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একাদশ অধ্যায়
আল া



আল া কী?



আল ার প্রতিসরণ

• আলেোকরশ্মি এক মোধ্যম থেলক অন্য মোধ্যলম থেলে শ্মিক পশ্মরবর্ত ন্ করো 
ঘটন্োলক আলেোর প্রশ্মর্সরণ বলে।



আল ার প্রতিসরলণর তিয়ম

• আলেোকরশ্মি অশ্মিেম্ব বরোবর থেলে বোাঁকলব ন্ো
• হোেকো থেলক ঘন্ মোধ্যলম থেলে অশ্মিেলম্বর শ্মিলক সলর আলস
• ঘন্ থেলক হোেকো মোধ্যলম থেলে অশ্মিেম্ব থেলক িলূর সলর যোয়
• এক মোধ্যম থেলক অন্য মোধ্যম হলয় পুন্রোয় প্রেম মোধ্যম শ্মিলয় থবর হলে আপোর্ন্ থকোণ ও শ্মন্েতর্ 
থকোণ সমোন্ হয়



প্রতিসরলণর বাস্তব প্রলয়াগ
• পোশ্মন্পূণত শ্মিলের পোলে কলয়ন্ রোখো

• পুকুলর মোছ থিখো



পণূণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফ ি ও সংকট ককাণ

শর্ত ওঃ
• আলেো ঘন্ মোধ্যম থেলক হোেকো মোধ্যলম প্রলবশ করলর্ হলব
• আপর্ন্ থকোণ সংকট থকোণ থেলক বড় হলর্ হলব
সংকট থকোণ হে থসই পশ্মরমোণ আপর্ন্ থকোণ যোর জন্য প্রশ্মর্সরণ থকোণ ৯০ শ্মিশ্মি হয়।



অপটিকযা  ফাইবার



মযাগতিফাইং গ্লাস

• উত্তে থেন্স
• থ োকোস িরূত্ব
• অবোস্তব প্রশ্মর্শ্মবম্ব
• স্পষ্ট িশতলন্র ন্ূযন্র্ম িরূত্ব
• শ্মববধ্তন্





মািব চকু্ষ
• অশ্মিলেোেক (Eye-ball)

• থশর্মণ্ডে (Sclera)

• কশ্মন্তয়ো (Cornea)

• থকোরলয়ি (Choroid)

• আইশ্মরস (Iris)

• মশ্মণ (Pupil)

• স্ফটিক উত্তে থেন্স
• থরটিন্ো (Retina)

• অযোকুয়োস শ্মহউমোর ও শ্মিশ্মিয়োস শ্মহউমোর





ফলটাগ্রাতফক কযালমরা

• কযোলমরো বক্স
• কযোলমরো থেন্স
• িোয়োফ্রোম
• সোটোর
• পিত ো
•  লটোিোশ্ম ক থেট
• স্লোইি



আল াকতচত্রগ্রাহী কযালমরা কীভ্ালব কাজ কলর?

• কযোলমরোর সোটোর খুলে থিওয়ো
• কযোলমরো বলক্সর দিঘতয প্রলয়োজন্মর্ শ্মন্য়ন্ত্রণ
• িোয়োফ্রোলমর সোহোলযয উজ্জ্বের্ো শ্মন্ধ্তোরণ ও সোটোর বন্ধ
• কোাঁলের পিত ো সশ্মরলয় আলেোক শ্মেেিোহী থেট এর অবস্থোন্
• আলেোকসম্পোর্ বো exposer সম্পোিন্
• থেটটিলক developer ন্োমক দ্রবলণ িশু্মবলয় রোখো
• শ্মসল্িোর হযোেোইি থিলিেপোর শ্মবজোরণ সম্পোিন্
• আলেোর উপশ্মস্থশ্মর্লর্ থরৌলপযর েোঢ়ত্ব শ্মন্ণতয়
• থেটটিলক পোশ্মন্লর্ ধ্ুলয় হোইলপো দ্রবলণ িুশ্মবলয় রোখো
• সবতলশলে থেলট থন্লেটিি পোওয়ো



কযালমরা ও চকু্ষর িু িা

কযালমরা চকু্ষ

❑ আলেোক প্রলকোষ্ঠ েোলক যোর শ্মির্র শ্মিক কোলেো।  লে 
শ্মির্লর আলেো প্রশ্মর্ েন্ হয় ন্ো।

❑ অশ্মিলেোেলকর কৃষ্ণ প্রোেীর আলেোক প্রলকোলষ্ঠর মলর্ো 
কোজ কলর।

❑ সোটোলরর সোহোলযয থেলন্সর মখু থযলকোলন্ো সময় থখোেো 
রোখো যোয়।

❑ থেোলখর পোর্োর সোহোলযয এই কোজ করো যোয়।

❑ িোয়োফ্রোলমর পে থছোট বড় কলর প্রলয়োজন্ীয় আলেো 
প্রলবশ করোলন্ো যোয়।

❑ কশ্মন্তয়োর পে স্বয়ংশ্মিয়িোলব এই কোজ কলর।

❑ থেলন্সর থ োকোস িরূত্ব শ্মন্শ্মিতষ্ট। ❑ থেলন্সর থ োকোস িরূত্ব পশ্মরবর্ত ন্শীে।

❑ উত্তে থেলন্সর সোহোলযয প্রশ্মর্শ্মবম্ব িহণ ❑ উত্তে থেলন্সর ন্যয় কোজ কলর।

❑  লটোিোশ্ম ক থেলট প্রশ্মর্শ্মবম্ব বোস্তব, উল্টো ও খোলটো ❑ অশ্মিপলট প্রশ্মর্শ্মবম্ব বোস্তব, উল্টো ও খোলটো







HOMEWORK




