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లేజర్ కిరణాలు 

లేజర్ కిరణాలను ఉత్పతి్త చేయడానికి కావాల్సిన సూతా్రనిి 1954లో సీహెచ్ టౌని్ అనే శాసి్తరవేతి్ ప్ర త్తపాదించారు. 

దీని ఆధారింగా 1960లో టైడర్ మెమిన్ అనే శాసి్తరవేతి్ తొల్ససారిగా లేజర్ కిరణాలను ఉత్పతి్త చేశారు. వీటిని ఘన, 

ద్ర వ, వాయు ప్దారా్థల నుించి ఉత్పతి్త చేయవచ్చు. రూబీ స్తఫటికానిి ఉప్యోగించి లేజర్ కిరణాలను ఉత్పతి్త 

చేశారు. 

 జడవాయువులైన హీల్సయిం, నియాన్లను ఉప్యోగించి హవిజవాన్ అనే అమెరికా శాసి్తరవేతి్ లేజర్ కిరణాలను 

ఉత్పతి్త చేశారు. ఘన ప్దారా్థలను ఉప్యోగించి ఉత్పతి్త చేసిన లేజర్ కిరణాల కింటే జడవాయువును 

ఉప్యోగించి ఉత్పతి్త చేసిన లేజర్ కిరణాల శకిి ఎక్కువ. 

లక్షణాలు: 

సంబద్ధ త: ఒక ప్దారాిం నుించి ఉత్పతి్త చేసిన లేజర్ కిరణాల కింప్న ప్రిమిత్త, త్రింగదైర్యిం స్తమానింగా ఉింటాయి. ఈ 

లక్షణాలను స్తింబద్ధ త్ అింటారు. 

దిశానియత: ఒక ప్దారాిం నుించి ఉత్పతి్త చేసిన లేజర్ కిరణిం అత్యధిక దూరిం ఒకే దశలో ప్ర యాణిసి్ింద. ఈ లక్షణానేి 

దశానియత్ అింటారు.  

ఏకవరీ్ణయత: ఒక ప్దారాిం నుించి ఉత్పతి్త చేసిన లేజర్ కిరణాల త్రింగదైర్యిం ఎలల ప్పపడూ ఒకే విధింగా ఉిండటిం వలల  

ఒకే వరా్థనిి కల్సగ ఉింటాయి. దీనిి ఏకవరా్ణయత్ అింటారు.  

తీవర త: లేజర్ కిరణాల తీవర త్ ఎక్కువగా ఉింటింద.  

అనువర్త నాలు: లేజర్ కిరణాల శకిిని పించ్చతూ, త్గిసిూ అనేక అవస్తర్థలక్క ఉప్యోగసిారు. ముఖ్య అనువర్త నాలు.. 

 భూమి నుించి గర హాలు, ఉప్గర హాల దూర్థనిి కచిుత్ింగా లకిుించడానికి లేజర్ కిరణాలను ఉప్యోగసిారు. 

 భూమి ఆత్మభ్ర మణ వేగానిి లకిుించడానికి ఉప్యోగసిారు. 

 ఈ కిరణాల స్తహాయింతో భూమి చ్చట్టూ  ప్రిభ్ర మిసి్ని కృతా్తమ ఉప్గర హాల కక్షయ, ఎతి్తను తెలుస్కోవచ్చు. 

 ఘన ప్దారాింలోని అణువుల స్తింఖ్యను లకిుించడానికి వినియోగసిారు. 

 అత్యింత్ ద్ృఢమైెన వజర ిం, ఉక్కు త్దత్ర ప్దారా్థలను కోయడానికి, వాటికి రింధార లు చేయడానికి లేజర్ను 

వినియోగసిారు. 
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 హైెడ్రర జన్ బింబులను విస్ఫఫటిం చిందించడానికి ఈ కిరణాలు ఉప్యోగసిారు. 

 లేజర్ కిరణాలను ఉప్యోగించి ప్పప్పపడి రేణువుల కద్ల్సకలను ప్రిశీల్సించవచ్చు. 

 సాింస్తుృత్తక కారయకరమాలోల  వాడత్రరు. 

 స్తపష్ూ మైెన ప్ర ింటిింగ్, జిర్థకి్ కోస్తిం లేజర్ వినియోగసిారు. 

 లకాయ యలను కచిుత్ింగా గురిపటూ డానికి, యుద్ధ  రింగింలో శతా్తవులను స్తింహరిించడానికి వీటిని వాడత్రరు. 

 వాహనాల వేగానిి లకిుించే సీపడ్ గన్లో లేజర్ను ఉప్యోగసిారు. 

 హాలోగర ఫీ విధానింలో వాడత్రరు. 

 ఆప్ూ కల్ ఫైబర్ దాార్థ స్తమాచార ప్ర సారిం కోస్తిం వినియోగసిారు. 

 వైద్యరింగింలో ఎిండ్రస్ఫుప్, లాప్రర స్ఫుప్ విధానింలో వాడత్రరు. 

 లేజర్ కిరణాలను ఉప్యోగించి రెటీనాపై ఏరపడిన ప్పరను తొలగించవచ్చు. 

 ద్ింత్రల చికిత్ిలో ఉప్యోగసిారు. 

 మెద్డులో ఏరపడిన కణిత్తలను తొలగించడానికి ఉప్యోగసిారు. 

 గుిండె, ఊప్రిత్తతి్తలు, పేగులక్క స్తింబింధిించిన వాయధులను నయిం చేయడానికి వినియోగసిారు. 

 - సీడీ, డీవీడీలోల  స్తమాచార్థనిి నిలా చేసిందుక్క లేజర్ను ఉప్యోగసిారు. 

 కియ ప్ణులోల  మారినిరేేశిత్ కిరణాలుగా, బర్కోడ్ను ముదర ించడానికి, చద్వడానికి లేజర్ను ఉప్యోగసిారు. 

 లేజర్ సాయింతో ప్పర్థత్న కటూ డాలు, విగర హాలను శుభ్ర ప్రుసిారు. 

 వాత్రవరణింలోని వివిధ ప్పరల మధయ ఉని కాలుష్య గాఢత్ను లకిుసిారు. 

 లేజర్ కిరణాలను ఉప్యోగించే ప్ద్ధ త్తని Lidar (లైట్ డిటక్షన్ అిండ్ రేింజిింగ్) అింటారు. 

గమనిక: లేజర్ కిరణాల ధర్థమలను అధయయనిం చేసి, వాటిని ఉత్పతి్త చేయడానికి భారత్ అణుశకిి స్తింఘిం ర్థజా 

ర్థమని సింటర్ ఫర్ అడాాన్స్తడ్ టకాిలజీని ఏర్థపట చేసిింద. ఇద మధయప్ర ేశ్లోని ఇిండ్రర్లో ఉింద. 

వరీ్పటం 

 ద్ృశయ వరాప్టింలోని వివిధ వరా్థల త్రింగదైర్్థయనిి కొలవడానికి వరాప్ట మాప్కిం (సపకోూ మీటర్) ఉప్యోగసిారు. 
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 ద్ృశయ వరాప్టింలోని ఇిండిగో రింగును మానవ కనుి గురిిించలేదు. ఊదారింగు వలల  కింటిలోని రెటీనా 

దబబత్తింటింద. ఈ రెిండు రింగులను మినహాయిసి మిగత్ర అయిదు రింగులోల (BGYOR)ని ప్స్ప్ప వరా్థనిి 

‘మాధయమిక రింగు’ అింటారు. 

 వక్రర భ్వన గుణకిం కాింత్త త్రింగదైర్్థయనికి విలోమానుపాత్ింలో ఉింటింద.  

 

కాబటిూ  ద్ృశయ వరాప్టింలో త్క్కువ త్రింగదైర్యిం ఉిండే ఊదారింగు వక్రర భ్వన గుణకిం ఎక్కువ. త్రింగైదైర్యిం 

ఎక్కువగా ఉని ఎరుప్ప రింగు వక్రర భ్వనిం త్క్కువ. 

 గాజు ప్లక దాార్థ చొచ్చుకెళుత్తని కాింత్త కిరణాల వేగిం వాటి త్రింగదైర్్థయనికి అనులోమానుపాత్ింలో 

ఉింటింద. కాింత్త గాజు దాార్థ ప్ర యాణిసి్నిప్పపడు VIBGYORలోని ఊదారింగు వేగిం త్క్కువగా, ఎరుప్ప 

రింగు వేగిం ఎక్కువగా ఉింటింద. కానీ శూనయింలో లేదా గాల్సలో ఈ ఏడు రింగుల వేగిం కాింత్త వేగానికి స్తమానిం. 

 కాింత్త విశ్లల ష్ణింలో ఏరపడిన వివిధ వరా్థల విచలనిం త్రింగదైర్్థయనికి విలోమానుపాత్ింలో ఉింటింద. కాబటిూ  

త్రింగదైర్యిం త్క్కువగా ఉని ఊదారింగు ఎక్కువగా విచలనిం చిందుత్తింద. రుజుమారి్థనిి వదల్స వింగ 

ప్ర యాణిించడమే విచలనిం. 

 ఎరుప్ప రింగుక్క త్రింగదైర్యిం ఎక్కువగా, విచలనిం త్క్కువగా ఉిండటిం వలల  ఇద దాదాప్ప రుజుమారిింలో 

ప్ర యాణిసి్ింద. కాబటిూ  ఎరుప్ప రింగును ఎక్కువ దూరిం నుించి కూడా స్తపష్ూ ింగా చూడవచ్చు. అిందువలల  

ప్ర మాదాల నివారణ కోస్తిం ఉప్యోగించే స్తింకేత్రలను సూచిించడానికి ఎరుప్ప రింగును ఉప్యోగసిారు. 

 కాాింటిం సిదాధ ింత్ిం ప్ర కారిం  త్రింగదైర్యిం త్క్కువగా ఉని ఊదా రింగు శకిి ఎక్కువగా, 

త్రింగదైర్యిం ఎక్కువగా ఉని ఎరుప్ప రింగు శకిి త్క్కువగా ఉింటింద. 

 చీకటి గదలో ఫొటోగార ఫిక్ ఫిలమ్ డెవలప్ చేస స్తమయింలో కనీస్త కాింత్త కోస్తిం ఎరుప్ప రింగు బలుబను 

ఉప్యోగసిారు.  

గమనిక: ఫొటోగర ఫిక్ ఫిలమ్లను డెవలప్ చేయడానికి హైెప్ర దార వణిం (స్ఫడియిం థియోస్తలేఫట్) ఉప్యోగసిారు. 

 ఆక్కప్చు రింగు త్రింగదైర్యిం 5500Å. ఈ త్రింగదైర్యిం వలల  ఆక్కప్చు రింగుక్క కొింత్ శకిి లభిసి్ింద. 

అిందువలల  ఈ వరాిం మన కింటిని చేరినప్పపడు ఒక రకమైెన మానసిక ఉలాల సానిి ప్పిందుత్రిం. 
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వరీ్ణలు - ర్కాలు:  

రింగులు మూడు రకాలు. అవి: 

1) పార థమిక రింగులు  

2) గౌణ రింగులు 

3) స్తింపూరక రింగులు  

ప్రర థమిక ర్ంగులు: కాింత్త విశ్లల ష్ణింలో ఏరపడిన ఏడు రింగులోల  నీలిం, ఎరుప్ప, ఆక్కప్చు రింగులను పార థమిక వరా్థలు 

అింటారు. 

గౌణ ర్ంగులు: పార థమిక రింగులు ఒక దానితో మరొకటి స్తమపాళ్ల లో కల్ససి ఏరపడిన ఫల్సత్ రింగును గౌణ వరాిం 

అింటారు. 

 ప్ర త్త పార థమిక రింగు త్న దాార్థ చొచ్చుకొని వళుత్తని ఇత్ర పార థమిక రింగులు లేదా గౌణ రింగులను పూరిిగా 

శోష్ణిం చేస్క్కింటింద. కాబటిూ  మన కింటికి ఎలాింటి కాింత్త చేరదు. ఫల్సత్ింగా వచేు రింగు నలల గా ఉనిటల  

కనిప్సి్ింద. 

ఉదాహర్ణలు: 

i) తెలల టి సూరయకిరణాల స్తమక్షింలో గులాబీ ప్పష్పిం ఎరుప్ప రింగులో కనిప్సి్ింద. అేశ ప్పష్పపనిి ఆక్కప్చు రింగు 

గాజు ప్లక దాార్థ ప్రిశీల్ససి నలుప్ప రింగులో కనిప్సి్ింద. 

ii) ఉద్యిించే, అసి్తమిించే సూరయబింబిం ఎరుప్ప రింగులో ఉింటింద. దీనిి ఆక్కప్చు రింగు గాజు ప్లక దాార్థ చూసి 

నలుప్ప రింగులో కనిప్సి్ింద.  

iii) ఆక్కప్చు రింగు కళ్ల దేాలు ధరిించిన వయకిి టాాఫిక్ సిగిళ్ల ను ప్రిశీల్ససి.. అవి ఆక్కప్చ్చ, నలుప్ప రింగులోల  

ఏకాింత్రింగా మారుత్తనిటల  కనిప్సిాయి. 

iv) ఎరుప్ప రింగు గాజుప్లక దాార్థ ఎరర ని లేదా తెలల ని వసి్వులను చూసినప్పపడు అవి ఎరుప్ప రింగులో కనిప్సిాయి.  

సంపూర్క ర్ంగులు: రెిండు లేదా అింత్కింటే ఎక్కువ రింగులు ఒకదానితో మరొకటి కలవడిం వలల  తెలుప్ప రింగు 

ఏరపడితే వాటిని స్తింపూరక వరా్థలు అింటారు. 

పార థమిక రింగులు ఒకదానితో మరొకటి స్తమపాళ్ల లో కల్ససినప్పపడు తెలుప్ప రింగు ఏరపడటిం దీనికి ఉదాహరణ. 

ఎరుప్ప + నీలిం + ఆక్కప్చు = తెలుప్ప 
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 ప్ర త్త పార థమిక రింగు దాని వయత్తరేక గౌణ రింగుతో కల్ససినప్పపడు తెలుప్ప రింగు ఏరపడుత్తింద. 
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