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కాంతి 

 

రామన్ ఫలితం 

పారదరశకమైన దర వ పదారా్థల దాార్థ కాంతి కిరణాలు పర యాణాంచేటప్పుడు దర వ కణాలను ఢీకొని పరికే్షపణాం 

చాందుతాయి. కబటి్ట పరికే్షపణాం చాందిన కాంతి కిరణాం శకిి మూడు విధాలుగా మారుతాందని సర్ సి.వి.ర్థమన్ 

నిరూపాంచారు. ఇాందుకు గానూ ఆయనకు 1930లో భౌతికశాస్రాంలో నోబెల్ బహుమతి వచ్చాంది. 

వివరణ: ఒక కాంతి కిరణాం దర వ కణానిి ఢీకొనే సమయాంలో ఆ కణాం నుాంచ్ కొాంత శకిిని పాందుతాంది. కబటి్ట పరికే్షపణాం 

చాందిన తర్థాత ఆ కాంతి కిరణాం ఫలిత శకిి (E'= E + △E) పెరుగుతాంది. 

 కాంతి కిరణాం దర వ కణాలను ఢీకొనే సమయాంలో తనలో ఉని కొాంతశకిిని ఆ దర వకణాలకు కోలోుతాంది. 

 ఈ సాందరభాంలో పరికే్షపణాం చాందిన కాంతి కిరణాం ఫలిత శకిి (E' = E - △E) తగుు తాంది. 

కాంతి కిరణాలు దర వకణాలను ఢీకొనే సమయాంలో శకిిని పాందడాం కనీ కోలోువడాం కనీ జరగదు. కబటి్ట పరికే్షపణాం 

తర్థాత దాని ఫలిత శకిిలో ఎటువాంట్ట మారుు ఉాండదు.  

కంతి వ్యతికరణం  

రాండు లేదా అాంతకాంటే ఎకుువ కాంతి కిరణాలు ఒకదానిపైె మరొకట్ట అధాారోపణాం చాందినప్పడు ఫలిత కాంతి కాంపన 

పరిమితి, తరాంగదైర్ాాం మారుు చాందుతాయి. దీనిి కాంతి వాతికరణాం అని అాంటారు. ఈ ధర్థానిి థామస్ యాంగ్ 

అనే శాస్రవేత్ కనుగొన్నిడు. 

అనువ్రత నాలు: నీట్టపైె నూనెను వెదజలిినప్పడు అనేక రాంగులు కనిపాంచడానికి కాంతి వాతికరణమే కరణాం. 

 సబ్బు బ్బడగ లేదా సబ్బునీట్ట ఉపరితలాంపైె విభిని రాంగులు కనిపాంచడానికి కరణాం కాంతి వాతికరణాం. 

కంతి వివ్రత నం 

రుజుమారు ాంలో పర యాణస్్తని కాంతి కిరణాలు ఎదురుగా ఉని చ్ని వస్్తవులపైె పతనమైనప్పడు వాట్ట అాంచుల 

చుటి్ట వాంగి పర యాణస్్తయి. దీనేి కాంతి వివరినాం అాంటారు. ఈ ధర్థానిి గిిమాలిి అనే శాస్రవేత్ కనుగొన్నిడు.  

కాంతి వివరినాం ఆధారపడే అాంశాలు.. 

1. కాంతి కిరణాల కోణాం 

2. కాంతి కిరణాల తరాంగదైర్ాాం 
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3. అడిుతలాల పరిమాణాం 

అనువ్రత నాలు: సాంపూరణ  సూరాగిహణ సమయాంలో సూరుాడిలోని మూడో పరయిన కరోన్న కనిపస్్తాంది. సూరా 

కిరణాలు చాందుర డి అాంచుల వదద  వివరినాం చాందడమే దీనికి కరణాం. 

 వస్్తరనికి ఉాండే సూక్ష్ారాంధార ల దాార్థ కొాంత దూరాంలో ఉని వస్్తవులను చూసినప్పడు కాంతి వివరినాం ఫలితాంగా 

అనేక రాంగులు ఉనిటిు కనిపస్్తయి. 

 సగాం మూసిన కనుిలతో వెలుగుతోని కొవ్వాత్ి లేదా దీపానిి చూసినప్పడు కాంతి వివరినాం వలి అనేక 

రాంగులు ఉనిటిు కనిపస్్తయి. 

 సి.డి., డి.వి.డి., గిామ్ఫోన్ పి్లటిపైె కాంతి కిరణాలు పతనమైనప్పడు వివరినాం చాందడాం వలి అనేక రాంగులు 

కనిపస్్తయి. 

 మేఘాలు, చటి కొమాల దాార్థ కాంతి కిరణాలు చొచుచకొని వస్్తనిప్పడు వివరినాం చాందుతాయి. కబటి్ట ఈ 

సమయాంలో కాంతి కిరణాలు వెాండి చారల వలె కనిపస్్తయి. 

కంతి ధ్రు వ్ణం 

కాంతి కిరణాలిో ఉని విదుాత్, అయస్తుాంత అాంశాలను ఒకదాని నుాంచ్ మరొక దానిి వేరుచేయడానిి ధ్రర వణాం 

అాంటారు. ఈ ధర్థానిి బరిోలినస్ అనే శాస్రవేత్ కనుగొన్నిడు. 

అనువ్రత నాలు: వేసవిలో ధరిాంచే సన్గిాస్లను విలియాం కి్రక్ అనే శాస్రవేత్ కనుగొన్నిడు. కాంతి ధ్రర వణాం ఆధారాంగా 

పనిచేసే ఈ కళి్దాద లు సూరుాడి నుాంచ్ వచేచ అతినీలలోహిత కిరణాలు, పర్థరుణ కిరణాలను వేరుచేసి 

శోషాంచుకుాంటాయి. మామూలు కాంతి కిరణాలను మాతర మే మన కాంట్టలోకి పాంపస్్తయి. 

హాలోగ్ర ఫీ  

ఒక వస్్తవును త్రర -డీలో ఫొటో త్రయడానిి హాలోగిఫీ అాంటారు. ఈ విధాన్ననిి కనుగొని గేబర్కు 1972లో నోబెల్ 

బహుమతి లభిాంచ్ాంది. ఈ పదధ తిలో తకుువ శకిి ఉని లేజర్ కిరణాలను ఉపయోగిస్్తరు. 

 త్రర -డీ సినిమాలను చూడటానికి ఉపయోగిాంచే పోలర్థయిడ్ అనే కళి్దాద లు లేదా పోలరోగిాఫ్లు కాంతి ధ్రర వణాం 

ఆధారాంగా పనిచేస్్తయి. 

దృక్ సాధనాలు 
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1. సుషి్ దృషి/కనిషి్ దూరాం: ఏదైన్న ఒక వస్్తవును సుషి్ాంగా చూడాలాంటే ఆ వస్్తవు నుాంచ్ కాంట్టకి ఉాండాలిిన 

కనీస దూర్థనిి సుషి్ దృషి లేదా కనిషి్ దూరాం అాంటారు. టార ఫిక్ సిగిలి్ పనిచేయడాంలో ఈ ధర్థానిి 

ఉపయోగిస్్తరు. 

2. ఆపికల్ ఫైబర్ (దృశాతాంతవు): ఆపికల్ ఫైబర్ కాంతి సాంపూర్థణ ాంతర పర్థవరినాం అనే ధరాాం ఆధారాంగా 

పనిచేస్్తాంది. దీనిి గాజుతో తయారుచేస్్తరు. 

o ఆపికల్ ఫైబర్లో రాండు గాజు న్నళాలు ఉాంటాయి. 

o లోపల ఉని గాజు న్నళానిి కోర్ అాంటారు. దీని వాాసాం 2-3 మైకినిు ఉాంటుాంది. (ఒక మైకిన్ = 10-

6 మీటరిు). దీనిి కొాంచాం ఎకుువ వాాసాం ఉని మరో గాజు న్నళ్ాంలో బిగిస్్తరు. ఈ విధాంగా బయట్ట వైెప్ప 

ఉని గాజున్నళానిి కిడిిాంగ్ అాంటారు. ఈ ఆపికల్ ఫైబర్లోకి పర వేశపెటి్టన కాంతి కిరణాలు లేదా వికిరణాలు 

లేదా లేజర్ కిరణాలు అతాధిక దూరాం పర యాణస్్తయి. అాందువలి ఆపికల్ ఫైబర్ను సమాచార రాంగాంలో 

విస్ృతాంగా ఉపయోగిస్్తరు. 

o మనదేశాంలో మొదట్టస్తరిగా ఆపికల్ ఫైబర్ వావసాను 1988లో మాంబైెలో పర వేశపెటిారు. తర్థాత 

దేశమాంతటా విస్ృతపరిచారు. 

o ఆపికల్ ఫైబర్ వావసాపైె నరాందర్సిాంగ్ కపాని అనే శాస్రవేత్ పరిశోధనలు చేశారు.  

గ్మనిక: ఆపికల్ ఫైబర్లోని గాజు న్నళాలను చాలా తకుువ వాాసాం ఉాండేలా నిరిాాంచడాం వలి దీనిి గిాస్ 

ఊల్ అని క్రడా అాంటారు. 

o కాంతిని కొలిచే శాస్్తరనిి ఫొటోమట్టర  అాంటారు. 

కంతి తీవ్ు త 

పర మాణ వైెశాలాాంపైె పతనమయ్యా కాంతి కిరణాల సాంఖ్ాను కాంతి త్రవర త అాంటారు. దీనికి అాంతరా్థత్రయ పర మాణాం 

కాాండిలా. 

 కాంతి త్రవర త.. దూర వర్థు నికి విలోమానుపాతాంలో ఉాంటుాంది. అాందువలి కాంతి జనకాం నుాంచ్ దూరాంగా వెళి్ల కొదీద  

కాంతి త్రవర త కిమాంగా తగుు తాంది. 

కంతి విశే్లషణం (లేదా) వికే్షపణం 
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 గాజుతో తయారుచేసిన పటకాం దాార్థ ఒక తెలిట్ట కాంతి ప్పాంజాం పర యాణాంచ్నప్పడు అది VIBGYOR అనే 

ఏడు రాంగులుగా విడిపోతాంది. దీనిి కాంతి విశి్లష్ణాం అాంటారు. 

 నలుప్ప రాంగు మాంచ్ శోష్ణకరి, ఉదాు రి. కబటి్ట మనకు లభిస్్తని రాంగులిో నలుప్ప రాంగు గరిషి్ శకిిని కలిగి 

ఉాంటుాంది. 

 నలుప్ప రాంగులో ఉని తారురోడిు సూరాకిరణాల వలి మధాాహిాం సమయాంలో చాలా వేడెకుుతాయి. అవి 

గిహిాంచ్న ఉష్ణ ర్థశిని స్తయాంతార నికి బయటకు విడుదల చేసి చలిబడతాయి. 

 నలుప్ప రాంగు లేదా నలుప్ప వస్్తవు నిరాచనాం పర కరాం సౌరకుటుాంబాంలో ఉని సూరుాడిని అతాత్మ నలుప్ప 

వస్్తవుగా పరిగణస్్తరు. ఈ కరణాం వలి విశాాంలో ఉని పర తి నక్ష్తార నిి ఒక నలుప్ప రాంగు వస్్తవులా 

పరిగణాంచవచుచ. 

తెలుపు రంగు 

ఈ రాంగు తనపైె పతనమైన కాంతి మొత్ానిి పర్థవరినాం చాందిస్్తాంది. కబటి్ట తెలుప్ప రాంగు కనిషి్ శకిిని కలిగి 

ఉాంటుాంది. 

 గోడలపైె తెలి స్తనిాంతో వెలి వేయడాం వలి ఇాంట్ట లోపల తగినాంత వెలుతరు ఉాంటుాంది. 

 వేసవిలో తెలిట్ట వస్్తరలను ధరిాంచడాం వలి సూరుాడి ఉష్ణ  త్రవర త నుాంచ్ కపాడుకోవచుచ. 

 ఇాంట్ట పైెభాగాంలో నిరిాాంచ్న నీట్ట టాాాంక్ బయట్టవైెప్ప తెలిట్ట పూతపూస్్తరు. దీనివలి సూరా కిరణాలు టాాాంక్పైె 

పతనమై పర్థవరినాం చాందుతాయి. ఫలితాంగా ఆవిరయ్యా నీట్ట పరిమాణానిి తగిు ాంచవచుచ. 

 కాంతి విశి్లష్ణాంలో ఏరుడిన ఏడు రాంగులిో ఊదారాంగు తరాంగదైర్ాాం 4000 Å. ఇది కిమాంగా పెరిగి ఎరుప్ప రాంగు 

వచేచసరికి 7500 Åగా మారుతాంది. ఈ ఏడు రాంగులిో ‘ఇాండిగో’ తపు మిగతా రాంగులను మనాం చూడగలాం. 

ఈ రాంగులనిిాంట్టని కలిప దృశావరణ పటాం అాంటారు. 
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