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Pinhole camera

ஊசிதத்துளள ககேமரர

Introduction

அறிமுகேமத்

The pinhole camera is a simple device which allows light to pass only through a very small hole of
the size of a pin tip. By putting a screen (flat surface) at a distance from this hole, you can see the
image of an object (present in front of the pinhole on other side) on the screen. If the screen is a
thin translucent sheet,  then the image can be observed on both sides of screen. See figure 1
below.

ஊசிதத்துளள  ககேமரர  ஓரத்  எளளிளமயரன  கேருவ.  இதிலத் ஊசி  முளனயினத்
அளளவைகேத்  ககேரணத் ட  மிகேசத்சிறிய  ஓடத்ளடயினத்  வைழியரகே  மடத்டுகம  ஒளளி
கசலத்லுமத்.  இநத்த  ஓடத்ளடயிலிருநத்து  குறிபத்படத்ட  கதரளலவலத்  ஒரு  திளரளய
(தடத்ளடயரன கமறத்பரபத்ளபகேத்  ககேரணத் டது)  ளவைபத்பதனத்  மூலமத்,  அதத்திளரயிலத்
ஒரு கபரருளளினத்  பிமத்பதத்ளத (ஊசிதத்துளளகேத்கு எதிரத்திளசயிலத் உளத்ளது) நநீஙத்கேளத்
பரரத்கேத்கேலரமத்.  ஒளளிகேசியுமத்  ஒரு  கமலிதரன  தகேடத்ளடதத்  திளரயரகே
எடுதத்துகேத்ககேரணத் டரலத் ,  திளரயினத்  இரணத் டு  பகேத்கேஙத்கேளளிலுமத்  பிமத்பதத்ளதபத்
பரரத்கேத்கேலரமத். கீகழே ககேரடுகேத்கேபத்படத்டுளத்ள படமத் 1 ஐ பரருஙத்கேளத் . 

Figure 1: Schematic of pinhole camera that can acts as a measuring device 
படமத்  1: அளவடுமத் கேருவயரகே உபகயரகேபத்படுமத் ஊசிதத்துளள ககேமரரவனத்

சிதத்தரளிபத்புவைளரபடமத்

In this unit, you will make a pinhole camera and use it as a measurement device. You will also
understand how image is formed by a pinhole.

இநத்தபத்  பரடபத்பிரளிவலத் ,  ஓரத்  ஊசிதத்துளள ககேமரரளவைதத்  தயரரளிதத்து  அளத
அளவடுமத்  கேருவயரகே  பயனத் படுதத்தபத்கபரகிறீரத்கேளத் .  ஊசிதத்துளள  எவைத்வைரற
பிமத்பதத்ளத உருவைரகேத்குகிறது எனத் பளதயுமத் நநீஙத்கேளத்  புரளிநத்துககேரளத்ளுவீரத்கேளத் . 

Materials

கபரருடத்கேளத்  

Black chart  paper,  tracing paper/translucent polythene sheet,  printed ruler  on paper or graph
paper, measuring tape, scissors, adhesive, cutter, sticky tape, aluminium foil used in kitchen.

கேறபத்பு வைளரபடதத் (chart)  தரளத் ,  படிவைளர தரளத்/ஒளளிகேசியுமத் பரலிதத்தீனத்  தரளத் ,
அசத்சிடபத்படத்ட அளவுககேரளத்  அளவுகேளத்  அசத்சிடபத்படத்ட  ஒருதரளத்  அலத்லது
வைளரகேத்கேடத்ட தரளத் ,  அளளவை நரடர,  கேதத்தரளிகேத்ககேரலத் ,  ஒடத்டுபத்பளச,
கேதத்திரளிகேத்ககேரளத் ,  ஸத் டிகேத்கி கடபத் (பளச  நரடர),  சளமயலளறயிலத்
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பயனத் படுதத்தபத்படுமத் அலுமினளிய கமனத் தகேடு. 

Task 1: Making a pinhole camera

கசயலத்  1: ஓரத் ஊசிதத்துளள ககேமரரளவை தயரரளிதத்தலத்
This stage is one of making and the task is to come up with a working pinhole camera. Instructions
for making are given below.

கசயலத்படகேத்கூடிய  ஓரத்  ஊசிதத்துளள  ககேமரரளவை  தயரரளிகேத்குமத்  கேடத்டமத்  இது.
இதறத்கேரன வைழிமுளற கீகழே ககேரடுகேத்கேபத்படத்டுளத்ளன. 

i. Cut a rectangular piece from the black chart paper and roll into a hollow tube. Secure with sticky
tape or with rubber bands so that the tube is firm. The diameter should be approximately 3 cm
and height 25 cm.

i. கேறபத்பு  வைளரபடதத் தரளளிலிருநத்து கசவைத்வைகே வைடிவைலரன ஒருபகுதிளய
கவைடத்டவுமத்.  அளத ஒரு உளத்ள நீடறத்றகேத் குழேரயரகே சுருடத்டவுமத்.  அது வரளியரமலத்
இறகேத்கேமரகே இருபத்பதறத்கு,  குழேரளய  ஸத் டிகேத்கி  கடபத்  ககேரணத் டு  ஒடத்டவுமத்
அலத்லது ரபத்பரத் கபணத் ளட பயனத் படுதத்தவுமத்.  அதனத்  வடத்டமத்  எறதத்தரழே  3  கச.ம
மறத்றமத் உயரமத் 25 கச.மஆகே இருகேத்கே கவைணத் டுமத். 

You can also vary the diameter and length of the tube. Smaller diameter will increase the clarity of
the image. (One can also use the cardboard tubes on which aluminium foil or kitchen paper tissue
are rolled.)

குழேரயினத்  வடத்டமத் மறத்றமத் நநீளதத்ளத நநீஙத்கேளத்  மரறத்றிகேத்ககேரளத்ளலரமத்.
குளறவைரன வடத்டதத்திலத் பிமத்பமத் அதிகே கதளளிவைரகே இருகேத்குமத்.  (அலுமினளிய
கமனத் தகேடு அலத்லது சளமயலளற டிஷிய கபபத்பரத் சுறத்றபத்படத்டு  வைருமத்
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Figure 2(a): Rolling chart paper
படமத்  2(a): வைளரபடதத் தரளளசத் சுருடத்டுதலத்

Figure 2(b): Chart paper as pipe
படமத்  2(b): குழேரயத் கபரல சுருடத்டபத்படத்ட வைளரபடதத் தரளத்
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அடத்ளடகேளளயுமத் குழேரயத்கேளரகே பயனத் படுதத்தலரமத்.)

ii.  Cover the other end of the tube with a translucent sheet of tracing paper or a similar material.
This sheet will work as the screen. Let us call this tube as the image tube (IT). Put the markings on
the screen as shown in figure 3 at every 5 mm. The markings will help in measuring the size of the
image formed on the screen in task 3.

ii. ஒளளிகேசியுமத்  படிவைளரதத்  தரளத்  அலத்லது  அதுகபரனத் ற  ஒரு  கபரருளளகேத்
ககேரணத் டு  குழேரயினத்  மறத்கறரரு  பகேத்கேதத்ளத  அளடகேத்கேவுமத்.  இது  திளரகபரலத்
கசயலத்படுமத். இநத்தகேத் குழேரளய பிமத்பகேத் குழேரயத்  (IT) எனத் றளழேகேத்கேலரமத். படமத் 3-லத்
இருபத்பளதபத்கபரலத்  திளரயினத்  ஒவைத்கவைரரு  5  மி.ம  தூரதத்திலுமத்  அளவுகேளளகேத்
குறியுஙத்கேளத் .  இகேத்குறியீடுகேளத் ,  கசயலத்  3-லத்  பிமத்பதத்தினத்  அளளவை  அளவட
உதவயரகே இருகேத்குமத். 

iii. Fold another rectangular chart paper into a cylindrical tube such that it is smaller in length and
slightly larger in diameter than the IT, so that the IT can slide inside smoothly. Cover one end of
this tube with a circular black chart paper or aluminium foil and make a hole in the centre using a
pin (aluminium foil is slightly easier to work with). We will call this tube the pinhole tube (PT).

Iii. IT ஐ  வட  நநீளதத்திலத்  சிறிதரகேவுமத் வடத்டதத்திலத்  கபரளிதரவுமத் இருகேத்குமத்
வைளகேயிலத்,  இனத் கனரரு கசவைத்வைகே வைடிவை வைளரபடதத்தரளள உருளளகேத்
குழேரயரகே மடியுஙத்கேளத் .  இதனரலத் ,  இகேத்குழேரயத்கேத்குளத்  IT  எளளிதரகே உளத்நுளழேய
முடியுமத்.  இதனத்  ஒருபகேத்கேதத்ளதகேத் கேறபத்பு நளிற வைளரபடதத்தரளத்  அலத்லது
அலுமினளிய கமனத் தகேடத்ளடகேத் ககேரணத் டு முடிவடத்டு,  அதிலத் ஊசிளயகேத்
ககேரணத் டு  ஓரத்  ஓடத்ளடளய  கபரடுஙத்கேளத்  (அலுமினளிய  கமனத் தகேடு
பயனத் படுதத்துவைது எளளிதரகே இருகேத்குமத்).  இநத்தகேத் குழேரளய ஊசிதத்துளள குழேரயத்
(PT) எனத் றளழேபத்கபரமத்.

iv. Insert IT inside PT (as shown in figure 5) till the screen just touches the pinhole (refer figure 1).
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Figure 3: Markings on screen for measuring image size
படமத்  3: பிமத்பதத்ளத அளவட திளரயிலிருகேத்குமத் குறியீடுகேளத் 

Figure 4: IT and PT
படமத்  4: IT மறத்றமத் PT
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Mark a point ‘O’ on the IT where PT ends. Now take the IT out and stick a strip of white paper on it
along its length (which is already done in figures 4 and 5). Taking point  ‘O’  as zero, mark 5 mm
intervals on the paper so that it  can be used as a scale [You may also use a printed scale,  if
available].  This scale will be used to measure l, i.e., the distance between the screen and pinhole.

iv.  ஊசிதத்துளள திளரளயதத் கதரடுமத் வததத்திலத்  (படமத்  1 ஐ பரருஙத்கேளத் ), PT கேத்குளத்
IT ஐ  நுளழேதத்திடுஙத்கேளத்  (படமத்  5 லத்  ககேரடுகேத்கேபத்படத்டுளத்ளதுகபரலத்).  PT  நளிறத்குமத்
இடதத்திலத் ,  IT யிலத்   ‘O’  எனத் ற  குறியுஙத்கேளத் .  இபத்கபரது  IT ஐ  கவைளளிகய  எடுதத்து
அதனத்  நநீளவைரடத்டிலத்  ஒரு கவைளத்ளளதத் தரளள ஒடத்டுஙத்கேளத்  (படஙத்கேளத்  4  மறத்றமத்
5 லத்  இது  ஏறத்கேனகவை  கசயத்யபத்படத்டிருகேத்கிறது).  அநத்ததத் தரளளிலத் ,  புளத்ளளி  ‘O’ளவை
பூஜத்ஜியமரகே  எடுதத்துககேரணத் டு,  5  மி.ம  இளடகவைளளியிலத் குறியிடுஙத்கேளத் .
இதனத் மூலமத்,  இளத  அளவுககேரளரகே  பயனத் படுதத்தலரமத்  (அளவுகேளத்
அசத்சிடபத்படத்ட  ஒருதரளத்  இருநத்தகதனத் றரலத்  அளதயுமத்  பயனத் படுதத்தலரமத்).
ஊசிதத்துளள  மறத்றமத்  திளரகேத்கு  இளடகயயரன  கதரளலளவை l எனகேத்
ககேரளத்ளலரமத். l ஐ அளவடுவைதறத்கு இநத்த அளவுககேரளத்  பயனத் படுமத். 

Now the pinhole camera is ready to use!

ஊசிதத்துளள ககேமரர இபத்கபரது தயரரத்! 

v.  To view an image, point the pinhole towards the object (the object should be brightly lit) and
adjust the distance between the screen and the pinhole to view a clear image of the object on the
screen. A picture of Homi Bhabha Centre for Science Education building, Figure 6(a), when viewed
through the pinhole is shown in Figure 6(b).

v. பிமத்பதத்ளதபத்  பரரத்பத்பதறத்கு,  கபரருளள  கநரகேத்கியவைரற  ஊசிதத்துளளளய
ளவையுஙத்கேளத் .  பினத் னரத்,  திளரயிலத்  கபரருளளினத்  (கபரருளளினத்  கமலத்  கவைளளிசத்சமத்
நளிளறய  படகவைணத் டுமத்)  கதளளிவைரன  பிமத்பமத்  கதரளியுமத்  வைளரயிலத்  திளரகேத்குமத்
ஊசிதத்துளளகேத்குமத்  இளடகய  உளத்ள  கதரளலளவை  சரளிகசயத்யுஙத்கேளத் .  கஹரமி
பரபர  அறிவயலத்  கேலத்வ  ளமயதத்தினத்   கேடத்டடதத்ளத  (படமத்  6(a)),
ஊசிதத்துளளயினத்  மூலமத்  பரரத்தத்தபடி  எடுகேத்கேபத்படத்ட  படமத்  6(b)-லத்
ககேரடுகேத்கேபத்படத்டுளத்ளது.
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Figure 5: Assembling the camera
படமத்  5: ககேமரரளவைதத் கதரகுபத்பது
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Q1. What has changed from the object to the image? Can you describe the changes and think of
reasons?

ககே.1.  கபரருளுகேத்குமத்  பிமத்பதத்துகேத்குமத் இளடகய  ஏகதனுமத்  மரறத்றமத்  உளத்ளத்தர?
எனத் ன  மரறத்றஙத்கேளத்  உளத்ளன?  இமத்மரறத்றஙத்கேளள  வவைரளிதத்து  அதறத்கேரன
கேரரணஙத்கேளள கயரசிதத்துகேத் கூறமுடியுமர? 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Q2. What happens to the image: 

ககே.2. பினத் வைருமத் கசயலத்பரடுகேளரலத் பிமத்பதத்துகேத்கு எனத் னவைரகுமத்: 

(i)  without changing the pinhole camera setting, if you move the pinhole further away from the
object? Compare your image in terms of what view is covered now and before, size of image
etc.

(i)  கபரருளளவடத்டு  கதரளலவைரகே  ஊசிதத்துளளளய  நகேரத்தத்திசத்  கசனத் றரலத்
எனத் னவைரகுமத்?  இவைத்வைரற  நகேரத்தத்துமத்கபரது,  ஊசிதத்துளள  ககேமரரவனத்
அளமபத்ளப  மரறத்றரமலத்  இருகேத்கேகவைணத் டுமத்.  இதறத்கு  முனத் னுமத்  பினத் னுமத்
பரரத்ளவைகேத்  கேளமத்  எவைத்வைரறிருநத்தது,  பிமத்பதத்தினத்  அளவு  கபரனத் றவைறத்றினத்
அடிபத்பளடயிலத் ஒபத்பிடத்டுபத்பரரத்கேத்கேலரமத். 
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Figure 6(a): Object
படமத்  6(a): கபரருளத்

Figure 6(b): Image in pinhole camera
படமத்  6(b): ஊசிதத்துளள ககேமரரவலத் பிமத்பமத்
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______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(ii) if you increase the distance between the pinhole and the screen?

(ii)  ஊசிதத்துளளகேத்குமத்  திளரகேத்குமத்  இளடகயயரன கதரளலளவை அதிகேரளிதத்தரலத்
பிமத்பதத்துகேத்கு எனத் னவைரகுமத்?

___________________________________________________________________________________________

(iii) if the illumination (brightness) of the object changes, or you look towards another object with
lower illumination? 

(iii)  கபரருளளினத்  கமலத்  படுமத்  ஒளளி  (கவைளளிசத்சமத்)  மரறினரலத்,  அலத்லது குளறவைரன
ஒளளிளயகேத்  ககேரணத் ட  கவைகறரரு  கபரருளள  நநீஙத்கேளத்  பரரத்கேத்குமத்கபரது
பிமத்பதத்துகேத்கு எனத் னவைரகுமத்? 

___________________________________________________________________________________________

Q3. Now explore what happens if pinhole size is smaller and larger respectively. First, make some
guess of how variation in the pinhole size will  affect the image.  [You may compare the same
object with pinhole cameras of different group/s (which may vary in pinhole size).]

ககே.3.  இபத்கபரது,  ஊசிதத்துளளயினத்  அளவு  கபரளிதரகேவுமத்  சிறியதரகேவுமத்
இருநத்தரலத் ,  முளறகய  எனத் ன  நடகேத்குமத்  எனத் பளத  ஆரரயுஙத்கேளத் .  முதலிலத்,
ஊசிதத்துளளயிலத் உளத்ள கவைறபரடு எவைத்வைரற பிமத்பதத்ளத பரதிகேத்குமத் எனத் பளத
ஊகியுஙத்கேளத்  [கவைவைத்கவைற  குழுகேத்கேளுமத்  அவைரவைரத்கேளளினத்  ஊசிதத்துளள
ககேமரரகேத்கேளளபத்  (ஊசிதத்துளளயினத்  அளவு மரறபடலரமத்)  பயனத் படுதத்தி ஒகர
கபரருளள உறத்றகநரகேத்கி ஒபத்பிடத்டுபத்பரரத்கேத்கேலரமத்]. 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Task 2: Constructing a model to explain the image formation in task 1

கசயலத்  2:  கசயலத்  1 லத்  நடகேத்குமத்  பிமத்ப  உருவைரகேத்கேதத்ளத  வளகேத்கே  ஒரு
மரதிரளியளமபத்ளப உருவைரகேத்குவைது 

Here  our  aim  is  to  construct  a  geometrical  model  that  would  explain  the  image  formation
observed in task 1. 

கசயலத்  1 லத்  நரமத்  உறத்றகேத்கேவைனளிதத்த  பிமத்ப  உருவைரகேத்கேதத்ளத  வளகேத்கே  ஒரு
வைடிவயலத்  மரதிரளியளமபத்ளப  உருவைரகேத்குவைதுதரனத்  இஙத்கு  நமத்முளடய
இலகேத்கேரகுமத். 

One of the understandings that evolved over the years is that when light travels in a medium of
constant refractive index, it travels in a straight line. Therefore, the path of light is represented
using a ray. You must have seen ray diagrams in your science book.

ஒளளிவலகேலத் எணத்  மரறிலியரகே இருகேத்குமத் ஓரத் ஊடகேதத்திலத் ஒளளி கசலத்லுமத்கபரது,
அது கநரத்ககேரடத்டிலத்  கசலத்லுமத்  எனத் பது பல  ஆணத் டுகேரலமரகே  நரமத்  சிநத்திதத்து
அளடநத்த  புரளிதலரகுமத்.  எனகவை,  ஒளளியினத்  பரளதளய  ”ஓரத்  கேதிரரலத்”
குறிகேத்கிகறரமத்.  உஙத்கேளுளடய  அறிவயலத்  புதத்தகேதத்திலத்  கேதிரத்
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வைளரபடஙத்கேளளபத் பரரத்தத்திருபத்பீரத்கேளத் . 

Q1. Let us try to draw a ray diagram to represent the image formation obtained in task 1. One ray
TP starting from an object which goes in a straight line towards the pinhole P will meet the screen
at point T’, as already drawn in figure 7 below. Can you draw three rays similar to TPT’ originating
from different points from the object in the figure?

ககே.1.  கசயலத்  1 லத்  கிளடதத்த  பிமத்ப  உருவைரகேத்கேளத  குறிதத்துகேத்கேரடத்ட  ஒரு  கேதிரத்
வைளரபடதத்ளத வைளரய முயறத்சிபத்கபரமத். TP எனத் ற ஒளளிகேத்கேதிரத் கபரருளளிலிருநத்து
புறபத்படத்டு,  ஊசிதத்துளள  P ஐ  கநரகேத்கி  கநரத்ககேரடத்டிலத்  கசனத் ற,  புளத்ளளி  T’யிலத்
திளரளயசத்  சநத்திகேத்குமத்.  இது,  படமத்  7 லத்  ஏறத்கேனகவை  வைளரநத்து
கேரடத்டபத்படத்டுளத்ளது.  TPT’  கபரனத் கற இருகேத்குமத்  மூனத் ற  ஒளளிகேத்கேதிரத்கேளள,
படதத்திலத்  உளத்ள  கபரருளளினத்  கவைவைத்கவைற  புளத்ளளிகேளளிலிருநத்து,  உஙத்கேளரலத்
வைளரயமுடியுமர? 

Figure 7: Draw rays originating from the object and falling on screen
படமத்  7: கபரருளளிலிருநத்து கதரனத் றி திளரயிலத் வழுமத் ஒளளிகேத்கேதிரத்கேளள

வைளரயுஙத் கேளத்  

Q2a. Refer to figure 8. Consider the ray ZPZ’. The ray starts from a green coloured point Z in the
Object. There is a brown coloured point at Q. What do you think will be seen at Z’ in the image
plane? A green dot or a brown dot? Similarly, suppose there is another ray QPQ’. What will you see
at Q’ in the image plane?

ககே.2a. படமத்  8 ஐ  பரருஙத்கேளத் .  அதிலுளத்ள,  ஒளளிகேத்கேதிரத்  ZPZ’ஐ
எடுதத்துகேத்ககேரளத்ளுஙத்கேளத் .  கபரருளளிலத்  உளத்ள  பசத்ளச  நளிறபத்  புளத்ளளியரன
Z லிருநத்து  கேதிரத் புறபத்படுகினத் றது.  Q வலத்  பழுபத்பு  நளிறபத்  புளத்ளளி  இருகேத்கினத் றது.
பிமத்ப  தளதத்திலுளத்ள  Z’இலத்  எனத் ன  கதரளியுமத்  எனத் ற  நளிளனகேத்கிறீரத்கேளத் ?  பசத்ளச
நளிறபத்  புளத்ளளியர  அலத்லது  பழுபத்பு  நளிறபத்  புளத்ளளியர?  அகதகபரல,  QPQ’  எனத் ற
இனத் கனரரு கேதிரத் உளத்ளது எனத் ற எடுதத்துகேத்ககேரளத்கவைரமத்.  பிமத்ப தளதத்திலுளத்ள
Q’இலத் நநீஙத்கேளத்  எனத் ன கேரணத் பீரத்கேளத் ? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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Figure 8: By drawing rays originating from the object, predict where green and brown points would be observed
on the screen (image plane).

படமத்  8: கபரருளளிலிருநத்து கதரடஙத் குமத் ஒளளிகேத்கேதிரத்கேளள வைளரவைதனத்  மூலமத், பச த்ளச மறத்றமத்
பழுபத்பு நளிறபத் புளத்ளளிகேளள திளரயிலத் (பிமத்ப தளமத்) எஙத் கு பரரத்கேத்கேமுடியுமத் எனத் பளத

ஊகியுஙத் கேளத்

Q2b. Do you think there is a relation between the points on the object and the image plane?
Discuss.  

ககே2b.  பிமத்ப  தளமத்  மறத்றமத்  கபரருளளிலத்  இருகேத்குமத்  புளத்ளளிகேளுகேத்கு  இளடகய
கதரடரத்பு உளத்ளது எனத் ற நளிளனகேத்கிறீரத்கேளர? கேலநத்துளரயரடுஙத்கேளத் . 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Q2c. Referring to figure 8, can you explain the orientation of the image observed?

ககே.2c.  படமத்  8 ஐ  பரரத்தத்து,  அதிலத்  கதரளியுமத்  பிமத்பதத்தினத்  திளசயளமபத்ளப
(orientation) உஙத்கேளரலத் வளகேத்கே முடியுமர? 

______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Q2d. What should be be the light path if the image was to be of same orientation as the object?
Check if this is observed in any of the pinhole cameras made by you or your friends.

ககே.2d.  கபரருளளினத்  அகத  திளசயளமபத்ளப  பிமத்பமுமத்
ககேரணத் டிருகேத்கேகவைணத் டுமத்  எனத் றரலத்  ஒளளியினத்  பரளத  எவைத்வைரற
இருகேத்கேகவைணத் டுமத்?  உஙத்கேளரலத்  அலத்லது  உஙத்கேளளினத்  நணத் பரத்கேளத்  தயரரளிதத்த
ஊசிதத்துளள  ககேமரரகேத்கேளத்  எதிலரவைது  இவைத்வைரறரன  ஒனத் ளற  பரரத்கேத்கே
முடிகிறதர எனத் பளத கசரதியுஙத்கேளத் . 
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___________________________________________________________________________________________

Q3. Now, with the knowledge of light path discussed in the previous question, draw two rays in
figure 8 which originate from the same point on the object, fall on the surface surrounding the
pinhole (which acts as a blocking surface), and don’t enter the hole. Where will these rays go? 

ககே3.  முநத்ளதய ககேளத்வயிலத்  ஒளளியினத்  பரளதளயகேத் குறிதத்து கேலநத்துளரயரடி,
கதரளிநத்து  ககேரணத் டபினத் ,  இபத்கபரது  படமத்  8 ஐ  பரருஙத்கேளத் .  கபரருளளினத்  ஒகர
புளத்ளளியிலிருநத்து  இரணத் டு  கேதிரத்கேளத்  புறபத்படுமரற  வைளரயுஙத்கேளத் .  அளவை
ஊசிதத்துளளகேத்குளத்  நுளழேயவலத்ளல.  மரறரகே,  அளத  சுறத்றியுளத்ள
கமறத்பரபத்பிலத்  (தடுபத்புபத்  பரபத்பரகே  இது  கசயலத்படுமத்)  வழுகினத் றன.  இநத்தகேத்
கேதிரத்கேளத்  எஙத்கு கசலத்லுமத்? 

___________________________________________________________________________________________

Q4. If  this  blocking surface is removed, then where would these rays go? What would be the
effects of these light rays on the image on the screen?

ககே4.  இநத்ததத்  தடுபத்புபத்  பரபத்ளப  எடுதத்துவடத்கடரகமனத் றரலத் ,  இநத்தகேத்  கேதிரத்கேளத்
எஙத்ககே  கசலத்லுமத்?  திளரயினத்  பிமத்பதத்திலத்  இநத்தகேத்  கேதிரத்கேளளினத்  வளளவுகேளத்
எனத் னவைரகே இருகேத்குமத்? 

___________________________________________________________________________________________

Q5. What do you think will happen to the image if the size of the pinhole is too big? Is your answer
consistent with your observations in task 1?

ககே5.  ஊசிதத்துளளயினத்  அளவு  மிகேபத்கபரளிதரகே  இருநத்தரலத் ,  பிமத்பதத்துகேத்கு
எனத் னவைரகுமத்  எனத் ற  நளிளனகேத்கிறீரத்கேளத்?  உஙத்கேளுளடய  பதிலத்  கசயலத்  1 லத்
உறத்றகநரகேத்கியவைறத்றடனத்  ஒதத்துபத்கபரகிறதர? 

___________________________________________________________________________________________

Further  questions  to  discuss: Based on the above model/representation of image formation,
answer the following questions:

கேலநத்துளரயரடுவைதறத்கு  கூடுதலரன  ககேளத்வகேளத்  : பிமத்ப
உருவைரகேத்கேதத்துகேத்கேரன  கமறத்கேணத் ட  மரதிரளியளமபத்பு/சிதத்தரளிபத்பினத்
அடிபத்பளடயிலத் பினத் வைருமத் ககேளத்வகேளுகேத்குபத் பதிலியுஙத்கேளத் : 

Q6. To get a clear image, why do you think object should be well-illuminated?

ககே6.  கதளளிவைரனபத்  பிமத்பதத்ளத  கபற,  கபரருளளினத்  கமலத்  ஒளளி  ஏனத்  நனத் கு  வழே
கவைணத் டுமத் எனத் ற நளிளனகேத்கிறீரத்கேளத் ? 

___________________________________________________________________________________________

Q7. What do you think will happen to the image, if the size of the pinhole is too small? Is your
answer consistent with your observations in task 1?

ககே7.  ஊசிதத்துளளயினத்  அளவு  மிகேகேத்குளறவைரகே  இருநத்தரலத் ,  பிமத்பதத்துகேத்கு
எனத் னவைரகுமத்  எனத் ற  நளிளனகேத்கிறீரத்கேளத்?  உஙத்கேளுளடய  பதிலத்  கசயலத்  1 லத்
உறத்றகநரகேத்கியவைறத்றடனத்  ஒதத்துபத்கபரகிறதர? 
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______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Task 3:  Measuring the height of a very tall object

கசயலத்  3: மிகே உயரமரன கபரருளளினத்  உயரதத்ளத அளவடுதலத்  

Pilot (Ideal scenario)

முனத் கனரடத்டமத்  (கேருதத்தியலத்  சூழேலத் ) 

Figure 9 below shows the diagram for image formation in a pinhole camera. 

ஊசிதத்துளள  ககேமரரவலத்  நளிகேழுமத்  பிமத்ப  உருவைரகேத்கேதத்துகேத்கேரன  வைளரபடமத்
கீழுளத்ள படமத் 9 லத்  ககேரடுகேத்கேபத்படத்டுளத்ளது. 

You  have  to  measure  three  quantities,  distance  (D)  between  pinhole  and  the  object,  screen-
pinhole distance (l), and size (h) of the image on the screen. 

திளரயிலத்  பிமத்பதத்தினத்  அளவு  (h),  ஊசிதத்துளளகேத்குமத்  கபரருளுகேத்குமத்  உளத்ள
கதரளலவு  (D),  மறத்றமத்  ஊசிதத்துளளகேத்குமத்  திளரகேத்குமத்  உளத்ள  கதரளலவு  (l)
எனத் ற மூனத் ற அளவுகேளள நநீஙத்கேளத்  அளவட கவைணத் டுமத். 

Once  you  know  D,  l,  and  h  you  can  find  the  height  of  the  object  H  based  on  the  following
considerations. 

D,  l,  மறத்றமத்  h ஐ  கதரளிநத்துககேரணத் ட  பிறகு,  பினத் வைருமத்  கேருதத்துகேத்கேளளினத்
அடிபத்பளடயிலத் கபரருளளினத்  உயரமத் H ஐ நநீஙத்கேளத்  கேணத் டுபிடிகேத்கேலரமத். 

Consider the two triangles in figure 9 with shared vertex at the pinhole. Since they are similar
triangles, Dh/2 = l H/2. Rearranging we get H = hD/l

படமத்  9 லத்  ஊசிதத்துளளயிலத்  ஒகர  முளனளயகேத்  ககேரணத் ட  இரணத் டு
முகேத்ககேரணஙத்கேளள  எடுதத்துககேரளத்ளுஙத்கேளத் .  அளவை  வைடிகவைரதத்த
முகேத்ககேரணஙத்கேளத்  எனத் பதரலத் ,  hD/2  =  lH/2.  இளத  மரறத்றியளமதத்தரலத்  நமகேத்கு
கிளடபத்பது H = hD/l

You may use the formula directly at this point without deriving it but you might want to check the
properties of similar triangles to learn how the formula is derived.

இநத்ததத்  தருணதத்திலத்  சூதத்திரதத்ளத  நளிறவைரமலத் ,  அளத  கநரடியரகே  நநீஙத்கேளத்
பயனத் படுதத்தலரமத்.  ஆனரலத்,  சூதத்திரமத்  எவைத்வைரற  நளிறவைபத்படுகிறது  எனத் பளத
கேறத்றகேத்ககேரளத்ள  வைடிகவைரதத்த  முகேத்ககேரணஙத்கேளளினத்  பணத் புகேளள  நநீஙத்கேளத்
கதரளிநத்துககேரளத்ளலரமத். 
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Figure 9: Schematic diagram of pinhole camera

படமத்  9 : ஊசிதத்துளள ககேமரரவனத்  சிதத்தரளிபத்பு வைளரபடமத்



Vigyan Pratibha Learning Unit           Pinhole camera

Working (real) example

Now, we will  make use of this equation in a real-life example.  Take your pinhole camera, and
capture an image of a distant (well-illuminated) object such as a building or a tree. Measure  D
using a tape, measure L using the scale on the inner tube, and h using the scale marked on the
screen.

கசயலத் படுமத்  (கமயத் யரன சூழேலத் ) எடுதத்துகேத்கேரடத்டு 

இபத்கபரது,  இநத்தசத்  சூதத்திரதத்ளத  ஒரு  கமயத்யரன  சூழேலிலத்
பயனத் படுதத்தபத்கபரகிகறரமத். தூரதத்திலிருகேத்குமத் கேடத்டடமத் அலத்லது மரமத் கபரனத் ற
கபரருளளினத்  (நனத் கு  ஒளளி  கபறமத்)  பிமத்பதத்ளத   உஙத்கேளளினத்  ஊசிதத்துளள
ககேமரரவலத்  வழேசத்கசயத்யுஙத்கேளத் .  D ஐ  அளளவை  நரடர  பயனத் படுதத்தியுமத்,  l ஐ
உளத்குழேரயிலுளத்ள  அளவுககேரளள  ளவைதத்துமத்,  மறத்றமத்  h ஐ  திளரயிலத்
குறிகேத்கேபத்படத்டிருகேத்குமத் அளவுகேளள ளவைதத்துமத் அளவடுஙத்கேளத் . 

Obtain clear inverted image for multiple values of D. Tabulate your reading of D, l and h below:

D னத்  பல  அளவுகேளுகேத்கு  கதளளிவைரன  தளலகீழேத்  பிமத்பதத்ளதபத்  கபருஙத்கேளத் .  D,  l
மறத்றமத் h றத்கு நநீஙத்கேளத்  கபறத்ற அளவுகேளள அடத்டவைளணயிலத் பதிவடுஙத்கேளத் :

D (cm)
D (கச.ம.)

l (cm)
l (கச.ம.)

h (cm)
h (கச.ம.)

H = hD/l (cm)
H = hD/l (கச.ம.)

Average height of the object, (Mean) H = _______________

கபரருளளினத்  சரரசரளி உயரமத், (நளிரலத்) H = _______________

Q1. Can you estimate the height of the object by any other methods? Compare it with the answer
you obtained using pinhole camera?  

ககே.1.  கவைகறதுமத்  வைழிமுளறகேளளபத்  பயனத் படுதத்தி  கபரருளளினத்  உயரதத்ளத
மதிபத்பீடு  கசயத்ய  முடியுமர?  ஊசிதத்துளள  ககேமரரவலத்  கபறத்ற  அளவுடனத்
அதளன ஒபத்பிடுஙத்கேளத் . 

_______________________________________________________________________________________

Discuss

கேலநத்துளரயரடுஙத் கேளத்

Q2.  If  you  want  to  see  a  bigger  image  on  the  screen  (without  changing  the  pinhole  screen
distance), should you move the pinhole closer to the object or farther away?

ககே.2.  திளரயிலத்  பிமத்பமத்  கபரளிதரகேதத்  கதரளியகவைணத் டுமத்  எனத் றரலத் ,
ஊசிதத்துளளளயபத்  கபரருளுகேத்கு  அருகிலத்  ககேரணத் டு  கசலத்லகவைணத் டுமர
அலத்லது தூரமரகே ககேரணத் டு கசலத்லகவைணத் டுமர? 

___________________________________________________________________________________________
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Q3. What  will  happen to the image if  you make the screen using a  transparent  plastic  sheet
instead of translucent sheet?

ககே.3.  ஒளளிகேசியுமத்  தகேடுகேத்கு பதிலரகே,  ஒளளிபுகேகேத்கூடிய பிளரஸத் டிகேத்  தகேடத்ளடபத்
பயனத் படுதத்தி திளரளய அளமதத்தரலத் பிமத்பதத்துகேத்கு எனத் னவைரகுமத்? 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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