
भ िंगाच्या सिं योजनाच्या सहाय्याने एका अिंतर्वक्र भ िंगाचे  

ना ीय अिंतर (focal length) ननभित करणे. 

प. नक्र. जोशी 

होमी  ा ा नर्ज्ञान भशक्षण कें द्र, टाटा मूल ूत सिं शोधन सिंस्था, म िं बई 

 

एक अिंतर्वक्र भ िंग खरी क िं वा र्ास्तव प्रनतमा तयार करत नाही हे सर्ाांना माहीत आहे आभण म्हणूनच त्ािंच्या ना ीय 

अिंतराचे मोजमाप अप्रत्क्षपणे  रावे लागते. जर अिंतर्वक्र भ िंग बनहर्वक्र भ िंगाबरोबर सिं योजन पद्धतीने, एकनित र्ापरले 

तर किळणारी प्रनतमा र्ास्तव क िं वा खरी असू शकते. म्हणूनच या पद्धतीने ना ीय अिंतराचे मोजमाप प्रत्क्षररत्ा केले 

जाऊ शकते. व्यक्तीने अिंतर्वक्र भ िंगाचा चष्मा घालूनही नतच्या डोळ्यातील पडद्यार्र / दृनिपटलार्र खरी प्रनतमा तयार 

होते, त्ारे्ळी हेच तत्त्व काम करत असते. जर आत येणारे नकरण समािंतर असतील तर मोजमाप अभधक सोप्या पद्धतीने 

केले जाऊ शकते. समािंतर नकरण दरूर्रच्या स्रोतामधून नमळर्ता येतात, परिंत  सर्वच निकाणी असे दरूचे स्रोत नमळण े

शक्य नसते. म्हणूनच हा प्रयोग समािंतर नकरण तयार करण्याची एक सामान्य पद्धत प्रदान करतो. 

 

जर एखादा प्रकाशाचा स्रोत ना ीय नबिंदरू्र िेर्ला तर, बनहर्वक्र भ िंग पली डे समािंतर नकरण देईल. हे समािंतर नकरण 

भ िंगाच्या सिं योजन पद्धतीत र्ापरता येऊ शकतात. 

 

उपकरणे / सानहत् : 

एलईडी (light emitting diode - प्रकाश उत्सभजवत करणारा डायोड) प्रकाशाचा नबिंदसू्रोत म्हणून, ना ीय अिंतर 

माहीत असलेली 2 बनहर्वक्र भ िंगे आभण ना ीय अिंतर माहीत नसलेले ए  अिंतर्वक्र भ िंग, आलेख कागद आभण भ िंग 

िेर्ण्यासािी लागणाऱ्या (सॅ्टण्ड) बैठ  िंची साधने. 

 

कृती :  

1) एलईडी या प्रकाशाच्या नबिंद ूस्रोतासमोर माहीत असलेल्या ना ीय अिंतराचे बनहर्वक्र भ िंग िेर्ा. अिंदाजे 'f1' ना ीय 

अिंतराएर्ढयाच अिंतरार्र भ िंग िेर्ा, जेणेकरून भ िंगामधून ननघणारा प्रकाश समािंतर असेल. 

 

2) प्रनतमेचे आकारमान मोजण्यासािी एलईडी आभण भ िंग या दरम्यान रे्गरे्गळ्या स्थानािंर्र/अिंतरािंवर, तसेच भ िंगाच्या 

पलीकडील स्थानािंर्र आलेख कागद िेर्ा. जर भ िंग योग्य स्थानािंर्र िेर्ले तर ननगवत होणारे नकरण आलेख कागदाचे 

स्थान लक्षात न घेता समान आकाराच्या प्रनतमा देतील. प्रनतमेचे आकारमान अिंतरान सार (बनहगोल भ िंगापासूनच्या) 

बदलल्यास नकरण एकतर अपसारी नकिं र्ा अभ साररत / एकनित येतील अर्ाात प्रकाशाचा स्रोत हा ना ीय नबिंदरू्र 

नसणार. भ िंगाला नकिं भचत पुढे/िागे हलर्ा आभण प्रनतमेचे आकारमान मोजून प न्हा प्रयत्न करा. [याच निकाणी 

नर्द्यार्थ्ाांच्या कौशल्याची चाचपणी / तपासणी करणे आर्श्यक आहे. जेव्हा नर्द्यार्थी प्रकाशाचा स्रोत ना ीय नबिंदरू्र 

(तसेच प्रकाशीय अक्षार्रही) िेर्तो, तेव्हा ननगवत होणारे प्रकाशनकरण खरिंच समािंतर असतात / नदसतात.]  

 

3) सारणी 1 मध्ये एलईडी आभण प्रनतमेच्या आकारमानापासूनच्या अिंतराची नोिंद करा. 



 
 

4) पनहल्या भ िंगापासून काही अिंतरार्र, ना ीय अिंतर ' f2 ' माहीत नसलेले दसुरे बनहर्वक्र भ िंग िेर्ा. भ िंग आभण 

प्रकाशाचा स्रोत एका सरळ अक्षार्र असल्यास भ िंग 2 ची प्रनतमा शक्य नततक्या लहान आकाराचा एक अगदी तीक्ष्ण 

नबिंद ूअसेल. 

 

 
 

5) द सऱ्या भ िंगाजर्ळील नबिंदरू्र आलेख कागद लार्ा आभण प्रनतमेचे आकारमान मोजा. आलेख कागद आभण दसुरे 

भ िंग यामधील अिंतर मोजा आभण प्रनतमेच्या आकारमानाची नोिंद करा. 

 

6) आलेख कागद आभण भ िंग 2 मधील अिंतर र्ाढर्ा. प्रनतमा एक िरानर्क नबिंदपूयांत लहान होईल आभण निंतर प न्हा 

र्ाढू लागेल. र्ाढलेल्या / र्ाढत्ा अिंतरार्र अिंतर (d) आभण प्रनतमेचे आकारमान (s) लक्षात घ्या. अशा प्रकारे 9 ते 

11 मोजमापे घ्या जेणेकरून स रुर्ातीला प्रनतमेचे आकारमान कमी होत जाईल आभण निंतर अिंतरान सार र्ाढत जाईल. 

 

[ सूचना / टीप: जर स्रोत खरोखर प्रकाशाचा एक नबिंदसू्रोत असेल (आभण प्रकाशाचा नर्स्ताररत स्रोत नसेल) तर तयार 

झालेली प्रनतमा देखील एक नबिंदवूत प्रनतमा असेल. असे असूनही, प्रकाशाच्या स्रोताचा अपररहायवपणे मयावनदत आकार 

असल्याने आभण प्रकाशीय सिं रेखन अचूक / तिंतोतिंत नसल्याने प्रनतमेचा आकार स्त्रोताच्या आकारापेक्षा  ाही प्रिाणात 

मोिा असू शकतो. म्हणूनच, नर्द्यार्थ्ाांचे सिं रेखनाच ेकौशल्य हा या प्रयोगाचा एक महत्त्वाचा  ाग आहे.] 

 

7) सारणी 2 मध्ये र्ाचनािंची नोिंद करा. d नर्रुद्ध s आलेख काढा. आपण आलेख कागदार्र दोन स्वतिंि सरळ रेषा 

काढू शकता. भजर्थे या दोन रेषा एकमेकािंना छेदतात त्ा नबिंदसूािी d चे मूल्य हे भ िंग 2 च्या ना ीय अिंतर (f2) समान 

असते. 

 

8) भ िंग 2 आभण नबिंद ूप्रनतमा यािंच्यादरम्यान f3 ननधावररत करण्यासािी ना ीय अिंतराच्या अिंतर्वक्र भ िंगाची ओळख 

करा. नबिंद ूप्रनतमा 'ft' च्या प ढील अिंतरार्र स्थानािंतररत केली जाईल / हलर्ली जाईल. भ िंग 2 च्या शक्य नततक्या 

जर्ळ अिंतर्वक्र भ िंग िेर्ा. 



 
 

9) र्रील कृती क्र. 5, 6 आभण 7 प न्हा करा आभण योग्य / पररणामकारक ना ीय अिंतर ' ft ' काढण्यासािी सारणी 

3 मध्ये घेतलेल्या र्ाचनािंची नोिंद करा. पडद्यापासून अिंतर्वक्र भ िंगाजर्ळील बनहर्वक्र भ िंगाच्या मध्यनबिंदपूयांत अिंतर 'ft' 

मोजले जाते. 

 

1/ft = 1/f2 + 1/f3 - d/f2f3   

भजर्थे, d हे भ िंग 2 आभण 3 यामधील अिंतर आहे. 

 

सारणी 1 :  

र्ाचन क्र. नबिंदसू्रोतापासूनचे अिंतर (से.मी. मध्ये) प्रनतमेचे आकारमान (से.मी. मध्ये) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

   

   

 (ग ण X) 

सारणी 2 : 

र्ाचन क्र. नबिंदसू्रोतापासूनचे अिंतर (से.मी. मध्ये) प्रनतमेचे आकारमान (से.मी. मध्ये) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   



9   

10   

11   

                                                                                                           (ग ण X) 

d नर्रुद्ध s आलेख रेखाटा / काढा.                                                                        (ग ण X) 

 

सारणी 3 :  

र्ाचन क्र. नबिंदसू्रोतापासूनचे अिंतर (से.मी. मध्ये) प्रनतमेचे आकारमान (से.मी. मध्ये) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

                                                                                                           (ग ण X) 

d नर्रुद्ध s आलेख रेखाटा / काढा.                                                                         (ग ण X) 

F1 = _________                                                                                        (ग ण X) 

F2 = _________                                                                                        (ग ण X) 

Ft = _________                                                                                       (ग ण X) 

 

1/ft = 1/f2 + 1/f3 - 1/ f2f3 

F3 = _________                                                                                        (ग ण X) 

 


