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भौतिकशास्त्रािील काही मूलभूि संज्ञा
1. अंतर (Distance) & विस्थापन (Displacement)
➔ अंतर म्हणजे आरं भ ब ंदू व अंबतम ब ंदू या मधील मार्ग क्रम असतो.
➔ अंतर ही Scalar quantity आहे .
➔ आरं भ ब ंदू व अंबतम ब ंदू यां च्यातील कमीत कमी अंतर म्हणजे बवस्थापन होय. म्हणजे च बवस्थापन = चाल + बदशा.
➔ बवस्थापन ही Vector quantity आहे .
➔ बवस्थापन कधीही अंतरापेक्षा कमी बकंवा Same असते.
➔ SI: m & CGS: cm

2. िेग (Velocity)
➔ एखाद्या वस्तू ने ठराबवक कालावधीत बवबशष्ट बदशे ने कापलेल्या अंतरास वेर् (Velocity) म्हणतात.
➔ िे ग = विस्थापन / िेळ
𝑣 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑑) /𝑇𝑖𝑚𝑒 (𝑡)
➔ SI: m/s & CGS: cm/s

3. त्वरण (Acceleration)
➔ ठराबवक कालावधी मध्ये वेर्ामध्ये होणाऱ्या दलाला त्वरण असे म्हणतात.
➔ त्वरण = v-u/t = िेग बदल / काळ = अंबतम वेर् – आरं भ वेर् /एकूण कालावधी
𝑎 = 𝑣 − 𝑢 /𝑡
➔ SI:m/s
➔ वेर् कमी होत असेल, तर Negative त्वरण असते. वेर् वाढत असेल, तर Positive त्वरण असते.

गती विषयक अन्य सू त्रे
a. िे ग - काळ संबंध
𝑣 = 𝑢 + 𝑎𝑡
b. Displacement - काळ (time) संबंध
𝑠 = 𝑢𝑡 +

1
𝑎𝑡 2
2

c. Displacement - िे ग संबंध
𝑣 2 = 𝑢2 + 2𝑎𝑠

जडत्व (Inertia)
एखाद्या वस्तू च्या स्स्थर बकंवा र्तीमान अवस्थे च्या दलाला बवरोध करण्याच्या दलाला बवरोध करण्याच्या अवस्थे ला Inertia
म्हणतात.
d. विराम अिस्थेतील जडत्व (Inertia at rest)
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वस्तू च्या ज्या र्ुणधमाग मुळे त्याच्या बवराम अवस्थे त दल करताना बवरोध घेत असेल, तर त्याला बवराम अवस्थे तील
जडत्व म्हणतात.
उदा.
1.

स अचानक सुरु होते तेव्हा प्रवासी मार्च्या बदशे ने पडतो .

2. फां दी हलवल्यानं तर झाडावरून फळ खाली पडले .
3. सतरं जी झटकव्यानं तर धूळीचे कण बवराम अवस्स्थत राहतात, त्यामु ळे सतरं जी स्वछ होते
e. गतीचे जडत्व (Inertia due to Motion)
वस्तू च्या र्तीमान अवस्थे ला बवराम अवस्थे त आणताना जी बवरोध होतो, त्याला र्तीचे जठत्व म्हणतात.
उदा.
1. पंख्याचे टण ंद केले तरी तो बफरत असतो. (काही काळ)
2. चालत्या समधून उतरणारा प्रवासी पुढच्या बदशे ने पडतो
3.

स अचानक थां ल्यावर प्रवासी पुढच्या बदशे ला झुकला जातो

f. वदशेचे जडत्व (Inertia due to Direction)
वस्तू च्या ज्या र्ुणधमाग मुळे त्याच्या र्तीची बदशा दलण्यास बवरोध होतो, त्याला बदशे चे जडत्व म्हणतात.
उदा1. वाहन र्बतमान असताना कशाला लार्ले ला बचखल वरच्या ाजू ला उडतो.
2. चाकूला धार करतां ना धार लावण्याच्या चाकां च्या स्पशग रेषे वरून बठणग्या उडताना बदसतात.

Newton चे गती विषयक वनयम
1.पविला वनयम - जडत्वाचा वनयम (the law of inertia)
जे वा मु खादया वस्तू वर कोणताही ाह्य ल बक्रया करत नसे ल, तेव्हा बवराम अवस्थे तील वस्तु बवराम अवस्थे त राहते,
तर र्बतमान अवस्थे तील वस्तू र्तीमान अवस्थे त राहते, त्यालाच जड़त्वाचा बनयम म्हणतात.
2.दू सरा वनयम - the law of force
बक्रया ळ व प्रबतबक्रया ळ समान असतात, परं तु त्यां ची बदशा परस्पर बवरुद्ध असते.
𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 = 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑋 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
उदा.
1.

ैट ने चेंडू मारणे.

2. अग्नी ाणाचे उड्डाण.
3.वतसरा वनयम - Action & Reaction
जे व्हाही एखादी वस्तू दु सऱ्या वस्तू वर शक्ती टाकते, तेव्हा दु सरी वस्तू पबहल्यावर समान आबण बवरुद्ध शक्ती लावते.
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संवेर् पररवतगनाचा दर प्रयुक्त लाशी समानु पाती असतो. तसेच संवेर्ाचे पररवतगन लाच्या बदशे ने होते.
𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 (𝑝) = 𝑚𝑎𝑠𝑠(𝑚) 𝑋 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑(𝑣)
`

उदा.
1. बक्रकेटच्या खे ळामध्ये खेळाडू झेल घेतां ना हात मार्े घेतो.
कारण त्याचा हात आबण चेंडूची र्ती - त्यां चा कालावधी वाढला म्हणून. त्यामुळे चेंदूचा संवेर् कमी होतो व
हातावर आघात कमी होतो.
2. उं च उडी मारण्याच्या मै दानात खे ळाडू वाळू च्या जाड थरावर पडे ल अशी व्यवस्था केले ली असते.

Newton चा गु रुत्वाकषष णाचा वनयम
जर्ातील कोणत्याही दोन वस्तू कोठे ही असल्यातरी त्यां च्या मध्ये एक ल कायगरत असतो, त्याला र्ुरुत्वाकषग ण / आकषगण ल
म्हणतात.
1. र्ुरुत्वाकषग ण ल दोन्ही वस्तूंच्या वस्तु मानाच्या र्ुणाकाराशी समानु पाती असते.
𝑓𝛼𝑚

1

𝑚

2

2. दोन वस्तु मधील अंतराच्या वर्ाग शी व्यस्तानु पानी असतो.
𝑓𝛼

1
𝑟2

𝑚

2

त्यामु ळे,
𝑓 = 𝐺𝑚
जे थे,

1

/𝑟 2

𝐺 = 6.67𝑋10−11 𝑁𝑚2 /𝐾𝑔2

गु रुत्व त्वरण ( Acceleration due to gravity)
वेर्ा मधील दलाला त्वरण म्हणतात. उं चावरून खाली जबमनीकडे वस्तू येताना, र्ुरुत्वाकषग ण लामुळे त्याच्या वेर्ात दल
पडतो व त्वरण बनमाग ण होते. त्या त्वरणाला र्ुरुत्वीय त्वरण म्हणतात.
➔ 'g' ची बकंमत pole पर सवाग त जास्त असते, कारण अंतर कमी असते. 9.83𝑚/𝑠 2
➔ 'g' ची बकंमत equator बवषुववृत्तावर सवाग त कमी असते, कारण अंतर जास्त असते. 9.78𝑚/𝑠 2
➔ परं तु ची बकंमत 𝟗. 𝟖𝒎/𝒔𝟐 समजली जाते.
➔ उं चीवरून पृथ्वीच्या पृष्ठभार्ाकडे येताना 'g' ची बकंमत वाढत जाते व खालू न (जमीनीकडून) वर जाताना 'g' ची बकंमत
कमी होत जाते.
➔ पृष्ठभार्ापासून पृथ्वीच्या केंद्र भार्ाकडे जाताना 'g' ची बकंमत कमी होत जाते, कारण पृथ्वीचे वस्तु मान कमी र्ृबहत
धरले जाते.
➔ पृथ्वीच्या केंद्रकात वस्तू मान zero समजले जाते, त्यामुळे g = 0
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3. Thrust
➔ वस्तू च्या पृष्ठभार्ावर लं बदशेने प्रयुक्त लाला Thrust असे म्हणतात.
➔ Thrust चा पररणाम क्षेत्रफळावर अवलं ून असतो.
➔ एखाद्या पृष्ठभार्ावर Thrust सारखे असेल, तरी त्याचे पररणाम वेर्वेर्ळे असतात.

दाब (Pressure)
➔ ठराबवक पृष्ठभार्ावर (Area) प्रयुक्त केले ले Thrust म्हणजे दा होय.
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 = 𝑡ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡 / 𝑎𝑟𝑒𝑎
➔ SI: 𝑁/𝑚2 or 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙म्हणतात.
a. िायूचा दाब (Pressure of Gases/ Atmospheric pressure)
➔ ठराबवक पृष्ठभार्ावर हवेच्या वजनाने प्रयुक्त केले ले ल म्हणजे वातावरणाचा दा होय.
➔ वातावरणीय दा समु द्रसपाटीपासूनच्या उं चीवर अवलं ून असते.
➔ जसेजसे उं चीवर जाऊ हवा बवरळ होत जाते, त्यामु ळे वातावरणीय दा कमी होत जातो.
➔ समु द्रसपाटीला वातावरणीय दा 105 𝑁/𝑚2बकंवा 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙असतो.
b. द्रिाचा दाब (Pressure of Liquid)
➔ द्रवाचा दा भां ड्याच्या आतील सवग ाजू वर सवग बदशां ना सारखा असतो.
➔ तो भां ड्यां च्या आकारमानावर अवलं ून नसतो.
➔ द्रवाचा दा द्रव्याच्या उं चीवर अवलं ून असतो. तसेच तो द्रव्याच्या घनतेवर अवलं ून असतो.
◆ द्रवाची उं ची बकंवा खोली जे वढी जास्त, द्रवाचा दा तेवढा जास्त असतो.
◆ द्रवाची घनता जे वढी जास्त, द्रवाचा तेवढा दा तेवढा जास्त असतो.
c. द्रायूंचा दाब (Pressure of fluid)
➔ द्रवाचा दा सवग ाजूं नी सारखा असतो.
➔ जे व्हा वस्तू द्रवामध्ये ुडते, तेव्हा ते द्रव वस्तू वर ळ प्रयुक्त करते.
➔ हे ल लं बदशे ने असते.
➔ एखादी वस्तू पाण्यात ुडाल्यानं तर प्लावक ळामु ळे (Buoyant force) त्या वस्तू चे वजन कमी होते.

आवकष वमडीजचे तत्व (Archimedes' principle)
जे व्हा एखादी वस्तू द्रवामध्ये ुडते, वेळा त्या वस्तू ने बवस्ताबवत केले ल्या द्रवाच्या वजना इतके ल वरच्या बदशे ने प्रयु क्त केले
जाते.पाण ुडी तसेच जहाजाच्या बनबमग तीसाठी या तत्त्वाचा उपयोर् केला जातो.

4. पाण्याचे असंगत आचरण
साधारणतः कोणत्याही पदाथाग चे तापमान वाढवले असता ते प्रसरण पावते, तर तापमान कमी केले असता पदाथग आकुंचन
पावते.परं तु पाण्याच्या सं ंधी असे घडत नाही. पाण्याचे तापमान 𝑜 𝑜 𝐶 पासून 4𝑜 𝐶 पयंत वाढवले असता पाणी प्रसरण
पावण्याऐवजी अंकुचन पावते, तसेच 4𝑜 𝐶पासून 𝑜 𝑜 𝐶 पयंत तापमान कमी करत र्ेल्यास पाणी आकुंचन पावण्याऐवजी प्रकारण
पावते. या र्ुणधमाग लाच पाण्याचे असंर्त आचरण म्हणतात.
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