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भौतिकशास्त्रािील महत्वाच्या संज्ञा
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अँतिअर:विद् युत प्रिाहाचे मोजमाप. प्रवत सेकंद 6 × 10 इलेक्ट्रॉनचा प्रिाह एक अँवपअर आहे .
बार:बारचे मापन (हिेचा दाब). एक चौ.मी. िर 10 डायनचा एअर लोड 1 बार आहे . बारचा एक हजारिा भाग म्हणजे
वमवलबार.
कॅलरी:उष्णतेचे प्रमाण. 1 ग्रॅम िजनाच्या पाण्याचे तापमान 1 सेमी आहे . एक कॅलरी म्हणजे उष्णतेचे प्रमाण
िाढिण्यासाठी आिश्यक असते . एखाद्या विविष्ट अन्नातून िरीराला वकती ऊजाा वकंिा उष्णता वमळते हे ते व्यक्त
करतात.
ओहम:रोधकतेचे पररमाण 1 अँवपअर आहे . म्हणजे 1 ओहम. 1 ओहम = 1 व्होल्ट / 1 अँवपअर
अश्वशक्ती:यंत्राच्या िक्तीचे मापन 550 पौंड िजनाची िस्तू म्हणजे 1 फूट प्रवत सेकंद हलविण्यासाठी आिश्यक
िक्ती. एक अश्विक्ती 746 िॅट्स आहे .
जूल: कामाची वकंिा ऊजेची पररमाणे 1 सेकंदासाठी 1 व्होल्ट व्होल्टे ज सवकाटद्वारे 1 अँवपअर करं ट पाठिून
िापरलेल्या ऊजेची मात्रा 1 जूल आहे .
व्होल्ट् स:विद् युत िक्तीचे पररमाण. एक व्होल्ट म्हणजे ohm रे विस्टं ग सवकाटद्वारे अँवपअर करं ट प्रसाररत
करण्यासाठी लागणारा एकूण विद् युत व्होल्ट.
व्हॅ ट: विद् युत िक्तीचे पररमाण. एक िॉट म्हणजे ओम 1 अँवपअर करं टच्या 1 सेकंदात िापरलेल्या ऊजेचे प्रमाण.
1000 िॅट्स = 1 वकलोिॅट.
नॉतटकल मैल:जहाजाची गती. हा िेग सुमारे 1,853 मीटर वकंिा 6,080 फूट प्रवत तास आहे . याला नॉवटकल मैल
असेही म्हणतात. महासागर ओलां डून सिा अंतर या मापनाने मोजले जाते.
सौर -तिवस:दररोज सूया दु पारच्या िेळी डोक्यािर येतो. सलग दोन मेररवडयनमधील कालािधीला सौर वदिस
म्हणतात. िर्ाभरातील सौर वदिसां च्या कालािधीनुसार केंद्रीय सौर वदिस वनधाा ररत केले जातात. सरासरी सौर वदिस
सामान्यतः 24 तासां चा असतो.
प्रकाश वर्ष:प्रकाि िर्ा हे विश्वातील ग्रह आवण तारे यां च्यातील अंतर मोजते . प्रकािाचा िेग प्रवत सेकंद (3 × 10) 8 मी
/ सेकंद आहे . िर्ाभर या िेगाने प्रकािाने व्यापलेले अंतर एक प्रकाि िर्ा आहे . 1 प्रकाि िर्ा = (9.46 × 10) 12 वकमी
तवस्थािन:एखाद्या िस्तूने त्याच्या स्थितीत केलेल्या बदलाला विथिापन म्हणतात.
वेग / हालचाल:एका युवनट कालािधीत ऑब्जेक्ट्ने व्यापलेल्या अंतराला ऑब्जेक्ट्ची गती / हालचाल म्हणतात.
वेग:िेग म्हणजे एखाद्या िस्तूने एका युवनट कालािधीत एका विविष्ट वदिेने प्रिास केलेले अं तर. गतीचे एकक मीटर /
सेकंद आहे .
प्रवेग:एकाच कालािधीत एखाद्या िस्तूच्या िेगात होणाऱ्या बदलाला प्रिेग म्हणतात.
गिी:जडत्वाच्या वनयमानुसार िॉकच्या आधी आवण नंतर गती समान असते . जर अनेक िस्तूंचा िेग स्थिर असेल आवण
िस्तुमान वभन्न असेल तर गती स्थिर नसते . िस्तुमान = िेग x िेग
तिया:जेव्हा एखाद्या िस्तूिर िक्ती लागू केली जाते , ते व्हा िस्तू िक्तीच्या रे र्ेत विथिावपत होते . याला विया म्हणतात.
काया हे प्रमाण प्रमाण आहे आवण काया = िक्ती x अंतर एखाद्या िस्तूने प्रिास केले
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ऊजाष :पदािाा च्या काया करण्याच्या क्षमतेला ऊजाा म्हणतात.

•

संभाव्य ऊजाष :एखाद्या पदािाा त त्याच्या सापेक्ष स्थितीमुळे असलेली ऊजाा . त्याला संभाव्य ऊजाा म्हणतात, पदािाा ची
संभाव्य ऊजाा पृष्ठभागापासून त्याच्या अंतरािर अिलंबून असते . PE = mgh येिे, PE म्हणजे स्थिती ऊजाा , = mg
म्हणजे िस्तुमान, गुरुत्वाकर्ाण प्रिेग, = h म्हणजे पदािाा ची उं ची.
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गतिज ऊजाष :एखाद्या िस्तूच्या हालचाल मधील बदलामुळे वमळणाऱ्या ऊजे ला गवतज ऊजाा म्हणतात. KE = 1/2
mv², जेिे KE म्हणजे गवतज ऊजाा , m म्हणजे िस्तुमान, v² म्हणजे गवतज ऊजाा .
उजाष :एका प्रकारच्या ऊजे चे दु सऱ्या प्रकारच्या ऊजे मध्ये रुपां तर िाल्यामुळे ज्या दराने काम होते त्याला िक्ती
म्हणतात. िॅट हे िक्ती मोजण्याचे एकक आहे . सीजीएस पद्धतीमध्ये िका फोसा चे युवनट व्हॅ ट आहे . एक जूल प्रवत
सेकंद करण्यासाठी आिश्यक िक्तीला एक िॅटची िक्ती म्हणतात. एमकेएस पद्धतीमध्ये िक्तीचे एकक वकलोिॅट
आहे . अवभयां वत्रकी क्षेत्रात िापरली जाणारी यां वत्रक उपकरणे पॉिर, अश्विक्तीचा एकक िापरतात. अश्विक्ती म्हणजे
घोड्याची िक्ती. अश्विक्ती = 746 िॅट्स.
प्रकाशाची िीव्रिा:प्रकािाची तीव्रता पदािाा च्या स्त्रोतापासूनच्या अंतरािर अिलंबून असते . वदव्यातून प्रकािाची
तीव्रता समजते . प्रकाि मूळच्या तीव्रतेिर अिलंबून असतो. वदिा 1 ÷ (अंतर) वदिाचा युवनट-लक्स (मीटर-कॅडल)
आहे .
प्रकाशाची तवतकरण िीव्रिा:प्रकािाच्या स्त्रोताची प्रकाि दे ण्याच्या क्षमतेला प्रकािाची विवकरण तीव्रता म्हणतात.
येिे C ही व्यस्त तीव्रता आहे , मी प्रेरण आहे , d पृष्ठभागाचे अंतर आहे .
प्रकािाची गती:प्रकािाच्या हालचालीच्या गतीला प्रकािाची गती म्हणतात. प्रकािाचा िेग प्रवत सेकंद (3 × 10) 8 मी
/ सेकंद आहे .
तभंगाची शक्ती:फोकल लां बी (मीटरमध्ये ) च्या वभंगाची िक्ती दिािते . युवनट-वडप्टर. उत्तल लेन्सची िक्ती
नकारात्मक आहे आवण आतील िि िक्ती सकारात्मक आहे . तमािा वनमाा त्याच्या सूचनेनुसार, उत्तल लेन्सची िक्ती
सकारात्मक असते आवण आतील िि लेन्सची िक्ती नकारात्मक असते .
प्रतिध्वनी:ध्वनीचा प्रभाि मानिी कानािर फक्त 1/10 से कंद वटकतो. 1/10 सेकंदानंतर आिाजाचा दु सरा ठसा तु मच्या
कानािर येतो. मूळ ध्वनी ऐकण्यासाठी दोन ध्वनींमधील वकमान कालािधी 1/10 से कंद आहे . हिेतील आिाजाची गती
340 मी / सेकंद असल्याने , ती 1/10 सेकंदात 34 मीटर प्रिास करते . म्हणून, मूळ थिान आवण पराितान पृष्ठभाग
दरम्यान वकमान अंतर 17 मीटर असणे आिश्यक आहे .

