
स्पेक्ट्रम / वर्णपटामधील रंगांची तीव्रता 

(Intensity of colours in a spectrum) 

प्रकाश नवाळे आणर् प. क्री. जोशी 

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

 

खरं तर, या प्रयोगात वापरला जार्ारा पांढरा प्रकाश वेगवेगळ्या रंगानंी (तरंगलाबंीनंी) बनलेला आहे, 

हे तथ्य शाळा पातळीवरही ज्ञात आहे. जवे्हा हा पांढरा प्रकाश एखाद्या वप्रझमवर / लोलकावर पडतो 

तेव्हा हवेच्या अपवतणनाकंापके्षा जास्त अपवतणनाकं असर्ाऱ्या या काचेच्या माध्यमात णशरताना (णभन्न) 

वेगवेगळ्या तरंगलाबंीचे वकरर् वेगवेगळ्या विशने ेअपवतणन होऊन प ढे प्रवास करतात / जातात. 

आकृती 1 मधे्य िाखवल्यान सार णभन्न तरंगलाबंीचे प्रकाशाचे मागण लोलकाच्या ि सऱ्या पृष्ठभागावरून 

बाहेर पडतानाही अपसरर् होत, म्हर्जेच बाहेरच्या विशनेे वळर्ाऱ्या मागाणवरून प ढे जातात / 

वळतात. 

 

अशाप्रकारे, णभन्न / वेगवेगळ्या तरंगलाबंीचंी तीव्रता / प्रखरता वनणित करर् े हा प्रयोग / कृती 

शाळेतील ववद्याथ्याांमधे्य उत्साह वनमाणर् करतो (ववद्याथ्याांसाठी खूप आनंि िायक ठरतो). या तीव्रता 

वनणित केल्यान े / तीव्रताचें वनधाणरर् केल्याने, प्रयोगाच्या आणर् या मोजमापांच्या वापराच्या / 

उपयोगाच्या ववववध शक्यता समोर येतात. या तीव्रतेचे मोजमाप करण्यासाठी वापरल्या जार्ाऱ्या 

उपकरर्ाला से्पक्ट्रोमीटर वर्णपटमापक म्हर्तात. 

तथावप / तसेच, से्पक्ट्रोमीटरच्या व्यावसावयक संचावर ववसंबून राहण्याऐवजी से्पक्ट्रोमीटर तयार करर् े

(आणर् तोही स्वस्त वकंमतीत) हे ववद्याथ्याांसाठी अणधक मनोरंजक आहे. हा लखे िोन बाबीवंर कायण 

करेल. पवहली बाब उपकरर्ाच्या (से्पक्ट्रोमीटरच्या) रचनेचे वर्णन करत ेआणर् ि सरी बाब म्हर्ज े

मोजमाप करण्यासाठी से्पक्ट्रोमीटरचा उत्साही वापर. 

 



 
आकृती 1: प्रकाशाच्या शलाकेचे वेगवेगळया रंगांमधे्य / तरंगलाबंीमंधे्य ववभाजन होत आहे. 

 

सावहत्य : 

1. स्रोत : पांढरा प्रकाश िेर्ाऱ्या एलइडी सह (प्रकाश उत्सणजणत करर्ारा डायोड) छोटी प्रकाशीय 

बैठक / बाकडे, एलइडी समोरील 'Cs' रेखाच्छिद्र (फटीसारखे), स्वतंत्र सं्तभावर (सँ्टड वर) आरोवहत 

असर्ारी अणभसारी णभंगे. 

2. ववश्लषेक : लोलक / वप्रझम असलेली आर्खी एक प्रकाशीय बैठक / बाकडे, िंडगोलाकृती / 

वृत्तणचती णभंग आणर् स्वतंत्र सं्तभावरील (सँ्टड वरील) डायोडवर फटीच्या / रेखाच्छिद्राच्या समातररत 

अवस्थेसह एक फोटोडायोड आणर् सँ्टड च्या तळाशी फोटोडायोडला धरून ठेवण्यासाठी बाजूचा 

समायोजन सू्क्र. 

 

से्पक्ट्रोमीटरची रचना / संरचना (से्पक्ट्रोमीटर तयार करर्े): 

बरेच व्यावसावयक से्पक्ट्रोमीटर बाजारात उपलब्ध असतात. सामान्यतः त्यावर खूप पैस ेखचण केले 

जातात. तसेच, ते प्रकाणशय तत्त्ांची योग्यता ओळखण्याची स ववधा ववद्याथ्याांना िेत नाहीत. या 

वठकार्ी वर्णन केलेले से्पक्ट्रोमीटर ववद्याथी / णशक्षकांद्वारा तयार करण्याच्या संरचनेच्या पद्धतीने बनवल े

आहेत. यातील घटकानंा प्रकाशीयदृष्ट्या संरेणखत करर्े आवश्यक आहे. सवण प्रकाशीय प्रयोगांचा हा 

सवाणत आवश्यक घटक आहे. घटकांचे प्रकाशीय संरेखन योग्य नसल्याम ळे प्रयोगात अनके च का / 

त्र टी होतील. जर रेखाच्छिद्र उभे असेल आणर् लोलक णक्षवतज समातंर ठेवला असेल तर तयार / 

वनमाणर् होर्ारा वर्णपट (से्पक्ट्रम) उभा तयार होईल. तसेच, ज्या प्रतलावर (णक्षवतज समांतर) लोलक 

ठेवला आहे, त्या प्रतलास रेखाच्छिद्र / फट लंब नसल्यास, तयार / वनमाणर् होर्ारा से्पक्ट्रम (व्य त्पन्न 

होर्ारा वर्णपट) रेषीय / रेखीय होर्ार नाही, परंत  परीवहत / परीवलीत म्हर्जचे वपळललेी विसेल. 



जेव्हा लोलकाच्या सहाय्याने वर्णपट (से्पक्ट्रम) तयार केला जातो तवे्हा वनगणत प्रकाश (वेगवेगळ्या 

तरंगलाबंीचा) अपसृत होण्यास / णभन्न मागण अवलंबण्यास (वळण्यास) स रुवात करतो, म्हर्ज े

प्रकाशाच्या वेगवेगळ्या रंगाच्या वकरर्ांमधील भौवतकी ववभक्तीकरर् आडव्या विशेने रंुिावत, फाकत 

जाते. आकृती 2. परंत , प्रत्येक तरंगलाबंीची प्रखरता ही उंचीच्या विशेने वकतीही असली तरी ती 

णक्षवतजरेषेच्या विशेने पररर्ामकारक नसल्याने व्यथण ठरते. 

 

 
आकृती 2: प्रकाशीय वर्णपट 

 

म्हर्ूनच, एक खास प्रकारचे िंडगोलाकृती / वृत्तणचतीच्या आकाराच ेणभंग तयार केले आहे, ज ेप्रत्येक 

तरंगलांबीच्या सवण तीव्रता एका वबंितू आर्ण्यासाठी प्रकाशाला उभ्या विशनेे वाकवते, मात्र त्यावेळी 

णक्षवतज समातंर विशेन ेकाहीही अडथळा आर्त नाही. हे णभंग म ं बईतील एका खाजगी कृतीसत्रात 

बनवल ेगेले होते. 

 

 
आकृती 3: िंडगोलाकृती / वृत्तणचती णभंग 

 

पांढऱ्या एलईडीच्या शक्य वततक्या जवळ रेखाच्छिदे्र आणर् रेखाच्छिद्रांच्या शक्य वततक्या जवळ लोलक 

ठेवरे् आवश्यक आहे. जर प्रकाशाची तीव्रता प रेशी असेल तर प्रकाशाचा स्रोत रेखाच्छिद्रापासनू िरू 

ठेवला जाऊ शकेल आणर् बवहवणक्र णभंग घतेल ेजाईल, जेर्ेकरून वनगणत प्रकाशाची रेखा णछद्रावर 

पडर्ारे वकरर् समांतर (आपाती वकरर्) असतील. बाकीची मांडर्ी व्यवस्था तशीच आहे.  

 

आकृती 4, 5 आणर् 6 मधे्य िाखवल्याप्रमारे् प्रत्येक सं्तभाची (सँ्टडची) उंची समायोणजत केली जाऊ 

शकत ेआणर् त ेस्वतंत्रपरे् णक्षवतज समांतर हलवल ेजाऊ शकतात. 



 

 
आकृती 4: वरच्या बाजून ेमांडर्ीचे दृश्य. आकृती 5: काटकोनातनू मांडर्ीचे दृश्य. 

 

 
आकृती 6: पार्श्ण विशनेे माडंर्ीचे दृश्य. 

 

लोलकाच्या पायाला उभ्या अक्षाभोवती गोल वफरवल ेजाऊ शकते, जेर्ेकरून स्रोतापासनू वनघर्ारा 

प्रकाश लोलकाच्या अपवतणनी पृष्ठभागावर वेगवेगळे आपाती कोन (angle of incidence) बनव ू

शकेल. फोटोडायोड मांडर्ीच्या पायाशी सू्क्रचे अंतराल (pitch of the screw) 0.5 वम.मी. 

आहे. 

 

कृती: 

1) छायाणचत्रामधे्य िाखवल्याप्रमार्े सवण उपकरर्ांची मांडर्ी / व्यवस्था करा. 

2) पांढऱ्या (प्रकाशाच्या) एलईडी समोर अणभसारी णभंग अशा प्रकारे ठेवा, जेर्ेकरून वनगणत 

प्रकाशवकरर् वकंणचत वळेल (जवळजवळ समांतर राहील). 



सूचना : एलईडी फोटोडायोड णजथे ठेवला जाईल त्या अंतरावरून प्रकाश लक्ष्यावर कसा कें वद्रत होईल, 

हे णभंगाची जागा आधी स वनणित करून साध्य केले जाऊ शकते. लोलकापासून काही से.मी. अंतरावर 

हे असले पावहजे. एलईडी प्रकाशाची तीव्रता थोडी जास्त असल्यास हे णभंग टाळता येऊ शकते. 

वापरर्ाऱ्याने / प्रयोग करर्ाऱ्याने प्रायोवगक वनष्कषाांच्या आधारे हा वनर्णय घ्यावा. 

3) णभंगामधून वनघर्ाऱ्या वनगणत प्रकाश वकरर्ांच्या मागाणवर Cs रेखाच्छिद्र (slit) लावा, जेर्ेकरून 

प्रकाशाची सूक्ष्म / बारीक शलाका लोलकावर पडेल. 

4) प्रकाशीय बैठक / बाकडे अशा प्रकारे समायोणजत करा, जेर्ेकरून लोलकाम ळे वनमाणर् झालेला 

वर्णपट (से्पक्ट्रम) िंडगोलाकृवत / वृत्तणचती णभंगावर णक्षवतज समांतर पडेल (िंडगोलाकृती / वृत्तणचती 

णभंगाचा अक्ष णक्षवतज समांतर असावा). पररर्ामी वमळर्ारा वर्णपट (से्पक्ट्रम) वेगवेगळ्या रंगांची एक 

आडवी रेषा वमळावी. 

5) लांब अशा प्रकाशीय बैठकीवरील / बाकड्यावरील घटकांना अशा प्रकारे समायोणजत करा की 

वर्णपटाची (से्पक्ट्रमची) बारीक शलाका फोटोडायोड समोरील समांतर रेखाच्छिद्र Cd वर पडेल. आता, 

रेखाच्छिद्राच्या मागे असर्ाऱ्या डायोड वरून वर्णपटाचा (से्पक्ट्रमचा) अवतशय अरंुि भाग पाहण्यास 

सक्षम असावा. जर सवण घटक प्रकाशीय अक्षावर असतील आणर् प्रकाशीय अक्षाला लंब असतील 

तरच हा वर्णपट (से्पक्ट्रम) ववपयणस्त / ववरुवपत होर्ार नाही. 

6) एलईडी आणर् रेखाच्छिद्र Cs या िरम्यान पडिा / वबंि पट ठेवा, जेर्ेकरून एलईडी पासून वनघर्ारा 

पांढरा प्रकाश डायोड वकंवा रेखाच्छिद्र Cd वर थेट पडर्ार नाही. 

7) बाजूचा / पार्श्ीय सू्क्र अशा प्रकारे समायोणजत करा की रेखाच्छिद्र Cd वर्णपटाच्या (से्पक्ट्रमच्या) 

जांभळ्या प्रकाशाच्या (भागाच्या) अगिी बाहेर असेल. 

8) आताच्या प्रकारामध्ये फोटो डायोडच्या पट्ट्ांना टोकांना (अग्रतेला) मल्टीमीटर मधे्य जोडा. जेव्हा 

रेखाच्छिद्र Cd वर दृश्यमान प्रकाश पडत नाही, तवे्हा पूवण संिभाणचे / पार्श्णभूमीचे वाचन घ्या. 

 



 
आकृती 7: फोटोडायोडच्या मांडर्ीची 2 णभन्न दृश्य े

 

9) नट / वफरकी वफरवा जेर्ेकरून सू्क्र पार्श्ण बाजूकडून अशाप्रकारे सरकेल की रेखाच्छिद्र पूर्ण 

वर्णपटाच्या (से्पक्ट्रमच्या) पलीकडच्या बाजूला सरकेल. 

10) जवे्हा रेखाच्छिद्र दृश्यमान वर्णपटाच्या (से्पक्ट्रमच्या) मयाणिेबाहेर असले तवे्हा आपल्याला पूवण 

संिभाणचे (पार्श्णभूमीचे) सध्याचे / चालू मूल्य विसेल (से्पक्ट्रम च्या िोन्ही बाजूं नी). 

11) रेखाच्छिद्राच्या सरकण्याशी पररणचत झाल्यानंतर, ते जांभळ्या प्रकाशाच्या भागाच्या काठाच्या 

अगिी बाहेर घ्या आणर् व्हवनणयर सू्क्रची मांडर्ी वापरून अंतर (स्थान x) मोजा. 

12) सू्क्रला म ख्य मापीवरील एका खुणेएवढे (माकण ने) वफरवून (0.5 वम.मी.च्या) रेखाच्छिद्र सरकवा 

जेर्ेकरून त ेलाल प्रकाशाकडे जाईल. 

13) मल्टीमीटरवरील प्रवाह (ववद्य त धारा) मोजा. सारर्ीमधे्य वाचनांची नोिं करा. 

14) सू्क्रच्या एका पूर्ण घ र्णनामधे्य (वफरण्यामधे्य) सं्तभाला (सँ्टडला) हलवा आणर् प्रत्येक वेळी त्या 

च्छस्थतीची (x) नोिं करा. मात्र उलटस लट हालचाली करू नका. एकाच दिशेन ेपुढे पुढे जा, अन्यथा 

आपल्याला वाचनात खूप त्र टी वमळतील. 

 

जांभळ्या रंगाच्या क्षेत्राच्या बाहेरील सध्याचे वाचन (पार्श्णभूमी) = Ibv = ________ A. 

व्हवनणअरवरील वाचन (जांभळ्या क्षेत्राच्या बाहेरचे) = Xbv  = ______ से. मी. 

लाल रंगाच्या क्षेत्राच्या बाहेरील चालू वाचन (पार्श्वभूमी ) = Ibr = _______ A.  

व्हवनणअरवरील वाचन (लाल क्षेत्राच्या बाहेरचे) = Xbr   = ______ से. मी. 

                                                                                           [ग र् क्ष] 



अ. 

क्र. 

X (से. मी. 

मधे्य) 

Xbv पासूनचे 

अंतर 

d=(X - Xbv) 

से.मी. मध्य े

Ix (मोजललेे / 

प्रमार्बद्ध) 

A मधे्य 

(Ampere) 

Ixc 

(स धाररत) 

A मधे्य 

तरंगलाबंी 

Nm मधे्य 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 [ग र् क्ष] 

तरंगलाबंीसह अंतराचे अंशशोधन (calibrate) करा. साध्या भाषते सांगायचं म्हर्जे ‘x’ अंतर ‘λ’ 

तरंगलाबंी सोबत संबंणधत आहे. 

m = (700 – 400) / (Xbr – Xbv) 

‘λ’ चे मलू्य काढण्यासाठी पुढील समीकरर्ांचा वापर करा. 

λ = m * d + 400 nm 

Ixc = Ix – { (Ibv + Ibr)/2}  

एलईडी ऐवजी तंत िीप (filament  bulb) घेऊन प्रयोग प न्हा करा. यावठकार्ी, लाल रंगाच्या 

प्रकाशाच्या के्षत्राबाहेर लगेचच वबंि  आहे. येथे अवरक्त प्रारर् अगिीच शनू्य नसल्याम ळे प्रवाह 

(ववद्य त धारा) पार्श्वभूमीवर सोडला जार्ार नाही. 

जांभळ्या रंगाच्या क्षेत्राबाहेरील सध्याचे वाचन (पार्श्णभूमी) = Ibv = ________ A. 

व्हवनणअरवरील वाचन (जांभळ्या क्षेत्राच्या बाहेरचे) = Xbv  = ______ से. मी. 



लाल रंगाच्या क्षेत्राच्या बाहेरील सध्याचे वाचन (पार्श्वभूमी) = Ibr = _______ A.  

व्हवनणअरवरील वाचन (लाल क्षेत्राच्या बाहेरचे) = Xbr   = ______ से. मी. 

                                                                                          [ग र् क्ष] 

 

अ . 

क्र. 

X (से. मी. 

मधे्य) 

Xbv पासूनचे अंतर 

d=(X - Xbv) 

से.मी. मध्य े

Ix (मोजललेे / 

प्रमार्बद्ध) 

A मधे्य 

(Ampere) 

Ixc 

(स धाररत) 

A मधे्य 

तरंगलाबंी 

Nm मधे्य 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

  [ग र् क्ष] 

िोन्ही प्रकारांसाठी Ixc ववरुद्ध λ आलेख काढा. वबंिूंना जोडू नका, परंत  समतल सोपा वक्र रेषेचा 

आलेख काढा.                                                                             [ग र् क्ष] 

[टीप: A - Ampere (अँवपअर), nm – Nanometre (नॅनोमीटर)] 

 

प्रश्न - 1. तीन वर्णपटाांची (spectra) त लना करून आपली वनरीक्षर् ेनोिंवा.              [ग र् X] 

 



 

 

 

 

 

 

 

[णशक्षक ववद्याथ्याांच्या वनरीक्षर्ावर आणर् त्यांच्या वगाणतील अन भवावर आधाररत कौशल्यावर 

वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न तयार करू शकतात. खाली विलेल्या आलेखात एक ववणशष्ट प्रकारचा वणवपट 

(से्पक्ट्रम) रचला गलेा आहे. तसेच वापरल्या गेलले्या एलईडी च्या प्रकारांन सार आणर् फोटोडायोडच्या 

संवेिनशीलतने सार वणवपट णभन्न अस ू शकतात. जरी लाल तरंगलांबी िरम्यान एक आणर् वनळ्या 

तरंगलाबंी िरम्यान एक असे िोन उंचवटे वर्णपटात विसून आले, तरी त्यांना सामान्य कल असेच मानल े

जाते. खाली एक सववसाधारण प्रकारचा वणवपट रेखाटला आहे.] 

 


