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సాందేహాం:  ఇాంద్రధనుస్సా ఎలా ఏర్పడుతాంది? దాని వలల లాభాలు, నష్ణల్ు ఏమైనా ఉనాాయా? 
జవాబు: వాతావర్ణాంలో మిగిలిన కాలాల కనాా వర్షాకాలాంలో నీటి ఆవిరి పెద్ద పెద్ద బాందువుల రూపాంలో ఉాంటాంది. సూర్యాని 
నుాంచి వెలువడే ధవళకాాంతి ఆ నీటి బాందువుల గాండా వెళ్లలపుపడు గాలిని, నీటిపొర్ను వేర్యచేసే అాంతరోపరితలాం(interface) 
వద్ద వక్రీభవనాం (refraction)చాందుతాంది. ఇలా వక్రీభవనాం చాందే కోణాలు వివిధ తర్ాంగదైర్షయాల (wavelengths)కు వేర్వీర్యగా 
ఉాండడాం వలల ధవళకాాంతిలోని వివిధ కాాంతి తర్ాంగాలు ఏడు ర్ాంగలుగా విడ్మపోతాయి. ఇలా విసిన కర్రలాగా విసతరిాంచుకునా 
సపతవర్షాలు, ఆ బాందువు అవతలివైపున ఉాండే అాంతరోపరితలాం వద్ద అాంతర్గత సాంపూరా్ పర్షవర్తనాం (Total Internal 
Reflection) చాంది మన కాంటిని చేర్యతాయి. కాబటి్ ఇాంద్రధనుస్సా మన కాంటిలోనే ఏర్పడుతాంది కానీ, ఆకాశాంలో కాదు. 
అాందుకే హరివిలలనేది మిధాాబాంబాం(virtual image). దాని వలల లాభనష్ణల్ సమసా లేదు. కాబటి్ ప్రకృతి కలిపాంచే ఆ అాంద్మైన 
ద్ృశాానిా ఆనాంద్ాంగా చూడిమే. 
How is a rainbow formed: 
 A rainbow is a meteorological phenomenon that is caused by reflection, refraction and 

dispersion of light in water droplets resulting in a spectrum of light appearing in the sky. It takes the form of a 
multicoloured circular arc. Rainbows caused by sunlight always appear in the section of sky directly opposite the 
sun. 
 A rainbow is formed when light (generally sunlight) passes through water droplets hanging in 
the atmosphere. ... When light reflects off a water droplet, it simply bounces back in the opposite direction from 
where it originated. When light refracts, it takes a different direction. Rainbows appear in seven colors because 
water droplets break white sunlight into the seven colors of the spectrum (red, orange, yellow, 
green, blue, indigo, violet). You can only see a rainbow if the Sun is behind you and the rain in front. 
To remember the colors of the rainbow, pretend that Roy G. Biv is the name of an imaginary person and associate 
the colors with the letters in the name. R is for red, O stands for orange, Y is for yellow, G is for green, B stands for 
blue, I is for indigo, and V is for violet 
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