Prismeeffekten og brytning av lys – tekst på tamil

ப ொருள் களும் அவற் றின் சிற ் ம் சங் களும் அரியத்தினொல் ஏற் டுத்த ் டும் ஒளி முறிவு.
ஒளிக்கதிர்கள் ஒரு ஒளிரும் கருவியில் இருந்து வருகின் றன.
உதொரணமொக சூரியன் ஒளி தரும் . சூரியனில் இருந்து வரும் ஒளிக்
கதிர்கள் பவண்மமயொனமவ. பவள் மள ஒளி உண்மமயொக நொம்
கொணக்கூடிய அமனத்து வண்ணங் கமளயும் பகொண்டுள் ளது. சிவ ்பு,
பசம் மஞ் சள் , மஞ் சள் ,

ச்மச, நீ லம் , (இண்டிககொ) கருநீ லம் , ஊதொ

(ROGGBIF) ஆகிய நொம்

ொர்க்கக்கூடிய ஏழு நிறங் களும் சூரிய ஒளியில்

உண்டு. இந்த நிறங் கள் ஒன் றொக வண்ணக் ககொடுகளொக ஒரு
நிறமொமலமய உருவொக்குகின் றன. ஒளியின் முறிவு ஏற் டும் க ொது
நிறமொமலமய ்

ொர்க்க முடியும் . உதொரணமொக, பவள் மள ஒளிமய

ஒரு அரியத்திமன கநொக்கிச் பசலுத்தும் க ொது, அரியத்தினுள்
பசல் லும் ஒளிக்கதிர்கள் முறிவமைகின் றன. அ ்ப ொழுது நிறமொமல
உருவொகின் றது. இகத வமகயொன நிறமொமலமய நீ ரின் ஊைொக
பவள் பளொளிக்கதிர்கள் பசல் லும் க ொது, பவள் பளொளிக்கதிர்கள் நீ ர்
துளியில்

ை்டு முறியும் க ொது அல் லது விலகும் க ொது அகத வண்ண

நிறமொமலமயக் கொணலொம் . அதனொல் தொன் சூரியனும் மமையும் ஒகர
சமயத்தில் இருக்கும் க ொது வொனவில் மல ்

ொர்க்க முடிகிறது.

ஒளி கதிர்கள் அமலகமள ்க ொல நகர்கின் றன. பவவ் கவறு நிறங் கள்
பவவ் கவறு அமலநீ ளங் கமளக் பகொண்டுள் ளன. அமலநீ ளம் இரண்டு
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அமலச் சிகரங் களுக்கு அல் லது இரண்டு அமல தளங் களுக்கு
இமைகய உள் ள தூரமொகும் . நம் கண்களொல்

ொர்க்கக்கூடிய ஒளி

கதிர்களின் நீ ளம் (பதரியும் ஒளி) 390 - 730 இற் கும் இமை ் ை்ை
நகனொமீை்ைர்கள் (nm) உமைய அமல நீ ளங் கமளகய நொம் கண்ணொல்
ொர்க்கமுடியும் . சிவ ்பு நிறம் மிக நீ ண்ை அமலநீ ளத்மதயும் ,
ஊதொநிறம் மிகச்சிறிய அமலநீ ளத்மதயும்

பகொண்ைது. நிறங் கள் பவவ் கவறு அமலநீ ளங் கமளக்
பகொண்டிரு ் தொல் , நிறங் கள் பவவ் கவறு வழியில் விலகிச்
பசல் கின் றன. இந்த நிறங் களின் முறிவுகள் எ ்க ொதும் ஒகர
வரிமசயில் நமைப றுவதொல் , ஒரு வொனவில் லில் எ ்ப ொழுதும் சிவ ்பு
நிறம் கமகலயும் ஊதொ நிறம் கீகையும் இருக்கும் .
நிறங் கள் ஒருவமக ஒளி கதிர்கள் . அதனொல் ஒளி கதிர்கமள ்
ொர் ் தற் கு ஒளி கதமவ. உதொரணமொக சூரிய ஒளி ஒரு
கமலொமையில்

டும் க ொது சில ஒளி கதிர்கள் அமலகள் அமலகளொக

நகர்கின் றன. பவவ் கவறு நிறங் கள் பவவ் கவறு அமலநீ ளங் கமளக்
பகொண்டுள் ளன. சில ஒளிக்கதிர்கள் பதறி ் மைகின் றன. பதறி ்பு
என் றொல் ஒளிக்கதிர்கள் திரு ்பி அனு ்
அனு ்

் டுதலொகும் . திரு ்பி

் ைொத ஒளிக்கதிர்கள் உறிஞ் ச ் டுகின் றன. இது உறிஞ் சுதல்

என் று அமைக்க ் டுகிறது. நம் கண்களொல்
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திரு ்பி அனு ்

் ை்ை ஒளி கதிர்களின் நிறங் களொகும் .

நிறத்தில் ஒரு கமலொமைமய ்

ொர்த்தொல் , இம் கமலொமை

ச்மச
ச்மச நிற

ஒளிக்கதிர்கமள திரு ்பி அனு ்புகிறது. மற் மறய ஒளிக்கதிர்கள்
கமலொமையொல் உறிஞ் ச ் டுகின் றன. ஒரு கமலொமை கறு ்பு நிறமொக
இரு ் தற் குக் கொரணம் , கமலொமை அமனத்து ஒளி கதிர்கமளயும்
உறிஞ் சுகின் றது. ஒரு கமலொமை பவள் மள கமலொமையொக இருக்கக்
கொரணம் அது அமனத்து ஒளிக்கதிர்கமளயும் பதறி ் மையச்
பசய் கின் றது.
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வினாக்கள்
அரியத்தினொல் ஏற் டும் விமளவுகளும் ஒளிமுறிவும் சரியொன
திலுக்கு ் புள் ளடியிடுக.
சூரியனில் இருந்து வரும் ஒளியின் நிறம் என் ன?
o மஞ் சள்
o நீ லம்
o பவள் மள

சூரியன் இருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் மமைத்துளியில் முறிவமையும்
க ொது நொம் எமதக் கொணலொம் ?
o
ல மமைத்துளிகள்
o நொம் ஒன் றும் ொர்க்கமுடியொது
o வொனலில்
ஒளித்பதறி ்பு என் றொல் என் ன?
o பதறி ்புள் ள ப ொருமள ் யன் டுத்துதல்
o ஒளிக்கதிர்கள் திரு ்பி அனு ்
் டுதல்
o ஒளிக்கதிர்கள் திரு ்பி அனு ்
் ைவில் மல

உறிஞ் சுதல் என் றொல் என் ன?
o
o
o

ஒளிக்கதிர்கள் திரு ்பி அனு ்
் டுதல்
ஒளிக்கதிர்கள் திரு ்பி அனு ்
் ைவில் மல
ொர்க்கக் கூடியமவ ஒளி எனக் கூறலொம்

ஒரு கமலொமை பவள் மள என் று நீ ங் கள் எ ் டிக் கொணலொம் ?
o (கமலொமையில் டும் ) ஒளியின் அமனத்து
ஒளிக்கதிர்களும் கமலொமை மூலம் உறிஞ் ச ் டுகிறது
o ஒளியின் அமனத்து ஒளிக்கதிர்களும்
கமலொமையிலிருந்து பதறிக்கின் றன
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