
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

प्रकाश (Light) 

 

 

 

 

आरसा (गोलीय) 

 

 

अंतवकक  आरसा  
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बर्हकवकक  आरसा  

 

 

वक्रता मध्य (Centre of Curvature) 

➔ गोलीय आरसाचा जो गोलाचा भाग आहे, त्याच्या कें द्र ब िंदूला वक्रता मध्य म्हणतात.  

धु्रव (P - Pole) 

➔ गोलीय आरसाच्या मध्य ब िंदूला धु्रव म्हणतात. 

मुख्य अक्ष (Principle Axis) 

➔ आरसाचा धु्रव आबण वक्रतामध्य यािंमधून जाणा-या सरळ रेषेला मुख्य अक्ष म्हणतात. 

नाभी (F - Focus) 

➔ गोलीय आरसाच्या मुख्य अक्षाला सिंमािंतर येणारे बकरण परावततनानिंतर मुख्य अक्षाच्या ज्या ब िंदू जवळ एकत्र येतात, 

त्या ब िंदूला त्या आरशाची नाभी म्हणतात.  

नाभीय अंतर (f - Focal Length) 

➔ नाभी व धु्रव यामधील अिंतराला नाभीय अिंतर म्हणतात.  

➔ कोणत्याही गोलीय आरसाची focal length त्याच्या Radius च्या बनम्मी असते. i.e. f= R/2 

वक्रता र्िज्या ( R - Radius of curvature) 

➔ वक्रता मध्य व धु्रव यामधील अिंतराका Radius of Curvature असे म्हणतात.  

➔ बत्रज्या नाभीय अिंतराच्या दुप्पट असते. i.e R = 2f 

गोलीय आरश्याचे सांकेर्तक र्चन्ह (Sign Convention) 
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➔ गोलीय आरसावरील सवत अिंतरे धु्रवापासून मोजतात.  

➔ वसू्त नेहमी आरश्याच्या डाव्या  ाजूला ठेवतात.  

➔ धु्रवापासून डावीकडील सवत अिंतरे Negative मोजली जातात. 

➔ वसू्त नेहमी डाव्या  ाजूला ठेवत असल्यामुळे वसू्तचे अिंतर नेहमी Negative असते.  

➔ गोलीय आरशाच्या डाव्या  ाजूकडील सवत अिंतरे Positive मोजली जातात. 

➔ बटप्पणी-  

◆ अिंतवकत  आरश्यामधे्य नाभीय अिंतर उजव्या  ाजूने मोजतात, म्हणून नाभीय अिंतर Negative मोजले जाते. 

◆  बहतवकत  आरश्यामधे्य नाभीय अिंतर डाव्या  ाजूने मोजतात, म्हणून नाभीय अिंतर Positive मोजले जाते. 

Formula for concave and convex mirror 

𝟏

𝒇
 =  

𝟏

𝒗
+

𝟏

𝒖
 

 𝒇 =  नाभीय अंतर 

 𝒗 =  प्रर्तमेचे अंतर 

 𝒖 =  वसू्तचे अंतर 

र्वशालन (Magnification) 

 𝑴 =  
𝒉𝟐

𝒉𝟏
 

 𝒉𝟐 =  प्रर्तमेची उंची 

 𝒉𝟏 =  वसू्तची उंची 
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 Also, 

 𝑴 =  
−𝒗

𝒖
 

 Hence, 

   
𝒉𝟐

𝒉𝟏
=  

−𝒗

𝒖
 

Que. एका वसू्तची उिंची 3cm असून, ती 12 cm नाभाय अिंतर असणाऱ्या अिंतवकत  आरश्यापासून 201m अिंतरावर ठेवली 

आहे, तर बमळणारी प्रबतमा कोठे बमळेल व त्याचे स्वरूप काय असेल? 

Solution:  

वसू्तची उिंची (h1) = +3cm 

नाभीय अिंतर (f) = -12cm  

वसु्तचे अिंतर (u) = 20cm 

𝟏

𝒇
 =  

𝟏

𝒗
+

𝟏

𝒖
 

𝟏 / −𝟏𝟐 =  𝟏 / 𝒗 +  𝟏/−𝟐𝟎 

 हे equation सोडबवल्यास, 

𝒗 =  −𝟑𝟎 𝒄𝒎 

 बमळणारी प्रबतमा डाव्या  ाजूला 30cm अिंतरावर असेल. 

 त्याचे स्वरूप बकिं वा बवशालन = 𝑴 =  
𝒉𝟐

𝒉𝟏
=  

−𝒗

𝒖
 

  
𝒉𝟐

𝟑
=  

−(−𝟑𝟎)

−𝟐𝟎
 

 हे equation सोडबवल्यास, 

𝒉𝟐 =  −𝟒. 𝟓 𝒄𝒎  

𝑴 =  
𝒉𝟐

𝒉𝟏
 

𝑴 =  − 𝟏. 𝟓 
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 बमळणारी प्रबतमा वसू्तपेक्षा 1.5 पटीने मोठी असेल आबण ती उलट व वास्तवी असेल.    

र्भंग (Lens) 

 

 

बर्हवकक्र र्भंग (Convex Lens - Converging Action) 

 

अंतवकक्र र्भंग (Concave Lens - Diverging Action) 

वक्रता मध्य (C1, C2 ) 

➔ बभिंगाचे जे दोन गोलाचे भाग आहेत, त्यािंच्या कें द्र ब िंदूला वक्रता मध्य म्हणतात. 

मुख्य अक्ष (Principle Axis)  

➔ दोन्ही वक्रता मध्यातून जाणाऱ्या सरळ रेषेला मुख्य अक्ष म्हणतात. 

प्रकार्शय मध्य (Optical Centre) 

➔ बभिंगाच्या मध्य ब िंदूला प्रकाबशय मध्य म्हणतात. 

मुख्य नाभी (Principle focus) 

➔ जेव्हा अपाती बकरण मुख्य अक्षाला समािंतर येतो व बभिंगावरील अपवततनानिंतर मुख्य अक्षाच्या ज्या ब िंदूला 

छेदतो, त्या ब िंदूला मुख्य नाभी म्हणतात. 
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नाभीय अंतर (focal length) 

➔ प्रकाबशय मध्य व नाभी यामधील अिंतराला नाभीय अिंतर म्हणतात.   

र्भंगाचे सांकेर्तक र्चन्ह (Sign Convention) 

 

➔ बभिंगामधे्य कोणतेही अिंतर प्रकाबशय मध्यापासून (from O) मोजतात. 

➔ बभिंगाच्या डावीकडील सवत अिंतरे (-ve) Negative, तर उजवीकडील सवत अिंतरे (+ve) Positive मोजले जातात. 

➔ वसु्त नेहमी बभिंगारथा डाव्या ाजूला ठेवली जाते, म्हणून वसू्तचे अिंतर नेहमी Negative मोजले जाते. 

➔ वसू्त नेहमी सुलट ठेवली जाते, म्हणून वसू्तची उिंची positive मोजतात.  

➔ बटपण्णी:  

◆  बहवतक्र बभिंगािंचे नाभीय अिंतर Positive असते, कारण तो उजव्या  ाजूला मोजतात. 

◆ अिंतवतक्र बभिंगािंचे नाभीय अिंतर Negative असते, कारण तो डाव्या  ाजूला मोजतात. 

Formula for concave and convex lens 

 

𝟏

𝒇
 =  

𝟏

𝒗
−

𝟏

𝒖
 

 𝒇 =  नाभीय अंतर 

 𝒗 =  प्रर्तमेचे अंतर 
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 𝒖 =  वसू्तचे अंतर 

र्वशालन (Magnification) 

 𝑴 =  
𝒉𝟐

𝒉𝟏
 

 𝒉𝟐 =  प्रर्तमेची उंची 

 𝒉𝟏 =  वसू्तची उंची 

 Also, 

 𝑴 =  
𝒗

𝒖
 

 Hence, 

   
𝒉𝟐

𝒉𝟏
=  

𝒗

𝒖
 

र्भंगाची शक्ती (P) 

➔ बभिंगाची शक्तीही नाभीय अिंतरावर अवलिं ून असते. 

➔ बभिंगाची शक्ती व नाभीय अिंतर एकमेकािंच्या व्यक्त प्रमाणात असतात.  

 𝑃 =  1 / 𝑓 

P = डायक्टर (+ve)  

f= meter (+ve) 

Que. एखादा व्यक्ती 2.0 मी. पेक्षा लािं  अिंतरावरील वसू्त स्पष्टपणे पाहू शकत नाही, त्या वसू्त स्पष्ट बदसण्याकररता बभिंगाची 

शक्ती (पावर) बकती असावी? (MPSC Subordinate Prelim-2017) 

(1) +20 diopters (2) -1.0 diopters (3) +10 diopters (4) -0.5 diopters  

A person cannot see objects clearly beyond 2.0 m. The power of lens required to correct his vision will 

be: 

(1) +20 diopters (2) -1.0 diopters (3) +10 diopters (4) -0.5 diopters  
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परावतकन (Reflection) 

 

 

➔ जेव्हा प्रकाशबकरण एका पारदशतक माध्यमातून दुसऱ्या अपारदशतक माध्यमात प्रवेश करतो, तेव्हा तो त्याच माध्यमात 

पुन्हा परत येतो. प्रकाशाच्या या गुणधमातस परावततन म्हणतात. 

➔ परावततनामधे्य अपाती कोण व परावतीत कोण हा एक सारखा असतो. i.e. i=r 

अपवतकन (Refraction) 

 

 

➔ प्रकाश एका पारदशतक माध्यमातून दुसन्या पारदशतक माध्यमात जाताना 

आपली बदशा  दलतो. या बदशा  दलण्याच्या नैसबगतक घटनेस प्रकाशाचे अपवततन 

म्हणतात. 

➔ वेगवेगळ्या माध्यमािंमधे्य प्रकाशाचा वेग वेगवेगळा असतो, त्यामुळे माध्यम 

 दलनाना प्रकाशबकरण आपली बदशा  दलतो. 

➔ काचेच्या बचपेतून प्रकाशाचे दोन वेळा अपवततन होते.  

 

1.पर्हला अपवतकन 

 

➔ प्रकाश बकरण बवरल माध्यमातून घन माध्यमात जाताना पबहले अपवततन 

होने - काचेच्या वरच्या भागाने.  

➔ जेव्हा प्रकाशबकरण बवरल माध्यमातून घन माध्यमात जातो, तेव्हा तो Normal कडे झुकतो. 
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➔ जेव्हा प्रकाशबकरण बवरल माध्यमातून घन माध्यमात जातो, तेव्हा अपाती कोण हा अपवतीत कोणापेक्षा मोठा असतो. 

या प्रकारात दुसऱ्या माध्यमाचा अपवततनािंक पबहल्या माध्यमाच्या अपवततनािंका पेक्षा जास्त असतो. 

➔ दुसऱ्या माध्यमान्चा अपवततनािंक जेवढा जास्त असेल, प्रकाशबकरण तेवढा स्तिंबभकेकडे झुकतो. 

2. दुसरा अपवतकन 

➔ काचेच्या बचपेचे दुसरे अपवततन प्रकाशबकरण घन माध्यमातून बवरल माध्यमात जाताना काचेच्या खालच्या भागावर 

होते.  

➔ जेव्हा प्रकाशाबकरण घन माध्यमातून बवरल माध्यमात जातो, तेव्हा तो Normal पासून दूर जातो 

➔ या प्रकारािंत अपती कोण पेक्षा अपवतीत कोण मोठा असतो. 

➔ या बठकाणी पबहल्या माध्यमाचा अपवततनािंक ज्यस्त दुसन्या माध्यमाच्या अपवततनािंकापेक्षा जास्त असतो. 

➔ या मधे्य पबहल्या माध्यमाची अपवततनािंकाची बकिं मत जेवढी जास्त असते, तेवढा जास्त प्रकाशबकरण Normal पासून 

दूर जातो. 

अपवतकनांक (Refractive Index) 

➔ प्रकाधाबकरण वेगवेगळ्या माध्यमातून जाताना त्यािंच्या बदशेतील  दलाचे हमाण वेगवेगळे असते 

➔ ते प्रमाण माध्यमाच्या अपवततनािंकाशी सिं िंबधत असतात.  

➔ वेगवेगळ्या माध्यमािंचा अपवततनािंक वेगवेगळा असतो, म्हणून वेगवेगळ्या माध्यमात प्रकाशाची बदशा वेगवेगळी 

असते.. 

◆ पबहल्या माध्यमाच्या सिंदभातत दुसन्या माध्यमाचा अपवततनािंक म्हणजे पबहल्या माध्यमातील प्रकाशाच्या वेगाचे 

दुसऱ्या माध्यमातील प्रकाशाच्या वेगाशी असणारे गुणोत्तर होय.  

 𝜂 =  𝜂 𝑚1 /  𝜂 𝑚2 =  𝑣1 / 𝑣2  

◆ याच प्रमाणे दुसऱ्या माध्यमाच्या सिंदभातत पबहल्या माध्यमाचे अपवततनािंक 

  𝜂 =  𝜂 𝑚2 /  𝜂 𝑚1 =  𝑣2 / 𝑣1  

पदार्क  अपवतकनांक 

हवा  1.003 

 र्त   1.31 

पाणी  1.36 

Alcohol  1.44 
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Benzene  1.52 

बहरा  2.42 

 

Que. एका पारदशतक माध्यमात प्रकाशाचा वेग 2 𝑋 108𝑚/𝑠 आहे, तर त्या माध्यमाचा अपवततनािंक बकती असेल ? (𝑣𝑎𝑖𝑟 =

 3 𝑋 108𝑚/𝑠) 

Solution-  

 𝑣𝑥 =  2 𝑋 108𝑚/𝑠 

 𝑣𝑎𝑖𝑟 =  3 𝑋 108𝑚/𝑠 

 𝜂 =  𝜂 𝑎𝑖𝑟 /  𝜂 𝑥 =  𝑣𝑎𝑖𝑟 / 𝑣𝑥 

 𝜂 =  𝜂 𝑎𝑖𝑟 /  𝜂 𝑥 = 3 𝑋 108𝑚/𝑠 / 2 𝑋 108𝑚/𝑠 

 𝜂 =  𝜂 𝑎𝑖𝑟 /  𝜂 𝑥 = 1.5 

 त्या माध्यमाचा अपवततनािंक 1.5 असेल.  

अपस्करण (Dispersion) 
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➔ प्रकाशाचे एका पािंढऱ्या रिंगानून (Colourless) सात वेगवेगळ्या रिंगामधे्य बवभक्तीकरण होण्याच्या नैसबगतक घटनेस 

अपस्करण (Dispersion) म्हणतात. 

➔ तरिंगलािं ी 𝑙  नुसार उत्तरात (decreasing) क्रम: R, O, Y, G, B, I, V 

➔ वारिंवारते 𝑓 नुसार चढता  (increasing) क्रम: R, O, Y, G, B, I, V 

Que. खालील बवधाने बवचारात घ्या : 

(a) प्रकाश बकरणे एका पारदशतक माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात जाताना त्यािंचा मागत  दलतो.  

(b) वेगवेगळ्या माध्यमामधे प्रकाशाचा वेग वेगवेगळ्य असतो. (MPSC Subordinate Prelim-2019)  

खालीलपैकी योग्य पयातय बनवडा: 

(1) र्वधान (a) सत्य असून त्याचे योग्य स्पष्टीकरण (b) हे होय. 

(2) बवधाने (a) व (b) दोन्ही सत्य आहेत पण (b) हे त्याचे योग्य स्पष्टीकरण नाही. 

(3) बवधान (a) सत्य आहे व (b) असत्य आहे. 

(4) बवधाने (a) व (b) दोन्ही असत्य आहेत. 

Consider the following statements: 

(a) Light ray changes its direction when it passes from one transparent medium to another. (b) The 

velocity of light is different in different media. 

Select the correct option: 

(1) Statement (a) is correct and (b) its correct explanation.  

(2) Statements (a) and (b) both are correct but (b) is not its correct explanation. 

(3) Statement (a) is correct but (b) is wrong 

(4) Statements (a) and (b) both are wrong. 
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