The fluids in the eye കണ്ണിലെ ദ്രവങ്ങൾ
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Regulation of Light in the Eye
കണ്ണിലെ പ്രകാശത്തിലെ ക്രമീകരണം

The size of the pupil is regulated by the action of circular muscles and radial
muscles. When the radial muscles contract in dim light, the size of the pupil
increases. When the circular muscles contract in intense light, the size of the
pupil decreases. Thus the amount of light falling on the lens is regulated
according to the intensity of light.
വലയ പേ ശികളുടെ യും പേ ഡിയൽ പേ ശികളുടെ യും പ്രവർത്തനമാണ് ്യൂ ിളിൻ്ടെ വലുപ്പം
നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പേ ഡിയൽ പേ ശികൾ മങ്ങിയ ടെവളിച്ചത്തിൽ സപേ&ാചിക്കുപേ(ാൾ, ്യൂ ിളിൻ്ടെ
വലുപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു. വലയ പേ ശികൾ തീവ്രമായ ടെവളിച്ചത്തിൽ സപേ&ാചിക്കുപേ(ാൾ,
്യൂ ിളിൻ്ടെ വലുപ്പം കു യുന്നു. അങ്ങടെന പ്രകാശത്തിടെ/ തീവ്രതയനുസരിച്ച് ടെലൻസിപേലക്കുള്ള
പ്രകാശത്തിടെ/ അളവ് നിയന്ത്രിക്കടെപ്പടുന്നു.

Formation of Image പ്രതിബിംബം രൂ ടെപ്പടുന്ന വിധം

The curvature of the cornea and the lens help light rays which reflect from an
object to get focussed on the retina.
ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ടെ റ്റിനയിൽ

തിപ്പിക്കുന്നതിന്

പേകാർണിയയുടെ യും ടെലൻസിടെ/യും വക്രത സഹായിക്കുന്നു.
What are the peculiarities of the image formed by the lens of the eye?
കണ്ണിടെ/ ടെലൻസ് രൂ ംടെപ്പടുത്തുന്ന പ്രതിബിംസത്തിൻ്ടെ പ്രപേതCകതകൾ എടെEാടെക്കയാണ്?
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We can see nearby and distant objects clearly. This is because the focal length of
the lens can be adjusted according to the distance of the object.
അടുത്തുള്ളതും വിദൂരവുമായ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് വCക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. വസ്തുവിടെ/ അകലം
അനുസരിച്ച് കണ്ണിടെല ടെലൻസിടെ/ പേഫാക്കൽ ദൂരം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിനു
കാരണം.

Retina and the Photoreceptors ലെ റ്റിനയും പ്രകാശഗ്രാഹികളും

Photoreceptors are present in the retina. Rod cells and cone cells are the
photoreceptors. Rod cells are more in number than cone cells.
ടെ റ്റിനയിൽ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ ഉണ്ട്. പേ ാഡ്
പേകാശങ്ങളും പേകാൺ പേകാശങ്ങളുമാണ്
പ്രകാശഗ്രാഹികൾ. പേ ാഡ് പേകാശങ്ങപേളക്കാൾ പേകാൺ പേകാശങ്ങകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്.
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There are three types of cone cells in our eyes, which help us to detect three
primary colours of light – red, green and blue. This diversity is due to the
difference in amino acids in the opsin molecule. So, cone cells provide colour
vision.
ചുവപ്പ്, ച്ച, നീല എന്നീ മൂന്ന് പ്രാഥമിക നി ങ്ങൾ തിരിച്ച ിയാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് തരം
പേകാൺ പേകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉണ്ട്. ഈ വൈവവിധCത്തിന് കാരണം ഓ ്സിൻ
തന്മാത്രയിടെല അമിപേനാ ആസിഡുകളിടെല വCതCാസമാണ്. പേകാൺ പേകാശങ്ങൾ വർണ്ണ കാഴ്ച
നൽകുന്നു.

The Chemistry of Vision കാഴ്ചയുലെ, രസതന്ത്രം
In the presence of light, the pigments present in photoreceptors, dissociate. This
chemical change leads to the formation of impulses. These impulses are
transmitted to the cerebrum through optic nerves and this enables vision.
പ്രകാശത്തിടെ/ സാന്നിധCത്തിൽ, ഗ്രാഹിപേകാശങ്ങളിടെല വർണകങ്ങൾ വിഘ ിക്കുന്നു. ഈ
രാസമാറ്റം ആപേവഗങ്ങൾ രൂ ീകരണത്തിപേലക്ക് നയിക്കുന്നു. ഒ ്റ്റിക് ഞരമ്പുകളിലൂടെ ഈ
ആപേവഗങ്ങൾ പേനത്രനാഡിയിലൂടെ
ടെസ ിബ്രത്തി ടെലത്തുപേ(ാഴാണ് കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം
ഉണ്ടാകുന്നത്.

For watching online video class of this note

CLICK HERE

For watching Eye Dissection Video

CLICK HERE
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