
पूर्ण आंतरिक पिावर्णन 

प. क्रि. जोशी1, झ. अर्ािी, 

होमी भाभा क्रवज्ञान शशक्षर् कें द्र, टाटा मूलभूर् संशोधन संस्थान, म ं बई 

 

आशय / उक्रिष्ट: पूर्ण आंतरिक पिावर्णनाच्या सहाय्याने काचेचा अपवर्णनांक (refractive index) 'µ' काढर्े. 

 

प्रयोगाक्रवषयीची माक्रहर्ी : 

हा प्रयोग प्रमाशर्र् / प्रमार्भूर् प स्तकाच्या पलीकडील शक्यर्ांबाबर् क्रवद्यार्थ्ाांना जाणीव करून देतो. काचेच्या 

ठोकळ्याच्या (block) / लादीच्या एका बाजूवि प्रकाशक्रकिण पडल्यानंर्ि र्ी वेगवेगळ्या / शभन्न मागाणने प्रक्रर्क्रिया 

देऊ शकर्ार्. प्रकाशाचे एका पृष्ठभागाकडून / पासून अपवक्रर्णर् होर्े आशर् क्रवरुद्ध बाजूकडून क्रनगणर् होर्े यक्रवषयीची 

चचाण प स्तकार्ील प्रयोगार् केली आहे. (आकृर्ी 1 मध्ये दाखवले आहे) पिंर्  येथे आर्खी एक पयाणय आहे, र्ो म्हर्जे 

प्रकाशाच ेपूर्ण आंर्रिक पिावर्णन घडते आशर् द सऱ्या बाजूकडून / बाजूपासून पूर्णपर्े शभन्न क्रदशेर् क्रनगणर् होर्ो. 

 

उपकिर्े: फलक टाचण्या, आिेख फलक, साधा कागद आशर् काचेची लादी. 

 

क्रवद्यार्थ्ाांना प्रमाशर्र् / प्रमार्भूर् उपकिर्े देऊन शभन्न / क्रवक्रवध पद्धर्ी वापिण्यास प्रवृत्त किण्यासाठी हा प्रयोग 

बनवण्यार् आला आहे. वगणखोलीच्या प्रमाशर्र् प्रयोगार् दोन टाचण्या / क्रपन बाजू AB आशर् बाजू CD समोि 

लावल्या आहेर् जेर्ेकरून सवण चाि टाचण्या / क्रपना सिळ िेषेर् असर्ार् / क्रदसर्ार्. प्रकाशीय घनर्ेच्या पदाथाणमध्ये 

/ वस्त मध्ये (काच) प्रकाशक्रकिण गेल्यानंर्ि ते सं्तशभकेच्या जवळ झ कर्ार्. हा प्रमार्भूर् असलेला प्रयोग आकृर्ी 1 

मध्ये पाहर्ा येईल. पर्, असे शभन्न / क्रवक्रवध मागण आहेर् ज्याद्वािे अपवर्णन संकल्पना (प्रकाशाची) शोधली जाऊ 

शकर्े. त्यापैकी एक मागण / पयाणय म्हर्जे पूर्ण आंतरिक पिावर्णन संकल्पना उपयोगार् आर्रे्. [सूचना - क्रवद्यार्थ्ाांना 

आधीच माहीर् असलेल्या ज्ञानाच्या आधािे कोर्र्ी माक्रहर्ी प िवली जावी यावि शशक्षक स्वर्ःच क्रनर्णय घेऊ शकर्ार्. 

म्हर्ूनच, प्रयोगाच्या स रुवार्ीलाच क्रवद्यार्थ्ाांना क्रकिर् िेखाशचत्र / क्रकिर्ाची आकृर्ी क्रदली जार्े क्रकंवा ददली जात नाही.] 

 
आकृर्ी 1 : प स्तकार्ील प्रमाशर्र् / प्रमार्भूर् प्रयोग 

 

काचेच्या ठोकळ्याच्या / लादीच्या बाजू AD आशर् बाजू BC समोि एका क्रठकार्ी टाचर्ी लावल्यास, पूर्ण आंतरिक 

पिावर्णनाचा अभ्यास केला जाऊ शकर्ो. 

 

कृर्ी: 



1) आिेख फलकावि (drawing board) एक साधा कागद ठेवा आशर् फलक टाचण्यांसह र्ो स्थस्थि किा. काचेची 

लादी / काचेचा ठोकळा (block) कागदावि ठेवा आशर् त्याभोवर्ी पेस्थिलीच्या साहाय्याने सीमा काढा (म्हर्जचे 

ठोकळ्याभोवर्ी िेषा काढून घ्या). खाली क्रदल्याप्रमार्े त्या आकृर्ीच्या कोनांना ABCD नावे द्या. (AB आशर् CD 

लांब बाजू आहेर्) आकृर्ी 2 मध्ये दाखवल्याप्रमार्े. 

 
आकृर्ी 2. काचेचा ठोकळा 

 

2) बाज ूAD वि 1 आशर् 2 या दोन टाचण्या लावा, जेर्ेकरून त्या टाचण्यांनी / क्रपनांनी काढलेली िेषा बाजू AD 

च्या सं्तशभकेसह आशर् बाजू DC च्या क्रदशेने 90° पेक्षा कमी मापाचा कोन बनवर्े. 

 

3) या दोन्ही टाचण्या बाजू BC कडून पाहा आशर् टाचर्ी 3 आशर् 4 अशा प्रकािे ठेवा की र्े टाचर्ी 1 आशर् 2 च्या 

प्रक्रर्मांशी अन रूप असर्ील (म्हर्जेच टाचर्ी 1 आशर् 2 च्या प्रक्रर्मांच्या िेषेर् असर्ील) 

      [ सूचना: क्रवद्याथी टाचर्ी 1-2 आशर् टाचर्ी 3-4 अशा प्रकािे नाही ठेवर् की जेर्ेकरून त्याद्वािे काढलेल्या / 

िेखाटलेल्या िेषा समांर्ि नसर्ार्, पिंर्  जेव्हा त्या िेषा वाढवल्या जार्ार् (प ढे क्रवस्तारिर् केल्या जार्ार्) र्ेव्हा त्या एका 

क्रबंदरू् भेटर्ार् म्हर्जेच छेदर्ार्. 1-2 टाचण्यांपासून क्रनघालेले प्रकाशक्रकिण पृष्ठभाग / बाजू AB पासून पिावक्रर्णर् 

होऊन टाचण्या 3-4 ला स्पशण किर्ार्. पिंर्  ही अप्रत्यक्ष सूचना / मदर् क्रवद्यार्थ्ाांना आधीपासूनच क्रदली जाऊ नये... 

क्रवद्यार्थ्ाांनाच र्े शोधू द्या. 

टाचर्ी 1 आशर् 2 ठेवल्यानंर्ि शभन्न पृष्ठभागांवि प्रकाश कशाप्रकािे पिावक्रर्णर् आशर् अपिावक्रर्णर् होर्ो हे चांगले 

समजण्यासाठी क्रवद्यार्थ्ाांना शक्य क्रर्र्क्या सवण बाजूंनी त्या टाचर्ीकडे / क्रपनकडे पाहण्यास प्रोत्साक्रहर् केले पाक्रहजे.] 

 

4) कोन i मोजा (बाजू / पृष्ठभाग AD च्या सं्तशभकेशी संबंशधर्). 

      [ सूचना : कोन कोनमापकाच्या सहाय्याने नाही र्ि क्रत्रकोर्क्रमर्ीय र्त्त्ांचा वापि करून / उपयोग करून मोजला 

जार्े आवश्यक आहे] 

 

5) टाचर्ी 1 आशर् 2 आशर् टाचर्ी 3 आशर् 4 यामधून जार्ाऱ्या िेषांना िेखाटा / क्रगिवा. काचेच्या ठोकळ्याच्या 

अन पस्थस्थर्ीर् त्या दोन िेषांना भेटू द्या (छेद ूद्या) आशर् त्यांच्या दिम्यान θ हा कोन असू द्या. [काचेच्या ठोकळ्याच्या / 

लादीच्या जागी प्रकाश (प्रकाशक्रकिण) क्रबंद ूP येथे पूर्ण आंर्रिक पिावर्णन किर्ार् / पाडर्ार्. पिंर् , काचेचा ठोकळा 

/ काचेची लादी काढून घेर्ल्यास क्रवस्तारिर् झालेले / वाढवलेले क्रकिण क्रबंद ूO मध्ये भेटर्ार् / छेदर्ार्. θ कोन 

आपार्ी क्रबंद ू'O' च्या क्रठकार्ी मोजला जावा.] 

 

6) अजून दोन कोनांसाठी विील कृर्ी प न्हा किा आशर् लगर्च्या कोनांच्या क्रकमर्ी काढा. 

 



7) समजा बाजू AD वि असर्ािा क्रबंद ू'M' हा 'आपार्ी क्रबंद'ू आहे आशर् 'N' क्रबंद ूहा बाजू BC पासूनचा क्रनगणर् 

क्रबंद ूआहे. AB ची लांबी 'l', AM ची 'l1' आशर् BN ची 'l2' असे समजा. 

 

8) मोजलेल्या परिमार्ांच्या / िाशीचं्या पदांच्या रूपार् µ साठीची पदावली शलहा आशर् उत्तिपक्रत्रकेर्ील चौकटीर् 

शलहा. 

     [ सूचना : क्रवद्यार्थ्ाांना 'µ' साठीचे समीकिर् काढण्याची संधी क्रदली पाक्रहजे आशर् र्े यशस्वी न झाल्यास त्यांना 

र्े समीकिर् देण्यार् यावे.] 

 

9) प्रते्यक प्रकािामध्ये µ ची क्रकंमर् / मूल्य काढा आशर् सािर्ी 2 मध्ये शलहा. 

 

उत्तिपक्रत्रका 

 

सािर्ी 1:                                                                                              (ग र् 12) 

अ. ि. कोन i कोन θ 

 

θ/(90-i) 

1    

2    

3    

 

म ख्य मजक िासाठी चौकट 

 

µ साठीची पदावली                                                                                      (ग र् 4) 

 

 

सािर्ी 2 :                                                                                              (ग र् 9) 

लांबी l (AB) = _____ से. मी. (cm) 

 

क्रनिीक्षर् ि. कोन  

i 

कोन θ ग र्ोत्ति 

θ/(90-i) 

l1 l2  µ 

1        

2        



3        

 

दोन कोनांचे ग र्ोत्ति θ/(90-i) नेहमीच 2 च्या जवळ असर्े. म्हर्ून, क्रवद्यार्थ्ाणने जर प्रयोग काळजीपूवणक पाि पाडला 

र्ि ग र्ोत्ति 2.0 च्या अगदी जवळ दिळेल. 

 
समजा AB ची लांबी 'l ' , AM ची ' l1 ' , आशर् BN ची 'l2 ' आहे , र्सेच कोन AMP (angle AMP) r 

आहे, र्ि sin(r) = AM/MP. 

 

भूक्रमर्ीच्या आधािे 

 



 
 

 

 
 

आकृर्ी 3 : काचेच्या लादीवि / ठोकळ्यावि पडलेल्या प्रकशक्रकिर्ांचे िेखाशचत्र 

 

ऋर्क्रनदेश / अशभस्वीकृक्रर् : 

प्रयोग आशर् गशर्र्ीय समीकिर्ाबाबर् चचेर् आलेल्या महत्त्ाच्या, उपय क्त अशा माक्रहर्ीबिल श्री. व. काटदिे आशर् 

डॉ. अ. क. िाजािाजन यांचे लेखक आभाि मानत आहेर्. 

 


