි යන්නයි.
ඇත්තටම එහි තේරුම වන්නේ ඉලෙක්ට්රෝනයක්
යනු කුමක්දැයි අපට හිතෙන් මවා ගැනීමටවත් නොහැකි
දෙයක් බව සහ ඉලෙක්ට්රෝනයක පින්තුරයක් ඇඳීම
අපට කොහෙත්ම කළ නොහැක්කක් බවයි. දෘෂ්ය
රූප දැක ගැනීම ඒකායන මාර්ගය කොටගත් අපට
මෙය දරා ගැනීමට නොහැකි දෙයක්. විද්යාඥයන්
සහ විද්යාඥයන් නොවන අප දෙගොල්ලන්ම යථාකාරී
හෝ යථාකාරී නොවන චිත්තරූප මවාගැනීමට අරගල
කරන අයයි. මේ පොත ලියන මමත් ඒ වගේ චිත්ත
රූප මවාගැනීමට අරගල කරන කෙනෙක්. මගේ චිත්ත
රූපයට අනුව නම් ඉලෙක්ට්රෝන යනු අංශුවක් විදියට
යම් තැනෙක තියෙන උදම්රළක් වැනි දෙයක්. ඒත්
ඒකට තරංගයකට වගේ ශීර්ෂ සහ ද්රෝණි තියෙනවා.
සම්බන්ධ වී ඇති විවිධාකාර අංශු වලට අනුව
මේ උදම් රළේ දිග ප්රමාණය අත්යන්තයෙන් වෙනස්
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විය හැකියි. ඉලෙක්ට්රෝනයක් සමිබන්ධයෙන්
ගත් විට පරමාණුවක ප්රමාණයටත් සාමාන්ය
දෘෂ්යාලෝකයේ
ඇති
පෝටෝන
අංශුවක්
සමබන්ධයෙන් ගත් විට අඩි තුනක් පමණ
දක්වාත් එකී උදම්රළේ දිග වෙනස් විය හැකියි.
මේ ආකාරයට සැලකුවොත් ආලෝකය වැනි
තරංග වලටත් ඉලෙක්ට්රෝන වැනි අංශුවලටත්
ඇත්තේ එක සමාන වූ මූලික ව්යුහයක්. ඒ
අනුව අප හොඳින් දන්නා සම්ප්රදායික භෞතික
විද්යාවේදී අසන්නට ලැබෙන තරංග සහ අංශු
අතර ඇති වෙනස ක්වොන්ටම් ලෝකයේදී කිසි
තේරුමක් නැති දෙයක් බවට පත් වෙනවා.

පරමාණු-ක්වොන්ටම්
යාන්ත්රණයේ ප්රායෝගික
උපයෝගීතාවය
විද්යා අවබෝධය සම්බන්ධයෙන් ක්වොන්ටම්
යාන්ත්රණය ඉටු කරන ඉතා වැදගත් කාර්යයක්
නම් පරමාණුවක් සංයුක්ත වී ඇත්තේ කෙසේදැයි
විස්තර කර දීමයි. මීට පෙර අප බෝර් පරමාණුවේ
ඇති විවිධ ස්ථාපිත කාක්ෂිකා වලට ගැලපෙන
අන්දමට ඉලෙක්ට්රෝන හැඩ ගැසෙන්නේ කෙසේද
යන්න සාක්ච්ඡාවට ලක් කළා. මේ ස්ථාපිත කාක්ෂිකා
යනු ක්වොන්ටීකරණයට ලක් වූ ඉලෙක්ට්රොන
ශක්තියේ සෘජු ප්රතිඵලයක් වශයෙන් සැලැකිය
හැකියි. ඉලෙක්ට්රෝනයකට තිබිය හැක්කේ නිශ්චිත
ශක්ති ප්රමාණයක්. එනිසා කාක්ෂිකා දෙකක්
අතර ඉලෙක්ට්රෝනය ක්වොන්ටම් පිමිමක් පනින
ඉලෙක්ට්රෝනයකට ඒ කාක්ෂිකා අතර ඇති ශක්ති
ප්රමාණ දෙකේ වෙනසට අනුකූලවීමට සිදුවෙනවා.

ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග
ගුරුත්වාකර්ණීය තරංග සොයාගැනීම තහවුරු
කිරීම විද්යාව ලත් විශිෂ්ට ජයග්රහනයක් ලෙස
හඳුන්වන්න පුළුවනි. එය මෙයට ශත වර්ෂයකට
පෙර ඇලබට් අයින්සටයින් ගෙන් පටන් ගෙන
විද්යා
මතනිර්මාතෘවරුන්ගේ
අචල
විශ්වාසය
සහ අප්රතිහත ධෛර්ය තුළින් උපයාගත් විශ්ව
දායාදයක්. මේ ලිපිය ගුරුත්වාකර්ණීය තරංග ගැන
සහ ඒවාෙය් වැදගත් කම ගැන පැහැදිලිකිරීමක්.
මෙයට හරියටම වසර 100 කට පෙර අයින්ස්ටයින්
උපකල්පනය කළ අන්දමටම අභ්යවකාශ වස්තුන් අතර
ඇතිවන ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා ගුරුත්වාකර්ෂණීය
තරංග ඇති වනබව විද්යාඥයන් විසින් 2016 පෙබරවාර්
මුලදී නිශ්චය වශයෙන්ම සොයා දැනගත්තා. මෙතෙක්
කළක් හුරු පුරුදු ආලෝක, අධෝරක්ත, පාරජම්බුල,
රේඩියෝ ආදී වර්ණාවලී තරංගවල සීමාවන් තුළ
සිට විශ්වය නිරීක්ෂණය කළ විද්යාඥයන්ට මින්
පසු ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග උපයෝගීකරගෙන
මෙතෙක් කල් අපට නිරීක්ෂණය කළ නොහැකිවූ
විශ්වයද නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකිවනු ඇති.
ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග වලින් ක්රියාකරන මෙවලම්
යොදාගැනීමෙන් විශ්වයේ ආරම්භක අවදිය දක්වාම
වුවද නිරීක්ෂණය කරන්නත් පුළුවන් වේවි. ඒ අනුව
ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග වල පැවැත්ම සැබැවින්ම
සොයා ගැනීම අභ්යවකාශ විද්යාවේ දැවැන්ත පිම්මක්.

වොෂින්ටනයේ පැවැති පුවත්සාකච්ඡාවකදී මේ
සොයාගැනීම අනාවරණය කළ ලිගෝ ව්යාපෘතියේ
කළමනාකාර
අධ්යක්ෂ
මහාචාර්ය
ඩේවිඩ්
රීට්ස්හ් මෙසේ පැවසුවා.”අපි ගුරුත්වාකර්ෂණිය
තරංග ඇති බව සොයාගත්තා. මුල්ම වරට
විශ්වය
ගුරුත්වාකර්ෂණීය
තරංග
ඔස්සේ
අපට කතා කළා. එතෙක් අප හිටියේ බිහිරිවයි.
ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග යනු අවකාශකාල
(space-time) ඇතිරිල්ලේ ඇතිවන කැළඹීම් වශයෙන්
හැඳින්විය හැකියි. අයින්ස්ටයින්ගේ සාපේක්ෂතාවාදය
පිළිබඳ පොදු නියාමයට අනුව අවකාශකාලය යනු
ශුන්ය දෙයක් නොව සිව්මානයකින් යුත් අදෘෂ්යමාන
ඇතිරිල්ලක් වැනි දෙයක්.
එතුළ ඇති වස්තුන්
එහාමෙහා වනවිට මේ ඇතිරිල්ල වැනි දෙයද ඇදීමට
හැකිලීමට ලක්විය හැකියි. ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග
ඇතිවන්නේ මෙකී කැළඹීම් නිසායි. මෙය තේරුම්
ගැනීමට මෘදු රබර් ඇතිරිල්ලක් මත ඇති ක්රිකට්
බෝලයක් තරම් යකඩ බෝලයක් ගැන සිතන්න. යකඩ
බෝලයේ බර නිසා රබර් ඇතිරිල්ල බොකු ගැසී යකඩ
බෝලය අවට ඇතිරිල්ල වලයාකාර ස්වරූපයක් ගනී.
මේ යකඩ බෝලයට නුදුරුව දෙහිගෙඩියක් තරම්
කුඩා තවත් යකඩ ගෝලයක් තැබූ විට සිදුවන්නේ එය
ලොකු යකඩ බෝලය වටා ඇති වලයාකාරය දෙසට
ඇදී යාමයි. තාරකා ඇතුළු ආකාශවස්තුන් අතර
ගුරුත්වාකර්ෂණයද ක්රියාකරන්නේ මේ අන්දමටමයි.
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මේ උදාහරණය අවකාශකාලය සම්බන්ධයෙන් හරියටම හරි නොවූවත් එමගින් බොහෝවිට අප ශුන්යයැයි
සිතන අවකාශය ක්රියාකරන ආකාරය ගැන අදහසක්
ඇතිකරගත හැකියි. ඒ අනුව ශුන්යයැයි අප අදහස්
කරන දෙය හෙවත් අවකාශකාලය තරලයක්වැනි
ද්රව්යක් වශයෙන් අපට පරිකල්පනය කළ හැකියි.
එනිසා මේ අවකාශකාලයේ දී එකිනෙක කරා
ත්වරණය වන ඕනෑම වස්තුවක් නිසා තරලයේ රැළිති
ඇතිවිය යුතුයි. මෙසේ ඇතිවන කුඩා රැළිති ඇතිවූ
සැනින්ම වියැකී යන නමුත් නියුට්රෝන්තාරකා හා
කළු කුහර වැනි අතිශයින් දැවැන්ත අභ්යවකාශ වස්තු
නිසා ඇතිවන රැළි හෙවත් ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග
පෘථිවිය දක්වාම පැතිර යාමට තරම්ම ප්රබලයි.
පසුගිය දා ප්රකාශයට පත්කළ ගුරුත්වාකර්ෂණීය
තරංග සොයා ගැනීමට හේතුවූයේ දැවැන්ත
කළුකුහර දෙකක් එකිනෙක කෙරෙහි ආකර්ෂණය
වන අන්දම සම්බන්ධයෙන් කළ නිරීක්ෂණ නිසයි.

ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග වලට අති විශාල
වැදගත්කමක් ලැබෙන්නේ ඇයි?
බොහොමත්ම අතීත කාලයක ඈත අභ්යවකාශයේදී අතිදැවන්ත කළුකුහර දෙකක් එකනෙක කරා
ළංවුණේය. මේ තාරීය භූතයෝ දෙදෙනා සර්පිලාකාරව එන්ට එන්ටම ළංවෙමින් අවසානයේදී එකිනෙකා
වටා ආලෝකයේ වේගයෙන් භාගයකින් කරකැවෙමින් මෙයට වසර බිලියන 1.3 කට පෙර එක් වුණේය.
මෙ ඝට්ටනය අභ්යවකාශය පුරා වෙව්ලීමක් ඇති කිරීමට සමත් විය. එමගින් අභ්යවකාශ ඇතිරිල්ලේ
ඇතිවන ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග යනුවෙන් හැඳින් වෙන රැළිති බිහිවිය. මීට මාස ගණනාවකට පෙර
ඒවා පෘථිවිය පසුකර ගිය අතර දශක හතරක සෝදිසියක් අවසන් කරමින් ප්රථම වතාවට භෞතිකඥයෝ
ඒවා සොගැනීමට සමත්වූහ. ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග තව දුරටත් සාපේක්ෂතා වාදයට රුකුලක්
වනවා පමණක් නොව එය විද්යාඥයන්ට විශ්වයේ අභිරහස් සංසිද්ධි පිළිබඳව හැදෑරීමටත් උපකාරී
වෙයි. තාරකා විද්යාඥයින් මෙතෙක් කලක් ආකාශ වස්තු ගවේශණය සඳහා විද්යුත් චුම්බක වර්ණාවලී
තරංග යොදාගත් නමුත් ඔවුන්ට මෙතැන් පටන් විශ්වය නිරීක්ෂණය සඳහා ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග
උපයෝගී කරගත හැකි වනු ඇත. ගුරුත්වාකර්ෂණීය තරංග උපයෝගී කරගැනීම විශ්වයේ විශාල අඳුරු
භාගය පහසුවෙන් ම නිරීක්ෂණය සඳහා යොදාගත හැකි සෘජු මාර්ගය යයි පාත්ෆයින්ඩර් විද්යාඥ
බිල් වෙබර් පවසයි. ෙසවීම අපහසු වස්තූන් හරහා ද මේ තරංග ගමන් කරයි. එනිසා සම්පූර්ණයෙන්ම
නව වර්ණාවලියක් තුළින් දකින ආකාරයට සමානව ගුප්ත ස්වරූප පිළිබඳ ඉගියක් ඉන් සැපයේ.
සොයාගැනීමට අපහසු වුවත්, මෙම කැලඹීම් විශ්වයේ ආරම්භය පිළිබඳ බොහෝ සිද්ධාන්තයන්ට
කේන්ද්රීය වේ. ගණනය කිරීම් වලට අනුව විශ්වය මහ පිපිරුමෙන් පසු තත්පර කීපයක් තුල ශීඝ්ර
ප්රසාරණ අවධියකට පත්ව තිබෙනවා. මෙම වේගවත් පිරුම් අවධියේ දී නිර්මාණය වූ ගුරුත්වාකර්ෂණීය
තරංග විශ්ව ක්ෂුද්ර තරංග පසුබිමෙහි ඇඹරීමකට ලක්වීමෙන් මුල්ම විකිරණ විශ්වය පුරා පැතිරෙන්නට
ඇති. එයින් ඇති වූ කුඩා රළැති ඇඟිලි සලකුණු මෙන් ඉතිරිව ඇති. ඒවා විශ්වය ආරම්භයේ පැවති ආකාරය
සලකුණු කරයි. එබැවින් ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග පවතින බව ඔප්පු වීම ම විශාල ඉදිරි පිම්මක්.
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විශ්වයෙන් 4/3 ක්ම සැදී ඇත්තේ Dark energy
නමින් හැඳින්වෙන එක්තරා ගුප්ත පදාර්ථයකිනි. මෙහිදී
Dark යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ‘නොදන්නා‘ යන අදහස
බැවින් Dark energy යන්නට වඩාත් සමීප සිංහල
පරිවර්තනය ‘අඥාත ශක්තියයි‘. එහෙත් මේ අඥාත
ශක්තිය කුමක්ද එය හැසිරෙන්නේ කෙසේද යන්න
පිළිබඳව නිශ්චිත අවබෝධයක් විද්යාඥයන්ට තවමත්
නොමැත. එසේනම් අඥාත ශක්තිය යනුවෙන් දෙයක්
විශ්වයේ ඇති බව විද්යාඥයන් දැනගත්තේ කෙසේද?

සුපර්නෝවා තාරකා වල පිපිරීම් පිරික්සා බලමින්
සිටි එඩ්වින් හබල් නමැති අමෙරිකානු තාරකා
විද්යාඥයා විශ්වය නොකඩවා ප්රසාරණය වෙන
බව 1929 දී පළ කළේය. එදා සිට විද්යාඥයන් තැත්
කළේ විශ්වයේ එකී ප්රසාරණය කෙතරම් වේගයකින්
සිදුවන්නක්ද යන්න දැන ගැනීමටයි. මෙහිදී මූලික
අදහසක් වූයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය විසින් සියලු
ද්රව්ය එකිනෙක වෙත ආකර්ෂණය කරන බැවින්
මෙසේ විශ්වය ප්රසාරණය වීමේ වේගය අනුක්රමයෙන්
අඩුවිය යුතු බවයි. එනිසා බෙහෝ විද්යාඥයන්ගේ
විමසිල්ලට ලක් වූ කරුණ වූයේ විශ්වයේ
ප්රසාරණය කිනම් වේගයකින් අඩුවෙන්නේද යන්නයි.

ඉන් පසු 1990 ගනන් වලදී එකිනෙකින් ස්වාධීනව
කටයුතු
කළ
අජඨාකාශභෞතික
විද්යාඥයන්
කණ්ඩායම් දෙකක් විශ්වයේ ප්රසාරණය කෙමෙන්
කෙමෙන් අඩුවෙන වේගය සොයා ගණනය කර ගැනීම
පිණිස ඈත අගාධ අභ්යවකාශයේ පිහිටි සුපර්නෝවා
තාරකා පිරික්සුමට ලක්කළේය. එහිදී කණ්ඩායම්
දෙකම මවිතයට පත් කළ සොයා ගැනීම වූයේ විශ්වයේ
ප්රසාරණ වේගය අඩුවෙන බවක් නොව අනුක්රමයෙන්
වැඩිවෙන බවකි. විශ්වය තුළ අති වස්තු එකිනෙක වෙත
ආකර්ෂණය කරන ගුරුත්වාකර්ෂණයට
අනුව කිසියම් අවස්ථාවකදී විශ්වයේ
ප්රසාරණය අඩුවෙමින් ගොස් නැවතිය
යුතු නමුත් විශ්වයේ ඈතට යන්නට යන්නට
මෙසේ ප්රසාරණ වේගය නොකඩවා
වැඩිවීම කිසිසේත්ම සිදුනොවිය යුත්තකි.
මේ නිසා විශ්වයේ ඇති කිසියම් දෙයක්
ගුරුත්වාකර්ෂණයට
ප්රතිවිරුද්ධව
කටයුතු කරන බව විද්යාඥයෝ නිගමනය
කළහ. ඔවුන් ඒ දෙය හැඳින් වූයේ ඩාක්
එනර්ජි (Dark energy) නොහොත් අඥාත
ශක්තිය යනුවෙනි. සමස්ත විශ්වයේ ඇති
මුළු ගුරුත්වාකර්ෂණ ධාරිතාවය අභිබවා
යෑමට අවශ්යවන ශක්ති ප්රමාණය
ගණනය කර බැලූ විද්යාඥයෝ විශ්වයෙන්
68% ප්රමාණයක් සමන්විත වී ඇත්තේ
මේ අඥාත ශක්තියෙන් බව නිගමනය
කළෝය. ඒ හැරෙන විට විශ්වයේ ඉතිරි
ප්රමාණයෙන් 27% ක් ම සැදී ඇත්තේ
අඥාත පදාර්ථයන්ගෙන් (Dark matter)
බවත් ඔවුහු පෙන්වාදුන්හ. මේ නිගමනයට අනුව අපට
සුපුරුදු ද්රව්ය ප්රමාණය විශ්වයෙන් 5% ක් පමණි.

පරමසාරය (Quintessence)
විශ්වයේ නොකඩවා ප්රසාරණයට මේ අඥාත
ශක්තිය බලපාන අන්දම ගැන විද්යාඥයන්ට තවමත්
ඇත්තේ
සීමිත දැනුමකි. අඥාත ශක්තියේ නියම
ගුණාගුන මොනවාද යන්න තවමත් සොයාගත යුතුව
ඇති කරුණකි. මෑතකදී කරන ලද සොයා ගැනීම්
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වලට අනුව විශ්වයේ ඉතිහාසය පුරාම මෙකී අඥාත
ශක්තිය නිරන්තර බලපෑමක් ඇති කර තිබේ.
මේ සම්බන්ධයෙන් විද්යාඥයන් ඉදිරිපත් කර ඇති
එක් අදහසක් වන්නේ මුළුමහත් විශ්වයම පරමසාරය
( “quintessence”) යනුවෙන් හැඳින්වෙන නිරන්තර
ශක්ති ක්ෂේත්රයකින් පිරී ඇති බවයි. තවත් මතයකට
අනුව අඥාත ශක්තිය සම්බන්ධයෙන් අපේ නොදැනුවත්
කමට මූලික හේතුව ගුරුත්වාකර්ෂණය යනු කුමක්ද
යන්න අප තවමත් හරිහැටි නොදැන සිටීමයි.
එහෙත් මේ සම්බන්ධව ඇති මූලික මතයට
අනුව අඥාත ශක්තිය සැලකෙන්නේ අවකාශයේම
ගුණාංගයක් ලෙසයි. අවකාශය යනු හිස්දෙයක් නොවන
බව අවබෝධ කරගත් මුල්ම තැනැත්තා ඇල්බර්ට්
අයින්ස්ටයින්
විද්යාඥයායි.
ඒ
අනුව අවකාශය තවතවත් විහිදිය
හැකි බවද ඔහු ප්රකාශ කළේය.
විශ්වය
ස්ථාවර
බව
එකල
පැවැති වැටහීම වූ බැවින් එයට
අනුකූල වීම පිනිස තම සාධාරණ
සාපේක්ෂතාවය (general relativity) පිළිබඳ නියාමය ඉදිරිපත්
කරන විට විශ්වවේදීය නියතය
(cosmological
constant)
යනුවෙන් යමක් තිබිය යුතු බව අයින්ස්ටයින් ප්රකාශ
කළේය. එහෙත් විශ්වය නිරන්තරයෙන් ප්රසාරණය
වන දෙයක් බව එඩ්වින් හබල් පෙන්වාදුන් පසු
විශ්වවේදීය නියතය යනු තමන් විසින් පළ කළ
විශාලතම වැරදීම බව අයින්ස්ටයින් ප්රකාශ කළේය.
එහෙත් තමන්ගේ විශාලතම වැරැද්ද යනුවෙන්
අයින්ස්ටයින් අදහස් කළ ඒ විශ්වවේදීය නියතය
පිළිබඳ අදහස බොහෝවිට විශ්වයේ අඥාත ශක්තිය
තේරුම් ගැනීමට දායක විය හැකිය. හිස් අවකාශයකට
එයටම හිමි ශක්තියක් ඇති බැවින් විශ්වවේදී නියතියට
අනුව අවකාශය වැඩි වන විට තව තවත් ශක්තිය
විශ්වයට එකතු වෙමින් විශ්වය ප්රසාරණය වෙයි.
නිරීක්ෂණ
වලට
අනුව
අයින්ස්ටයින්ගේ
විශ්වවේදී
නියතිය
මනාව
ගැලපෙන
නමුත්,
එසේ එය ගැලපෙන්නේ ඇයිදැයි
හරියටම
පැවැසීමට
විද්යාඥයන්ට
තවම
අපහසුය.
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අඥාත ශක්තිය සහ අඥාත
පදාර්ථ
විශ්වයෙන් වැඩිම කොටස අඥාත ශක්තියෙන්
සමන්විත වුවද අඥාත පදාර්ථද සෑහෙන ප්රමාණයක්
විශ්වයේ පවතී. විශවයෙන් සියයට 27% මෙන්ම
එහි අති පදාර්ථ වලින් 80%ක් පමණම සැදී ඇත්තේ
මේ අඥාත පදාර්ථ වලිනි. අඥාත ශක්තිය මෙන්ම
අඥාත පදාර්ථද විදයාඥයන්ට මහත් ගැටළුවක්
වී ඇත. විශ්වය ප්රසාරණය වීමේ සාධකයක්
වශයෙන් අඥාත ශක්තිය වැදගත් වන අතර අඥාත
පදාර්ථ වැදගත් වන්නේ විශ්වයේ ඇති වස්තු සමූහ
වශයෙන් හැසිරෙන අන්දම තේරුම් ගැනීමේදීය.
1950ස්
ගණනවලදී
විද්යාඥයන්
ගැලැක්සි
වල
ස්වාභාවය නිරීක්ෂණය කරන විට
සියල්ලන්ගේම බලා පොරොත්තුව
වූයේ
ගැලැක්සියක
කේන්දුයේ
ගුරුත්වාකර්ෂණය
පරිධියේ
පවතින ගුරුත්වාකර්ෂණයට වඩා
වැඩි නිසා කේන්ද්රයට ආසන්නව
පිහිටි ග්රහ වස්තු ගැලැක්සියේ
පරිධියට ආසන්නව පිහිටි ග්රහ වස්තු වලට වඩා
වැඩිවේගයකින් ගැලැක්සියේ කේන්ද්ර වටා කරකැවිය
යුතු බවයි. එහෙත් සියල්ලන්ගේ විමතියට ලක් වූ
කරුණ වූයේ කේන්දුයට ආසන්නව පිහිටියද පරිධිවය
ආසන්නව පිහිටියද ගැලැක්සියක ඇති සියලුම වස්තු
තරකැවෙන්නේ එකම වේගයකින් බවයි. මේ අනුව
සර්පිලාකාර ගැලැක්සියක ස්කන්ධය සාමාන්යයෙන්
පෙනෙනවාට වඩා බෙහෙවින් වැඩිවිය යුතු බව
විද්යාඥයෝ ප්රකාශ කරති. ඉලිප්සියාකාර ගැලැක්සි
සහ ගැලැක්සි සමූහයන් පිළිබඳව කරන ලද විවිධ
අධ්යයන වලට අනුව මේ නොපෙනෙන අඥාත ද්රව්ය
විශ්වය පුරා පැතිරී පවතින බව නිගමනය කළ හැකිවිය.
මෙකී අඥාත ද්රව්ය කෙබඳු විය හැකි දැයි මෙතෙක්
කළ විමසීම් වලට අනුව ඒවා ඉතාමත් නොපැහැදිලි
දේවල් වල සිට අද්භුත ආකාරයක අංශු වර්ගයක් දක්වා
වු සවරූපයකින් පැවැතිය හැකියැයි විස්තර කර ඇත.
කෙසේ වෙතත් අඥාත ශක්තියේ හා අඥාත ද්රව්යයේ
ප්රභවය කුමක් වුවද සම්ප්රදායික ක්රමවලින්
පමණක් විස්තර කළ නොහැකි විශ්වයේ පැවැත්මට
බලපාන නොයෙක් දේවල් ද තිබෙන බව පැහැදිලිය.

අඥාත ශක්තිය?
ඔව්, එය සංකීර්ණ
බව අපි දන්නෙමු
‘දකින දේ තමයි විශ්වාස කරන්නේ’ යන කියමන
සැම විටමත් යොදා ගත නොහැකි බව අපි දන්නෙමු.
නොදකින කොපමණ දේවල් අප විශ්වාසයට ගන්නවාද?
නිදසුනකට, විශ්වය ගත්තොත් එහි තේරුම් ගැනීමට
අසීරුම දේ තමයි අඥාත ද්රව්ය සහ අඥාත ශක්තිය.
ඒවා පිළිබඳ ඍජු සාක්ෂි නැතත්, ඒවා දැක බලා ගැනීමට
නොහැකි වුවත් ඒවා පවතින බව නම් සත්යයක්. මේක
තේරුම් ගැනීම අසීරු සංකීර්ණ දෙයක් බව ඇත්තයි.
අඥාත ද්රව්ය ගැන නිතර ලිපි
පළ කරන තතු මෙවර ගෙන
එන්නේ ඩිස්කවරි ඩිජිටල් නිවුස්
ජ්යෙෂ්ඨ නිෂ්පාදක ආචාර්ය
ඉයන් ඕනිල් සමග පැවති සම්මුඛ
සාකච්ඡවක
සාරාංසයකි.
අභ්යාවකාශයේ දී අපට
දැක ගත නොහැකි දෙ අතර
අඥාත ද්රව්ය, අඥාත ශක්තිය
ගැන ජනතාව තුළ ඇති පොදු
වැරදි
සංකල්ප
මොනවාද?
විශාලතම වැරදි සංකල්පය
නැතිනම්
දුර්මතය
තමයි
(අපට ඇත්තේ ඍජු නොවන
සාක්ෂි නිසා) අඥාත ද්රව්ය යනුවෙන් දෙයක්
නොපවතින බව. ජනතාව මේ වගේ දේවල් ගැන
ලියැවුණු
ලිපි
කියෙව්වහම
ඉක්මන් විසඳුමක්
විද්යාඥයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහරු
කියන්නේ, අඥාත ද්රව්ය යනු පර්යේෂණ සඳහා
අරමුදල් ලබා ගැනීම පිණිස විද්යාඥයන් කියන
දෙයක් පමණයි කියලයි. ඒත් ඒක එහෙම නෙමෙයි.
සමහර විට අප සලකා බැලිය යුත්තේ ගුරුත්වය
හෝ අවකාශ කාලය(space time) පිළිබඳ අපේ
අවබෝධය ගැන කියලත් තර්ක කරන්න පුළුවනි.
කාලය ගෙවී යද්දී, අප ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග ගැන
අධ්යනය කරන විට සාමාන්ය සාපේක්ෂතාවාදය ගත්
විට අයින්ස්ටයින් හරියටම හරි කියල තේරෙනවා.

තාරකා භෞතික විද්යාවට
සහ අභ්යාවකාශ
ගවේෂණයට
අදාළ
මෙකී
අංශය
පිළිබඳ
තවදුරටත්
පර්යේෂණ
පැවැත්විය
යුතු
යයි
ජනතාව
ඒත්තු
ගන්වන්නේ
කෙසේද?
ලොව ජනතාව අද සිතා ගෙන ඉන්නේ විද්යාත්මක
ගවේෂණයේ ‘ස්වර්ණමය යුගයකට’ අප අවතීර්ණවෙලා
කියලයි. ඒ අය හිතන්නේ වර්තමානයේ විද්යාඥයන්ට
සෑම දෙයක් ගැනම පිළිතුරු ඇතැයි යනුවෙනුයි. ඒ අය
සිතන්නේ විද්යාඥයන් මෙතෙක් ඉදිරිපත් කර ඇති
සිද්ධාන්ත එකට එකතු කරලා විශ්වය ගැන කරුණු
පැහැදිලි කර දෙයි කියලයි. එහෙත්, ඒක ඒ විදිහට සිද්ධ
වෙන්නේ නැහැ. මං හිතන විදිහට නම් අඥාත ද්රව්ය.
අඥාත ශක්තිය ගැන හොයන එක වෙන කිසිම වාසියක්
නැති වුණා වුණත් වටිනවා කියලා. මොකද, වෙනත්
විද්යාත්මක ගවේෂණයේදී මෙන්ම මේ ප්රයත්නයේදීත්
ඉගෙන ගත හැකි දෑ
බොහොමයි. මේ වෑයම
හරහා මතුකර ගන්නා
තාක්ෂණ
ශිල්පිය
කාරණා ජනතාවගේ
ජීවිත සරු සාර කිරීමට
ඉවහල් වෙනවා. අනික,
විශ්වය තුළ අපේ තැන
ගැන දැකීම ඇත්තටම
යහපත්. සාගර පතුල
මෙයාකාරයයි සිතින්
සිතාගෙන අන්ධයෙකු
මෙන්
සාගරය
මතු පිට පා වෙවී
සිටිනවාට වඩා එහි
ඇති දේ සැබැවින්ම දැන ගැනීම අගනේ නොවේද?
අඥාත ද්රව්යය ඇති බව සනාථ කිරීම පිණිස
විද්යාඥයන් සොයා ගෙන ඇති ප්රධාන සාක්ෂි මොනවාද?
පදාර්ථවලින්
බහුතරය,
එකට
එක්ව
ගුරුත්වාකර්ෂණීය බලයක් ඇති කරන අදෘශ්යමාන
අංශුවලින් සමන්විත බවට අපට මනා අවබෝධයක්
ඇත. එහෙත් ඒවා ඉතාමත් කුඩායි. එමෙන්ම ඒවා
විද්යුත් චුම්බක බලය හරහා අන්තර් කි්රයා
කරන්නේ නෑ. ඒ කිය්නනේ අපට ඒවා ඍජුව දැක
ගත නොහැකියි. එමගින් ඇති කරන විකිරණය අහස
දිහා බලල දැක ගන්න බැහැ. මන්ද විකිරණයක්
විමෝචනය නොකරන නිසා එහි පැවැත්ම දැන ගත
හැක්කේ ගුරුත්වාකර්ෂණය බලය තුලින් පමණයි.
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අප මන්දාකිණි දකින විට අපට පෙන්නේ දිය සුළියක්
ලෙස නොව රෝදයක් අයුරින් කැරකෙන බවයි. දිය
සුළුය මැද වැඩිම වේගයෙන්ද පිටත අඩුම වේගයෙන්ද
කැරකෙනවා. ඒත් මන්දාකිණි හැසිරෙන්නේ එලෙස
නෙවෙයි කියලයි අපට හිතෙන්නේ. විශ්වයේ ඇති
පදාර්ථ සියල්ල දැක ගත හැකි නම් ඒවා සිදුවන්නේ එය
තමයිකියලා හිතෙයි. ඒත් පදාර්ථ බහුතරය (85%)
අදෘශමාන නිසා මන්දාකිණියේ දෘශ්යමාන ද්රව්යය
සමස්තයක් ලෙස අත්යත්යව චලනය වන්නේ එය වටා
ඇති අඥාත ද්රව්ය දැවැන්ත ප්රභා මණ්ඩලයක් තුළ
අන්තර්ගතව ඇති හෙයිනි. ඉතින් අප දකින්නේ අපට
ඇත්තටම පෙනෙන මේ ප්රභා මණ්ඩලයේ මැද පමණයි.
එය ඈතට පැතිරේ. අඥාත ද්රවයෙහි ඕවලාකාර
චලනය දිය සුළියක් බඳුය. එහෙත් අප දකින්නේ
දෘෂ්යමාන පදාර්ථයෙහි දෘශ්යමාන කේන්ද්රීය කොටස
පමණකි. මීට අමතරව, සාක්ෂි හැටියට මන්දාකිණි
පොකුරු හා තාරකා වායුවල චලනය සහ මන්දාකිණි
පොකුරු හරහා යන ආළෝකයේ චලනය බැලිය හැකිය.
අඥාත බව හැඟැවීමට අඥාත පදාර්ථ අඥාත
ශක්තිය හා කළු කුහරවලට අඳුරු යන අර්ථයෙන්
black (කළු) යයි යොදන හෙයින් සමහරු ඒවා අතර
සම්බන්ධයක් දකිනවා එහෙම සම්බන්ධතාවක් තිබේද?
සත්තකින්ම තිබෙන්න පුළුවනි. කළු කුහර
අතිශය ඝනත්වයකින් යුත් ස්ථානයි. ඒවායේ විශාල
ගුරුත්වාකර්ෂණ බරක් දරනවා. සියලූම මන්දාකිණිවල
හරයෙහි අති දැවැන්ත කළු කුහර ඇති බව අපි දන්නවා.
අපේ මන්දාකිණිය මැද ඇති කළු කුහරය ඇසින් දැකිය
නොහැකි වුවත් ගුවන් විදුලි තරංග සහ ඉන් නිකුත්
කරන තාපය මගින් අපට එය සොයා ගත හැකිය.
ළඟපාතක පදාර්ථ කිසිවක්ම නොමැති කම
හෙයින්
කිසිම පදාර්ථයක් සමග අන්තර් කි්රයා
නොකරන කළු කුහර විශාල සංඛ්යාවක් ඇතැයි
ද මතයක් තියෙනවා. මේ අනුව මේවා අතර
සම්බන්ධතාවක් තිබෙනවා යන්න යථාර්ථවාදියි.
තර්කානුකූලයි. ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග ඔස්සේ අපට
තවත් කළු කුහර ඝට්ටන සොයා ගත හැකිවේවි.
එතකොට
අඥාත
ශක්තිය?
අඥාත
ශක්තිය පවතින බව අප දන්නේ කොහොමද?
ප්රධාන සාක්ෂිය ලැබෙන්නේ ඇත්තටම සියවස
ආරම්භයේ, මුල් හබල් මෙහෙයුමෙන්(Hubble’s original
mission). එන්ට එන්ට වැඩිවන වේගයකින් මන්දාකිණි
එකිනෙකින් ඈත්වන්න බව එමගින් පෙන්නුම් කරයි.
එකල එය වටහා ගැනීමට නොහැකි වුනත්, දැන් පෙනී
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යන්නේ විශ්වයෙහි ප්රති ගුරුත්ව සංරචකයක්(අඥාත
ද්රව්ය) තිබෙන්නාක් වගෙයි, එමෙන්ම පදාර්ථ ශක්තිය
ඇත්තටම අඩංගුව ඇත්තේ
අඥාත ද්රව්ය තුළ
තිබෙන්නාක් වගෙයි . මෙය පැහැදිලි කිරීම පහසු නැහැ.
අඥාත පදාර්ථ, අඥාත ශක්තිය, කළු කුහර
ආදිය ගැන හාදරන්න උනන්දුවක් දක්වන තරුණ
පිරිසට දිය හැකි කෙටි උපදේශය කුමක් ද?
භෞතික විද්යාවට අදාළ සියලුම ශික්ෂාවන් ගැනත්
ඉන් අනතුරුව ගණිතය ගැනත් හොඳ අවබෝධයක්
ලබාගන්න ඕනෑ. ඒ වගේම දිගටම උනන්දුවක් සහ
ප්රබෝධයක් තියෙන්න ඕනෑ. පෘථිවිය කොපමණ
නම්
විශාලද
එත් සෙසු විශ්වයට සංසංදනය
කරද්දී අප කොතරම් ක්ෂුද්ර ද කියල බයක් වගේ
දැනෙනවා. එත් ඒ ගැන දැනගන්න තියෙන උනන්දුව,
කුතුහලය කොහොමටවත්
නතර කරන්න බැහැ.

úoHd{hkag wjYH fudk
jf.a wdh;ko@
úYajh b;du;a ixlS¾K ;ekla․ ta ksid tys
isÿjk ish¨ oE tljr wOhkh fldg f;areï
.ekSug wmyiqhs․ fï ksid tajd wOHkh lsÍfï
iïu; úoHd;aul t<Uqu ù we;af;a wm wjg
f,dalh úúO lafI;%j,g fjkafldg tajd fjkafjka
jYfhka wOHkh lsÍuhs․ úYajh wkka; jQ moaO;s
j, tl;=jla jYfhka i,ld ta moaO;s tlsfkl jYfhka f.k wOHkh l< yelshs․ fuysoS moaO;shla
hkq wka lsisjla fkdj øjH iy Yla;sfhka iqieÿkq
fmdoshla muKhs․ ;ksj nuK WmmrudKql wxY=jla
(sub atomic paticle) jeks wxY=ud;%sl m%udKhl isg
uq`:uy;a .e,elaishla olajd jQ iqúYd, m%udK j,ska
hq;a fulS moaO;s yeu tllau úoHdfõ úu¾Ykhg
,laùug w;sYhska iqÿiq fjkjd․ fï wkqj ;drld
úoHd{fhda ;drld .%y jia;= j, yeisÍu yodrkjd․
ridhk úoHd{fhda f;dard.;a mrudKq j,ska ixhqla;
jQ moaO;sj, yeisÍu úuid n,kjd․ N+ úoHd{fhda
Lksc øjH yd l÷jeá jeks foj,a wOHkh lrkjd․
Ôj úohd{hka lrkafka ixlS¾K Ôj moaO;s jYfhka
ye|skafjk ffY,” l=yqUq ckmo iy jk.yk jeks oE
úu¾IKh lsÍuhs․ fï w;ßka .,la jeks moaO;shla
Tfí w;a,go .; yelshs․ tfukau Tfí iakdhq moaO;sh
jeks ;j;a we;eï moaO;shla uq`: YÍrh jeks jvd
úYd, moaO;shlg wh;a WmmoaO;shla o úh yelshs․
úoHd;aul lafIa;%h hkq *af,daÍka ridhkh”
,xldfõ leianEfjda" oejeka; ;reK ;drldj,
cd;s,laIK” taâia jhsrih mßkduh jQ wdldrh"
f,ai¾" lajd¾la" oshuka;s" fij, os,Sr jeks oyia
ixLHd; WmYslaId j,ska iukaú; úYd, mrdihl
me;=reKq jHdmdrhla․ ta yeu YslaIdjlgu wdfõksl jQ jd.a fldaIhla o ;sfnkjd․ ta jf.au ta
tala tla YslaIK .ek muKla úfYaI{;djh oshqKq
lr.ekSug lemù we;s úoHd{hkao isákjd․ fulS
úúO úfYaI{;djhka u.ska úuik fkdfhla moaO;s
j¾. wka;¾.;fhkao m%udKfhkao uQ,sl jYfhka tlsfklg fjkia․ ;drld" ul+Kqi;a;=" mrudKq
wE jYfhka moaO;sh l=ula jqjo ta ish,a,u md,kh
jkafka tlu iajdNdúl kshdu ldKavhlg wkqjhs․

tfy;a ta moaO;s wOHkhg ,lajkafka;a úia;r
lrkafka;a tlsfklg fndfyda fjkia wdldrhkaghs․
f,dalh mqrd ,laI ixLHd; m%udKhla ;u osúfmj; f.khkafka úoHd{hka jYfhka jev lsÍfukqhs․ fï fud<ldr ñksiqka yd ia;%Ska w;frka
fndfyda fofkla m%Odk Odrd y;rlg fjka l<
yelshs․ ta y;r j¾.h fN!;sl úohd{hk" ridhk úoHd{hka" N+úoHd{hka iy Ôj úoHd{hka
hkqfjka ye|ska fjhs․ úoHdj hkq bula fldKla ke;s
{dk id.rhla․ tfy;a tla tla úoHd{fhla t;=<
;ukagu iqúfYaI jq lafIa;%hlg ish wOHk lghq;=
fhduq lsÍug jvd;a leue;shs․ tksid by; i|yka
l< m%Odk úoHd Odrd y;r ta tlsfklg wdfõksl jQ
ffY,shla iy ixúOdkhla f.dvk.d f.k ;sfhkjd․
fN!;sl úoHd{fhda uQ,slj ish wjOdkh fhduq lrkafka øjH mod¾:” Yla;sh" n,h iy p,s;h
hk ish¨u úoHdjkag fmdÿ jq ixl,am yeoEÍughs․
ridhk úoHdfõ isg wcGdldYúoHdj olajdjq;a”
LKscúoHdfõ isg wKql ÔjúoHdj olajd jQ;a ish¨u
lafIa;% j,g fN!;slúoHd kshdu O¾u lsysmh wod,
jk ksid jvd;au uQ,sl úoHdj fN!;sl úoHdjhehs
Woï wekSug fN!;sl úoHd{hka mqreÿ ù isákjd․
úoHd{hka w;r fndfydaúg fN!;sl úoHd{hka
ie,eflkafka fckr,siaÜ fkdfyd;a fmdÿ úoH{hka
yeáhghs․ tfy;a .;jQ jir .Kkdjla ;siafia wKql
Ôj úoHdfõ isg lafIa;% mdrsißl úoHdj olajd jq úYd,
úIh mrdihlg fN!;sl úohd{hkaf.ka ie,elsh
hq;= odhl;ajhla ,enqKd․ flfia fj;;a fN!;sl
úoHdjg wh;a we;eï lafIa;% úoHdfõ fnfyúkau
ÿrjfndaO lafIa;%hka jYfhka ie,eflkjd․ oi udkhlska hq;= wjldY" lajd¾laia j, .=ma; yeisÍu iy
talSlD; lafIa;% kHdh jeks idlÉPd j,ska j¾;udk
fN!;sl úoHdj fndfyda fmdfydi;a ù ;sfnkjd․ fudkhï fya;=jlg fyda fndfyda fN!;sl úoHd{hka”
úfYaIfhkau úYaj úoHd, .=rejre" uE;l isg ;u
fmkqfï wms<sfj, iy wjq,anj fudaia;rhla fldg
i,lk njla fmfkkjd․ wfußldfõoS kï Tjqka

33

;uhs úYajúoHd, msG /iaùï j,g iyNd.sjk úg
ghsmá me<| meñKsug wleue;s․ tjeks fy!;sl
úoHd{fhla ixf;daIhg m;a lsÍug kï zzwd ux ys;=fj
Tn mhsmam ndia flfkla lsh,ZZhs hkqfjka lsjhq;= nj
wfußldkq úYaj úoHd, j, mj;sk tla;rd l;djla․
wfußldfj iqm;, ueipQfiÜ bkaiaááhqÜ T*a
fglafkdf,dð (MIT) kue;s úYaj úoHd, wkqnoaO
wdh;kfha YsIHhka w;r fnfyúka ckm%sh fy!;sl
úoHd uydpd¾hjrfhl+ f,i lghq;= l< fjd,ag¾
f,úka jhi 74 la ù uE;oS úY%du .;a;d․ Tyq ish
b.ekaúï lghq;= weiqfrka For the Love of Phys-

hkafka foaÿkafka ;sfhk mdg Tlafldu
tlg tl;=ùfukqhs’ jdhq f.da,h Tiafia.uka
lrk fldg fï iQq¾hdf,dalh jdhqf.da,fha
we;s jdhq wKq iy OQ,s wxY+ ^fï OQ,s wxY=
uhsfl%dakhlg;a jvd ta lshkafka” w`.,lska
1$250”000 lg;a jvd l=vdhs’& yeu w;gu
úisfrkjd’ fufyu wdf,dalh úisfrkjg
lshkafka frf,a m%lsrKh lsh,hs’ ish¨u
mdg w;ßka jvd;a fyd|g úisfrkafka ks,a
mdghs¡ fldáka lsõfjd;a ks,a mdg r;=mdgg
jvd mia.=Khla úisfrkjd¡ ta ksid oyj,a
ld,fha wyfia fldhs me;a; ne¨j;a Tng

fjd,ag¾ f,úka

ics fyj;a zfN!;sl úoHdjg we;s wdorh ksidZ
hkqfjka b;d rij;a ir, fmd;la ,shd uE;oS
m< l<d․ fï ta fmdf;ka Wmqgd .;a fldgila․
zzkslug jf.a wyi osyd ne¨jyu ne¨
ne,augu Tng ysf;kafka wyi ks,amdg
wehs@ lsh,hs’ ta jf.au br nysk fldg wyi
r;=mdg fjkafk;a" fndfyduhla j,dl=`:
iqÿmdg fjkafk;a wehso lsh,d Tng ysf;kak
mq`:jka’ fï tlafldgu W;a;r fN!;sl úoHdfõ ;sfhkjd’ iQ¾hdf,dalh yeos,d ;sf-
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wyfi jeäfhkau fmakafk ks,a mdgghs¡ talhs
wyi ks,amdg’ ta;a Tn y|g .sys,a, wyi osyd
ne¨fjd;a fmakafk ks,a mdg wyila fkdfjhs
l`: mdg wyila’ talg fya;=j ysre/ia úisrúh yels jdhq f.da,hla y|g fkd;sîuhs’
fyd|hs brnysk iekaoEfj wyi r;=mdg
wehs@ iQ¾hhd laIs;schg ,xù ;sfhk fldg
iQ¾hdf,dalh jdhq f.da,fha jeämqr ÿrla .uka
lrkak ´kE’ t;fldg iQ¾hhdf,dalfhka uq,oS

jeämqru úirKh fjkafka fld," ks,a
iy oï hk mdg j¾.hs’ ta wkaoug ysre /
ia wfma weiaj,g ,``.d fjk ;rï ÿr hk
fldg iq¾hhd f,dalh ly” ;eô,s iy
r;= hk meyehka .kakjd’ talhs br nysk
fldg wyi .skaor jf.a mdg fjkafka’

“MIT tflaos ;uqkag leue;s ´k fohla lrkak
mq``:jka․ ;ukag fudlla yß woyila ;sfhkj kï” ta woyi .ek wks;a whf.a Wkkaÿj
we;s lrkak mq`:jkakï ta i|yd wjYH lrk
´keu fohla MIT tflaos imqrd .kakg mq`:jka․
fko¾,kaf;g jvd tal fudk;rï fjkia lulaoæ․
fko¾,kaf; úYaj úoHd,j, ;sfhkafk lsisfia;au
fkdkefuk wyxldr Oqrdj,shla․ tfyos mYapd;a
Wmdê wfmalaIlhkag ie,l=fj fofla mka;shg
od,․ úYaj úoHd, uydpdrh jreka ,`. ú;rhs
mÍlaIKd.dr j, h;=re ;snqfK․ yji mfyka
miafia m¾fhaIK jevlrkak ´fkfkï talg fya;=
meyeos,s lr, úfYaI f*daruhla mqrjkak ´ke․
yeu odu jf.a ug th bgq lsÍug isoaO jqKd․
tal fudk;rï lrorldÍ ks,OdßjdoS md,khlaoæ

t;fldg j,dl=``: iqÿmdg fjkak
fya;=j fudllao@ wyi ks,amdgg fmakak
fya;=fjk jdhqf.da,fha ;sfhk jdhq wxY=
iy OQ,s wxY= j,g jvd j<dl=`:j, ;sfhk
c,ìxÿ m%udKfhka úYd,hs¡ ta ksid
iQ¾hd f,dalh c, ìxÿ j,ska úirKh
fjk fldg yeu mdglau tl iudkjhs
úirKh fjkafka’ fï ksid wdf,dalh
iqÿmdggu ;sfhkjd’ ta;a j<dl=f<a
f;;ukh jeäkï ke;akï ;j;a

ueipQfiÜ bkaiaááhqÜ T*a fglafkdf,dð

(MIT)

j,dl=<lska ta j<dl=, jeis,d ;sfhkjd
kï ta ;rï wdf,dalh m%udKhla j<dl=,
yryd ldkaÿ fjkak úoshla keye’ talhs
iuyr j<dl=¨ w÷re fj<d fmakafk’ZZ
fko¾,ka; cd;slfhl= jQ fjda,g¾ f,úka
;ukaf.a
úoHd
wOHdmkh
wdrïN
lf<a
fko¾,ka;fha fv,a*aÜ úYaj úoHd,fhka․ tfy;a
Tyq lshk úoshg ueipQfiÜ bkaiaááhqÜ T*a
fglafkdf,dð (MIT) wdh;khg iïnkaO ùug
,enqKq tl Tyqf.a uy;a jdikdjla․ úoHd{fhl=
fjkakkï Bg wjYH lrk ksoyia mßirfha we;s jeo.;a lu Tyq lshkafka fufyuhs․

m¾fhaIK j,g wjYH iuia:dksl øjH ,nd.
kak ug úáka úg weuiag¾vEï kqjrg
hkak isoaO jqKd․ ta .uka j,sos fldams
fldamamhla îug i; 25l=;a oj,a lEug
.s,avr 1․25l=;a úhoï lrkak ug wjir
;snqKd․ ta ldf,a .s,avr 1․25l jákdlu
wefußldkq fvd,rhlska ;=fkka mx.=jla
ú;r we;s․ ta;a fldams îu iy oj,a
lEu .ek fjk fjku ì,am;a iemhsh
hq;=heZhs ug ksfhda. lr,d ;snqKd․ yeu
;siafiu jf.a fldams ìõfj lEu ld,d
ksid ksid ux weyqj fldams fldamafm ñ,hs
lEu ñ,hs folu tlg i`oyka lrmq tl
ì,la ú;rla bosßm;a lrkak ug mq`:jkao
lsh,d․ uf.a fomd¾;fïka;=fj m%Odkshd
uydpd¾h íf,aia ug ,shqula ,sh, lsõj
Tfyag iqfLdmfNda.S lEu fõ,la lkak ´fkkï
Tfyaf.u úhoñka tal lr.kak mq`:jka lsh,d․
b;sx MIT tl jf.a ;eklg tkak ,eîu
fudk;rï jdikdjlao․ MIT tfla uQ,sl wruqKu
YsIHkaf.a
m¾fhaIK
lghq;=j,g
w;ys;
fok tl․ bf.k .ekSug Wkkaÿlrk tl․ZZ

Wiia úoHd{hka ìyslSÍu uQ,sl wruqK lr.;a
m¾fhaIlhka fmd<Ujk mßirhlska hq;A MIT jeks
iqm;< Wiia wOHdmk wdh;k /ilau wfußldfõ
;sfnkjd․ úoHd úIhhka iïnkaOfhka ;ju;a jeäu
fkdan,a ;Hd. m%udKhla ,nd.kafka;a jeäu fmagkaÜ
n,m;a ixLHddjlg ysñlï lshkafkao wfußldkq úYj
úoHd, j,ska ìys jQ úohd{hka ùu b;sx mqÿuhlao@
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පෘථිවි භ්රමණය නතර වුනොත්?
පෘථිවිය තම අක්ෂය වටා භ්රමණය වීම හෙවත්
කරකැවීම හිටි අඩියේ නතර වුණොත් සූර්යාට මුහුණ
ලා සිටින පැත්ත දැවී අළුවි යා හැකිය. නමුත් නිරතුරුව
සූර්යාලෝකයට නිරාවණය වී තිබෙන කොටස සහ
නිරතුරුව අඳුරේ පවතින කොටස අතර ඉමේ තවදුරටත්
මානවයන්ට දිවි රැකගෙන ජීවත් විය හැකිවීමට ඉඩ තිබේ.
පෘථිවියේ භ්රමණය අපේ ජීවිත පාලනය කරයි. අපේ
පෘථිවි ග්රහයා සූර්යයා වටා පරිභ්රමණය වෙමින්
යන අතරවාරයේ තමා වටා (තම අක්ෂය
වටා) කරකැවෙද්දී අපි,
නිදාගැනීම
අවදිවීම ආදී දවසක කටයුතුවල
යෙදී සිටින්නෙමු. මස් පැලහුම්
උපකරණයක් වන රොටිසේරියක
ආකාරයෙන්
ග්රහයා
උණුසුම්ව තබා ගැනීමටත්,
ග්රහයා ගේ
භූචුම්භක
ක්ෂේත්රය මෙහෙයවීමටත්
හේතුවන්නේ පෘථිවියේ මේ
කරකැවිල්ලයි.
දේශගුණික
රටා, සංසරණය මේ සියල්ල
සැලකිල්ලට ගන්නකොට තමයි
අපට මෙහෙම ප්රශ්නයක් හිතට
නැගෙන්නේ: පෘථිවිය කරකැවීම
බැරිවෙලාවත් නතර වුණොත්?
“එහෙම වුණොත් නම් මහා
ජංජාලයක් තමයි වෙන්නේ” වර්ජිනියා
සරසවියේ
භෞතික
විද්යාඥ
ලූවී
බ්ලූම්ෆීල්ඞ් පවසයි.
බොහෝ
මිනිස්සු ගිලී නැතොත් හුස්ම හිරවී
හෝ රෝස්ට් වී හෝ සීතලෙන්
ගල්වී විනාශ මුඛයට පත්වෙති. ඒත් ඉතින් මුළු කතාවේම
ඇත්තේ විපත්ති, නස්පැත්ති පමණක්ම නොවෙයි. මේ
මිහිතලය මත යහපත්ව පිහිටි තැන් හතරක ජීවත්වීමට
තරම් වරම් ලද සුළු පිරිසකට ජීවිතය රැකගෙන
පවත්වාගෙන යා හැකිවේ. එපමණක් නොව පෘථිවියේ
භ්රමණය නතරවීමෙන් හදිසියේ ඇතිවූ විපර්යාසයන්ට
අනුව වෙනස්ව ගිය පරිසරයට හැඩ ගැසෙමින් බාගදා
ඉක්මණින් පරිණාමයට පත්වන්නට ද ඉඩ තිබේ.
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එපමණක්ද? නැත! පෘථිවිය සිය අක්ෂය
වටා භ්රමණය වීම නතර වුණොත් අප සෑම
පුදුමයට පත්කරමින් පෘථිවියෙහි හැඩය
වෙනස් වනු ඇත. පෘථිවිය බඳ හරියෙන් ඒ
කියන්නේ එහි සමකය(the equator) වඩා
නෙරා ආ ස්වාභාවයක් ඇති බව අපි දනිමු.
ඒ නෙරීම ඇතිවන්නේ පෘථිවි
භ්රමණය නිසාවෙනි.
ඇත්තවශයෙන්ම
ධ්රැවයක සිට අනෙක්
ධ්රැවයට ඇති දුරට වඩා
සමකය හරහා දුර
සැතැපුම් 26කින්
වැඩියි. ඉතින්,
භ්රමණය හිටි
අඩියේම නතර
වුණොත් සහ
පෘථිවියේ නෙරීම
එකවරම ලිහිල්
නොවුණොත්
වඩාත් ද්රව
ගතියෙන් යුත්
සාගර නෙරීම
ක්ෂණිකව නතර
වෙයි. එතකොට සිදු
වන්නේ කුමක්ද? තවමත්
සමකය ඝන කොටස
නෙරා තිබීම නිසා සාගර ජලය
ධ්රැව ප්රදේශ කරා විස්ථාපනය
වීමයි. “එතකොට සමකය ප්රදේශය දැඩි
වියළි ස්වභාවයට පත්වී ධ්රැව ප්රදේශ ජලය
සැතපුම් ගණනින් පිරී යාවි” බ්ලූම්පීල්ඞ්
පෙන්වා දෙයි.
වායුගෝලය ගත්තත් එහිදී දි මෙයාකාරම
ගියර්
මාරුකිරීමක්
(විස්ථාපනයක්)
සිද්ධවේ. වායුගෝලය ධ්රැව ප්රදේශවලදී
ඝන වන අතර සමකයේදී
එය තුනී වේ.
මධ්ය අක්ෂාංශ වටා සොදුරු තැනක සිටින
පෘථිවිවාසීන්ට පමණයි සංක්රමණ යුගය

ගෙවා ගනිමින් යෝග්ය වායුගෝලීය පීඩනයක් අත්විඳීමට
ඉඩ ලැබෙන්නේ. එපමණක් නොව, පෘථිවියේ භ්රමණය
හිටි අඩියේ ඇනහිට,
සූර්යයා දෙසට හැරී කරකැවීම
නතර වූ අර්ධයට නොකඩවා සූර්යාලෝකය පතිත වේ.
එම අර්ධය දැවී අළුවී යන මට්ටමට උණුවේ. ගහකොළ
පිළිස්සී වඳවී යයි. පොළව වියලී පැළෙයි. මිට ප්රතිවිරුද්ධ
දිශාවේ අර්ධය සදාකාලික අඳුරු අයිමය ලෝකයක් බවට
පත්වෙයි. එම
භූමිය හිමෙන් වැසී ගිය තුන්ද්රාවක්
සිහියට නගනු ඇත. “මිනිසුන්ට නම් ඉතින් සංක්රමණික
ප්රදේශයකට යාගන්න වෙනවා” අග්නිදිග ලූසියානා
විශ්වවිද්යාලයේ භෞතිකඥ රෙහෙට් ඇලෙන් කියා සිටියි.
මිනිස් වර්ගයා උණු-සීතල මායිමෙහි කුඩා තීරයකට
සීමාවෙනු ඇත. එහිදී සූර්යයා සදාකාලිකවම ක්ෂිතජයට
මදක් උඩින් හෝ මදක් පහතින් පහළ වෙයි. එහි උෂ්ණත්වය
මධ්යස්ථව පවතින ඇත. එසේ වුවද භ්රමණය නොවන
පෘථිවියේ දේශගුණය හා කාලගුණ රටා කෙබදු ආකාරයකට
විපර්යාසයන්ට බඳුන් වේදැයි විද්යාඥයන්ට (විස්තර පැහැදිලි
කිරීමට නොහැකි තරමට) පුරෝකතනය කිරීම අසීරුය.
කෙසේ වෙතත්, එලෙස බිහිවන නව මිහිතලයේ ජිවිත අලුතෙන්
ආරම්භ කිරීමට උත්සාහයක දීම උදෙසා උණු-සීතල මායිමේ
භූමිය මානවයන්ට පදිංචියට ප්රමාණවත් වන්නට පුළුවන.
හිරු ක්ෂිතිය ආසන්නයේම පෙනෙන කොටසක ඉන්නවා
නම් වගාවක් කර ගන්නට පුළුවන් වුණත් හිතන තරම්
සූර්ය තාපයක් නම් ලැබෙන එකක් නැහැ” ඇලේන් කියයි.
කොහොම වුණත් මිනිසුන්ට එකී උණු සීතල සම්පූර්ණ
තීරුවෙහිම දිගටම ජීවත්වීමට නොහැකිය. හුස්ම ගැනීමට
යෝග්ය වායුගෝලයක් සහිත ප්රදේශව පමණයි ජීවත්වීමට
සුදුසුවන්නේ. “යෝග්ය වායුගෝලීය පීඩනයක හා යෝග්ය
උෂ්ණත්වයක සාධාරණ මිශ්රණයක් සහිත ස්ථාන දෙක
බැගින් උත්තරාධගෝලයේ සහ දක්ෂිණාර්ධගෝලයේ ස්ථාන
හතරක් තිබෙන්නට පුළුවනි” යයි බ්ලූම් පීල්ඞ් පවසයි.
මානව ගෝත්ර හතර සදාකාලිකවම එකිනෙකගෙන් වෙන්ව
වර්ධනය වනු ඇත. අතරතුර ඇතිවන දරුණු තත්ත්වයන්
සහිත ප්රදේශ ඔවුන්ගේ එක් වීම සදහටම වළක්වයි.
එලෙස සම්මිශ්රනයවීමට නොහැකියාව නිසාත්, මෙකී ස්ථාන
හතරෙහි එකිනෙකට වෙනත් පරිසරයන් නිසාත් ඔවුන්
පැහැදිලි මානව විශේෂ හතරක් ලෙස පරිණාමය වනු ඇත.
චුම්භක ක්ෂේත්රය අහිමිවීමත් සමගම ඇදී එන අන්තර්ක්ෂ
කිරණවලට ඔරොත්තුදීම සඳහා ඔවුන්ගේ සම ඝනවනු ඇත.

යන්න විය හැකිය යන්නයි. නිරතුරුව සිදුවන
භූමියේ හා සාගර එහොට මෙහාට ඇදිල්ලේ
ප්රතිඵලය වන්නේ පෘථිවි ග්රහයා සතුව
තිබෙන ඒ සඳහා අවශ්ය ශක්තිය වැයවී
අවසන් වීමයි. දැනටමත් චන්ද්රයා, භ්රමණය
සඳහා තමනට අවශ්ය ශක්තිය හීනවී යාමෙන්
එය උදම් වශයෙන් පෘථිවිය හා හිරවී(“tidally
locked”)
තිබේ. දැන් චන්ද්රයාගේ එකම
පැත්ත පෘථිවියට මුහුණ ලා තිබෙන්නේ ඒ
නිසය්. පෘථිවියටත් ඒ දෙයම සිදුවනු ඇත.
මුලින් චන්ද්රයා සමග පෘථිවිය ‘උදම්ව හිරවන
’අතර තව අවුරුදු බිලියන ගණනක දී සූර්යයා
සමගද එලෙස හිරවෙනු ඇත. ඒත් ඉතින් එහෙම
වෙන්න කලින් සූර්යයා දැවැන්ත පිපිරීමකින්
විනාශ වී ගොස් මුළු සූර්යග්රහමණ්ඩලයම
පුපුරුවාලයි. එහෙම වුනොත් ‘සිය කක්ෂය
වටා පෘථිවියේ භ්රමණය නතර වේද?’
යනුවෙන් අහන්න
මිනිස්සු ඉතුරු වේදැයි
තබා පෘථිවියවත් ඉතුරු වන්නේ නැහැ නොව?
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පෘථිවිය භ්රමණය වීම නතර වුවහොත් සිදුවිය හැකි
දේ ගැන කතා කළාට ඇත්තටම පෘථිවියේ කරකැවීම
නතරවෙයිද? අසුබ ආරංචිය වන්නේ ඇත්තටම පෘථිවිය
දැනටමත් භ්රමණය නතරවීමක් කරා ඇදී යමින් පවතී
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