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सारािंश: भ िंग हा महत्त्वाचा प्रकाशीय घटक (optical component) आहे, जो दिदिध / भ न्न 

आकारामध्ये येतो. बदहिवि भ िंगाचे ना ीय अिंतर (focal length) काढण े हा एक मजेशीर अभ्यास 

आहे आभण असे करण्याचे अनेक मागव आहेत. हा प्रयोग िहेुरी बदहिवि भ िंगाचे ना ीय अिंतर 

मोजण्याच्या 4 िेगिेगळ्या पद्धती ींशी / मागाांशी सिं बिं भधत आहे. आम्ही / आपण िैनिं दिन जीिनात भ िंगाच्या 

अनेक उपयोगािंिर / अनुप्रयोगािंिर िेखील काम करतो आभण ते उपयोग /अनुप्रयोग भशकदिणे कसे 

मनोरिंजक केले जाऊ शकते ते हा प्रयोग िाखितो. 

पदहली पद्धत म्हणजे एक सामान्य पद्धत हाताळण्याची / सोडिण्याची आहे की भजथे प्रकाशाच्या 

स्त्रोतापासून (अनिंत अींतरावरचा स्त्रोत (source at infinity) दकिं िा ना ीय अिंतराच्या तुलनेत खूप 

जास्त अिंतर असलेला स्रोत) दनघालेल्या समािंतर दकरणािंचा िापर केला जातो. बदहगोल / बदहिवि 

भ िंगातून प्रकाश गेल्यानिंतर तो ना ीय दबिंदिूर / कें द्रदबिंदिूर (focal point) एकदित होईल. भ िंग 

(प्रकाशीय कें द्र) आभण कें द्रदबिंि ुयामधील अिंतर मोजल्यास भ िंगाचे ना ीय अिंतर दमळते. 

 

1. िरूिरच्या िस्तूची पडद्यािर (screen) सुस्पष्ट प्रदतमा दनमावण करून / दमळिून त्यामधील 

ना ीय अिंतर किती ते काढा / दनभित करा. 

 

कृती: 

a. बेंच / मेजिर भ िंग (lens) आभण पडिा (screen) याींच्यामधील अचूि लािंबी मोजण्यासाठी एक 

मोजपट्टी ठेिा. 

b. मोजपट्टीिरील भ िंगाच्या सुरुिातीच्या स्थस्थतीचे िाचन िरून त्याची 'x1' अशी नोिंि करा. 

c. पडिा (screen) मेजिर ठेिा आभण तो भ िंगाच्या दिशेन े पुढे - मागे करा, जेणेकरून पडद्यािर 

िरूिरच्या िस्तूची सुस्पष्ट प्रदतमा (जशी की भखडकी) तयार होईल. 



d. आता, मोजपट्टीिर िाचन िरून त्याची 'x2' अशी नोिंि करा. 

e. ना ीय अिंतर 'f ' (= |x2 - x1|) (‘फ’= वाचन २ वजा वाचन १) काढा. बेंच / मेजिरच्या भ न्न 

स्थानािंिरील िाचनािंच्या अभधक सिं चासाठी िरील कृती / पायऱ्या पुन्हा करा. 

f. जर कोणताही प्रकाशीय मेज उपलब्ध नसेल तर भ िंग आभण पडिा या िरम्यानचे अिंतर थेट मोजून 

ना ीय अिंतर काढण्यासाठी तीच (आधीची) कल्पना िापरली पादहजे. 

[सूचना : या टप्प्यािर भ िंग कशाप्रकारे स्थस्थत आहे आभण अिंतर कसे मोजले जाते यासाठी भशक्षिाींनी 

लक्ष द्यावे लागेल. बऱ्याचिा असे दिसून येते की भ िंग प्रकाशीय अक्षास लिंब स्थस्थतीत नसते. ही दिया 

लक्षात आल्यानिंतर त्वररत माींडणीत िरुुस्ती करून सिंकल्पना स्पष्ट केली पादहजे. 

हे लक्षात घेतले पादहजे की, िशवदिलेले गुण फक्त 'मागविशवक' आहेत, भशक्षक त्यािंच्या आिश्यकतेनुसार 

(गरजेनुसार) गुण बिलू शकतात.] 

 

िाचन : 

1. भ िंगाची जागा / स्थस्थती: x1 = _______ से.मी. (cm), सुस्पष्ट प्रदतमेची जागा / स्थस्थती: x2 = _______ 

से.मी. (cm), ना ीय अिंतर: f1 = _______ से.मी. (cm). 

2. भ िंगाची जागा / स्थस्थती: x1 = _______ से.मी. (cm), सुस्पष्ट प्रदतमेची जागा / स्थस्थती: x2 = _______ 

से.मी. (cm), ना ीय अिंतर: f2 = _______ से.मी. (cm). 

3. भ िंगाची जागा / स्थस्थती: x1 = _______ से.मी. (cm), सुस्पष्ट प्रदतमेची जागा / स्थस्थती: x2 = _______ 

से.मी. (cm), ना ीय अिंतर: f3 = _______ से.मी. (cm). 

4. सरासरी (मोजलेल्या 3 ना ीय अिंतरािंपैकी ) ना ीय अिंतर : f4 = _______ से. मी. (cm).           (गुण 

4)  

 

2. भ िंगाच्या प्रत्येक िि पृष्ठ ागाचे गोलत्वमापकाच्या सहाय्यान े सजीट्टा (sagitta) म्हणजेच अिंतर 

(h) मोजण.े 



[In geometric terms, Sagitta represents the distance from the exact centre of an arc 

to the centre of its base - किं साच्या अचूक / दनभित कें द्रापासून त्याच्या पायाच्या मध्य ागापयांतच्या 

अिंतराला 'सजीट्टा' (h) म्हणतात.] 

दिबदहिवि भ िंगाच्या दिज्येची ििता िोन्ही बाजूिं नी फार चािंगल्या प्रकारे सुस्पष्ट केलेली असते. हे यािंदिकी 

पद्धतीन ेगोलत्वमापक नािाच्या उपकरणािारे मोजले जाऊ शकते. 

 

कृती: 

a. गोलत्वमापकाच्या मुख्य मापनी ि ितुवळाकार मापनी िर '0' (शून्य) जुळिा आभण मुख्य मापनी िरचे 

िाचन दनभित करा. 

b. गोलत्वमापकाचा सू्क्र िहा िेळा दफरिा (िेढे द्या) आभण मुख्य मापनी िर (निीन) आलेल्या िाचनाची 

नोिंि करा (दमभलमीटर (mm) मध्ये). िोन िाचनािंमधील फरक Im = _____ दम.मी.(mm) आहे. 

c. गोलत्वमापकाचा लघुत्तम गणनािंक (least count) Im / 1000 आहे.  

ल.ग. (LC) = _____ दम.मी. (mm) 

d. शक्य दततक्या लिकर मधील  ागातील सू्क्र 'बाहेर' असलेल्या स्थस्थतीत ('out' position) काढून 

घ्या. 

e. भ िंगाच्या गोलाकार पृष्ठ ागािर गोलत्वमापक अशा प्रकारे ठेिा की जेणेकरून गोलत्वमापकाचे स्थस्थर 

असलेल े3 पाय भ िंगाच्या पृष्ठ ागाला अलगिपण े/ हळुिारपणे स्पशव करतील. 

f. सू्क्र हळूहळू सैल करा, जेणेकरून तोिंडाचा टोकिार / अणकुचीिार  ाग भ िंगाच्या मध्य ागी स्पशव 

करेल. 

g. गोलत्वमापकािर 'x1' िाचनाची नोिंि करा. x1 = _____ दम.मी. (mm) 

h. आता, सपाट / समतल पृष्ठ ागािर गोलत्वमापक ठेिा आभण सू्क्र अशा प्रकारे दफरिा की सू्क्रची 

टोकिार / अणकुचीिार कड फक्त सपाट पृष्ठ ागाला स्पशव करेल. िाचन x2 = _____ दम.मी. अशी 

नोिंि करा. 

i. h = |x2 - x1| , या अिंतराला िि पृष्ठ ागाची "सजीट्टा" (sagitta) असे म्हणतात. 

j. गोलत्वमापकाच्या पायािंमधील सरासरी अिंतर ‘s’ काढा. 



k. िरील कृती पुन्हा 3 िेळा करा आभण आलेले िाचन खालील सारणीमध्ये भलहा. 

l. भ िंगाच्या इतर पृष्ठ ागािंसाठी िरील कृती पुन्हा केली जाऊ शकते. 

 

 

िितेच्या दिज्येची पिािली  ूदमतीच्या रचनािंतून / रेखागभणतातून काढता येते. ती खालीलप्रमाणे पाहूया 

: 

 

R2 = r2 + (R - h)2     R = (r2 + h2)/2h     r = 3(-1/2)s     R = {(s2/6h) + (h/2)} 

 

िरील सूिािंचा उपयोग करून प्रत्येक पृष्ठ ागाच्या िितेच्या दिज्या काढा.  

समदिक / समिैभशक माध्यमात समदमतीय भ िंगासाठीचे ना ीय अिंतर िोन्ही बाजूिं नी f = 2R आहे. 

 

ििता दिज्येसाठीची िाचने : 

सारणी 1 : 

अ.ि. s (से.मी. 

मध्ये) 

h (से.मी. 

मध्ये) 

ििता दिज्या (से.मी. 

मध्ये) 

ना ीय अिंतर (से.मी. मध्ये) 

 

1   R5 = f5  = 

2   R6 = f6 = 

3   R7 =  f7 = 

 



f5, f6 आभण f7 ची सरासरी (f8) = _____ से.मी.                                                         (गुण 

4) 

 

[सूचना : ही पद्धती  ूदमतीय सिंकल्पनािंचा उपयोग करून थेट मोजमाप करते. ही पद्धती दिद्यार्थ्ाांच्या 

सूक्ष्ममापक / मायिोमीटर सू्क्र गेजचा िापर करण्याच्या सिंकल्पनेला आभण भ िंगाच्या रचनेमागील 

सिंकल्पनेला बळकटी िेते. 

 

3. (1/v) + (1/u) = (1/f), या दिलेल्या सूिानुसार दिबदहिवि भ िंगाचे ना ीय अिंतर काढण,े भजथ े

u हे िस्त ूआभण भ िंग यामधील अिंतर आहे, v  हे िस्तूची प्रदतमा आभण भ िंग यामधील अिंतर आहे. 

 

कृती: 

a. एक टाचणी घ्या आभण भ िंगाच्या एिा बाजूला लािा. भ िंग आभण टाचणी बैठिीवर उ े असािे. 

b. भजथे तुम्ही / आपण पदहल्या टाचणी / दपनची प्रदतमा तयार होण्याची अपेक्षा करत आहात/आहोत 

त्या दठकाणी िसूरी टाचणी लािा. भ िंग आभण टाचण्या / दपना सरळ रेषेत असाव्यात. टाचण्यािंची / 

दपनािंची टोके भ िंगाच्या प्रकाशीय अक्षािर असािीत. 

c. आता, िसुऱ्या टाचणीचे / दपनचे भ िंगापासूनचे अिंतर समायोभजत (adjust) करून, पदहल्या 

टाचणीच्या / दपनच्या प्रदतमेच ेटोक आभण िसुऱ्या टाचणीचे / दपनचे टोक यामधील लिंबन काढून टाका. 

d. भ िंगापासूनचे िस्तूचे अिंतर 'u' आभण प्रदतमेच ेअिंतर 'v' मोजा. 

e. 'u' चे योग्य मूल्य / दकिं मत (अिंक) दनिडा आभण दिलेल्या बदहिवि भ िंगासाठी 'v' शी सुसिं गत अशी 

मूल्य े(अिंक) दनभित करा / काढा. 

f. योग्य अिंकाचे िाचन घ्या. 

 

 

सारणी 2:  

अ.ि. u  से.मी. मध्ये v से.मी. मध्ये 1/u से.मी. -1 1/v से.मी. -1 



     

     

     

     

     

     

                                                                                                         (गुण 3.5) 

                                                                                                                                                  

1/v दिरुद्ध 1/u आलेख योग्य प्रकारे काढा / रेखाटा. आलेखाची प्रिणता (slope) आभण अिंतरे्छिापासून 

भ िंगाचे ना ीय अिंतर काढा. 

आलेखािरील 7 दबिंि ु                                                                                     (गुण 

3.5) 

आलेख रेखाटणे / काढणे                                                                                 (गुण 

3.5) 

आलेखाची प्रिणता                                                                                       (गुण 

0.5) 

आलेखाचा 'x' अिंतरे्छि (x - intercept)                                                               (गुण 

0.5) 

आलेखाचा 'y' अिंतरे्छि (y - intercept)                                                               (गुण 

0.5) 

ना ीय अिंतर f9 =                                                                                         (गुण 

0.5) 

                  f10 =                                                                                  (गुण 0.5) 

 



[ सूचना : या पद्धतीमध्ये दिद्यार्थ्ाांना लिंबनाची आभण लिंबन काढून टाकण्याच्या पद्धतीची सिंकल्पना 

काळजीपूिवक समजावून सािंगािी. दिद्यार्थ्ावला लिंबनाची सिं कल्पना (concept of parallax) 

समजल्यानिंतर 'लिंबन काढून टाकण'े ही सिंकल्पना िापरली पादहजे. प्रकाशस्त्रोताचा िापर करणे टाळले 

पादहजे, कारण प्रकाश स्त्रोताचा उपयोग करून प्रदतमेची दनदमवती करणे खूप सोपे आहे, परिंतु प्रदतमा 

दनदमवतीची सिंकल्पना समजून घेण्याची सिं धी दिद्याथी नाकारतो. या दठकाणी, दिद्याथी 7 िाचने घेतो याचे 

दनरीक्षण भशक्षकािंनी करणे आिश्यक आहे. आलेखाचे स्वरूप / कल (trend of graph) सरळ रेषा 

दकिं िा िि असल्यास त े दनभित करण्यासाठी 7 दबिंद ू (data points - आधार ूत मादहतीच्या आधारे 

आलेले दबिंद)ू पुरेसे आहेत, हे सहसा स्वीकारले जाते. 1/v आभण 1/u  मधील सिं बिं ध सरळ रेषेच्या 

स्वरूपात स्थादपत झाल्यानिंतर आभण ते y = mx + c समीकरणाशी सिं बिं भधत असल्यास हे दिसून येते 

की आलेखाची प्रिणता (slope) 1 आहे, प्रते्यक अक्षािंिरील अिंतरे्छि 1/f  समान होतील. या व्यदतररक्त 

v दिरुद्ध u चा आलेख काढला जाऊ शकतो आभण भजथे u = v = 2f आहे, असे दबिंद ू शोधून भ िंगाचे 

ना ीय अिंतर काढता येते.] 

 

4. दिशाभलत (िाढिलेली) आभण कमी केलेली प्रदतमा पद्धत: 

िसू्त आभण पडिा या मधील अिंतर भ िंगाच्या ना ीय अिंतरापेक्षा चार पट जास्त असेल तर िसू्त आभण 

पडद्याच्या िरम्यान भ िंगाच्या िोन जागा असतील भजथे िस्त ु पडद्यािर प्रदतमा तयार करेल. पडद्यािर 

तयार झालेली प्रदतमा एकिा दिशाभलत केली जाईल आभण एकिा ती कमी केली जाईल. भ िंगाचे ना ीय 

अिंतर खाली दिलेले आहे, त ेपाहुया: 

   f = (l2 - d2)/4l, भजथे, l = िसू्त आभण पडिा यामधील अिंतर आभण d = भ िंगाच्या िोन्ही जागािंमधील 

अिंतर. िरील  ाग 3 मध्ये िणवन केल्यानुसार िसू्त आभण प्रदतमा िोन दपनािंच्या / टाचण्यािंच्या लिंबन 

काढून टाकण्याच्या पद्धतीिारे बिलल्या जाऊ शकतात. 

 

कृती: 

1. आधी काढलेल्या बदहगोल भ िंगाच्या ना ीय अिंतराचे अिंिाज े मूल्य िापरून, स्त्रोतापासून योग्य 

अिंतरािर (l) पडिा ठेिा. 



2. पडिा आभण िसू्त िरम्यान भ िंग ठेिा आभण त्याची जागा समायोभजत (adjust) करा, जेणेकरून 

पडद्यािर प्राप्त केलेली सुस्पष्ट प्रदतमा एकिा कमी कमी झाली आभण एकिा दिशाभलत झाली. 

3. भ िंगाच्या या स्थानािंमधील अिंतर (d) मोजा. 

4. u1 आभण u2 अिंतराची नोिंि करा. (कृपया अथव स्पष्ट करा.) 

5. अनेकिा योग्य िेळी िरील कृती पुन्हा करा. 

 

सारणी 3:                                                                                                   (गुण 

5) 

अ.ि. u1 (से.मी. 

मध्ये) 

u2 (से.मी. मध्ये) d (से.मी. मध्ये) l (से.मी. मध्ये) f (से.मी. मध्ये) 

      

      

      

      

      

 

योग्य आलेख काढा आभण आलेखािरून भ िंगाचे ना ीय अिंतर काढा.                                       (गुण 

2.5) 

भ िंगाचे ना ीय अिंतर f11 =                                                                                (गुण 

0.5) 

 

[ही पद्धती / हे तिंि पद्धत ि - 3 चा दिस्तार / पुढील आयाम आहे. ि - 3 च्या पद्धतीमध्य,े प्रकाश 

स्त्रोताचा िापर हा प्रयोग अत्यिंत सोपा करेल, परिंतु दिद्यार्थ्ाांनी प्रदतमा तयार करण्याची कृती खोलात 

समजून घेण्याच्या सिं धीचा फायिा करून घ्यािा. जर प्रदतमा आभण िसू्त टाचणी यामधील अिंतर 4.5 f 

पेक्षा जास्त असेल तर ही पद्धती खूप चािंगल ेदनष्कषव िेते.] 



 

दनष्कषव: 

भ िंगाचे ना ीय अिंतर 

f4  

f8  

f9  

f10  

f11  

                                                                                                          (गुण 1) 

 

[सूचना : लेखात दकमान (कमीत कमी ) 0.5 गुणािंसह सूभचत केलेल्या गुणािंचे दितरण / दि ाजन िेखील 

िशवदिले गेले आहे. ते कमीत कमी 0.25 गुणािंसह सुधाररत केले जाऊ शकतात. तसेच उपलब्ध 

िेळेनुसार कायव करण्याच्या प्रमाणानुसार एकूण गुणािंमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते.] 

 


