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होमी भाभा क्रवज्ञान णशक्षर् कें द्र, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था, म ं बई 

 

वर्णमापक हे प्रयोगशाळेतील एक सामान्य उपकरर् आहे. जीव, रसायन आणर् भौक्रतक शास्त्राच्या प्रयोग शाळांमध्य े

याला उपय क्त उपकरर् मानले जाते. या उपकरर्ाचा उपयोग द्रावर्ांचे परीक्षर् करण्यासाठी केला जातो. परीक्षर्ासाठी 

वापरण्यात आलेले द्रावर् क्रकती प्रमार्ात प्रकाशाचे शोषर् करते, हे बक्रितले जाते आणर् त्या आधारावर द्रावर्ाचे 

क्रवशे्लषर् केले जाते. वेगवेगळ्या द्रावर्ांद्वारे णभन्न तरंग लांबीचे प्रकाश शोषले जातात. द्रावर्ाचे हे वैणशष्टय त्याच्याच 

क्रवशे्लषर्ामध्ये खूप महत्त्वाची भूक्रमका पार पाडते. प्रयोग शाळांमध्ये वापरण्यात येर्ारा वर्णमापक क्रवद्यार्थ्ाांना जादचू्या 

पेटी सारखा वाटतो. जो क्रनष्कषण/ पररर्ामाच्या रूपात शेवटी काही आकडे दाखवतो. त्याम ळे वर्णमापक हा आपल्यासाठी 

"आकडे दाखवर्ारा एक मीटर" च बनून जातो. पर्, वर्णमापक कायण कसे करतो? हे आपर् या प्रयोगात पाहूया. 

 

स्त्रोतापासून उत्सणजणत होर्ारा प्रकाश, त्याचे शोषर् आणर् त्याची ओळख / त्याचा शोध या साध्या व सोप्प्या तत्त्वांवर 

काम करर्ारा वर्णमापक एवढे वषे प्रयोग केल्यानंतरही आपल्यासाठी एक कोडे बनूनच राहतो. 

 

आपल्या देशात प र्े येथे 2013 साली 10 वे आंतरराष्टर ीय ज्य क्रनअर सायन्स ऑणलंम्पियाड पार पडले. या स्पधेसाठी 

प्रयोग बनवताना वर णलक्रहलेल्या गोष्टीच आमच्यासाठी प्रेरर्ादायी होत्या. तसेच स्पधेमध्ये सहभागी होर्ाऱ्या क्रवद्यार्थ्ाांचे 

वयोमानही लक्षात िेतले पाक्रहजे. याबरोबरच शाळा पातळीवर प्रयोगशाळेतील उपकरर्ांशी संबंणधत प्रयोग करण्यासाठी 

क्रवद्यार्थ्ाांना क्रमळर्ारा वेळ ध्यानात िेरे्ही महत्त्वाचे / गरजेचे आहे.  क्रनदान, क्रवद्यार्थ्ाांना या सामान्य उपकरर्ाचा 

पररचय व्हावा आणर् त्याबरोबर या उपकरर्ाम ळे वैज्ञाक्रनक तत्त्वे सोप्प्या पद्धतीने समजली जावी ही आमची जबाबदारी 

होती. 

 

या सवण गोष्टी ध्यानात िेऊन सामान्य असा वर्णमापक बनवण्यात आला. वर्णमापकाच्या साध्या बनावटीच्या प्रक्रतकृतीम ळे 

या उपकरर्ाशी संबंणधत अज्ञात कोडे सोडवायला क्रवद्यार्थ्ाांना खूप मदत झाली. 

 

आंतरराष्टर ीय ज्य क्रनअर सायन्स ऑणलंम्पियाड - 2013 मध्ये क्रवद्यार्थ्ाांकडून सामान्य अशा क्रदसर्ाऱ्या वर्णमापकाचा 

प्रयोग करून िेतला गेला. त्या प्रयोगामध्ये टोमॅटोमधील लायकोपीन या िटक / रंगद्रव्या ची माक्रहती िेण्यात आली. 

तसेच, या प्रयोगातच नाही तर बाकीच्या अनेक प्रयोगांमध्ये वर्णमापकाचा वापर करण्यात आला. आमच्या प्रकाणशत 

झालेल्या प्रकाशनांमध्ये या प्रयोगांक्रवषयीची माक्रहती उपलब्ध आहे. 

  

टोमॅटो मध्ये अँक्रटऑम्पिडंट / ऑम्पिडेशनरोधक िटक आणर् जीवनसत्त्व ई भरभरून असतात. आपल्या क्रनरोगी/उत्तम 

आरोग्यासाठी तसेच शरीराला आवश्यक असर्ाऱ्या पोटॅणशअमची गरज प रवण्यासाठी टोमॅटोला एक चांगला स्त्रोत 

मानले जाते. टोमॅटो मध्ये जास्त प्रमार्ात बीटा-कॅरोटीन नावाचा ऑम्पिडेशनरोधक िटक आढळतो. जो आपली 

रोगप्रक्रतकार शक्ती वाढवतो. तसेच, आरोग्यदायी त्वचेला व ऊतीचं्या स्तरांना स म्पस्थतीत ठेवण्यासाठी मदत करतो. एक 

असाच खास अँक्रटऑम्पिडंट आहे लायकोपीन, जो टोमॅटोच्या गडद लाल रंगासाठी आवश्यक आहे. लायकोपीनचा एक 

अर्,ू पेशी / कोणशकांना हानी पोहचवर्ाऱ्या तसेच कॅन्सरला कारर्ीभूत ठरर्ाऱ्या तेरा प्रकारच्या कर्ांना नष्ट करतो. 



 

टोमॅटोच्या क्रवक्रवध जातीनं सार त्यामधील लायकोपीनचे प्रमार्ही वेगवेगळे / णभन्न असते.  काही (आध क्रनक) पद्धतीचंा 

अवलंब करून एक क्रकलो लाल टोमॅटो पासून 50 गॅ्रम लायकोपीन काढले जाते. लायकोपीन क्रनळ्या रंगाचा प्रकाश 

पूर्णपर्े शोषूर् िेते. हे लायकोपीनचे एक वैणशष्ट्य आहे. 

 

लायकोपीनचे हे वैणशष्ट्य ध्यानात िेऊन आंतरराष्टर ीय स्पधेसाठी एक प्रयोग बनवण्यात आला. या प्रयोगासाठी सवण 

स्पधणकांसाठी समानतेचा हेतू साध्य होण्यासाठी टोमॅटो ऐवजी बाजारामध्ये सहज उपलब्ध होर्ाऱ्या टोमॅटो य री / 

क्रमश्रर्ाचा उपयोग केला. टोमॅटो य री बरोबर इथेनॉल (ethanol) आणर् पेटरोणलअम इथर (petroleum ether) 

या रसायनांच्या क्रमश्रर्ाचा उपयोग केला गेला. टोमॅटो य रीवर प्रक्रिया करून क्रमळालेले लायकोपीन द्रावर् गाळून 

िेतले गेले. प ढे, या लायकोपीन द्रावर्ाचा उपयोग प्रकाशाच्या शोषर्ाचे परीक्षर् करण्याच्या हेतूने केला जातो. 

प्रकाशाचा स्त्रोत म्हर्ून क्रनळ्या रंगाचा प्रकाश उत्सणजणत करर्ारा एलईडी बल्ब वापरला जातो. या स्पधेसाठी बनवण्यात 

आलेल्या वर्णमापकाचा उपयोग करून क्रमळालेल्या द्रावर्ाचे क्रवशे्लषर् करून लायकोपीनचे प्रमार् काढले. 

 

सामान्य क्रदसर्ाऱ्या वर्णमापकाचे णचत्र खालील आकृती 1 मध्ये क्रदसत आहे. ज्यामध्ये एक परीक्षानळी होल्डर आहे. 

या क्रठकार्ी, परीक्षर्ासाठी वापरण्यात येर्ारे द्रावर् परीक्षानळी मध्ये िेऊन सहज ठेवता येईल. परीक्षानळी होल्डरच्या 

दोन्ही टोकांवर सँ्टड क्रदसत आहे. त्यापैकी एका सँ्टड वर 3V एलईडी बल्ब लावण्याची आणर् द सऱ्या वर फोटोडायोड 

लावण्याची व्यवस्था केली आहे. एलईडी बल्ब, परीक्षानळी आणर् फोटोडायोड यांचे सरळ रेषेत असर्े खूप महत्त्वाचे 

आहे. या गोष्टी लक्षात ठेवूनच हे उपकरर् बनवले गेले. 

 
 

एलईडी बल्ब प्रकाशाच्या स्त्रोताचे काम करतो, म्हर्ून त्याला क्रवद्य त स्त्रोताबरोबर 3V डीसी पॉवर अडाप्टर बरोबर जोडल े

जाते. फोटोडायोडच्या डोक्याच्या भागावर तारांबरोबर सोल्डरीगं (डागकाम) करून ते मल्टीमीटरला जोडले जाते. 

फोटोडायोड त्याच्या पृष्ठभागावर पडर्ाऱ्या क्रकरर्ांचे क्रवद्य त्धारेत (current) रूपांतर करतो. ते आपल्याला 

मल्टीमीटरम ळे कळते. उपकरर्ाचे हे सवण भाग ॲक्रिणलक प्लाणस्टकपासून बनवलेल्या 10.0 सेमी × 11.0 सेमी च्या 

आधारकावर आहेत. या ॲक्रिणलक आधारकावर एलईडी बल्ब, परीक्षानळी सँ्टड आणर् फोटोडायोड सँ्टड ठेवण्याची 

खास व्यवस्था केली गेली, ज्यामध्ये बल्बचे सँ्टड एका जागेवर म्पस्थर आहे. मात्र परीक्षा नळी सँ्टड आणर् फोटोडायोड 



सँ्टड सरळ रेषते त्यांच्या जागेवरून मागे-प ढे सरकवता येतात. या उपकरर्ाच्या आकाराची अणधक माक्रहती आकृती 2 

मध्ये उपलब्ध आहे. 

 
 

परीक्षानळी सँ्टड बरोबर परीक्षानळी ठेवण्यासाठी एक छोट्या आकाराचे ॲक्रिणलक कॉलरही (टोपण)्बनवले आहे. 

त्याचा वापर करून छोट्या आकाराची परीक्षानळी या सँ्टडवर ठेवता येईल. 

 

एलईडी बल्ब, परीक्षानळी आणर् फोटोडायोड सरळ रेषेमध्ये असतात. त्याम ळेच एलईडी बल्ब चालू केल्याबरोबर 

त्यामधून अणधक प्रमार्ात क्रनिर्ारे प्रकाशक्रकरण परीक्षानळी मधून जाऊन सरळ फोटोडायोडच्या पृष्ठभागावर पडतात. 

क्रवद्य त्धारेत रूपांतररत झालेले प्रकाशक्रकरण आपल्याला आकड्ांच्या्स्वरूपात मल्टीमीटर वर क्रमळतात. परीक्षानळी 

सँ्टडवरील परीक्षा नळीमध्ये पार्ी क्रकंवा अन्य पारदशणक द्रावर् ठेवल्यास, ते द्रावर् लेंस / णभंगासारखे काम करायला 

लागते. पररर्ामी, प्रकाशक्रकरण अणधक प्रमार्ात एकत्र येऊन फोटोडायोडच्या पृष्ठभागावर क्रकरर्ांची तीव्रता वाढते. 

त्याचबरोबर फोटोडायोड सँ्टड मागे प ढे सरकवले जाते, जेर्ेकरून जास्तीत जास्त क्रकरर् फोटोडायोडच्या पृष्ठभागावर 

पडावे. प ढे, त्याचंे रूपांतर होऊन मल्टीमीटरवर ववद्युत्धारा वाढलेली क्रदसेल. याम ळे क्रवशे्लषर् करर्े अणधक सोपे होईल. 

एलईडी होल्डर मध्ये वेगळ्या रंगाचे बल्बही लावू शकतो. ज्याम ळे णभन्न रंगांच्या प्रकाशक्रकरर्ांच्या शोषर्ाबरोबर द्रावर् 

कसे काम करते हे आपर् पाहू शकतो. 

 

या सामान्य उपकरर्ाचा / वर्णमापकाचा उपयोग करून लायकोपीन द्रावर्ाबरोबर केलेल्या प्रयोगामध्ये काही माक्रहती 

समोर आली. एलईडी बल्बपासून क्रनिालेल्या पांढऱ्या प्रकाशक्रकरर्ांचा जवळजवळ 50% भाग लायकोपीन द्रावर् 

शोषून िेते. क्रतथेच क्रनळ्या रंगाच्या क्रकरर्ांचा 98% भाग लायकोपीन द्रावर्ाद्वारा शोषला जातो. मल्टीमीटर द्वारा 

मोजलेल्या आकड्ांम ळे हे समजते. 

 

क्रदसायला सामान्य असर्ाऱ्या तसेच अशा प्रकारच्या प्रयोगांमध्ये उपयोगी ठरलेल्या सामान्य वर्णमापकाच्या 100 

प्रक्रतकृती बनवण्याची / क्रनमाणर् करण्याची जबाबदारी टी आय एफ आर च्या तंत्र क्रवभागाने उचलली आणर् यशस्वीरीत्या 

पार पाडली. या प्रक्रतकृतीचंा उपयोग करून आंतरराष्टर ीय ज्य क्रनअर सायन्स ऑणलंम्पियाड - 2013 या स्पधेत एक 



प्रायोक्रगक चरर् यशस्वीरीत्या पार पडले. म्हर्ून, या महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. या सामान्य 

अशा क्रदसर्ाऱ्या वर्णमापकाचे कौत क स्पधेत भाग िेर्ाऱ्या सवण देशांनी केले. हेच आमच्या मेहनतीचे यश / गमक 

आहे. 

 


