
गोलीय / गोलाकृति भ िंग 

(Spherical lens) 

प. ति. जोशी 

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

 

प्रयोगातिषयीची मातहिी: 

जेव्हा भ िंग (काचेचा अपिितनािंक μ = 1.5 आणि पाण्याचा अपिितनािंक μ = 1.33) सॅ्टण्ड िर ठेिले 

जात ेआभण प्रकाशतकरण हिेच्या माध्यमािून गोलीय पृष्ठ ागािर पडिाि, िवे्हा गोलीय पृष्ठ ागाम ळे 

िळणाऱ्या प्रकाशतकरणािंचा प्र ाि सितज्ञाि आहे. परिंि , अपिितनािंक (μ) 1.33 सह कमी घनिेच्या 

माध्यमाचा अपिितनािंक (μ) 1.0 पयंि असलले्या घन पदार्ातमधून जेव्हा प्रकाशतकरि जातात िेव्हा 

त ेकसे कायत करिाि हे पाहणे अभधक उत्सातहि करणारे आहे. 

 

जेव्हा जास्त घनिेच्या माध्यमापासून कमी घनिेच्या माध्यमापयंि प्रकाशतकरण कसे वळतात त्यावरून 

अपिितनािंक काढण्याच्या पद्धतीिर / कायतप्रणालीिर हा प्रयोग आहे. 

 

सातहत्य : दोरा, मोजपट्टी, िळाशी गोलाकार असणारे पात्र, काचेचे पात्र (िळाशी गोलाकार असणाऱ्या 

पात्रापेक्षा हे मोठे असावे), पाणी, लेझर दशतक (पॉिरपॉइिंट सादरीकरणासाठी वापरात येिारा), आलखे 

कागद. [जर उच्च क्षमिचेे लेझर िापरायचे असेल िर स रभक्षििचेी योग्य खबरदारी घेिली पातहजे.] 

 

भसधदािंि: पाणी असलले्या मोठ्या काचेच्या पात्राि िळाशी गोलाकार असणारे पात्र काळजीपूितक 

ठेिल्यास िळाशी गोलाकार असणाऱ्या पात्राच्या पृष्ठ ागािर कोणतेही प्रकाशतकरि पडल्यास ते उच्च 

घनिेच्या माध्यमापासनू कमी घनिेच्या माध्यमापयंि जािाि. बऱ्याच तिद्यार्थ्ांसाठी प्रकाशाचे हे 

िळण ेअिंिःप्ररेणेच्या तिरुद्ध वाटत असेल आभण म्हणनूच हा प्रयोग तिद्यार्थ्ानंा उत्सातहि करणारा 

ठरतो. 



 
कृिी : 

1) दोऱ्याच्या सहाय्याने गोलीय भ िंगाचा परीघ मोजा. काचेच्या जाडीकडे द लतक्ष करा, कारण सित 

प्रकाशीय उदे्दशािंसाठी िी पािळ आहे अस े मानिा येईल. मोजलेल्या परीघाचा उपयोग िळाशी 

गोलाकार असणाऱ्या पात्राची तत्रज्या (R) मोजण्यासाठी केला जाऊ शकिो. 

2) काचेच्या पात्राच्या लािंब बाजूिर आलेख कागद लािा, णजर्े प्रकाशतकरि तनगति होणार आहेि. 

3) लझेर दशतकाला भक्षतिज समािंिर ठेिा, आपण प्रकाशाकडे र्ेट पाहणार नाही याची खात्री करून 

घ्या. 

4) लेझरमधून तनघणारे प्रकाशतकरि सिं रेभखि करण्यासाठी त्याला भक्षतिज समािंिर / आडव्या आभण 

उभ्या (अन लिं ब) पद्धिीने हलिा जेणेकरून िो काचेच्या पात्राच्या िोिंडािर लिं बिि राहिील. 

5) आिा, काचेच्या गोलाकृति पात्राच्या मध्य ागािर / मध्यरेषेिर (equator) लेझरचा प्रकाश 

टाका. िो मध्यरेषेच्या िर तकिं िा खाली असल्यास, तनगति होणारा लेझरचा प्रकाश ज्या तठकाणी पडला 

आहे त्या उिं चीच्या खाली असिो की िर याचे परीक्षण केले जाऊ शकिे. [ही बाब िस्तू आभण प्रकाश 

स्रोि सिं रेभखि करण्याच्या, एका सरळ रेषेि मािंडण्याच्या तिद्यार्थ्ांच्या कौशल्याची चाचणी करिे. 

मध्यरेषेच्या प्रिलाि (equator plane) जवे्हा प्रकाश पडिो, तवे्हा िो भक्षतिज समािंिर, आडिा 

पडिो, त्यामुळे तनगति होणारे प्रकाशतकरि िळिील, परिंि , प्रिलाबाहेर (वर ककिं वा खाली) जाणार 

नाही. उितररि प्रयोगासाठी ही सिं रेखण मािंडणी अत्यिं ि आिश्यक आहे. जर प्रकाशतकरि भक्षतिज समािंिर 

प्रिलाच्या बाहेर गेले िर अिंिराचे मोजमाप करिे खपू कतठण आहे. तिद्यार्ी प्रयोग करि असिाना 

भशक्षकािंनी ही बाब िपासण ेगरजेचे आहे.] 

6) आिा, हे स तनभिि करा की प्रकाश काचेच्या पात्राच्या द सऱ्या बाजूपासनू तिक्षेतपि न होिा प ढे 

जाि आहे (प्रिास करि आहे). हे स तनभिि करा की गोलाकार काचेच्या पात्रामधे्य उपलब्ध असलेल े

जास्तीि जास्त अिंिर िो (प्रकाश) पार करि आहे. 



7) [प्रकाशाचा स्रोि पाण्याि ठेििा यिे नाही, कारण त्याि िािंतत्रक समस्या अस ूशकिाि. पाण्यात 

लेझर काम करणेच र्ािंबिेल. म्हणून, जर प्रकाश बाहेरच्या बाजून े काचेच्या पात्रािर (त्याच्या 

पृष्ठ ागािर) लिंबरूप पडला िर िो पाण्याच्या आि स्रोि म्हणून अन कृि (simulated) केला जाऊ 

शकिो.] प्रकाश काचेच्या पात्रािर (त्याच्या पषृ्ठ ागािर) लिं बरूप पडेल; मग काचेच्या गोलाकार 

पात्रािर लिं बिि राहील आभण सरळ रेषिे प ढे जाईल. पात्राच्या द सऱ्या बाजकूडून प्रकाश तनगति होईल 

आभण िो तनगति झालेला प्रकाश लिंबिि असेल, िो जोपयंि बाहेरच्या काचेच्या पात्रािर आदळि नाही 

िोपयंि िो सरळ रेषिे प ढे जाईल, िसेच लिंबरूप राहील.  

8) काचेच्या पात्रािर प्रकाश तनगति झालेल्या स्थानाची नोिंद करा आभण आलखे कागदािर त्याचे 

भचन्ािंकन करा. त्या िाचनाची नोिंद x0 = ______ अशी करा. हे आकृिीमधे्य रेषा AB दाखििे. 

9) आिा लेझर 'd1' अिंिराने समािंिर हलिा आभण तनगति प्रकाशतकरणािंच्या स्थानाची आलेख कागदािर 

'x1' अशी नोिंद करा. अिंिर AD हे 'd1' आहे आभण अिंिर BG हे 'x1' आहे. 

d1 = _________             x1 = __________ 

10) एक प्लाभस्टकची मोजपट्टी घ्या आभण िी काचेच्या पात्रािर रेषा AB ला शक्य तििकी समािंिर 

ठेिा जेणेकरून िी तबिंद ूF मधून जाईल, तबिंद ूHFJ जोडा. B आभण J यामधील अिंिराची y1 = 

_________ अशी नोिंद करा. 

11) कोन p = sin-1(d1/R). p = _________ 

12) कोन t = sin-1(y1/R) 

13) कोन s = 180 - p - t 

14) कोन r = (180 - s)/2 

15) अपिितनािंक μ = sin(r) / sin(p) 

16) AD (d) अिंिर िाढिि राहा आभण त्याबरोबरच y च्या तकिं मिी काढून िमािमाने μ काढा. 

जेव्हा काचेच्या पात्रािनू (पृष्ठ ागािून) प्रकाश तनगति होिो, िेव्हा 'x' आभण 'y' काढणे शक्य आहे, 

परिंि , केिळ एका तबिंदपूयंि काढणे शक्य आहे. प्रकाश कवणशष्ट मयाादा कोनापेक्षा (critical angle) 

जास्त मापाच्या कोनाि काचेच्या पात्रािर पडल्यास, िो काचेच्या पात्रािनू तनगति होत नाही. हे 'd' 

अिंिराच्या मलू्यािंच्या व्याप्तीिर मयातदा घालिे. 

17) जेव्हा पात्राच्या बाहेरून प्रकाश तनगति होि नाही िेव्हा पाण्याचा अपिितनािंक 'μ' कवणशष्ट मयाादा 

कोनाच्या सूत्राद्वारे (formula for critical angle) मोजला जािो. 



 
 

गोलाकृति / गोलीय भ िंगासाठीची उत्तरपतत्रका 

अ.ि. d1 y1 p t s r μ 

1        

2        

3        

4        

5        

 

d1 = ______ या अिंिरासाठी प्रकाश काचेच्या पात्रापासून तनगति होि नाही. 'd1' साठी 'μ' 

अपिितनािंक काढा. 


