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सारांि (Abstract) 

टोर्ॅटो हा जर्भरातील दैनंददन आहारात सर्ाववष्ट होणारा एक र्हत्त् वाचा घटक आहे. 
खाण्यायोग्य टोर्ॅटोर्ध्ये लाइकोपीन (एक चर्कदार लाल केरेटोनॉइड रंर्द्रव्य) नावाचा र्हत्त् वाचा 
घटक असतो, जो आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. टोर्ॅटो र्धील लाइकोपीनचे प्रर्ाण 
पडताळण्यासाठी त्याच्या प्रकाश शोषून घेण्याच्या वैष्ष्टष्टयांचा वापर करणे सोपे जाते. या 
प्रयोर्ात अनतशय साध्या तंत्राने (पद्धतीने) टोर्ॅटोच्या अकागर्धील ननळ्या प्रकाशाचे शोषण 
करून, लाइकोपीनचे प्रर्ाण पडताळता येत,े याचे वणगन केले आहे. 

 

प्रस्तावना : 

 
 

वपझ्झासाठी लार्णारा र्खु्य घटक म्हणजे टोर्ॅटोपासून बनवलेले सॉस. टोर्ॅटो र्ध्ये लाइकोपीन 
आणण बीटा - कॅरोटीन नावाचे क्षारप्रनतरोधक घटक (अँदटऑष्ससडटं) असतात, जे चांर्ल्या 
आरोग्यासाठी आवश्यक आहेत. पेिीचे न कसान करू िकणाऱ्या आणण कका रोि होण्याची िक्यता 
ननमााण करणाऱ्या 13 रॅडिकल्सचे / कणांचे उिासीनीकरण लाइकोपीन करते. लाइकोपीनद्वारे 
झालेली र्ुसत रॅडिकल्सची ही उिासीनीकरणाची क्षमता बीटा कॅरोटीनपेक्षा दपु्पट असते.  
टोर्ॅटोच्या ववववध प्रकारांनुसार (variety) लाइकोपीनचे प्रर्ाण वेर्वेर्ळे (शभन्न) असते, परंत ु
लाल टोर्ॅटोर्ध्ये ते सवागधधक आढळून येत.े लाल टोर्ॅटोर्ध्ये प्रनत क्रकलो 70 ते 130 शर्लीगॅ्रर् 
लाइकोपीन असू शकते. लाइकोपीनचे हे प्रर्ाण टोर्ॅटोचे वैववध्य (ववववधता), भौर्ोशलक स्थान, 
टोर्ॅटोची योग्य र्ात्रा ववकशसत करणारे लार्वडीचे तंत्र यांवर अवलंबून आहे. उष्णतेर्ुळे 
लाइकोपीन आणण बीटा - कॅरोटीन ववभार्ले जातात. ते पाण्यात ववरघळत नसून तेलात 
ववरघळतात. म्हणूनच, जर्ातील बऱ्याच भार्ात टोर्ॅटो तेलात शशजवले जाते. 

टोर्ॅटो र्धील लाइकोपीनचे प्रर्ाण / र्ात्रा पडताळण्यासाठी, टोर्ॅटो प्युरी पेट्रोशलयर्-इथर आणण 
इथेनॉल र्ध्ये ष्स्थर होईपयतं ववरघळवली जाते. लाइकोपीन सर्दृ्ध असलेले द्रावण वेर्ळे केले 
असता, पररणार्ी दोन न शर्सळणारे द्रवपदाथग शर्ळतात. वरचा थर काळजीपूवगक वेर्ळा करून, 
त्याची आद्रगता आद्रगताग्राही (आद्रगता शोषून घेणारा) असलेल्या र्ॅग्नेशशअर् क्षाराचा (सॉल्ट) उपयोर् 



करून काढून टाकली जाते. लाइकोपीन ननळा प्रकाश (450 ते 495 नॅनोमीटर तरंिलांबी) पूणगपणे 
शोषून घेत,े हे त्याचे वैशशष्टय आहे. 

 

रंग अंदाजे तरंगलांबी (नॅनोमीटर) 
लाल 750 – 620 
नारंर्ी 620 – 590 
वपवळा 590 – 570 
दहरवा 570 – 495 
ननळा 495 – 450 
इंडडर्ो 450 – 420 
जांभळा 450 – 380 

 

आकृती 2 र्ध्ये लाइकोपीनचा शोषण िणापट (absorption spectrum of lycopene) ददला 
आहे, त्यात स्पष्ट ददसून येते की 380nm ते 500nm तरंिलांबीच्या प्रकािात लाइकोपीनचे 
शोर्णाचे प्रर्ाण सवागधधक आहे, आणण तो भार् ननळ्या प्रकाशाचा आहे. 

 
आकृती 2 



आकृती 3 र्ध्ये, या प्रयोर्ात वापरण्यात आलेल्या व्हाईट लाईट एल.इ.डी (white light LED) 
ने उत्सष्जगत केलेल्या प्रकाशाचा िणापट (spectrum) दाखवला आहे. [ र्ाध्यशर्क स्तरावर प्रयोर् 
करताना वरील र्ादहतीची र्रज पडत नाही. तथावप, ही र्ादहती शशक्षकांकडून आवश्यकतेनुसार 
वापरली जाते.] 

 
आकृती 3 

[ प्रयोर् करताना काचेच्या भांडयांचा उपयोर् करण्यात आला आहे. ववद्यार्थयांना  सोप ेजावे 
यासाठी काचेच्या भांडयांवर काही लेबल्स/नावे लावण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय ज्युननअर सायन्स 
ऑशलषं्म्पयाड र्ध्ये, लेबल्स लावलेल्या / नावे ददलेल्या काचेच्या भांडयांर्ुळे ववद्यार्थयांना र्ोठ्या 
आकाराच्या काचेच्या वस्तू आणण बाकीची छोटी उपकरणे यार्ध्ये र्ोंधळून न जाता प्रयोर् करणे 
सोप ेर्ेले. हे लावलेले लेबल्स / नावे स्थाननक दठकाणच्या आवश्यकतेनुसार  प्राध्यापक / शशक्षक 
(लेखक, वाचक) ननवडू शकतात. 

आंतरराष्ट्रीय ज्युननअर सायन्स ऑशलषं्म्पयाड - 2013 साठीच्या प्रयोर्ाची चाचणी करत 
असताना (पडताळणी करत असताना), प्रयोर् तयार करणाऱ्या शैक्षणणक / अध्यापनववषयक 
सशर्तीच्या  प्राध्यापक / शशक्षकांच्या असे लक्षात आले की, र्ाध्यशर्क स्तरावरील ववद्यार्थयागला 

वपपेट (pipette) चा उपयोर् करणे अवघड जाईल. रसायन क्रकंवा एखादा द्रवपदाथग तोंडावाटे 
वपपेट र्ध्ये ओढून घेणे हे खूप धोकादायक आहे. तसेच, रबरी बल्ब वपपेट ला लावून रसायन 
/ द्रवपदाथग आत ओढणे हा सुद्धा योग्य पयागय नाही. त्यार्ुळे वपपेट ऐवजी प्लाष्स्टक शसरींजचा 
वापर करायचा, असे सशर्तीच्या सदस्यांनी एकर्ताने ठरवले. त्यानंतर शसरीजंचा उपयोर् करून 
प्रयोर् केला असता, तो यशस्वी झाल्याचे आढळून आले. अशा प्रकारे आतंरराष्ट्रीय ज्युननअर 
सायन्स ऑशलषं्म्पयाड र्ध्ये, प्रयोर् करताना सवग वपपेट ला पयागय म्हणून हाताळण्यासाठी 
सोप्प्या आणण र्ेडडकल स्टोअसग र्ध्ये स्वस्तात उपलब्ध असणाऱ्या प्लाष्स्टक शसरींज वापरल्या. 



आकृतीर्ध्ये दाखवलेल्या आणण प्रयोर् करताना वापरात आलेल्या, अक्रिशलक प्लाष्स्टक पासून 
तयार केलेल्या सादहत्याचे (acrylic piece) र्ार्ील प्रकाशनार्ध्ये सखोल वणगन केले आहे. 
संदभग (Reference : IAPT bulletin, October, 2014, page 261). भववष्यात प्रकाशशत 
होणाऱ्या अनेक प्रयोर्ांसाठी हे अक्रिशलक उपकरण उपयोर्ी आहे.] 

  

ववद्यार्थयाांना प्रयोग करण्यासाठी देण्यात आलेले साहित्य: 

 लावलेले लेबल्स हदलेले एकूण साहित्य 

टोरॅ्टोचा अकग  (concentrate) TP 50 ml चंचुपात्रा र्ध्ये 1 ml 

प्रयत्नपूवगक काढलेले द्रावक 

(1 : 1 इथनॅॉल पेट्रोशलयर्-इथर) 

ES 50 ml नळी (tube) र्ध्ये 20 ml 

ननजगल (anhydrous) रॅ्ग्नेशशयर् 
सल्फेट 

MgSO4 प्लाष्स्टक कंटेनर र्ध्ये 1.5 gm 

( प्लाष्स्टक ची छोटी डब्बी 
क्रकंवा डब्बा ) 

सोडडयर् सलोराईड NaCl प्लाष्स्टक कंटेनर र्ध्ये 15 gm 

स्टॉपर असलेली 50 ml ची 

परीक्षा नळी 

FL 1 

परीक्षा नळ्या (12 x 75 mm; 5 

ml) 

Ab, UL 2 

नरसाळे (Funnel)  1 

काचेची कांडी (Glass rod)  1 

र्ाळणी कार्द (Filter paper)  3 

12 ml ची शसरींज (syringe) SS 1 

वॉश बॉटल (द्रावण 
बनवण्यासाठी क्रकंवा भांडी 

धुण्यासाठी लार्णारी पाण्याची 
बाटली) 

 1 

व्हाईट लाईट एल.इ.डी (white 

light LED) 

 1 

फोटोडायोड आणण अक्रिशलक 
प्लाष्स्टक पासून तयार केलेल्या 
सादहत्याची र्ांडणी / जोडणी 
(photodiode acrylic set-up) 

  

50 ml चे चचंुपात्र SS 1 

परीक्षा नळी स्टॅन्ड (test tube 

stand) 

 1 



ब्लू लाईट एल.इ.डी (blue light 

LED) 

 1 

परीक्षा नळीसाठी अक्रिशलक 

कॉलर (Acrylic collar for test 

tube) 

Collar  

ड्रॉपर   

र्ल्टीर्ीटर   

 

 

 
 

 

ििाकावर -1 ददसत असेल तर शर्ळणारी रेंज(range) र्रजेपेक्षा 
कर्ी आहे. ष्जथे जास्त रेंज (range) शर्ळते, नतथे नॉब (knob) 
सरकवा. र्रजेपेक्षा जास्त रेंज(range) ठेवल्यास प्रयोर्ाची 
अचूकता कर्ी होते. 

या प्रयोर्ासाठी नॉब (knob)  A ~V ~Ω  असा ठेवू 
नका. 

 

ववद्युतदाब (voltage) र्ोजण्यासाठी र्ल्टीर्ीटर 
चा नॉब (knob) या भार्ात ठेवा. 

 

ववदयुत प्रवाह (current) र्ोजण्यासाठी र्ल्टीर्ीटरचा 
नॉब पुढील भार्ात अशा प्रकारे ठेवावा. 

 र्ल्टीर्ीटर वर प्रवाह र्ोजण्याची 2 μA ही सवागत 
कर्ी रेंज (range) आहे. र्ल्टीर्ीटरवर प्रवाह 
र्ोजण्याची 10A ही सवागधधक रेंज आहे. 

 



 

 

                    
       

                                                                            

कृती :                                                                            

1. प्रथर्तः व्हाईट लाईट एल.इ.डी (white light LED) आणण फोटोडायोड (photodiode) योग्य 
त्या जार्ेमध्ये (स्लॉटस) बरोबर बसिा. 

[लाइकोपीन शोषून घेण्याचा िणापट (the absorption spectrum of lycopene) आणण व्हाईट 
लाईट एल.इ.डी चा िणापट (the spectrum of white light LED) याबाबत ववद्यार्थयांना 
अधधक र्ादहती असावी, म्हणून त्यांच्याशी चचाग करावी. तथावप, शशक्षकांनी जर हा प्रयोर् 
ननवडला असेल, तर वरील र्ादहती न वापरताही त्यांना हा प्रयोर् करता येईल.] 

2. ES - परीक्षानळीर्धील द्रावक, Ab - परीक्षा नळीर्ध्ये ड्रॉपरच्या साहाय्याने अध्यागपयतं 
भरा. 

3. ददलेल्या अक्रिशलक कॉलरचा उपयोर् करून, Ab - परीक्षानळी अक्रिशलक उपकरणामध्ये 
(अक्रिशलक प्लॅष्स्टक पासून तयार केलेले सादहत्य), एल.इ.डी (LED) आणण फोटोडायोड 
(photodiode) च्या बरोबर र्ध्यभािी ठेवा. (फोटोग्राफर्ध्ये दाखवल्याप्रर्ाणे) 

4. र्ल्टीर्ीटर (multimeter) ला जोडलेल्या फोटोडायोडर्ध्ये जास्तीत जास्त ववदयुतप्रवाह 
(current) शर्ळण्यासाठी फोटोडायोड आणण परीक्षानळी यांचे योग्य सर्ायोजन (adjust) करा. 
परीक्षानळीवर लावलेल्या लेबल्सर्ुळे प्रकाशाला अडथळा येणार नाही याची काळजी घ्या. याबाबत 
आय. जे. एस. ओ.(IJSO) र्ध्ये आधीच्या प्रयोर्ावर याबाबत चचाग करण्यात आली होती.  

1.जर स्टॉपवॉच 'टाईर् र्ोड' वर असेल तर, स्टॉप 
र्ोड वर आणण्यासाठी 'र्ोड' बटन दाबा. 

2.स्टॉपवॉच णझरो (zero) वर रीसेट (reset) 
करण्यासाठी ररसेट/स्पीट बटण दाबा. 

3.स्टॉपवॉच सुरु करण्यासाठी स्टाटग/स्टॉप बटण दाबा. 

4.स्टॉपवॉच बंद करण्यासाठी स्टाटग/स्टॉप बटण दाबा. 

5.आपल्याला हवे तेव्हा स्टॉपवॉच चालू क्रकंवा बंद 
करता यावे, यासाठी स्टाटग/स्टॉप बटण चा उपयोर् 
करावा. 

 



[या दठकाणी शशक्षकानंा ववद्यार्थयांर्धील अनेक कौशल्ये ददसून येतील. काळजीपूवगक कार् 
करणारा ववद्याथी र्ुद्दा ि. 4 र्ध्ये उपष्स्थत केलेल्या र्ोष्टीची नीट काळजी घेतली जावी, 
याची खात्री करून घेईल. तसेच, एल.इ.डी. लाईट (LED light) आणण फोटोडायोड (photodiode) 
एकर्ेकांसर्ोर काळजीपूवगक ठेवेल. कारण तसे न केल्यास, फोटोडायोडवर जास्त प्रर्ाणात प्रकाश 
पडणार नाही.] 

5. सवागधधक शर्ळणारा ववद्य तप्रवाह (current) Is र्ोजा आणण उत्तर पत्रिकेमधील सारणी 1 
र्ध्ये आपले ननरीक्षण नोंदवा. 

[एल. इ. डी. आणण फोटोडायोड सवागधधक जवळ ठेवले असता, जास्तीत जास्त ववदयुतप्रवाह 
शर्ळेल हे र्रजेचे / आवश्यक नाही. कारण, एल. इ. डी. र्धून ननघालेला प्रकाश परीक्षानळीच्या 
पषृ्ठभार्ावर (काठावर) परावनतगत होऊन, नतच्या पलीकडे असलेल्या कें द्रबबदंवूर लक्ष्य कें दद्रत 
करेल. त्या कें द्रबबदंवूर लक्ष्य कें दद्रत केले असता, फोटोडायोड सवागधधक प्रवाह नोंदवेल.]  

सूचना: नंतर येणारे वाचन नोंदववण्यासाठी (readings) फोटोडायोड आणण अक्रिललक परीक्षानळी 
िोल्डरच्या जागा न बदलणे मित्वाचे / गरजेचे आिे. 

टोर्ॅटो अकागमधून (concentrate) लाइकोपीनचा अकग  कसा काढायचा हे खालीलप्रर्ाणे बघूया : 

 

6. काचेच्या कांडीने TP लेबल लावलेल्या चंचुपात्रार्धील शर्श्रण चांर्ल्या प्रकारे ढवळा आणण 
ष्स्थर होण्यासाठी साधारण 2 ते 3 शर्ननटासाठी ठेवा. पुढील वापरासाठी काचेची कांडी स्वच्छ 
धुऊन ठेवा. 

7. वरील द्रावण नरसाळे क्रकंवा र्ाळणी कार्दाच्या साहाय्याने FL - परीक्षा नळीर्ध्ये र्ाळा. 
FL - परीक्षा नळी र्धील लाइकोपीनचा अकग  असणारे हे लाल रंर्ाचे अशुद्ध द्रावण आहे.  

8. सोडडयर् सलोराईडचे संतपृ्त द्रावण (saturated solution) तयार करण्याची कृती : SS 
चंचुपात्रार्ध्ये, SS - शसरींज च्या साहाय्याने अंदाजे 20 ml पाणी घ्या. नंतर NaCl  च्या  
पात्रार्धील (छोटा क्रकंवा र्ध्यर् आकाराचा प्लॅष्स्टक चा क्रकंवा काचेचा डबा) NaCl क्षाराचे छोटे 
तुकडे पाण्यार्ध्ये टाकून, पूणगपणे ववरघळण्यासाठी काचेच्या कांडीने चांर्ल्या प्रकारे ढवळा. 

9. SS - शसरींजच्या साहाय्याने लाइकोपीनचा अकग  असलेल्या FL - परीक्षानळीर्ध्ये NaCl चे 
10 ml संतपृ्त द्रावण घ्या. परीक्षा नळीवर स्टॉपर लावा आणण हलसया हाताने हलवा. 

10. परीक्षानळी, परीक्षानळी - बैठकीवर ठेवा. परीक्षानळीर्धील द्रवपदाथग दोन वेर्ळ्या स्तरांर्ध्ये 
ववभसत होण्यासाठी साधारण 1 शर्ननट वेळ द्यावा.  



11. वरील रंर्ीत ददसणारा थर प्लॅष्स्टक ड्रॉपर च्या साहाय्याने UL - परीक्षानळीर्ध्ये 
काळजीपूवगक काढून घ्या.  

12. UL - लेबल असलेल्या परीक्षा नळीर्ध्ये MgSO4 लेबल असलेल्या कंटेनर र्धून काढलेले 
ननजगल (anhydrous) MgSO4 घ्या आणण MgSO4 (Magnesium sulphate) क्षाराद्वारे पाणी 
शोषून घेतले जावे यासाठी हळुवारपणे क्रफरवा.  

13. UL - परीक्षानळीर्धील लाइकोपीनचा अकग  असलेले लाल - वपवळ्या रंर्ाचे द्रावण (solvent) 
हे शुद्ध द्रावण आहे. 

आपण आता द्रावक आणण लाइकोपीनच्या अकागर्धील शोषणाचा तुलनात्र्क पद्धतीने अभ्यास 
करूया. 

14. UL - परीक्षानळी अक्रिशलक उपकरणार्ध्ये ठेवा.  

15. व्हाईट एल. इ. डी. (white LED) चा वापर करून, र्ल्टीर्ीटर (multimeter) वरील प्रवाह 
Il (current) र्ोजा आणण उत्तर पत्रिकेमधील सारणी 1 र्ध्ये त्याची नोंद करा.  

16. 5 व्या आणण 15 व्या िर्ांकातील क्रिया ब्लू एल. इ. डी. (Blue LED) साठी पुन्हा कृतीत 
आणा.  

17. प्रत्येक केस(case) र्ध्ये प्रसाररत (transmitted of light) झालेल्या प्रकाशाची टसकेवारी 
कर्ी करा. 

 

प्रश्न : 

Ab - परीक्षानळीला (द्रावक असलेली) फोटोडायोड आणण व्हाईट एल. इ. डी. च्या र्धून बाहेर 
काढले तर, 

a) Is पेक्षा कर्ी असणारा प्रवाह (current) र्ोजा  

  b) Is पेक्षा अधधक असणारा प्रवाह र्ोजा  

  c) Is च्या बरोबरीचा प्रवाह र्ोजा 

योग्य पयागय ननवडून उत्तरपबत्रकेवरील योग्य चौकटीत शलहा. 

प्रसाररत झालेल्या प्रकाशाच्या प्रयोर्ातून शर्ळालेल्या ननरीक्षणाच्या आधारावर खालीलपैकी 
योग्य पयागय ननवडा. उत्तरपत्रिकेवर तुमचे उत्तर 'हो' क्रकंवा 'नाही' या स्वरूपात शलहा. 



a) लाइकोपीन दृश्यप्रकािाच्या िणापटातील (visible spectrum) इतर भार्ांच्या 
तुलनेत ननळा प्रकाश अधधक शोषून घेते. 

b) लाइकोपीन प्राधान्यान ेिणापटातील लाल आणण वपवळ्या भार्ातील प्रकाश शोषून 
घेते. 

c) लाइकोपीन हे क्षाररोधी (अँदटऑष्ससडटं) आहे.  

d) िणापटाच्या ननळ्या भार्ाशी तुलना केली असता, लाल आणण वपवळा भार् कर्ी 
शोषून घेतो. 

e) लाल रंर्ाच्या प्रकाशाशी तुलना केली असता, द्रावणातून ननळ्या रंर्ाचा प्रकाश 
चांर्ल्या प्रकारे स्थलांतररत होतो. 

f) लाइकोपीन िणापटातील सिाच भािातून समान प्रकाश शोषून घेतो. 

वरील प्रयोगाची उत्तरपत्रिका खालीलप्रमाणे आिे: 

टोमॅटोपासून प्रयत्नपूववक काढलेले लाइकोपीन 

एकूण गुण : 6.0 

लाइकोपीनची शोषकता :  

प्र – 1. ननरीक्षण सारणी 1                                              [3.5 गुण] 

 
प्रवाि (current) mA 

मध्ये 
ब्लू एल. इ. 

डी. 
व्िाईट एल. इ. 

डी. 
1 Is   
2 Il   

प्रसारीत झालेल्या प्रकाशाची 
टक्केवारी 

   

 

 

प्र – 2.                                                             [1.0 गुण] 

Ab - परीक्षानळीला (द्रावक असलेली) फोटोडायोड आणण व्हाईट एल. इ. डी. च्या र्धून बाहेर 
काढले तर, 



a) Is पके्षा कर्ी असणारा प्रवाह (current) र्ोजा 

b) Is पेक्षा अधधक असणारा प्रवाह र्ोजा 

c) Is च्या बरोबरीचा प्रवाह र्ोजा 

योग्य पयागय ननवडून योग्य चौकटीत शलहा. 

 

प्र – 3.                                                             [1.5 गुण] 

प्रकाशार्धील सवागधधक शोषण = 

 

प्र – 4. 

 

2013 च्या ऑशलष्म्पयाडर्ध्ये, एकूण 226 ववद्यार्थयांनी 3 च्या सर्ूहाने वरील प्रयोर् पार 
पाडला. संपूणग प्रयोर्ासाठी एकूण 6 र्ुण होते. ववद्यार्थयांना शर्ळालेल्या र्ुणांचा तसता आकृती 
4 र्ध्ये ददसत आहे. 

 



हा प्रयोर् कौशल्याशभर्ुख असल्यार्ुळे येथे ववद्यार्थयांची कृती अनुसरण करण्याची क्षर्ता 
तपासली जाते. यार्ध्ये तुलनेने काही वाचनाच्या नोंदींचा सर्ावेश आहे. परंतु, द्रावण तयार 
करण्यासाठी, प्रकाशाच्या संिेिकाची (sensor) र्ाडंणी करण्यासाठी आणण नंतर वाचनाची नोंद 
घेण्यासाठी विविध पायऱ्यांचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे. कृतीचे अनुसरण करताना केलेल्या 
छोटया चुका, चुकीचे वाचन (readings) देतात. त्यार्ुळे असे ददसून आले की, एकूण 226 
ववद्यार्थयांपैकी फसत 10 % च ववद्यार्थयांना पूणग र्ुण शर्ळाले. र्ुणांचे ववतरण ववद्यार्थयांच्या 
कौशल्याच्या पातळीत व्यापक फरक दशगववते. 

संदभग (References):  
1 Anal Chem. 2006 Dec 15;78(24):8456-61.  
2 “A light-emitting diode (LED) is a two-lead semiconductor light source. It is 
a basic pn-junction diode, which emits light when activated. When a fitting 
voltage is applied to the leads, electrons are able to recombine with electron 
holes within the device, releasing energy in the form of photons. This effect 
is called electroluminescence, and the colour of the light (corresponding to the 
energy of the photon) is determined by the energy band gap of the 
semiconductor”. Ref Wikipedia. 


