
വിജ്ഞാന�ാത്സവം രണ്ടാം ഘട്ടം 2022-23
ഹൈ�സ്ക്കൂള് വിഭാഗം

1.ഫ�ോറൻസിക് സയൻസും വിരലടയോളങ്ങളും.

വിരലടയാളങ്ങള്  കുറ്റവാളിയെയ  കയെണ്ടത്താൻ
സ�ായിക്കുന്നതിയെ� കുറിച്ച്  �ിങ്ങള് സി�ിമകളിൽ �ിന്നും

കഥകളിൽ  �ിന്നും  ഒയെ+  മ�സ്സിലാ+ിയിട്ടുണ്ടാവും.
കുറ്റകൃത്യം  യെതളിയി+ാൻ  ഉപനയാഗിക്കുന്ന   ശാസ്ത്ര

ശാഖയാണു  ന7ാറൻസിക്  സയൻസ്.  അതിൽ
വിരലടയാളങ്ങള്ക്കും  വിരലടയാളങ്ങള്  എടുക്കുന്നതിനും

വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്. �മു+് വിരലടയാളങ്ങയെള കുറിച്ച് ഒന്നു

പഠി+ാൻ ശ്രമിച്ചാനലാ ?

അതി�ാദ്യമായി  �മു+്  വിരലടയാളങ്ങള്  നവണം.  വിരലടയാളങ്ങള്  എടു+ാൻ  ഇന്ന്  പല

സാനEതിക  രീതികളും  �ിലവിൽ  ഉണ്ട്.  അതിൽ   പഴയ  ഒരു  രീതിയാണ്   ഡസ് റ്റിങ്  അയെLEിൽ

പൗഡറിങ്ങ്.  വളയെര സൂക്ഷ്മതനയായെട യെPനQണ്ട ഒരു പ്രവര്ത്ത�മാണിത്.  �മു+് പൗഡറിങ്ങ് വഴി കുറച്ച്

വിരലടയാളങ്ങള് സംഘടിപ്പി+ാം. നമശപ്പുറനത്താ പാത്രത്തിനലാ ഒയെ+ പതിഞ്ഞ വിരലടയാളം എടു+ാൻ

പലതരത്തിലുള്ള പൗഡറുകള് ഉപനയാഗിക്കുന്നു. ടാൽകം പൗഡര്, കാപ്പിയെപാടി, യെവണ്ണീറ് തുടങ്ങിയവ ഒയെ+

ഇതി�ായി ഉപനയാഗി+ാം.

�ിങ്ങളുയെട  വിരൽ  യെ�റ്റിയിൽ  �ന്നായി  അമര്ത്തുക.  അവിയെടയുള്ള  എണ്ണ  ഹൈകവിരലിൽ

പറ്റാ�ാണിത്.  എണ്ണമയം തീയെര കുറഞ്ഞ  ശരീരമായെണEിൽ കQിൽ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ നതച്ചിട്ട്  അവിയെട

വിരലിയെ]  അറ്റം  ഉരസിയാലും  മതി.  എന്നിട്ട്   ഒരു  �L  പരന്ന  പ്രതലത്തിൽ  (നമശപ്പുറം,  സ്റ്റീൽ  ന_റ്റ്

അയെLEിൽ ഗ്ലാസ്സ് പിഞ്ഞാണം ഒയെ+ ഉപനയാഗി+ാം)  �ിങ്ങളുയെട വിരലമര്ത്തുക.  വിരലടയാളം ഇനപ്പാള്

വിരൽ അമര്ത്തിയ പ്രതലത്തിൽ പതിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു.  ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ അല്പം ടാൽ+ം പൗഡര്

എടുക്കുക.  വളയെര മൃദുവായ �ാരുകളുള്ള പൗഡര് പ7് നപാലുള്ള  ബ്രഷിയെ] അറ്റം ഇതിനലയ്ക്ക് യെതാടിയിക്കുക.
അധികമുള്ള  യെപാടി  ഒന്ന്  കുടഞ്ഞ്  കളഞ്ഞിട്ട്  ആ  ബ്രഷുയെകാണ്ട്  വളയെര  പതുയെ+  പ്രതലത്തിയെല

വിരലടയാളത്തി�്  മുകളിലൂയെട  തുടയ്ക്കുക.  അടയാളം  മാഞ്ഞു  നപാകത്ത+വിധം  ശക്തിയായി  തുടയ്ക്കരുത്.

ഇനപ്പാള്  വിരലടയാളം  യെതളിയുന്നത്  കാണാം.  വിരലടയാളം  യെതളിഞ്ഞ്  വരുന്നതുവയെര  രനണ്ടാ  മൂനന്നാ

പ്രാവശ്യം തുടയ്ക്കാം. വിരലടയാളത്തിൽ അധികം ഉള്ള പൗഡര് പതിയെയ ഊതി കളയുക. (പക്ഷികളുയെട തൂവൽ

ഉപനയാഗിച്ചും ഇത് യെPയ്തു ന�ാ+ാവുന്നതാണ്  )  ഇ�ി യെസനLാനടപ്  ഉപനയാഗിച്ച് ഈ വിരലടയാളയെത്ത

പ്രതലത്തിൽ  �ിന്ന്  എടു+ണം.  പൗഡര്  തൂകിയ  വിരലടയാളത്തി�്  മുകളിൽ  യെസLനടപ്പ്  �ന്നായി

അമര്ത്തി  ഒട്ടിക്കുക.   എന്നിട്ട്  നടപ്പ്  ഇള+ി  എടുക്കുക.  ഇനപ്പാള്  വിരലടയാളം   നടപ്പിൽ  പറ്റി

പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം.   ആ നടപ്പ്   ഒരു കറുത്ത Pാര്ട്ട്  നപപ്പറിൽ ഒട്ടിക്കുക.  വിരലടയാളം ഇനപ്പാള്

നപപ്പറിൽ  യെതളിഞ്ഞ്  കാണാം.  കാപ്പി  യെപാടി  ഉപനയാഗിച്ചും  ഇത്  യെPയ്തു  ന�ാ+ാം.  അനപ്പാള്  കറുത്ത

നപപ്പറി�് പകരം യെവള്ള നപപ്പറിൽ ഒട്ടി+ണയെമന്നു മാത്രം.

ഇ�ി  വിരലടയാളത്തിയെ] പ്രനത്യകതകള് മ�സ്സിലാ+ാ�ായി  �മു+്  10  നപരുയെട  വിരലടയാളം

നശഖരി+ാം.  ഇതി�ായി  �ിങ്ങളുയെട  വീട്ടിലും  ചുറ്റുപാടും  ഉള്ള  ആളുകളുയെട  വിരലടയാളങ്ങള്  അവരുയെട



സമ്മതനത്തായെട എടു+ാം. സമാ� ഇരട്ടകള് ആയവര് ഉയെണ്ടEിൽ അവരുയെട വിരലടയാളങ്ങളും  എടു+ണം.

എന്നിട്ട് ഒരു ആൽബം ഉണ്ടാ+ണം.  

പൗഡറിങ് രീതി ഉപനയാഗിച്ച് �ിങ്ങള് എടുത്ത വിരലടയാളത്തി�് നവണ്ടത്ര വ്യക്തത ഇയെLEിൽ

തായെഴ പറയുന്ന രീതി ഉപനയാഗി+ാവുന്നതാണ്.

ഒരു യെവള്ള നപപ്പറിൽ വിരലറ്റനത്ത+ാള് വലിപ്പമുള്ളത്ര സ്ഥലത്ത് യെപൻസിൽ യെകാണ്ട് ഉരസി കറുപ്പ്

�ിറം വരുത്തുക. ഇതി�് മുകളിൽ അടയാളം എടുന+ണ്ട വിരലറ്റം �ന്നായി ഉരസുക. യെസനLാനടപ്പിയെ]  ഒരു

കഷണം മുറിച്ച് അതിയെ] പശയുള്ള വശത്ത് വിരലറ്റം അമര്ത്തുക.  ഇനപ്പാള് യെസനLാനടപ്പിൽ വിരലടയാളം

കാണാം. ഇത് യെവളള നപപ്പറിൽ ഒട്ടിച്ച് ആൽബം ആ+ാം.

ഇ�ി ഈ വിരലടയാളങ്ങയെള പരിനശാധി+ണം

1) എLാ വിരലടയാളങ്ങളും ഒരു നപായെല ആനണാ?

2) വിരലടയാളങ്ങളുയെട പ്രനത്യകതകയെള  കുറിച്ച് �ിങ്ങള്+് എന്ത് മ�സ്സിലായി?

3) പ്രനത്യകതകയെള അടിസ്ഥാ�മാ+ി അവയെയ തരം തിരി+ാനമാ?

4) സമാ� ഇരട്ടകളായവരുയെട വിരലടയാളങ്ങള്+്  എയെന്തEിലും പ്രനത്യകത ഉനണ്ടാ?

�ിങ്ങള് യെPയ്ത കാര്യങ്ങള് വച്ചു യെകാണ്ട് ഒരു പഠ� റിനപ്പാര്ട്ട് തQാറാക്കൂ.

�ിങ്ങള്  ആദ്യം  പൗഡറിങ്  രീതി  ഉപനയാഗിച്ച്  എടുത്ത  വിരലടയാളം,  പിന്നീട്  ഉണ്ടാ+ിയ  ആൽബം

എന്നിവയും വിജ്ഞാന�ാത്സവ നകന്ദ്രത്തിൽ വരുന~ാള് യെകാണ്ടുവരണം.

2.ക്രിസ്റ്റലീകരണം
ഒരു  പദാര്ത്ഥത്തിയെല  ആറ്റങ്ങനളാ  തൻമാത്രകനളാ  �ിയതമായ  ഘട�  യെയെകവരിക്കുന്ന  പ്രക്രിയയാണ്

ക്രിസ്റ്റലീകരണം.  സാധാരണയായി  ഒരു  ദ്രാവകത്തിൽ  �ിന്നും

ഖര  രൂപത്തിലുള്ള  ക്രിസ്റ്റലുകളാണ്  രൂപയെപ്പടുന്നത്.

ഒൗഷധരംഗം,ഭക്ഷ്യവ്യവസായം,ലനബാറട്ടറി  തുടങ്ങി  വിവിധ

നമഖലകളിൽ  ക്രിസ്റ്റൽ  ഉണ്ടാ+ൽ  അ�ിവാര്യമാണ്.  പ്രകൃതി

തായെ�  രൂപയെപ്പടുത്തുന്ന  ക്രിസ്റ്റലീകരണവുമുണ്ട്.  രത്ന+ല്ലുകള്
നപാലുള്ള  പല  ധാതു+ളുയെടയും  നത�ിയെ]  യും  രൂപീകരണം

ഇതിൽയെപടും.  ക്രിസ്റ്റലീകരണത്തി�ായി  പല

സാനEതികവിദ്യകളും �ിലവിലുണ്ട്.  �മ്മുയെട വീട്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്ന
വസ്തു+ളുപനയാഗിച്ച്   �മുയെ+ാരു  ക്രിസ്റ്റൽ  ഉണ്ടാ+ിയെയടുത്താ

നലാ?

ഒരു യെPറിയ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ 50  മിLീലിറ്റര് യെവള്ളയെമടുക്കുക.  അതിനലയ്ക്ക്  യെപാടിയെച്ചടുത്ത കൽ

+ണ്ടം അൽപ്പാല്പമായി നPര്ത്തിളക്കുക.  ഇങ്ങയെ� കൽ+ണ്ടത്തിയെ] പൂരിത ലായ�ി തQാറാക്കുക.  ഇ�ി

ഈ ലായ�ി ചൂടാക്കുക. കുറച്ചുകൂടി കൽ+ണ്ടയെപ്പാടി നPര്ത്തിളക്കുക. കൂടുതൽ കൽ+ണ്ടം ലയിച്ചുനPരുന്നത്

കണ്ടിനL  ?പരമാവധി  നPര്ത്ത്  അതിപൂരിതലായ�ിയാ+ി  മാറ്റുക.  ഇത്  ഒരു  ഗ്ലാസ്സ്  ടംബ്ലറിൽ(ഗ്ലാസ്സ്

പാത്രത്തിൽ)ഒഴിച്ച നശഷം തണു+ാൻ അനുവദിക്കുക.  ഒരു യെPറിയ കഷ്ണം കൽ+ണ്ടം ഒരു നൂലിൽ യെകട്ടി

ന�രയെത്ത  തQാറാ+ിയ  അതിപൂരിത  ലായ�ിയിൽ  താഴ്ത്തിയെവക്കുക.ഗ്ലാസിയെ]  വശങ്ങളിനലാ  അടിയിനലാ

തട്ടാത്തവിധം  ക്രമീകരി+ണം.  പിയെന്ന ഗ്ലാസ്  പാത്രം അ�+ാൻ പാടിL.  ഓനരാ  ദിവസവും  ഉണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങള് സൂക്ഷ്മമായി �ിരീക്ഷിക്കുക.



ഉപ്പ്,പഞ്ചസാര,തുരിശ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ലവണങ്ങള് ഉപനയാഗിച്ചും പരീക്ഷണം ആവര്ത്തിച്ചുന�ാക്കുക.

(തുരിശ് ഒരു വിഷ വസ്തുവാണ്.  ഉപനയാഗിക്കുന~ാള് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധി+ണം)  വിശദമായ പരീക്ഷണകുറിപ്പ്

തQാറാക്കുക.  ക്രിസ്റ്റൽ  രൂപീകരണത്തിയെ]  കാരണം,  ക്രിസ്റ്റലീകരണത്തിയെ]  ഉപനയാഗം  എന്നിവ

അന��ഷിച്ച്   റിനപ്പാര്ട്ട്  തQാറാക്കുകയും  നവണം.  പരീക്ഷണകുറിപ്പ്,  അന��ഷണ  റിനപ്പാര്ട്ട്,  �ിര്മ്മിച്ച

ക്രിസ്റ്റൽ എന്നിവയുമായി നവണം വിജ്ഞാന�ാത്സവനകന്ദ്രത്തിൽ എത്താൻ.

3.നോളെള ... നോളെള ... നോളെള ...

ഇത്   2022  ആണനLാ  ?   2050  ആകുന~ാനഴക്കും  �ിങ്ങളുയെട  ഗ്രാമത്തിൽ  എയെന്തായെ+

മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക?  അതിനല+് എത്താ�ായി കഴിഞ്ഞ  50  വര്ഷം എയെന്തായെ+ മാറ്റങ്ങളാണ്

�ിങ്ങളുയെട  ഗ്രാമത്തിൽ  ഉണ്ടായത്  എന്ന്  അറിയാൻ  ശ്രമിച്ചു  ന�ാക്കൂ.  വീട്ടിലും  വീട്ടി�ടുത്തുമുള്ള

മുതിര്ന്നവനരാട് നPാദിച്ചും പുസ്തകങ്ങളിൽ �ിന്നും ഇ]ര്യെ�റ്റിൽ �ിന്നും വിവരങ്ങള് നശഖരിച്ചും കഴിഞ്ഞ 50

വര്ഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങയെള കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക. ഒപ്പം ഇന്ന് സമൂ�ത്തിലും ശാസ്ത്ര രംഗത്തും

ഉണ്ടായിയെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങയെള കുറിച്ചും മ�സിലാക്കുക. ഈ ധാരണകളുയെട അടിസ്ഥാ�ത്തിൽ 2050 ൽ

�ിങ്ങളുയെട ഗ്രാമം എങ്ങയെ�യായിരിക്കും എന്നുള്ള മന�ാPിത്രം രൂപയെപ്പടുത്തുക.

ഇത്  ഒരു  സര്ഗാത്മക  പ്രവര്ത്ത�മാണ്.  എന്നാൽ  പൂര്ണ്ണമായും  ഭാവ�യുയെട  തലത്തിൽ  മാത്രം

�ിൽ+ായെത,  ഇന്നയെലയും ഇന്നും �മ്മുയെട �ാട്ടിൽ ഉണ്ടായിയെ+ാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുയെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ

�ായെളയെയ കാണാനുള്ള ഒരു പ്രവര്ത്ത�മായി ഇത് മാറണം. 

�ിങ്ങളുയെട  ഭാവ�യെയ  കവിതയാനയാ  കഥയാനയാ  നലഖ�മാനയാ  ആ�ിനമഷ�ാനയാ  സി�ിമയാനയാ

എങ്ങയെ� നവണയെമEിലും അവതരിപ്പി+ാം. എന്താ തുടങ്ങുകയനL?

മുകളില് നല്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടളെ(ട്ട 

ഒരു പ്രവര്ത്തനം മോത്രം ളെ.യ്യുക.


