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కాంతి: దృషి్ట లోపాలు- రకలు 

 

హ్ర స్వదృషి్ట: కాంటికి దగ్గ రగా ఉన్న వస్తు వులను మాత్ర మే చూడగ్లిగి, దూరాంగా ఉన్న వాటిని సరిగా 

చూడలేకపోవడానిన ‘హ్ర సవదృషి్ట’ అాంటారు. త్గిన్ నాభ్యాంత్రాం ఉన్న వికాందీ్రకరణ (పుటాకర) కటకనిన 

ఉపయోగిాంచి ఈ లోపానిన నివారిాంచవచ్చు. 

దూరదృషి్ట(లేదా)దీరఘ దృషి్ట: కాంటికి దూరాంగా ఉన్న వస్తు వులను మాత్ర మే చూడగ్లిగి దగ్గ రగా ఉన్న వాటిని 

చూడలేకపోవడానిన ‘దూరదృషి్ట’ అాంటారు. త్గిన్ నాభ్యాంత్రాం ఉన్న కాందీ్రకరణ(కాంభాకర) కటకనిన ఉపయోగిాంచి 

ఈ లోపానిన నివారిాంచవచ్చు. 

అస్మదృషి్ట: కాంటిలోని కరినయాలో లోపాం వలల  ఈ సమసయ వస్తు ాంది. ఈ లోపాం ఉన్న వయకు లు ఒక వస్తు వును 

చూసిన్పుుడు అది అడుు గీత్లు లేదా నిలువు గీత్లుగా మాత్ర మే కనిపిస్తు ాంది. ఈ లోపానిన సవరిాంచడానికి స్తు పాకర 

కటకాం వాడతారు.  

చత్వవరం: కాంత్ మాందిలో వయస్త పెరుగుతున్న కదీ్ర కనున దాని నేతార నుగున్యత్ను కోలోుతుాంది. ఫలిత్ాంగా 

దగ్గ రగా ఉన్న వస్తు వును లేదా కాంత్ దూరాంలో ఉన్న వస్తు వును చూడటాం వీలుకదు. ఈ దృషి్ట లోపానిన 

సవరిాంచడానికి దివనాభి కటకనిన ఉపయోగిస్తు రు. 

రేచీకటి: విటమిన్-ఎ లోపాం వలల  ఈ సమసయ ఏరుడుతుాంది. రేచీకటితో బాధపడే వారు పగ్టి సమయాంలో మాత్ర మే 

చూడగ్లుగుతారు. రాతిర వేళలో కృతిర మ కాంతి జన్కల నుాంచి వచ్చు కాంతి తీవీత్ వీరిలో దృషి్టజ్ఞాన నానిన పీ్రరేపిాంచదు. 

ఈ సమసయ నివారణక విటమిన్-ఎ ఎకువగా లభిాంచ్చ ఆహారానిన తీస్తకోవాలి. 

వర్ణ ంధత్వం: కాంటిలోని కోన్ల లో త్లెత్తు  లోపాం వలల  వరాణ ాంధత్వాం కలుగుతుాంది. ఈ సమసయ ఉన్నవారు అనిన 

రాంగులను గురిు ాంచలేరు. త్లిల దాండీుల జనుయవుల దావరా పిలల లక సాంకర మిస్తు ాంది. ఈ దృషి్ట లోపానిన నివారిాంచడానికి 

ఎలాంటి ఔషధాలు, చికితాా విధాన్ాం అాందుబాటులో లేదు. 

అదృశ్య వికిరణాలు 

పర్రుణ కిరణాలు: వీటిని విలియాం హెరె్షల్ కనుగొనానడు. వీటి త్రాంగ్దైర్య అవధి 7,500 Å- 40,00,000Å. 

అనిన రకల గాజు పదారాాలు ఈ కిరణాలను శోష్టాంచ్చకాంటాయి. రాతి ఉపుుతో త్యారై్షన్ పటికలు, కటకల దావరా 

ఈ త్రాంగాలు చొచ్చుకని వెళల లేవు. కబటిి ఈ కటకలను ఉపయోగిాంచి పరారుణ కిరణాల ఉనికిని తెలుస్తకోవచ్చు.  
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పరారుణ కిరణాలు త్మ వెాంట ఉష్ణణ నిన మోస్తకెళుతూ ఎదురుగా ఉన్న వస్తు వులను తాకిన్పుుడు వాటికి ఉష్ణణ నిన 

బదిలీ చ్చస్తు యి. అాందువలల  ఈ కిరణాలను ఉషణ  వికిరణాలు అని కూడా అాంటారు. ఉషణ  వికిరణ స్తత్ర ాం ఆధారాంగా 

థర్మోఫైల్, బోలోమీటర్ స్తధనాలను ఉపయోగిాంచి పరారుణ కిరణాల ఉనికిని తెలుస్తకోవచ్చు. 

అనువరత నాలు: 

 కాండరాల నొపిు, బెణకడాం వలల  వచ్చు నొపుుల నివారణక పరారుణ కిరణాలను ఉపయోగిస్తు రు. పక్షవాతానికి 

చికిత్ాలో, టీవీ, రేడియో కరయకరమాల పీస్తరాలోల  వీటిని వినియోగిస్తు రు. 

 ఒక పీదేశ్ాం నుాంచి మర్మ పీదేశానికి రహ్సయ స్తాంకతికలను పీస్తరాం చ్చయడానికి ఈ కిరణాలు ఉపయోగ్పడతాయి. 

 రిమోట్ సెనిాాంగ్ విధాన్ాంలో వాడతారు. 

 గోడలపైె ఉన్న పాత్ చిత్ర లేఖనాలను తొలగిాంచడానికి ఉపయోగిస్తు రు. 

 పరారుణ కిరణాల త్రాంగ్దైర్యాం ఎకువ. అాందువలల  పొగ్మాంచ్చ, దుమ్మో, ధూళి కణాల దావరా ఈ త్రాంగాలు 

త్కువ పరికెపణాం చాందుతాయి. రుజుమారగ ాంలో ఎకువ దూరాం పీయాణిస్తు యి. కబటిి ఇలాంటి పదారాాల 

దావరా వస్తు వులను చూడటానికి, ఫొటోలు తీయడానికి ఈ కిరణాలను వాడతారు. 

 భూమి చ్చటి్ట పరిభీ్మిస్తు న్న కృతిర మ ఉపగ్ర హాలను నియాంతిర ాంచడానికి వాడతారు. 

 నైట్ విజన్ కెమెరా, బైెనాకయలరల లో ఈ కిరణాలను వాడతారు. రాతిర  వేళలోల  ఈ పరికరాలతో వస్తు వులను 

సుషిాంగా చూడవచ్చు. 

 పరిశ్రమల బటిీలు, కలిమిలోల  ఎకువ ఉష్ణణ గ్ర త్లను సృషి్టాంచడానికి వాడతారు. 

 పరారుణ కిరణాల ఆధారాంగా వస్తు వుల ఉష్ణణ గ్ర త్ను కలిచ్చ పదధ తిని థర్మోగ్ర ఫీ అాంటారు. 

 గోల బల్ వారిోాంగ్ను, ఒక పీదేశ్ాంలోని శీతోషణ సాితులను అధయయన్ాం చ్చయడానికి ఈ త్రాంగాలను ఉపయోగిస్తు రు. 

 టెలిస్కుప్ పనిచ్చయడానికి కూడా ఈ కిరణాలను ఉపయోగిస్తు రు. 

అతినీలలోహిత్ కిరణాలు: వీటిని రిటిెర్ అనే శాసు రవేత్ు  కనుగొనానడు. వీటి త్రాంగ్దైర్్య అవధి 100Å- 

4000Å. కవాంటాం సిదాధ ాంత్ాం పీకరాం ఈ కిరణాల శ్కిు  చాల ఎకువ. కవర్టజ  గాజు మిన్హా మిగ్తా గాజు పదారాాలన్నన 

ఈ కిరణాలను శోష్టాంచ్చకాంటాయి. అాందువలల  కవర్టజ తో నిరిోాంచిన్ కటకలు, పటికలను ఉపయోగిాంచి ఈ కిరణాల 

ఉనికిని తెలుస్తకోవచ్చు.  
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గమనిక: అతిన్నలలోహిత్ కిరణాలను త్తనటీగ్లు చూడగ్లుగుతాయి.  

అనువరత నాలు: 

 పాలు, న్నళల లో ఉన్న హానికర బాయకి్టరియాను న్శాంపజేయడానికి, ఆహార పదారాాలను మనినకగా ఎకువ కలాం 

నిలవ చ్చయడానికి అతిన్నలలోహిత్ కిరణాలను ఉపయోగిస్తు రు. 

గమనిక: ఆహార పదారాాలను నిలవ చ్చయడాం కోసాం వాటిలో స్కడియాం బెాంజోయేట్ను కలుపుతారు. 

 వైెదయ రాంగ్ాంలో సిెరిలైెజేషన్ కోసాం (హానికరమైెన్ బాయకి్టరియాను న్శాంపజేయడానికి) ఈ కిరణాలను ఉపయోగిస్తు రు. 

 పాడైన్ కోడిగుడల ను గురిు ాంచడానికి వాడతారు. 

 సహ్జ, కృతిమ దాంతాల మధయ త్తడాలను తెలుస్తకోవడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తు రు. 

 టీవీ, రేడియో కరయకరమాల పీస్తరాలోల నూ వినియోగిస్తు రు. 

 తొలిదశ్లో ఉన్న కన్ార్ గ్డు లను కరిగిాంచడానికి వీటిని వాడతారు. 

 వేలిమ్మదీలను విశ్లల ష్టాంచడానికి వాడతారు. 

 వృకెలు కిరణజన్య సాంయోగ్కిరయ జరపడానికి వీటిని ఉపయోగిాంచ్చకాంటాయి. 

 అతిన్నలలోహిత్ కిరణాలు మన్ శ్రీరాంపైె పడిన్పుుడు 1 మి.మీ. లోతుక చొచ్చుకెళిల  విటమిన్-డిని పీ్రరేపిస్తు యి. 

రికెటా్ వాయధి రాకాండా విటమిన్-డి తోడుడుతుాంది. 

 న్కిలీ డాకయమెాంటుల , కర్షన్నా నోటల ను గురిు ాంచడానికి వినియోగిస్తు రు. 

నషి్టలు: స్తరుయడి నుాంచి వచ్చు అతిన్నలలోహిత్ కిరణాల శ్కిు  అధికాంగా ఉాంటుాంది. వీటి దావరా చరో కన్ార్ 

స్కకతుాంది. ఈ కిరణాలు నేరుగా భూమిని చ్చరకాండా వాతావరణాంలోని ఓజోన్ పొర శోష్టాంచ్చకాంటుాంది. కన్న కోల ర్మఫ్లల ర్మ 

కరబన్లు, ఫీ్రయాన్ వాయువుల వలల  ఓజోన్ పొరక రాంధీాలు ఏరుడుతునానయి. వీటి దావరా అతిన్నలలోహిత్ 

కిరణాలు నేరుగా భూమిని చ్చరుతాయి.  

రేడియో త్రాంగాలు: వీటిని జేమా్ మాకా్వెల్ కనుగొనానడు. వీటి త్రాంగ్దైర్య అవధి 1 మిలీల  మీటరు నుాంచి 100 

కిలోమీటరల  వరక ఉాంటుాంది. ఇవి ఒక రకమైెన్ విదుయదయస్తుాంత్ కిరణాలు. కబటిి శూన్యాంలో, గాలిలో రేడియో 

త్రాంగాల వేగ్ాం కాంతి వేగానికి (C = 3×108 m/s) సమాన్ాంగా ఉాంటుాంది. 

అనువరత నాలు: 

 రేడియో కరయకరమాల పీస్తరాలోల  వినియోగిస్తు రు. 
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 టెలిస్కుప్లు పనిచ్చయడానికి వాడతారు. 

 రాడార్లు పనిచ్చయడానికి ఉపయోగిస్తు రు. 

 వాతావరణాంలోని మారుులను మ్మాందుగా గురిు ాంచడానికి ఈ త్రాంగాలను ఉపయోగిస్తు రు. 

మైకో్రవేవస్: వీటి త్రాంగ్దైర్య అవధి 1 మీటరు - 1 మిలీల  మీటరు. మైెకోర  త్రాంగాలు ఒక రకమైెన్ విదుయదయస్తుాంత్ 

త్రాంగాలు. గాలిలో, శూన్యాంలో వీటి వేగ్ాం కాంతి వేగానికి సమాన్ాం. 

అనువరత నాలు: 

 నావిగేషన్ విధాన్ాంలో (వాహ్నాలు, నౌకలు, విమానాల మారాగ లను తెలుస్తకోవడానికి) ఉపయోగిస్తు రు. 

 టెలిమెటీర  విధాన్ాంలో వాడతారు. భూమి నుాంచి ఒక అాంత్రిక్ష నౌక మధయ ఉాండే దూరానిన కలిచ్చ పదధ తిని 

టెలిమెటీర  అాంటారు. 

 భూమి ఉపరిత్లాం నుాంచి మేఘాల ఎతుు , అవి కదిలే దిశ్ను తెలుస్తకోవడానికి ఉపయోగిస్తు రు. 

 ఆపిికల్ ఫైబర్ దావరా సమాచార పీస్తరాం కోసాం వీటిని వినియోగిస్తు రు. 

 మైెకోర  ఓవెన్లో ఆహార పదారాాలను వేడిచ్చయడానికి వాడతారు. 

 ఈ త్రాంగాలు ఆహార పదారాాంలోని అణువుల లోపలికి చొచ్చుకెళిల  వాటి కాంపనాలను పెాంచ్చతాయి. అాందువలల  ఈ 

కణాల కాంపన్ శ్కిు  ఉషణ శ్కిు గా మారుతుాంది. ఫలిత్ాంగా ఆహార పదారాాలు వేడుకుతాయి. 

అల్యయమినియాం, రాగి, ఇనుమ్మ త్దిత్ర లోహాల దావరా మైెకోర వేవా్ చొచ్చుకెళల లేవు. కన్న అలోహాలైెన్ గాజు, పాల సిిక్, 

ప్రపర్ త్దిత్రాల దావరా చొచ్చుకెళతాయి. కబటిి అలోహ్ పదారాాలతో త్యారుచ్చసిన్ పాత్ర లోల  మాత్ర మే ఆహార 

పదారాాలను ఉాంచి మైెకోర వేవ్ ఓవెన్లో వేడి చ్చయాలి. మైెకోర  ఓవెన్ను సెున్ార్ అనే శాసు రవేత్ు  కనుగొనానడు. 
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