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णनिेदन 
 
मराठी भाषेला णिद्यापीठाच्या भाषेचा दजा येण्याकणरता ं मराठींत णिज्ञान, तत्त्िज्ञान, सामाणजक 

शास्त्रें आणि तंत्रणिज्ञान या णिषयािंरील गं्रथाचंी रचना मोठ्या प्रमािातं होण्याची आिश्यकता आहे. िरील 
णिषयािंर केिळ पणरभाषाकोश अथिा पाठ्य प स्तकें  प्रकाणशत करून अशा प्रकारचा दजा मराठी भाषेला 
प्राप्त होिार नाहीं. सिवसामान्य स णशणितापंासून तों प्रज्ञाितं पंणडतापंयंत मान्य होतील अशा गं्रथाचंी रचना 
व्हाियास पाणहजे. मराठी भाषेंत ककिा अन्य भारतीय भाषामंध्यें णिज्ञान, सामाणजक शास्त्रें ि तंत्रणिज्ञान या 
णिषयाचंें प्रणतपादन कराियास उपय क्त अशा पणरभाषा–सूची ककिा पणरभाषा–कोष तयार होत आहेत. 
पणरभाषा ककिा शब्द याचंा प्रणतपादनाच्या ओघातं समपवकपिें िारंिार प्रणतणित लेखातं ि गं्रथातं उपयोग 
केल्यानेंच अथव व्यक्त करण्याची तयातं शक्क्त येते. अशा तऱ्हेनें उपयोगातं न आलेले शब्द केिळ कोशातं 
पडून राणहल्यानें अथवशनू्य राहतात. म्हिून, मराठीला आध णनक ज्ञानणिज्ञानाचंी भाषा बनणिण्याकणरता ं
शासनणिद्यापीठें, प्रकाशनसंस्था ि तया तया णिषयाचें क शल लेखक यानंीं गं्रथरचना करिें आिश्यक आहे. 
 

िरील उदे्दश ध्यानातं ठेिनू महाराष्ट्र राज्य–साणहतय आणि संस्कृणत-मंडळानें कायवक्रम आखंला 
आहे. ह्या कायवक्रमातंील पणहली पायरी म्हिनू सामान्य स णशणित िाचक–िगाकणरता ं स बोध भाषेंत 
णलणहलेलीं प स्तकें  प्रकाणशत करून स्िल्प ककमतींत देण्याची व्यिस्था केली आहे. या णिज्ञान–मालेंतील 
“संणिप्त संख्यानक” हें चौथें प स्तक श्री. चं. न. डफाळ, यानंीं णलणहलें  आहे. 
 

 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

 अध्यि, 

 महाराष्ट्र राज्य साणहतय आणि संस्कृणत–मंडळ. 
 

_____ 



 अनुक्रमणिका 

प्रास्ताणिक 
 

भारताचा णिकास णनयोजनातं आहे. णनयोजन संख्या–शास्त्राधारें होते. ितवमानय गातं संख्या 
शास्त्राची महती ििवन करण्याचें प्रयोजन नाहीं. मानिजीिनातंील एकणह प्रागंि संख्येपासून णिम क्त नाहीं. 
केिळ शास्त्रातंच नव्हे तर कलेंतणह संख्येची महती प्रस्थाणपत आहे. अशा ह्या अथागं संख्यासागराच्या 
प णलनािर उभें राहून एक दृणििेप टाकल्यास नजरेंत सामाििारें णिणतज म्हिेजच “संणिप्त संख्यानक” 
होय. 
 

पाणिमातय देशातूंन णनरणनराळीं शास्त्रें ि कला यािंर अशीं अनेक संणिप्त संस्करिें प्रचारातं आहेत. 
अशा सणंिप्त पि संकणलत संस्करिामं ळें  पाठ्यप स्तक म्हिून नेमलेल्या जाडजूड गं्रथातंील अणतणिस्तृत ि 
सणिस्तर अशा रुि णिषय-िस्तूचेंणह अध्ययन करण्यास णिद्यार्थ्यांस णिशषेच मदत होते. णिश्वकोशातंील 
लहान णनबधं ककिा िगांतील णिभ्रमिकारी पाठ ह्यातंील मधला मागव म्हिनू अशा सणंिप्त प क्स्तका 
णिद्यार्थ्यांची आिश्यक गरज भागणितात. शास्त्रीय तत्त्िातंील अनािश्यक भाग िगेळा करून णशकणिलेल्या 
पाठाचं्या रूपरेषा चागंल्याच स्पि होऊन प ढील आय ष्ट्यातं, अन भिान्तीं, तया रूपरेषातंील उिीि भरून 
काढण्याचें कायव अशा सणंिप्त प क्स्तकाच करंू शकतात. 
 

संख्याशास्त्राच्या अथागं सागरातं अिगाहन करिाऱ्यास “संणिप्त सखं्यानका”ची भणूम अणतशय 
संक णचत भासेल. या शास्त्राच्या अणधक ज्ञानासाठीं णजज्ञासूसं माझ्या ‘साकं्ख्यकीय–णिणध’ ह्या गं्रथाकडेच 
िळाियास हिें. परंत  ह्याच कारिास्ति मला असें म्हिािेंसें िाटतें कीं, णिद्याथी ि सिवसाधारि िाचक यानंा 
संख्याशास्त्राच्या अभ्यासासाठीं, तसेंच ह्या िेत्रातं काम करिारे संशोधक यासं जिळ बाळगण्यासारखा 
संदभवगं्रथ म्हिून संख्याशास्त्राचें हें असलें  सणंिप्त रूपच उपयोगी होय. ह्यातं णदलेलीं सूत्रें ि उदाहरिें 
संख्येच्या कोितयाणह िेत्रातूंन काम करिाऱ्याचंी अणधकाशं गरज पूिव करतील. 
 

गणितीय प्रणतपादन, तसेंच रुि आणि अनािश्यक चचा िगळून, आिश्यक आणि उपय क्त तेिढींच 
खास सूत्रें आणि ततसंबधंींचीं उदाहरिें प्रस्त त गं्रथातं णदलीं आहेत. तयाम ळें  तयाचंी उपय क्तता िाढण्यातं 
मदतच झाली आहे. संख्याशास्त्राचे णिद्याथी आणि या शास्त्राच्या अनेक उपागंातूंन काम करिारे इतर याचंीं 
आिश्यक तीं सूत्रें ि इतर सामग्री अनेक गं्रथातूंन शोधण्याची यातायात नको, ह्या उदे्दशानें सिव गोिी 
संकणलत करून या गं्रथातं णदल्या असल्यानें कोितयाणह संख्यानीय कमवचाऱ्यास गिनयन्त्राप्रमािेंच 
“संणिप्त संख्यानका”चीणह आिश्यकता आहे. 
 

राष्ट्राच्या अभ्य दयाची णकल्ली राष्ट्रीय णशििातं असते. राष्ट्रीय णशििाचें माध्यम म्हिनू मातृभाषेचा 
िापर अणनिायव होय. भारतातं ह्या णशििातंील सिांत मोठी उिीि म्हिजे मातृभाषेंतून असिाऱ्या शास्त्रीय 
णिषयािंरील प स्तकाचंी, आणि संणिप्त संख्यानकें  मराठींतून णलणहण्याचा अट्टाहासणह तर तयाचकणरता!ं 
 
लोकमान्य नगर, प िें २ } चं. न. डफाळ 
ता. ३० सप्टेंबर १९६४. 

 
_____ 
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प्रकरि १ 
सखं्यानीय श्रेिी 

 
संख्याशास्त्रागंवत केलेली पणरपृच्छा (चौकशी) प्रयोग अथिा अणधिि ह्याम ळे प्राप्त होिारा न्यास, हा 

नेहमी इयत्तातमक असतो. तसाच तो णिशालरूपही असतो. अशा ह्या इयत्तातमक न्यासाचे णिश्लेषि, 
िगीकरि ि माडंिी यासाठी ज्या एका णिणशि प्रणक्रयेचा उपयोग केला जातो, तयास संख्यानीय णिधी असे 
म्हितात. 

 
ह्या संख्यानीय णिधीची मूलतत्त्ि ेखालीलप्रमािे— 
 
(१) न्यास गोळा करिे ि तो एकणत्रत माडंिे. 
(२) न्यासाचे िगीकरि ि तयास संणिप्त रूप देिे. 
(३) तया न्यासाचे खालील तीन रूपात णदग्दशवन करिे. 

(अ) िृत्तान्त (Textular) रूपात. 
(ब) सारिीच्या रूपात. 
(क) णचत्राकृतीच्या रूपात. 

(४) न्यासाचे णिश्लेषि करिे. 
 
ह्या संख्यानीय णिधीच्या मयादा ि लििे पुढीलप्रमािे समजािीत 
 
(१) णिप ल असा हा इयत्तातमक न्यास फक्त संख्यानीय णिधीद्वाराच हाताळला जाऊ शकतो. 
 
(२) इयत्तातमक रूपात रूपातंणरत होऊ शकिाऱ्या समकंािरच फक्त ह्या संख्यानीय णिणधद्वारा 

प्रणक्रया होऊ शकतात. 
 
(३) संख्यानीय प्रणक्रया णनरपेि (Objective) असतात. तयापंासून प्राप्त होिारे पणरिाम मात्र 

तयातील णनिवचनाप्रमािे प्रातीणतक (Subjective) समजाि.े 
 
(४) संख्यानीय णिधी तथा प्रणक्रया;आर्थथक, शिैणिक, समाजशास्त्र तथा मानसशास्त्र, िगैरे सिव 

िेत्रातूंन सारख्याच लागू आहेत. 
 

संख्यानीय श्रेिी 
 
इयत्तातमक न्यासाचे णिश्लेषि करण्यापूिी तया सिव न्यासाची प्रथम नीट पद्धतशीरपिे माडंिी 

कराियास हिी. ही रचना णनरणनराळ्या तऱ्हेने कणरता येते. अशा तऱ्हेने केलेल्या ह्या रचनेस ‘बंटन’ अथिा 
‘श्रेिी’ असे म्हितात. न्यासाचे रचनेप्रमािे प्राप्त होिारी बंटने अथिा श्रेिी खालीलप्रमािे होत:— 

 
(य) समंकाच्या महते्तप्रमािे न्यासाची रचना केल्यास जी श्रेिी प्राप्त होते तया श्रेिीस ‘िारंिारता 

बंटन श्रेिी’ असे म्हितात. 
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(२) समंकाचंी रचना कालक्रमान सार केल्यास प्राप्त हािाऱ्या श्रेिीस काणलक-श्रेिी असे 
म्हितात. 

 
(ल) भौगोणलक स्थापनपरति ेसमंकाचंी रचना केल्यास प्राप्त होिाऱ्या श्रिेीस स्थलीय (Spatial) 

बंटन असे म्हितात. 
 
ह्याणशिाय समंकाची मात्रा अथिा तयाचे प्रकार ह्या अन रोधाने समकंाचंी माडंिी केल्यास णिणशि 

अशी खास णनरणनराळ्या प्रकारची बटंने प्राप्त होतात. 
 

िारंिारता बंटन 

 
प्राप्त इयत्तातमक न्यासाची तयातील समकंाच्या महते्तप्रमािे अथिा आकारमानाप्रमािे रचना 

केल्यास येिाऱ्या श्रेिीस ‘िारंिारता बंटन श्रेिी’ असे म्हितात. ही श्रिेी खाली णदलेल्या णनयमानं सार 
तयार कणरता ंयेते:— 

 
(१) इयत्तातमक न्यासातील णिस्तार णकती हे प्रथम शोधून काढाि.े न्यासातील उच्च ि कणनि 

अंकातील फरकास अथिा तफाितीस णिस्तार असे म्हितात. 
 
(२) ह्या णिस्तारात णकती सभंाग बसतील हे ठरिाि ेि मग तया अन षंगाने संभागान्तराल णनणित 

करािा. 
 
हा संभागान्तराल खालील सूत्रद्वारा साधारितया णनणित होऊ शकतो. 
 

  
श = 

णिस्तार  
  १ + ३¿३२२ छे. डा.  
 ज्यात; श = संभागान्तराल.  
  डा = एकूि पदसंख्या.  

 
(३) हे संभाग मग चढतया क्रमाने एकानंतर एक असे सारिीतील पणहल्या स्तंभात णलहाि.े 
 
(४) प्राप्त इयत्तातमक न्यासातील समंक ह्यापैकी कोितया संभागात पडतील हे ठरिाि.े तयाकणरता 

न्यासातील प्रतयेक समंकाकंणरता संभागासमोर एक रेघ ओढािी. (पहा सारिी १) 
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भतृी पणरपृच्छेद्वारा प्राप्त खालील अपक्व न्यास पहा : 
 

साप्ताणहक भतृी कामगार संख्या साप्ताणहक भतृी कामगार संख्या 
१ २ १ २ 

णशकलग–पेन्स  णशकलग–पेन्स  
१४ – 
१५ – 
१८ – 
१९ – 
२० – 
२०·६ 
२१ – 
२२ – 
२३ – 
२४ – 
२५ – 

२५·६ – 
२७ – 

१ 
१ 
४ 
२ 
७ 
१ 
४ 
४ 
२ 
८ 
७ 
१ 
१ 

२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 

३२·६ 
३५ 
३६ 
३८ 
४० 
४५ 
५० 
५५ 

१ 
१ 
१० 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
३ 
६ 
१ 
१ 

  एकूि ७२ 

 
सदर पणरपृच्छेतील इयत्तातमक तत्त्ि ेदोन : 
 
(१) मापाणंकत लिि : साप्ताणहक भतृी. 
(२) िारंिारता : कामगारसखं्या. 

 
िरील इयत्तातमक न्यासाचे नीट आकलन होण्याकणरता संणिप्त रूपात ह्याचंी रचना कराियास 

हिी. 
 
सदर न्यासाचा णिस्तार ५५−१४= ४१ णशकलग एिढा आहे. ५–णशकलगाचा संभागान्तराल ठेिल्यास 

एकूि ८ अथिा ९ संभाग पडतील. हा संभागान्तराल धरून संभाग पाडल्यास णदलेल्या इयत्तातमक 
न्यासाची ताळेबंदासणहत िारंिारता बटंन श्रेिी खालीलप्रमािे तयार होते:— 
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सारिी–१ 

कामगारासं णमळिाऱ्या भतृीप्रमािे प्राप्त िारंिारता बंटन. 

साप्ताणहक भतृी 
(१) 

संभागान्तगल 

ताळा 
कामगार–संख्या 

(२) 

िारंिारता 

णशकलग–पेन्स   

१२·५–१७·५  २ 

१७·५–२२·५  २२ 

२२·५–२७·५  १९ 

२७·५–३२·५  १४ 

३२·५–३७·५  ३ 

३७·५–४२·५  ४ 

४२·५–४७·५  ६ 

४७·५–५२·५  १ 

५२·५–५७·५  १ 

   एकूि ७२ 

म = ²⁷·⁸⁵ कश. मा.= ²⁵·⁶⁶ कश. भ ू= ²¹·⁸⁵ णश. 

त ₁ = ²¹·¹⁴ कश. त  ₃= ³¹·⁴³ कश. घा₃ = ²⁵·⁰ णश. 

णर = ⁷·⁰¹²⁵ कश. णध = ⁸·⁸⁵ णश. त . णि. = णश. 

  फा. = ³¹·⁷⁹ णश.  
 

िारंिारता बंटनाचे णचत्राकंि 

 
ठराणिक प्रमािात णिभाणजत केलेल्या दोन रेषा ‘म’ ह्या णबन्दूिर काटकोनात उभ्या केल्या तर 

णदलेला न्यास तयाचं्या अन षगंाने आपिास णचणत्रत करता येतो. अन प्रस्थ रेषेस ‘य–अि’ असे म्हितात. 
उदग्र रेषेस ‘र–अि’असे म्हितात. 

 
कोितयाणह णबन्दूच्या अहा णदल्यास तो णबन्दू अशा तऱ्हेने तयार केलेल्या ग्राफमध्यें दाखणिता येतो. 

(आकृणत १) य = २ ि र = ३ असे अि असिाऱ्या एका णबन्दूचे णचत्राकंि आकृणत १ मध्ये ‘ब’ ने दाखणिले 
आहे. 
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आकृणत १ :— य = २, र = ३ णबन्दूचे णचत्राकंि 

 
णदलेल्या न्यासाच्या एककात हे दोन्ही अि णदल्यास िरील िारंिारता बंटन णचत्ररूपानेही दशवणिता 

येईल. तयाकणरता— 
 

(१) स्ितंत्र चल हा अन प्रस्थ य – अिािर दाखिािा. परतन्त्र चल हा उदग्र र – अिािर 
दाखिािा. िारंिारता श्रेिीतील संभागान्तरालास स्ितंत्रचल समजाि े ि िारंिारतेस परतंत्र–चल 
समजाि.े 

 
(२) िारंिारता ही तया संभागान्तरालातील मध्य णबन्दूने र–अिािर स योग्य अशा अन्तराने दर्थशत 

होते. 
 
(३) अशा तऱ्हेने प्राकंिानंतर प्राप्त झालेले णबन्दू साधंल्यास िारंिारता बिुभुज णचत्र तयार होते. 

(आ. २) 
 

 
आकृणत २ :—एका फॅक्टरीतील कामगाराचं्या साप्ताणहक भतृीचे िारंिारता बह भ ज णचत्र. 
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(४) संभागान्तराल ही रंुदी ि तया संभागान्तरालातील िारंिारता ही उंची धरल्यास णमळिाऱ्या 
आयताच्या आकृतीम ळे ‘आयताकार िारंिारता बह भ ज णचत्र’ तयार होते. ह्यासच आयतणचत्र असे 
म्हितात. (आ. ३) 
 

 

आकृणत ३:–एका फॅक्टरीतील कामगाराचं्या साप्ताणिक भृतीचे आयत णचत्र. 
 

संचयी िारंिारता बंटन : 
 
िारंिारतेच्या संचयनाम ळे प्राप्त होिाऱ्या बटंनास सचंयी बटंन असे म्हितात. आय र्थिमा िगैरे 

सारख्या णठकािी अशा प्रकारच्या संचयी बंटनाची आिश्यकता अणतशय असते. सारिी १ मधील न्यास 
संचयी रीतीने खालीलप्रमािे णलणहता येईल. 

 
सारिी २ 

कामगाराचं्या साप्ताणहक–भतृीचें संचयी बंटन. 
साप्ताणहक भतृी कामगारसंख्या संचयी–िारंिारता 

(१) (२) (३) 

संभागान्तराल (णशकलग) िारंिारता आरोही अिरोही 
१२·५—१७·५ 
१७·५—२२·५ 
२२·५—२७·५ 
२७·५—३२·५ 
३२·५—३७·५ 
३७·५—४२·५ 
४२·५—४७·५ 
४७·५—५२·५ 
५२·५—५७·५ 

२ 
२२ 
१९ 
१४ 
३ 
४ 
६ 
१ 
१ 

२ 
२४ 
४३ 
५७ 
६० 
६४ 
७० 
७१ 
७२ 

७२ 
७० 
४८ 
२९ 
१५ 
१२ 
८ 
२ 
१ 

 ७२   
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सारिी २ िरून णदसून येईल की ही संचयी िारंिारता दोन तऱ्हेनें तयार होते. (१) आरोही संचय : 
ज्याम ळें  एका णिणशि भतृीखाली णकती कामगार होते हे ह्यािरून कळते. उदाहरिाथव आठिड्याला २२·५ 
णशकलगापेंिा कमी मज री णमळणििारे एकंदर २४ कामगार होते. िगैरे (२) अिरोिी संचय : ज्याम ळें  एका 
णिणशि मज रीपेिा जास्त मज री णमळणििारे णकती कामगार होते हे अिरोही-संचयनाम ळे कळते. 
उदाहरिाथव–आठिड्याला २२·५ णशकलगापेंिा अणधक मज री णमळणििारे एकूि ४८ कामगार होते. िगैरे— 
 

अशा प्रकारचे संचयी िारंिारता बंटन हे साध्या िारंिारता बंटनापेिा अणधक णनयणमत असते. 
साध्या िारंिारता बंटनातंील संभागान्तराल सारख्या अन्तराचे असतात. संचयी िारंिारता बंटनातील 
संभागान्तराल असम अन्तराचे असले तरी तयाम ळे काही अडचि उद्भित नाही. 
 

सचंयी िारंिारता बंटनाचे णचत्राकंि आकृती ४ ि ५ मध्ये णदले आहे. 
 

 
आकृणत ४ ि ५ : आरोिी–अिरोिी संचय 

 
णिश्लेषि 

 
अणधििान्ती प्राप्त होिारा न्यास अिाढव्य प्रमािात असल्याने तो हाताळाियाचा असल्यास तयाचे 

िगीकरि करून तयास सणंिप्त रूप द्याियास हि.े तयानंतरच अशा न्यासाचे णिश्लेषि शक्य आहे. याकणरता 
िारंिारता बटंनातील न्यासाची अगोदर नीट ज ळिी ि माडंिी व्हाियास हिी. तयानंतर तयािर अनेक 
प्रणक्रया करून तयाचे णिश्लेषि कराि.े णनव्िळ िगीकरि केल्यानेच णिश्लेषिाचे काम भागिार नाही. 
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िारंिारता बंटनाचे प्रकार 

 
साधारितः नेहमी अिलोकनातं असिारे बटंनाचे प्रकार खाली णदले आहेत परन्त  ह्याणशिाय (अ) 

बह ग िी–भणूयि–िारंिारता िक्र, (ब) अंक शाकार िक्र, (क) ऊध्िव बाहू िक्र िगैरे सारखेही काही णिणशि 
प्रकार आढळात येतात. 

 
(१) संणमत बंटन : प्रसामान्य िक्र (अथिा घंटाकार िक्र) हे संणमत बटंनाचे सिात उत्तम उदाहरि 

होय. (आ. ६) 
 

 
आ. ६ —एका फॅक्टरीतील कामगाराचं्या भृतीिरून तयार केलेले प्रसामान्य िक्र 

 
(२) असंणमत बंटने : बह तेक िारंिारता बटंने ही कोितया तरी एका बाजूस कललेली आढळून 

येतात. अशा बंटनास असणंमत बंटने असे म्हितात. कारि तयाचं्या दोन्ही बाजू सारख्या, म्हिजे संणमत 
नसतात. 

 
(अ) दणििायत णिषमता बंटन : अशा बंटनातील अतय च्च अहा बटंनाच्या चरमसीमेत असलेल्या 

आढळून येतात. तयाम ळे अशा प्रकारची सिव बटंने बह धा उजिीकडेच णिरूणपत झालेली आढळून येतात. 
(आ. ७) 
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आ. ७ —दुसऱ्या एका फॅक्टरीत णमळिाऱ्या भृतीप्रमािे णचत्राणंकत दणििायत णिषमता बंटन 

 
(ब) िामायत णिषमता बंटन : अशा बटंनातील चरम सीमेतील अहा लहान असतात. तयाम ळे सदर 

बंटन डािीकडे णिरूणपत होते. असले बंटनाचे प्रकार क्वणचत दृिणस पडतात. (आ. ८) 
 

 
(आ. ८)—एका फॅक्टरीतील भृतीिरून णचत्राणंकत िामायत णिषमता बंटन. 

 
िारंिारता बंटनाची लििे 

 
आर्थथक, सामाणजक ि प्राकृत िेत्रातील न्यासातूंन बह धा एका णबन्दूभोिती गोळा होण्याची िृत्ती 

आढळून येते. ह्या िृत्तीम ळेच अशा िारंिारता बंटनाचे णचत्राकंि केल्यास येिाऱ्या आकृतीत एक णशखर 
आढळून येते. आकृतीतील अशा तऱ्हेचे णशखर म्हिजे बटंनातील कें द्रीय-िृत्तीचे णनदशवक होय तया कें द्रीय 
िृत्तीचें मापनही होऊं शकते. खालील (आ. ९) आकृतीतील दोन्ही बटंने सारखीच आहेत. तयातंील कें द्रीय-
िृणत्तणनदशवक णबन्दू तेिढे िगेळे आहेत. 

 



 अनुक्रमणिका 

संकणलत न्यासातील अहाची एका णिणशि णबन्दूभोिती गोळा होिाच्या ह्या िृत्तीम ळेच, तया सबधं 
न्यासाचे ििवन केिळ एका णिणशि व्यक्क्तगत अहंम ळे साध्य होते. ह्या कें द्रीयिृणत्त-णनदशवक णबन्दूचे मापन ि 
स्थान णनणिती माध्याने होऊ शकते. 
 

 
आ. ९ :–दोन फॅक्टरींतील कामगाराचं्या भृतीिरून णचत्राणंकत िारंिारता बंटन िक्र. 

 
अपणकरि : आकृती १० मध्यें दशवणिलेल्या दोन्ही बटंनाचंी लििे सारखीच आहेत. अ-िक्रातं 

अंतभूवत असलेल्या पद–अहा मात्र ब–िक्रातील पद–अहापेिा णभन्न आहेत. तयातील णिचरिेही णभन्न 
आहेत. िक्रातील णिचरिाचं्या ह्या माते्रस अपणकरि असे म्हितात. श्रेिीतील णनरणनराळ्या पदाचं्या 
णिचरि माते्रचाही तयाम ळे बोध होतो. 
 

 
आ. १० :–दोन फॅक्टरीतील कामगाराचं्या भृतीिरून णचत्राणंकत िारंिारता िक्र. 

 
णिषमता : आकृती ११ मध्ये दोन िक्र दाखणिले आहेत. तयापकैी ‘अ’ हे िक्र संणमतीय आहे; तर ‘ब’ 

हे िक्र असंणमतीय आहे. अशा प्रकारच्या असंणमतीयतेस णिषमता असे म्हितात. 
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आ. ११ :– दोन फॅक्टरीतील कामगाराचं्या भृतीचे िारंिारता बंटन िक्र. 

 
परन्त  आकृती १२ मधील िक्राकंडे दृणििेप केल्यास असे णदसून येईल की एक िक्र द सऱ्यापेिा 

अणधक उंच आहे. अशा प्रकारच्या णशखर–उंचीस ककुद िक्रता असे म्हितात. 
 

 
आ. १२ :– दोन फॅक्टरींतील कामगाराचं्या भृतीिर आधाणरत िारंिारता बंटन िक्र. 
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प्रकरि २ 
िारंिारता बंटन णिश्लेषि 

 
केन्द्रीय–िृत्ती ि समान्तर मध्यक 

 
सिवसाधारि िृत्तीचे मापाकं : माध्य 

 
एकणत्रत केलेल्या णिप ल अशा न्यासाचे ििवन अथिा तयाचे सणंिप्त णनरूपि माध्य ह्या एकाच 

णिणशि अहेने होऊ शकते. न्यासातील चरम ि आतयंणतक अहाचे मापनही माध्याद्वारे शक्य आहे. कें द्रीय–
िृणत्त–णनदशवनाथवही माध्याचा उपयोग होतो. 
 

माध्याचे प्रकार : 
 
माध्याचे म ख्य प्रकार असे : 
(१) समान्तर मध्यक (म.) 
(२) मध्यका (मा.) 
(३) भणूयिक (भ.ू) 
(४) ग िोत्तर मध्यक (ि) 
(५) हरातमक मध्यक (ह) 

 
समान्तर मध्यक : 

 
गिनेस सोपे ि नेहमीच्या प्रचारातील असे हे माध्य असून अनेक माध्यापैकी तेच एक णिशषे 

उपयोगी असे माध्य आहे. 
 

समान्तर मध्यक गिना : (अिगीकृत न्यास) 
 

कोितयाही इयत्तातमक न्यासाचा समान्तर मध्यक हा तया न्यासातील िैयक्क्तक पदाचं्या एकूि 
बेरजेस तया न्यासातील एकूि पदसंख्येने भागल्यास येतो. 

 
समान्तर मध्यक गिनेचे सूत्र असे : 
 
म = योठ/डा ... (१) 

ज्यात म = समान्तर मध्यक; यो = योग. 
ठ = न्यासातील िैयक्क्तक पदे; डा = एकूि पदसंख्या. 
 
उदाहरिाथव, २, ५, ६ ि ७ चा समान्तर मध्यक— 
योठ = (२ + ५ + ६ + ७) = २०. डा = ४ 



 अनुक्रमणिका 

∴ योठ / डा = 
२० 

४ 
= ५ (म.) 

 
अमयाणदत पदसंख्या असल्यास तयाचे समान्तर मध्यक िरील सूत्र उपयोगात आिनू काढिे 

सहजासहजी शक्य नाही. ते अणतशय णजणकरीचे ि त्रासदायक होते. तयात णिभ्रमाचा अंशही अणधक असतो. 
कधीकधी तर न्यासातील ह्या अमयाद पदाचंी बेरीज करिे अशक्यप्राय होते. चाळीस ते पन्नास हजार 
पदाचंा अचूक असा समान्तर मध्यक काढिे, मशीनच्या साहाय्यानेस द्धा जिळजिळ अशक्यप्रायच होय. 
 

तयाकणरता सरळ पि कायविम णिधी म्हिजे प्राप्त न्यास िगविणिधीने िारंिारता बटंनात माडंािा ि 
तयानंतर खाली णदलेल्या कोितयाही एका पद्धतीने तयाचा समान्तर मध्यक काढािा. उदाहरिाथव सारिी ३ 
मधील न्यासाचा समान्तर मध्यक काढताना असे गृहीत धरण्यात येते की कोितयाही एका 
संभागान्तरालातील सिव अहा ह्या तया संभागान्तरालात समप्रमािात बटंीत असून तया सिव अहांचा मध्यक 
तया संभागान्तरालाच्या मध्य णबन्दूशीं ज ळतो. 
 

ह्यािरून जे उपप्रमेय णसद्ध होते ते असे : कोितयाही सभंागान्तरालातील एकूि पदसंख्येचा तया 
संभागान्तरालातील मध्य णबन्दूशी ग िाकार केला तर येिारी सखं्या ही तया सिव पदाचं्या एकूि बेरजेइतकी 
असते. 
 

सारिी–३ 

समान्तर मध्यक गिना. 
एका फॅक्टरीतील कामगारास णमळिाऱ्या साप्ताणहक भतृीिर आधाणरत न्यास 

साप्ताणहक भतृी मध्य-णबन्दू िारंिारता स्तंभ (२) × स्तंभ (३) 
 ठ च च × ठ 

(४) (१) (२) (३) 

१२·५—१७·५ 

१७·५—२२·५ 

२२·५—२७·५ 

२७·५—३२·५ 

३२·५—३७·५ 

३७·५—४२·५ 

४२·५—४७·५ 

४७·५—५२·५ 

५२·५—५७·५ 

१५ 

२० 

२५ 

३० 

३५ 

४० 

४५ 

५० 

५५ 

२ 

२२ 

१९ 

१४ 

३ 

४ 

६ 

१ 

१ 

३० 

४४० 

४७५ 

४२० 

१०५ 

१६० 

२७० 

५० 

५५ 

  ७२ २,००५ 

 
 

∴ म = 
२,००५ 

७२ 
= २७·८५ णशकलग 

 

 
ह्या णठकािी उपयोगात आिलेले सूत्र असे :— 
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म = यो (च×ठ)/डा (२) 

 
िरील गिनेप्रीतयथव उपयोगात आिलेल्या णिधीस ‘दीर्व-रीती’असे म्हितात. िारंिारता ि मध्य 

णबन्दू अहा ह्या िाजिी मोठ्या असल्या तर िरीलप्रकारे गिना करिे अणतशय क्क्लि ि त्रासदायक होते; 
म्हिून खालील णसद्धान्तािर आधाणरत ‘लरु्–रीती’चा उपयोग करािा. 
 

तो णसद्धान्त असा : “कोितयाही श्रिेीतील पद–अहांच्या माध्यापासूनचा णिचलनाचा एकूि बीजीय 
योग शून्य असतो.” उदाहरिाथव : 

 

१० णिद्यार्थ्यांना गणितात णमळालेले प्रणतशत ग ि— 

णिद्याथी क्रमाकं प्रणतशत ग ि माध्यापासूनचे णिचलन 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

९५ 

९२ 

९० 

८६ 

८६ 

८० 

७५ 

७२ 

६४ 

६० 

१५ 

१२ 

१० 

६ 

६ 

० 

−५ 

−८ 

−१६ 

−२० 

टके्क 

 एकूि ८०० प्रणतशत ०  

 

∴ म = 
८०० 

१० 
= ८० टके्क. 

 
खऱ्या समान्तर मध्यकेऐिजी द सराच एखादा माध्य णनिडला तर मग आलेल्या णिचलनाचंी बेरीज 

शून्य होिार नाही. िरील उदाहरिात ८० ऐिजी ९० प्रणतशत हा स द्धा स्िचे्छमलूणबन्दू मानता येईल. तयास 
मग कक्ल्पत माध्य असे म्हिाि.े ह्या कक्ल्पत माध्यास ‘म'’ ही संज्ञा लािािी. 
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१० णिद्यार्थ्यांना गणितात णमळालेले प्रणतशत ग ि 

णिद्याथी क्रमाकं प्रणतशत-ग ि 
कक्ल्पत-माध्यापासूनची णिचलने 

घ 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

९५ 

९२ 

९० 

८६ 

८६ 

८० 

७५ 

७२ 

६४ 

६० 

+ ५ 

+ २ 

० 

−४ 

−४ 

−१० 

−१५ 

−१८ 

−२६ 

−३० 

टके्क 

 ८०० टके्क −१०० टके्क 

 

∴ कक्ल्पत माध्यापासूनचे मध्यक णिचलन = 
१००  
१०  

 = −१० टके्क 

 
आलेली ही अहा मूळ कक्ल्पत माध्यात णमळणिल्यास येिारा समान्तर मध्यक ९० + (−१०) = ८० 

हा सत्य माध्य होय. 
 

िरील उदाहरिात आलेले कक्ल्पत माध्यापासूनचे मध्यक णिचलनास ‘ग’ म्हटल्यास सतय-माध्य 
(म) हे कक्ल्पत माध्य (म') अणधक मध्यक णिचलनाच्या (ग) बरोबर होय. 
 

सूत्र-रूपाने हे समीकरि असे णलणहता येईल. : 
 

 म = म' + ग  
 
सारिी ३ मधील न्यासाकणरता लघ -रीतीने समान्तर मध्यक गिना खालीलप्रमािे करािी. 
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सारिी–४ 

समान्तर मध्यक गिना (लरु्-रीती) 

एका फॅक्टरीतील कामगारास णमळिाऱ्या साप्ताणहक भतृीच्या : आधारे 

मध्य–भतृी 
 
ठ 

कक्ल्पतं माध्यापासूनचे 

अन्तर 

घ 

िारंिारता 
च 

स्तंभ × स्तंभ 

२        ३ 

चघ 

(१) (२) (३) (४) 

१५ 

२० 

२५ 

३० 

३५ 

४० 

४५ 

५० 

५५ 

−२ 

−१ 

० 

+ १ 

+ २ 

+ ३ 

+ ४ 

+ ५ 

+ ६ 

२ 

२२ 

१९ 

१४ 

३ 

४ 

६ 

१ 

१ 

−४ 

−२२ 

० 

+ १४ 

+   ६ 

+ १२ 

+ २४ 

+ ५ 

+  ६ 

एकूि ७२ + ४१ 

∴म'= २५ ग = 
४१ 

७२ 
आणि संभागान्तराल = ५ णश. 

∴ म = म'+ ग = २५ + 
४१ 

७२ 
× ५ 

 = २५ + २·८५ = २७·८५ णश.  

 
सूत्ररूपाने हे खालीलप्रमािे दशवणिता येईल : 
 

म = म'+ 
यो (च. घ) 
डा 

× श. (३) 

 
िरील कृतीचा थोडक्यात साराशं खालीलप्रमािे : 
 
(१) न्यासाची िारंिारता बटंनात रचना करािी. 
 
(२) शक्य असल्यास गिनेकणरता कक्ल्पत माध्य (म') बंटनाच्या मध्यभागी धरािा. 
 
(३) सारिीत ‘घ’ असा एक आिखी स्तंभ णनणित करािा. कक्ल्पत माध्य असिाऱ्या सभंागास शून्य 

समजून, तयाच्या खालच्या संभागाला–१ ि तयाच्या िरच्या सभंागाला + १ ह्याप्रमािे प्रतयेक संभागाचे 
मापन द्याि.े 
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(४) संभागाची िारंिारता (च) ि तयाचे कक्ल्पत माध्यापासूनचे णिचलन (घ) ह्याचंा ग िाकार 

करून तो (चघ) ह्या स्तंभात णलहािा. 
 
(५) ‘चघ’ – ह्या स्तंभातील सिव संख्याचंा बीजीय योग घ्या. 
 
(६) आलेल्या योगास एकूि िारंिारतेने (डा) भागाि.े आलेला भागाकार हा संभागान्तराल 

एककातील शोणधत ‘ग’ होय. 
 
(७) शोणधत ‘ग’ ि संभागान्तराल राशीचा ग िाकार केल्यास मूल ‘ग’ प्राप्त होतो. 
 
(८) मूळ ‘ग’ ि म' ची बेरीज केल्यास न्यासाचे समान्तर मध्यक येईल. 

 
समान्तर मध्यकाची लििे : 

 
(१) समान्तर मध्यक अहा ही बंटनातील प्रतयेक पदािरून णनणित करण्यात येते. हे माध्य 

संगणितीय असते. 
 
(२) बंटनातील चरम–अहेम ळे ते लगेच बदलते. 
 
(३) समान्तर मध्यकेपासूनच्या णिचलनाचंा योग नेहमी शनू्य असतो. 
 
(४) बंटनातील पदाचं्या समान्तर मध्यकेपासूनच्या णिचलनाचं्या िगाचा योग हा ह्या बंटनातील 

इतर कोितयाही णबन्दूपासून काढलेल्या णिचलनाचं्या िगाच्या योगापेिा लहान असतो. 
 
(५) समान्तर मध्यकेचा प्रमाप णिभ्रम हा मध्यकाच्या प्रमापणिभ्रमापेिा कमी असतो. 
 
(६) कोितयाही पणरक्स्थतीत समान्तर मध्यकेची अहा णनणित अशी असते. 

 
समान्तर मध्यकेचे फायदे : 
 

(१) समान्तर मध्यक हे नेहमीच्या प्रचारातीलच एक माध्य होय. 
 
(२) समान्तर मध्यक हे समजण्यास अणतशय सोपे असे माध्य आहे. 
 
(३) हे माध्य सिवत्र मान्यता पािलेले आहे. 
(४) समान्तर मध्यकेचा गिन–णिधी सापेितः सोपा आहे. 
 
(५) ह्या माध्याच्या गिनेत फक्त एकूि अहा ि पद संख्येचीच आिश्यकता असते. 
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(६) समान्तर मध्यक हे बीजीय पद्धतीने हाताळता येते. 
 
फक्त एकच मोठा दोष समान्तर मध्यकेत आढळतो. बंटनातील पदाचं्या अहा जर अणतशय चरम 

सीमेच्या असतील तर मध्यक अहा ही णिरूणपत होते. अशा पणरक्स्थतीत समान्तर मध्यक हे न्यासाचे आदशव 
माध्य म्हिून मानता येिार नाही. 
 

––––– 
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प्रकरि ३ 
िारंिारता बंटन–माध्य 

 
मध्यका : 
 

णदलेल्या न्यासातील पदाचंी तयाचं्या आकारमानान सार रचना केल्यास तयातंील मध्य पदाची जी 
अहा येईल तयास मध्यका असे म्हितात. न्यासात सम–पदे असल्यास दोन केन्द्रीय पदाचंा समान्तर 
मध्यक न्यासाचा मध्य णबन्दू मानािा. 

 
मध्यका हे क्स्थतीपरति ेप्राप्त होिारे माध्य होय. समान्तर–मध्यक हे संगणित माध्य आहे. 

 
गिना (अिर्गगत न्यास) 

 
अिर्थगत न्यासाची मध्यका खाली णदलेल्या णनयमान सार णनणित करािी. 
 
(१) न्यासातील पदे ही तयाचं्या महते्तप्रमािे माडंािी. (ह्यासच अनुणिन्यसन असे म्हितात.) 
 
(२) येिाऱ्या श्रिेीच्या मधल्या पद–अहेची नोंद करािी. ही मध्यका होय. न्यासात सम–पदे 

असतील तर श्रेिीचा मध्य–णबन्दू म्हिनू दोन अहा येतील अशा िळेेस तया दोन्ही अहांचा समान्तर मध्यक 
मध्यका म्हिनू ओळखािा. 

 
िर्गगत न्यास 

 
िर्थगत न्यासाची मध्यका आन्तर गिनेद्वारा संगणित केली जाते. न्यासातील एकूि पदास (डा) 

दोहोंनी भागाि;े ब डा / २ ह्या पदाची जी अहा येईल, ती तया िर्थगत न्यासाची मध्यका होय. ही अहा आन्तर 
गिनेद्वारा कशी काढािी ते खालील उदाहरिािरून स्पि होईल. 
 

सारिी ५ 

मध्यकाचे गिन 

एका फॅक्टरीतील कामगारासं णमळिाऱ्या साप्ताणहक भतृीच्या आधारे 

साप्ताणहक–भतृी कामगार–संख्या संचयी–िारंिारता 

(णशकलग) (िारंिारता)  

१२·५–१७·५ 

१७·५–२२·५ 

२२·५–२७·५ 

२७·५–३२·५ 

३२·५–३७·५ 

२ 

२२ 

१९ 

१४ 

३ 

२ 

२४ 

४३ 

५७ 

६० 
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३७·५–४२·५ 

४२·५–४७·५ 

४७·५–५२·५ 

५२·५–५७·५ 

४ 

६ 

१ 

१ 

६४ 

७० 

७१ 

७२ 

७२ 

 

(१) एकूि पदे = ७२ ∴ डा / २ = 
७२ 

२ 
= ३६· 

 
३६ हे पद णतसऱ्या संभागात येते. तयात एकूि १९ पदे आहेत. पणहल्या दोन संभागात एकूि पदे 

२४. तेव्हा णतसऱ्या संभागातील १२ पदे तयात णमळणिल्यास आपिास मध्यका अहा णमळेल. णतसऱ्या 
संभागाचे संभागान्तर ५ णशकलग आहे. एकूि १९ पदअहांची ककमत ५ णशकलग तर फक्त १२ पदअहांची 
ककमत १२×५/१९= ३·१५७९. 
 

णतसऱ्या संभागान्तरालाची स रुिात २२·५ णशकलगानंी होते. म्हिून ३६ व्या पदाची अहा २२·५ + 
३·१६ = २५·६६ णशकलग ही होय. 
 

(२) ज्याप्रमािे मध्यकाचे सगंिन िारंिारतेच्या िरच्या टोकाकडून होऊ शकते, तयाचप्रमािे तयाचे 
गिन िारंिारतेच्या खालच्या टोकापासूनणह शक्य आहे. 
 

िारंिारतेच्या खालच्या टोकापासून स रुिात केल्यास ३६ हे पद णतसऱ्या संभागातच येते. परन्त  
खालच्या ६ संभागातूंन एकूि २९ पदे आहेत. म्हिजे णतसऱ्या संभागातील फक्त ७ पदे तयात आिखी 
णमळणिल्यास आपि ३६ व्या पदािर पोहोचतो. 
 

िरीलप्रमािेच ह्या ७ पदाचंी एकूि अहा तै्रराणशकाने ७×५/१९ = १·८४ येते. खालच्या टोकापासून 
स रुिात केली म्हिून णतसऱ्या संभागाची अधर अहा = २७·५ णशकलग...तयातून १·८४ णशकलग िजा केल्यास 
२७·५०−१·८४=२५·६६ णशकलग ही ३६ व्या पदाची, म्हिजे मध्यका अहा येते (िरीलप्रमािेच). 
 

(३) सूत्ररूपानेही मध्यका–णनणिती शक्य आहे : 
 

मा = ट₁ + 
डा 

−द₁ 
(ट₂ −ट₁).... (४) २ 

द₂ −द₁ 
 
ज्यात :— 

 
मा = मध्यका. 
ट₂ ि ट₁ = मध्यका असलेल्या संभागाची िरची ि खालची सीमा. 
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द₂ ि द₁ = िरील सभंाग सीमेतील पदाचंी अन क्स्थती. 
िरील सूत्रात सारिी ५ मधील योग्य तया अहा ठेिनू, 
 

मा =  २२·५ + 
७२ 

२ 
−२४ 

× (२७·५ − २२·५) 

४३ − २४ 

= २५·६६ णशकलग. 
 

मध्यकाची लििे :— 
 
(१) मध्यका हे स्थानपरति ेयेिारे माध्य होय. 
 
(२) मध्यका—अहा ही एकूि पदसंख्येत बदल झाल्यासच बदलते. पदाचं्या चरम अहेतील 

महते्तम ळे मध्यकात बदल सभंित नाही. 
 
(३) मध्यकापासूनच्या णिचलनाचंा बीजीय योग हा न्यासातील कोितयाही इतर णबन्दूपासून 

घेतलेल्या णिचलनाचं्या बीजीय योगापेिा कमी असतो. 
 
(४) श्रेिीतील केन्द्रीय अहा जर जिळ जिळ ग ंफलेल्या असतील तर मध्यका–अहा ही स द्धा 

अणतशय िैणशष्ट्यपूिव अशी असू शकते. 
 
(५) न्यासातील कोितीही समसंभािी अहा ही मध्यका अहेपेिा कमी अथिा जास्त असिे शक्य 

आहे आणि म्हिनूच मध्यकास ‘संभािी–अहा’ असेही म्हितात. 
 

मध्यकाचे उपयोग :— 
 
(१) मध्यका गिना सोपी ि सरळ आहे. 
 
(२) असामान्य पदामं ळे मध्यका अहा ही णिरूणपत होत नाहीं. 
 
(३) कोितयाही श्रेिीचे मध्यका हे अणधक आदशवित असे माध्य होय; कारि श्रिेीतील चरम–

अहांचा मध्यका–णनणितीिर म ळीच पणरिाम होत नाही. 
 
(४) बंटनातील शिेटच्या अहा–सीमा अणनणित स्िरूपाच्या असल्यासही मध्यका–णनणिती शक्य 

आहे. 
 
मध्यकाचे तोटे :— 
 
(१) मध्यका हे समान्तर मध्यकेइतके प्रचारातले माध्य नाही. 
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(२) मध्यका संगणित करण्यापूिी न्यासातील पदाचंी तयाचं्या महते्तप्रमािे रचना कराियास हिी. 
 
(३) समान्तर–मध्यकेपेिा मध्यकाचे प्रमाप–णिभ्रम ि संभाणि–णिभ्रम हे : अणधक असतात. 
 
(४) मध्यका बीजीयरीतया हाताळिे शक्य नाही. 
 
चतुथवक, दशमक, शतमक 
 
मध्यकाम ळे बटंनाचे दोन समान भाग होतात. चत थवकाम ळे बंटन चार समान भागातं णिभाणजत 

होते, तर दशमकाम ळे तेच बटंन समान अशा दहा भागातं णिभक्त होते. शतमकाम ळे तयाचे शभंर समान भाग 
होतात. िरील माध्याम ळे बंटनाचे आिखी सूक्ष्म णिश्लेषि शक्य होते 
 

चत थवकामं ळे बंटनाचे चार समान भाग होतात; म्हिजे बंटनात एकूि तीन चत थवकच असतात. 
द सऱ्या चत थवकाम ळे बटंन दोन सारख्या भागात णिभागले जाते; म्हिजे मध्यका ि णद्वतीय चत थवक हे एकच 
होत. प्रथम अथिा अधरचत थवकाम ळे (त ₁) बंटन ¼ : ३/४ प्रमािात णिभागले जाते; तर णतसऱ्या अथिा 
उत्तर चत थवकाम ळे (त ₃) तेच बंटन ३।४ : १।४ ह्या प्रमािात णिभागले जाते. 
 

शतमकाम ळे बटंनाचे शभंर भाग होतात. प्रतयेक भागात फक्त एक–प्रणतशत पदे असतात. 
शतमकाम ळे बंटनाचे अणतसूक्ष्म णिभाजन होत असल्याम ळे हे माध्य साधारितः ज्यात म बलक पदे असतात 
अशा बटंनाच्या बाबतीतच िापरिे योग्य होय. तयाम ळे प्रतयिात बह धा काही णिणशि शतमकाचंाच उपयोग 
केला जातो. 
 

चत थवक, दशमक ि शतमक याचंी णनणिती मध्यका–णनणितीप्रमािे आन्तर–गिनेद्वाराच करतात. 
सारिी १ मधील न्यासाकणरता — 
 

(१) प्रथम चत थवक (त ₁) = 
७२ 

= १८ = १७·५ + 
१८−२ 

× ५ 
४ २२ 

  = २१·१४ णशकलग.  

(२) तृतीय चत थवक (त ₃) = 
३ डा 

= 
३×७२ 

= ५४  
४ ४ 

  
 = २७·५ + 

५४ − ४३ 
× ५  

  १४  

   = ३१·४३ णशकलग. 

(३) तृतीय दशमक (घा₃) = 
३ डा 

= 
३×७२ 

= २१·६  
१० १० 

  
= १७·५ + 

२१·६−२ 
×५  

  २२ 

  = २५·० णशकलग.  
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आन्तर–गिनेद्वारा मध्यका,त ₁ि त ₃ची णनणिती करता येते; तयाचप्रमािे णचत्राकंिाद्वारे स द्धा ह्या 
माध्याची णनणिती होऊ शकते. (आ. १३) 

 
भूणयष्ठक (भू) .... 
 
िारंिारता बटंनाची य–अिािरील ती अहा जेथे बंटनातील सिात जास्त िारंिारता असतात तयास 

भणूयिक असे म्हितात. ज्या संभागात हे भणूयिक असते तयास भणूयि–िगव म्हितात. ह्या दृिीने पाणहल्यास 
कोितयाही बंटनाचा सिवसामान्य िगव हा या बटंनाचा भणूयि िगवच होय. कारि तयाच िगात सिात अणधक 
िारंिारता केक्न्द्रत होतात. 
 

 
आकृती १३ : कामगाराचं्या साप्ताणिक भृतीचे संचयी–िारंिारता–बंटन....त्यातील मध्यका ि अधर 

आणि उत्तर चतुथंकासि. 
 

भूणयष्ठक गिना 
 
बंटनात ग्रणथत न होऊ शकिाऱ्या न्यासाची भणूयिक–णनणिती सहज–साध्य नाही. भणूयिक-

णनणिती मध्यकाप्रमािे आन्तरगिन : णिधीनेच करतात. तयाकणरता िापराियाचे सूत्र खालीलप्रमािे होय. 
 

भ=ूट₁ + 
च₁ −च₀ 

(ट₂−ट₁)... (५) 
२ च₁ −च₀ −च₂ 

 
ज्यात, 
 
भ ू= भणूयिक. 
 
ट₁, ट₂ = भणूयि–िगाची खालची ि िरची सीमा. 
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च₀,च₁,च₂ =भणूयि िगाच्या खालचा िगव, भणूयि–िगव, ि भणूयििगाच्या िरच्या िगांतील 
िारंिारता. 

 
सारिी १ मधील न्यासाकणरता िरील सूत्राधारे येिारे भणूयिक २१·८५ णशकलग येते: 
 

भ ू= १७·५ + 
२२ − २ 

(२२·५ − १७·५) 
४४ − २ − १९ 

= २१·८५ णशकलग.  
 

िारंिारता बटंन साधारि असंणमतीय असेल तर तयातील भणूयिकाची णनणिती खालील 
संबंधािरून णनणित करतात. 

 
भ ू= म − ३ (म − मा) (६) 

 
“संणमत बंटनात समान्तर–मध्यक ि भणूयिक हे मध्यकाच्या परस्पर-णिरुद्ध णदशसे असतात. 

तसेच समान्तर-मध्यकेचे मध्यकापासूनचे अन्तर, समान्तर-मध्यक ि भणूयिकातील अन्तराच्या ⅓ असते.” 
 

ह्या णसद्धान्ताचे अिलोकन, आणि िामायत ि दणििायत णिषमता बटंनातील समान्तर-मध्यक, 
मध्यका ि भणूयिकाचे स्थान आकृणत १४ ि १५ िरून लक्ष्यात येईल. 

 

 
आकृती १४ :—उपकाल्पणनक िामायत–णिषमता–बंटनातील भूणयष्ठक (भू), मध्यका (मा), ि समान्तर–

मध्यकेची (म) अनुस्स्थती. 
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आकृती १५ :—उपकाल्पणनक दणििायत णिषमता बंटनात म, मा ि भूचे स्थान. 

 
िरील णिधीणशिाय खालील प्रकारानेही भणूयिक–णनणिती होऊ शकते. 
 
(अ) िगवि–णिधीने. 
(ब) िारंिारता बटंनाच्या सरलनाने. 
(क) चणलष्ट्ि  माध्य द्वारा. 
(ड) गणितीय िक्र द्वारा. 

 
भूणयष्ठकाची लििे : 

 
(१) भणूयिक–अहा ही बटंनाची णिणशि अशी सिवसाधारि केन्द्रीय अहा होय. 
(२) भणूयिक–अहा णनणितीिर बंटनातील चरमपदाचंा कसलाही पणरिाम होत नाही. 
(३) भणूयिक हे क्स्थती-णनदशवक माध्य आहे. 

 
भूणयष्ठकाचे उपयोग : 
 
(१) भणूयिक हे बटंनाचे नम नेदार (Typical) ििवनातमक माध्य होय. 
(२) मोजक्याच पदसंख्या असल्यास, भणूयिक हे अिलोकनाने स द्धा णनणित कणरता येते. 
(३) बंटनातील अहा मोजक्याच असल्या तर भणूयिक-णनणिती कणरता अन णिन्यसनाची 

आिश्यकता नाही. 
 

भूणयष्ठकाचे तोटे : 
 

(१) मोजका न्यास असल्यासच भणूयिक-णनणिती सहजतेने होऊ शकते. 
(२) बंटनात अतयणधक अहा नसतील तर भणूयिकाची साथवकताही अन ल्लखेनीयच असते. 
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(३) बंटनाची पदसंख्या कमी असल्यास तयातून भणूयिक–णनणिती शक्य नाही, कारि अहांच्या 
प नरािृत्तीची शक्यता अशा बटंनात नसते. 
 

गुिोत्तर–मध्यक : 
 

कोितयाही ‘ड’–संख्याचं्या ग िाकाराच्या ‘ड’–िगवमूळास तया संख्येचा ग िोत्तर–मध्यक असे 
म्हितात. सूत्ररूपाने ह्याची माडंिी अशी : 
 

ि = 
 

(७) 

२, ४ ि ८ चा ग िोत्तर–मध्यक असा :  

ि =  
 

छेदाचा उपयोग केल्यास ग िोत्तर–मध्यक गिना स गम होते. 
 

छे. ि = 
छे·क₁ + छे·क₂ + ... +छे·कड 

(८) 
डा 

 
गुिोत्तर–मध्यकाची लििे : 

 
(१) ग िोत्तर मध्यक ही संगणित अहा असून बटंनातील अहाच्या महते्तिर ती अिलंबनू असते. 
(२) ग िोत्तर–मध्यक हे समान्तर–मध्यकेप्रमािे बंटनातील चरम पद–अहांम ळे णिशषे णिरूणपत 

होत नाही. 
(३) कोितयाही श्रिेीचे ग िोत्तर–मध्यक हे तया श्रिेीच्या समान्तर–मध्यकेपेिा लहान असते. 
 
गुिोत्तर=मध्यकाचे उपयोग : 

 
ग िोत्तर–मध्यक हे समान्तर–मध्यकेपेिा अणधक चागंले ि नम नेदार असे माध्य होय. कारि, 

बंटनातील चरम अहांचा तयाच्यािर णिशषे पणरिाम होत नाही. 
 
(२) ग िोत्तर–मध्यक हे बीजीयरीतया हाताळता येते. 
 
(३) ग िोत्तर–मध्यक हे देशनाकं–गिनेत णिशषे उपयोगी आहे. 
 
गुिोत्तर–मध्यकाचे तोटे : 

 
(१) ग िोत्तर–मध्यक हे माध्य णिशषे प्रचारातले असे माध्य नाही. 
 
(२) ग िोत्तर–मध्यकाची गिनाही बव्हंशी जड ि क्क्लि असते. 



 अनुक्रमणिका 

(३) बंटनातील काही अहा ऋि असल्यास अथिा तयातील एखादे पद शनू्य असेल तर ग िोत्तर–
मध्यक णनणिती शक्य नसते. 

 
िरात्मक–मध्यक (ि) : 

 
कोितयाही श्रिेीचे हरातमक–मध्यक हे तया श्रेिीच्या ग िोत्तर–मध्यकाचा व्य तक्रम होय. तयाचे सूत्र 

असे : 
 
 १ 

= 
१ 

+ 
१ 

+ 
१ 

+ ... + 
१ 

(९) 
 ि क₁ क₂ क₃ कड 

  डा  
 

हरातमक मध्यकाचा उपयोग अहाचा माध्य काढण्याकणरता करतात. 
 

… 
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प्रकरि ४ 
िारंिारता बंटन–अपणकरि ि णिषमता 

 
अपणकरि 
 
िारंिारता बंटन णिश्लेषिात बंटनाचे माध्य अथिा केन्द्रीय–अहेची णनव्िळ माणहती घेऊनच फायदा 

नाही, तर तया बंटनातील पदाचंी केन्द्रीय अहेपासूनच्या णिचलनाची मात्राही समजाियास हिी. बंटनातील 
णिचलनाची ही मात्रा अतयणधक असेल तर केन्द्रीय अहंस तया न्यासाची णनदशवक अहा मानिें णिशषे योग्य 
होिार नाही. 

 
माध्यापासूनचे हे णिचलन मोजता याि े म्हिून योग्य असा इयत्तातमक–मापाकं–गिनणिधी 

उपयोगात आिाियास हिा. 
 
णिस्तार : 
 
न्यासातील अतय च्च ि अधर अहातील तफाितीस णिस्तार असे म्हितात. सिात सोपे असे हे एक 

अपणकरिमापाकं होय. कोितयाही श्रिेीणिषयी तयापासून प्राथणमक अशी कल्पना कणरता येते. खाली 
णदलेल्या ‘अ’ ि ‘ब’ श्रेिीचा णिस्तार ३० प्रणतशत आहे. तयातील अपणकरि मात्र सारखे नाहीत. 
 

१० णिद्यार्थ्यांचे परीिेतील गुि : 

णिद्याथी क्रमाकं परीिेतील प्रणतशत ग ि 

 अ–परीिा ब–परीिा 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

६०% 

६० 

६१ 

६३ 

६५ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

९० 

६०% 

६५ 

७० 

७२ 

७५ 

७८ 

८० 

८५ 

८८ 

९० 

 
णिस्ताराची लििे : 
 
(१) गोचर (णिस्तार) हे सोपे ि सहज समजिारे असे अपणकरि–मापाकं होय. 
(२) तयाची गिनाणह सहजसाध्य आहे. 
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(३) तयाची अहा ही फक्त दोनच पदािंर अिलंबून असते. न्यासातील अतय च्च ि अधर अहा. 
(४) ह्या दोन पदावं्यणतणरक्त न्यासातंील इतर पदाचंी माणहती असािीच असे नाही. 
 
(५) णनव्िळ ह्या दोन पदािंरच गोचर अिलंबून असल्यानें, एखादेिळेेस ही दोन पदे अगदीच णभन्न 

ि अप्रमािबद्ध असली तर णिस्तार अतयणधक णिरूणपत होते. 
 

मध्यक णिचलन : 
 
बंटनातील अतय च्च ि अधर अहेिरच णिस्तार हे बटंनाचे अपणकरि–मापक अिलंबनू असते. अथात् 

तयाम ळे बटंनातील इतर पद–अहांचा ह्या अपणकरि–मापकाशंी संबधं येत नाही. आणि म्हिूनच बंटनातील 
प्रतयेक पद–अहा णिचलनाचा ज्याशी संबधं आहे, अशा अपणकरि–मापकाचंी आिश्यकता अणधकच 
भासते. मध्यक–णिचलन हे अशा तऱ्हेचे अपणकरि–मापाकं होय. 
 

बंटनाच्या केन्द्रीय–अहेपासून (समान्तर–मध्यक अथिा मध्यका) बटंनातील प्रतयेक पदाच्या 
णिचलनाचा माध्य काढल्यास तयास मध्यक णिचलन असे म्हितात. 

 
सारिी १ मधील साप्ताणहक भतृीच्या न्यासाकणरता हे मध्यक–णिचलन खालीलप्रमािें काढाि.े 

 
सारिी ६ 

मध्यक णिचलनाचे गिन. 

एका फॅक्टरीतील कामगारासं णमळिाऱ्या साप्ताणहक–भतृीकणरता 
साप्ताणहक–भतृी 

 
 
१ 

केन्द्रीय भतृी–अहा 
(ठ) 

 
२ 

कामगाराचंी 
िारंिारता 

(च) 

३ 

‘म’ पासून 
णिचलन 

(घ) 

४ 

 
 

(चघ) 

५ 

१२·५–१७·५ 

१७·५–२२·५ 

२२·५–२७·५ 

२७·५–३२·५ 

३२·५–३७·५ 

३७·५–४२·५ 

४२·५–४७·५ 

४७·५–५२·५ 

५२·५–५७·५ 

१५ 

२० 

२५ 

३० 

३५ 

४० 

४५ 

५० 

५५ 

२ 

२२ 

१९ 

१४ 

३ 

४ 

६ 

१ 

१ 

१२·८५ 

७·८५ 

२·८५ 

२·१५ 

७·१५ 

१२·१५ 

१७·१५ 

२२·१५ 

२७·१५ 

२५·७० 

१७२·७० 

५४·१५ 

३०·१० 

२१·४५ 

४८·६० 

१०२·९० 

२२·१५ 

२७·१५ 

७२ ५०४·९० 

 

म = २७·८५ म. णि. (री) = 
५०४·९० 

=  ७·०१२५ णशकलग. 
७२ 
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िरील उदाहरिािंरून लक्ष्यात येईल की, मध्यक–णिचलन गिनेत बीजाय णचन्हाचंा णिचार 
करीत नाही. 

 
मध्यक–णिचलनाची लििे : 
 
(१) मध्यक–णिचलन अहा ही श्रेिीतील प्रतयेक पदाच्या अहेिर अिलंबून असते. 
 
(२) बंटनाचे मध्यक–णिचलन हे बटंनातील समान्तर मध्यक अथिा मध्यकापासूनही काढल्यास 

चालते. 
 
(३) मध्यकापासून घेतलेली सिवसाधारि णिचलने मात्र अक्ल्पि असतात. 
 
मध्यक–णिचलन गिनेत खालील सूत्राचा उपयोग करतात. 
 

णर = 
यो (चघ) 

(१०) 
डा 

 
णर = मध्यक णिचलन. 

 
 

यो (चघ) = 
बंटनातील िारंिारता (च) आणि बंटनातील प्रतयेक पद अहेचे समान्तर–मध्यक 
अथिा मध्यकापासूनचे णिचलन (घ) चा एकूि योग. 

डा = बंटनातील एकूि पदसंख्या. 
 
िरील णिधीचा थोडक्यात साराशं असा :— 
 
(१) संभागान्तरालातील मध्यणबन्दूचे बंटनाच्या समान्तर–मध्यक अथिा मध्यकापासूनचे णिचलन 

काढा. 
 
(२) ह्या णिचलनाचंा ि सबंंणधत िारंिारतेचा ग िाकार करा. 
 
(३) आलेल्या ग िाकाराच्या एकूि योगास बटंनाच्या एकूि पदसंख्येने भागा. 
 
येिारा पणरिाम तया बटंनाची ‘री’ = मध्यक णिचलन होय. 
 
ह्याणशिाय आिखी सरल ि सोपी रीती खालीलप्रमािे :– 
 
(अ) कोितेही एक कक्ल्पत–माध्य घ्या. हे कक्ल्पत–माध्य बंटनाचे समान्तर–मध्यक अथिा 

मध्यका ज्या सभंागान्तरालात पडते, तेच धरल्यास बरे! 
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(ब) ह्या कक्ल्पत–माध्यापासून प्रतयेक संभागान्तरालातील मध्य–णबन्दूचे णिचलन काढा; ि मग 
िरील प्रकारेच बंटनाचा म. णि. काढा. 

 
प्रमाप–णिचलन 
 
बीजीय णचन्हाचंा योग्य तो परामशव न घेता केलेली गिना ही शास्त्रश द्ध नव्हे! तयाकणरता ह्या 

णचन्हाचंा योग्य असा परामशव घेऊन पणरश द्ध अशी गिना फक्त प्रमाप–णिचलन गिनेतच केली जाते. 
प्रमाप–णिचलनाची गिना करताना न्यासातील प्रतयेक पदाचे समान्तर–मध्यकेपासूनचे जे णिचलन येते, 
तया णिचलनाच्या िगाचा योग घेऊन तया योगाच्या माध्याचे िगवमूळ काढतात. समान्तर–मध्यकेपासून 
घेतलेली ही णिचलने उपणरणनर्थदि पणरक्स्थतीत अक्ल्पि असतात. 

 
प्रमाप–णिचलनाचे सूत्र असे :— 
 

∴ प्र.च. (णध) =  (११) 

 
अिर्थगत न्यासाकणरता ही गिना खालीलप्रमािे करािी. 

 
सारिी–७ 

प्रमाप णिचलन गिना : अिर्थगत न्यास. 
एणप्रल १८, १९३४ रोजी जॉइटं स्टॉक बकेँच्या बॉण्डची ककमत. 

बँका प्रणतशत अधव सराफकट्ट्यािरील 
ककमत 

म=७०·५ 
पासून ‘घ’ 

घ² 

(१) (२) (३) (४) (५) 

अटलाटंा 
बणलंगटन 

णचकागो 
डलस 

डेनिर 

डेसमोनेस 

फोटव बेन 

फस्टव कॅरोणलना 
फस्टव टेक्सास 

कलकोल्न 

ल ईसक्व्हले 

न्यूयॉकव  

५% 

५% 

५% 

५% 

५% 

५% 

५% 

५% 

५% 

५% 

५% 

५% 

७१ 

६५ 

४१ 

८० 

७३ 

७८ 

७१ 

६९ 

७१ 

७९ 

७५ 

७३ 

०·५ 

−५·५ 

−२९·५ 

९·५ 

२·५ 

७·५ 

०·५ 

−१·५ 

०·५ 

८·५ 

४·५ 

२·५ 

०·२५ 

३०·२५ 

८७०·२५ 

९०·२५ 

६·२५ 

५६·२५ 

०·२५ 

२·२५ 

०·२५ 

७२·२५ 

२०·२५ 

६·२५ 

  एकूि ८४६ 

माध्य ७०·५ 

० 

− 

११५५·०० 

९६·२५ 

 
मूळ : बॉल स्रीटचे जनवल :  
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 णध = 
 

=  
 

   = ९·८१.  
 

श्रेिीतील पदसंख्या बरीच अणधक असेल तर बटंनात तयाची रचना करून मगच तया न्यासाचे प्रमाप 
णिचलन काढिे णहतािह असते. अशा िेळेस िरील सूत्र थोड्याफार फरकाने उपयोगात येते, ते असे : 

 
प्र. च. (णध)=  (१२) 

 
िर्थगत न्यासाकणरता पि दीघव रीतीप्रमािें णध–ची गिना खालीलप्रमािे करािी. 
 

सारिी–८ 

प्रमाप णिचलन गिना : िर्थगत न्यास. 

दीघव रीतीप्रमािे 

अमेणरकेतील ५०,००० लोकसंख्येिरील १५१ शहराकंणरता कर च कणििाऱ्यांची प्रणतशतता. 
कर च कणििारे 
प्रणतशत 

१ 

मध्यकबदू 
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 अनुक्रमणिका 

सारिी ८ मधील गिना ही अणतशय क्क्लि ि कंटाळिािी होते. ह्याकणरता नेहमीप्रमािे कक्ल्पत 
माध्याचा उपयोग करून प्रमाप–णिचलन काढिे केव्हाणह सोपे ि श्रेयस्कर होय. कक्ल्पत माध्यािरून 
प्रमाप–णिचलन काढताना िापराियाचे सूत्र असे— 

 

प्र. च. (णध). = श × 
 

(१३) 

 
ज्यात : णध = प्रमाप–णिचलन. 

श = संभागान्तराल. 
च = िारंिारता. 
घ = पदाचे णिचलन. 
डा = एकूि पदे. 

 
सारिी–९ 

प्रमाप णिचलन गिना : िर्थगत न्यास. 
लघ –रीती द्वारा : कक्ल्पत–माध्यािरून. 

एका फॅक्टरीतील कामगारासं णमळिाऱ्या साप्ताणहक–भतृीकणरता. 

(१) केक्न्द्रय भतृी (२) िारंिारता (३) क. मा. णिचलन (४) ५ 
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 अनुक्रमणिका 

प्रमाप–णिचलनाची लििे. 
 
(१) प्रमाप–णिचलनाची अहा ही न्यासातील प्रतयेक पद–अहेन सार बदलते. 
 
(२) प्रमाप–णिचलन काढताना मध्यक–णिचलनापेिाही अणधक भर न्यासातील चरमसीमेिर 

असतो; कारि, प्रमाप–णिचलनाच्या संगिनेत सिवच अहांचा िगव घ्यािा लागतो. 
 
(३) घंटाकार िक्रातील मध्यक–णिचलन हे प्रमाप –णिचलनाच्या ०·७९७९ पट असते. साधारि 

णिषम बंटनातून मात्र िरील संबंध थोड्याफार फरकाने आढळून येतो. 
 
(४ अ) प्रसामान्य बटंनातील य–अिािर समान्तर मध्यकेच्या दोन्ही बाजंूस जर एक प्रमाप–

णिचलन एिढे अन्तर घेतले तर तया सीमेत न्यासाच्या एकूि अहांच्या ६८·२६ प्रणतशत अहा असल्याचे 
आढळून येईल. 

 
(ब) — २ प्रमाप–णिचलन एिढे अन्तर घेतले तर ९५·४६ प्रणतशत अहा तया सीमेत आढळतील. 
 
(क) — आणि हेच अन्तर ३ ‘णध’ केल्यास तयात ९९·७३ प्रणतशत पद–अहा आढळतील. 
 
िरील प्रणतशतता फक्त प्रसामान्य बटंनाच्या बाबतीतच खरी असल्याचे आढळून येते. साधारि 

णिषम बंटने असल्यास ही प्रणतशतता तया अंकाच्या जिळपास कोठेतरी आढळून येते. नेहमीच्या 
कामाकणरता मग तयाचा उल्लखे खालीलप्रमािे करािा. 
 

“प्रसामान्य बटंनातून ± १ णध एिढ्या सीमेत ६८ प्रणतशत; ± २ णध अंतरातं ९५ प्रणतशत; ि ± ३ णध 
अन्तरात जिळजिळ सिवच (म्हिजे ९९·७) अहा सामाणिलेल्या असतात.” (आकृती १६) 
 

(५) घंटाकार अथिा साधारि णिषम िक्रातील समान्तर–मध्यकेच्या दोहो बाजंूकडील ३-णध 
अन्तरात सिवच (९९·७) अहा येतात; तयाअथीं प्रमाप णिचलनाची अहा ही तया न्यासातील णिस्ताराच्या ⅙ 
असाियास हिी. (साधारितः) 
 

चतुथवक णिचलन 
 

िारंिारता बटंनातील अपणकरिाचा अंश ज्या प्रमािात िाढतो तया प्रमािात बंटनाच्या 
चत थवकातील अंतरणह िाढत जाते ककिा चत थवकातील अतंर ज्या प्रमािात कमीजास्त होते तयाच प्रमािात 
िारंिारता बंटनातील अपणकरिही कमीजास्त होते. ह्याच कारिास्ति िारंिारता बंटनातील अपणकरि 
मापाकंाचे चत थवकातील हे अन्तर आधार म्हिनू मानले जाते. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृणत १६ – प्रसामान्य–बंटनातील समान्तर–मध्यकेपासून ± १ णध अन्तरात सामाििारे प्रणतशत िेत्र. 

 
िारंिारता बटंन सपूंिव सणंमतीय असेल तर मध्यकापासूनचे तयाच्या दोन चत थवकातील अन्तर 

सारखे असते. मध्यका तथा प्रथम ककिा तृतीय चत थवकातील हे अन्तर प्रथम ते तृतीय चत थवकालातील 
अन्तराच्या णनम्मे असते. ह्या अन्तरासच चत थवक णिचलन असे म्हितात. बंटनातील अपणकरि मापनास्ति 
तयाचा उपयोग होतो. 
 

त . णि. = 
त ₃−त ₁ 
२ 

(१४) 

 
 

त . णि.= चत थवक णिचलन. 
त ₃= तृतीय चत थवक. 
त ₁ = प्रथम चत थवक. 
 
सारिी १ मधील न्यासाकणरता त . णि. असा :— 
 

त . णि. = 
३१·४३−२१·१४  

२  
 = ५·१४५ णशकलग.  
 

बंटनातील चत थवक अंतराच्या मध्य–णबन्दूपासून दोहो बाजंूस १ त . णि. एिढे अन्तर धरले तर तया 
अन्तरात बटंनातील ५० प्रणतशत अहा येतात. ह्या मध्यणबन्दूस “सा” असे म्हितात. संणमत बंटनात “सा” 
ची अहा ि मध्यका–अहा एकच असते. 
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आतापयंत ििवन केलेले अपणकरि–मापाकं हे णनरपेि–मापाकं होत. तयापासून प्राप्त होिाऱ्या 
अहा ह्या तौलाणनकदृष्ट्या णिशषे उपयोगाच्या नाहीत. उदाहरिाथव, प ण्याच्या एकाच शाळेतील 
णिद्यार्थ्यांच्या ियाच्या ‘णध’ ची तयाच शाळेतील णिद्यार्थ्यांच्या ब णद्ध–अंकाच्या ‘णध’ शी त लना कणरता येिार 
नाही. कारि ह्या दोन्ही प्रमाप–णिचलनाचं्या मापनात उपयोगात आिलेले एकक अगदी णभन्न आहेत. 

 
तयाचप्रमािे ज्या माध्यापासून ही णिचरिे मोजण्यात येतात, तया माध्याच्या पणरमािाशीही ह्या 

अपणकरि मापाकंाची त लना कराियास हिी. ज्याची सिवसाधारि ककमत १० रु. आहे, पि ज्यातील 
णिचरि रु. ५ आहे, अशा शअेरचा णिस्तार ि अहा ही ज्या शअेरची सिवसाधारि ककमत १०० रु. आहे, पि 
ज्यातील णिचरि मात्र िरीलप्रमािेच फक्त रु. ५ आहे, तयाच्याबरोबर होिार नाही. 

 
अशी त लना शक्य व्हािी म्हिून प्रमाप–णिचलनाला तयाच्या समान्तर मध्यकेने भागनू तयाचे मग 

प्रणतशततेत रूपातंर कराि.े अशा तऱ्हेने प्राप्त होिाऱ्या मापाकंास ‘णिचरि–मापाकंं’ असे म्हितात. 
 
सारिी १ मधील न्यासाकणरता हे णिचरि–मापाकं ३१·७९ प्रणतशत येते. 
 

णि. पा. (फा) = 
णध 

म 
× १०० (१५) 

 

फा = 
८·८५ 

२७·८५ 
× १०० 

    = 
८·८५ 

२७·८५ 
= ३१·७९% 

 
णिषमता माप 
 
िारंिारता बटंनातील असणंमती मोजण्यासाठी णिषमता–मापाकंाचा उपयोग होतो. 
 
संणमत–बंटनात समान्तर–मध्यक, मध्यका ि भणूयिकाच्या अहा सारख्याच असतात. असणंमतीय 

बंटनात िरील अहा णनरणनराळ्या असतात. समान्तर–मध्यक हे बटंनाच्या चरम सीमेतील पद–अहाम ळें  
णिशषे णिरूणपत होते, ि म्हिून भणूयिकापासून ते अणधक दूर जाते. भणूयिक मात्र बंटनातील असामान्य 
अशा पद–अहाम ळे णिशषे णिरूणपत होत नाहीं. समान्तर–मध्यकेत ि भणूयिकात जेिढे जास्त अन्तर 
असेल, तया प्रमािात बटंनातील णिषमता अणधक असे समजाि.े 

 
समान्तर–मध्यकेतील ि भणूयिकातील हे अन्तर णिषमता–मापकासंाठी उपयोगात येते. हे अन्तर 

ज्या प्रमािात कमीजास्त असेल तयाच प्रमािात बंटनातील णिचरिही कमीजास्त असते. णिषमता मापाकं हे 
णिचरि मापाकंाप्रमािे त लनेसाठी िापरतात. अथात मग णनरणनराळ्या एककाचा प्रश्नही अशा िळेेस 
णिषमता मापाकंाच्या बाबतीत त लना करताना उद्भितो. याकणरता दोन माध्यातील ह्या अन्तरास प्रमाप–
णिचलनाने भागाि.े 
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(ष₁) णि. म. = 
म−भ ू

णध 
(१६) 

 
साधारि असंणमत बटंनातून समान्तर–मध्यक आणि भणूयिकातील अन्तर हे तयाच बंटनातील 

समान्तर–मध्यक आणि मध्यकातील अन्तराच्या णतप्पट असते. यासाठी िरील सूत्र खालीलप्रमािेही 
णलणहता येईल. 

 

(ष₁) णि. म. = 
३ (म−मा) 
णध 

(१७) 

 
संणमत बटंनात समान्तर–मध्यक, मध्यका आणि भणूयिकाच्या अहा समान असतात. अशा 

पणरक्स्थतीत णिषमता–माप शून्य असते. 
 

दणििायत–णिषमता–बंटनातून समान्तर–मध्यक अहा ही इतर अहापेिा अणधक असते. तयाम ळे 
(म−भ)ू ही अहाही अणधक अथिा धन असेल. अथात तयाम ळे णि. म. नेहमीच धन असिार. िामायत–
णिषमता–बंटनातून समान्तर–मध्यक अहा ही इतर माध्याचं्या अहापेिा कमी असते; तयाम ळे अशा बटंनाचे 
णि. म. हे नेहमीच ऋि असते. 
 

िारंिारता बंटनातील चत थवकाचं्या स्थानान सार स द्धा णिषमता मापाकंाची मोजिी शक्य आहे. 
संणमत बटंनातील प्रथम ि तृतीय चत थवक हे समान अंतरािर असतात. बटंन जसजसे णिषम होते तसतसे हे 
अन्तरही असमान होते. आतयंणतक असंणमत अशा बंटनातून तर चत थवक ि मध्यकातील ह्या अंतरात तीव्र 
अशी तफाित आढळून येते. ह्या तफाितीस अथिा अन्तरास त . णि. ने भागल्यास बटंनाचा णि. म. प्राप्त 
होतो. 

 

(ष₂) णि. म. = 
(त  ३ – मा) – (मा – त ₁) 

त . णि. 
(१८) 

 
 

संणमत बटंनात िरील णि. म. शून्य असतो. दणििायत–णिषमता–बंटनातून त ₃ ची िहा त ₂ (मा) 
पेिा अणधक असल्याने असल्या बंटनाचा णि. म. अणधक म्हिजे धन असतो. िामायत–णिषमता–बंटनात 
त ₂ ची अहा त ₃ पेिा अणधक असते; म्हिून अशा प्रकारच्या सिव बंटनाचा णि. म. नेहमी ऋि असतो. 
 

सारिी १ मधील न्यासाकणरता ष₁ि ष₂ चे मापन खालीलप्रमािे :— 
 

ष₁= 
२७·८५−२१·८५  

८·८५  
 ०·६८  
 
आणि— 
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ष₂= 
३१·४३ + २१·१४ −५१·३२  

३१·४३ −२१·१४  

   = 
१·२५ 

= ०·१२ 
१०·२९ 

 
ककुद–िक्रता— 
 
िारंिारता बंटनाचे तयाच्या णशखर–उंचीिर अिलंणबत असे आिखी एक मापाकं आहे. तयास 

कक द–िक्रता असे म्हितात. प्रसामान्य–बंटनापेिा सदर णशखर–उंची अणधक असेल तर तया बंटनास 
क ट–कक द्मी असे म्हितात. हाच अंश कमी असेल तर तया बंटनास णचणपट–कक द्मी असे म्हितात. 
प्रसामान्य बंटनाइतकाच णशखर–उंचीचा हा अंश असेल तर तयास मध्य–कक द्मी असे म्हितात. हे 
बंटनाचे िक्रता–मापन खालील सूत्राद्वारे काढता येते. 
 

क = आ −३ 
 

ज्यात 

 

आ = 
य·या⁴ 
डा 

+ 

 
 

(पहा : प्रकरि १५) 
 

_____ 
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प्रकरि ५ 
काणलक–श्रेिी–णिश्लेषि 

 
(प्रिृत्ती) 

 
इयत्तातमक न्यासाची तयाच्या कालक्रमान सार माडंिी केल्यास तयार होिाऱ्या श्रेिीस काणलक–

श्रेिी असे म्हितात. 
 

काणलक श्रेिी णिश्लेषिात तया श्रेिीतील एका णििणित कालखंडात होिारे जे अनेक बदल 
असतात तयाचें णििरि ि मापन म ख्यति ेअसते. हे बदल खालील प्रकारचे होत :— 
 

सुदीर्वकालीन प्रिृत्ती : इयत्तातमक न्यासातील दीघव कालातील आरोह अथिा अिरोह. हा दीघव 
कालखंड साधारितः दहा िषांपेिा कमी असू नये. 
 

२. आत्तवि णिचरि : न्यासातंगवत बारा मणहन्याचं्या कालखंडातून आढळून येिारी सिवसाधारि 
णनयणमत गती. ही गती िषागणिक असून ऋतूतील बदलाम ळे संभिते. 
 

३. चणक्रक उच्चािचन : सदर उच्चािचनाची गती ही भरभराटीपासून मंदी ते स धारिा ि प न्हा 
भरभराटीच्या कालखंडापयंतच्या चणक्रक रूपात मोजली जाते. ही गती तयातील अिसर, िळे ि तयाचा िगे 
ह्यािंर अिलंबून असते. 
 

४. समसंभािी णिचरि : महाय द्ध, संकटे, संप, सामाणजक कल्पना आदीसारख्या अणनयणमत 
ि ब्धतेम ळे उतपन्न होिाऱ्या णिचरिास समसंभािी णिचरि असे म्हितात. 
 

प्रिृणत्त–मापन 
 
काणलक–श्रेिीतील प्रिृत्तीच्या मापनाथव खालील चार णिधींचा उपयोग होतो. 
 
(अ) म क्तबाहू- 
(ब) अधव–माध्य. 
(क) चणलष्ट्ि –माध्य. 
(ड) अल्पतम िगवरीती. 

 
णिणध–दशवन : 
 
१. मुक्तबािू :—न्यासाच्या काढलेल्या णचत्राकंिात एक रेषा अशा रीतीने बसणिण्यात येते की, ती 

रेषा तया न्यासातील दीघव अशा कालखंडातील गणतणिधी स्पि करते. (आकृती १७) 
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आकृती १७ : १९१९ ते १९३२ दरम्यानचे य . एस्. ए. तील रोजची सिवसाधारि िीज–णनर्गमती. 

 (मुक्तबािू–रेषेद्वारा प्रिृणत्तदशवन.) 

 
ही रेषा काढताना स्िान भिािर अणधक णिसंबून राहाि ेलागते. प्रयतनाअंती सदर रेषा गणितीय 

रेषेइतपत ज ळते. तरी पि तयात िैयक्क्तक मताणधक्य जास्त असल्यानें ही संपूिवतया अणधक णिश्वासाहव 
म्हिून मानता येिार नाही. म क्तबाहू णिधी ही इतर णिधीच्या मानाने अणतशय सोपी असली ि सराि 
असिारा साकं्ख्यक बरेच िळेा गणितीय समीकाराऐिजी णतचा उपयोग करीत असला तरी तयाकणरता दीघव 
अशा अन भिाची आिश्यकता असते. तयाम ळे णतचा उपयोग निणशक्यासं योग्य नाहीं. 
 

२. अधव–माध्य : ह्या णिधीप्रमािे संपूिव न्यास दोन समान भागातं णिभणजत करािा. प्रतयेक 
भागाकणरता एक माध्य शोधून काढा. हा माध्य तया कालखंडाच्या मध्यभागी णचणत्रत अथिा प्राणंकत करून 
तया दोन्ही णबन्दूतून जािारी एक सरळ रेषा काढा. (आकृणत १८) 
 

 
आकृती १८ : १९१४ ते १९३१ दरम्यान संयुक्त संस्थानातील 

णसगारेटचा खप = (अधव–माध्य रेषेद्वारा प्रिृणत्तदशवन.) 
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आकृती १८ मध्ये ३८·२५ ि ९५·४५ हे दोन णबन्दू १९१४ ते १९२२ ि १९२३ ते १९३१ ह्या दोन 
कालखंडाच्या मध्यभागी म्हिजे १९१८ ि १९२७ िर प्राणंकत केले; ि मग तया दोन्ही णबदंूतून जािारी ‘अब’ 
ही सरळ रेषा पट्टीने काढली. 
 

ही रीती अतयतं सोपी असून तीत िैयक्क्तक मतप्रिालीचा अंशही नसतो. परंत  सदर रीतीत 
उपयोगात येिारे समान्तर–मध्यक हे माध्य न्यासातील चरम पद–अहाम ळे णिरूणपत होिारे असल्याने संप 
आदीसारख्या अनैसर्थगक कारिाने उद्भििाऱ्या समसंभािी णिचरिातील िरील रीतीने प्राप्त होिारी 
प्रिृणत्त–रेषा असतय भासण्याचा संभि आहे. तयाप्रमािे ही रीती फक्त सरलरेखीय प्रिृत्तीदशवनाथवच 
उपयोगात येऊ शकते. 
 

सारिी–१० 

प्रिृत्तीचे–संगिन (अधव–माध्य णिधी) 

१९१४–१९३१ ह्या कालखंडातील य.ू एस. ए. मध्ये झालेला णसगारेटचा खप 

िषव : खप (कोटीत) योग समान्तर–मध्यक 

१९१४ १६·८६   
१९१५ १७·९६   

१९१६ २५·२९   

१९१७ ३५·३३   

१९१८ ४६·६६ ३४४·२८÷९= ३८·२५ 

१९१९ ५३·१२   

१९२० ४४·६२   

१९२१ ५०·८७   
१९२२ ५३·५७   

    

१९२३ ६४·४५   

१९२४ ७०·०१   

१९२५ ७९·९६   

१९२६ ८९·४५   
१९२७ ९७·१८ ८५९·०८ ÷९ = ९५·४५ 

१९२८ १०५·९२   

१९२९ ११९·०४   

१९३० ११९·६२   
१९३१ ११३·४५   
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३. चणलष्िु–माध्य : न्यासातील प्रिृत्तीचे णििरि न्यासातील उच्चािचनानंा चणलष्ट्ि –माध्यद्वारा 
सरणलत केल्यास शक्य आहे. चणलष्ट्ि –माध्य हा सम अथिा णिषम पदाचंा असू शकतो. तीन पदाचंा 
चणलष्ट्ि  माध्य कसा काढािा हे खालील उदाहरिािरून स्पि होईल. 
 

पद–अहा ३–पदाचंा चणलष्ट्ि योग ३–पदाचंा चणलष्ट्ि –माध्य 

१ २ ३ 

३ 

५ 

७ 

 
१५ 

२२ 

 
५·०० 

७·३३ 

१० 

१२ 

१४ 

१५ 

१७ 

२९ 

३६ 

४१ 

४६ 

९·६७ 

१२·०० 

१३·६७ 

१५·३३ 

 
स्तंभ एकमध्ये पद–श्रेिी णदली आहे. स्तंभ २ मधून तीन-तीन पदाचंा योग णदला आहे. स्तंभ १ 

मधील पणहल्या तीन पदाचंा योग (३+५+७) = १५ होतो. हा योग श्रेिीतील द सऱ्या पदासमोर णलणहला. 
तयानंतर श्रिेीतील पणहले पद (३) हे गाळून, प ढील तीन पदाचंा योग (५+७+१०) = २२ हा तया तीन 
पदाचं्या केन्द्रीय भागासमोर, म्हिजे श्रेिीतील ७ ह्या अंकासमोर णलहा, नंतर ५– िगळून प ढील तीन 
अंकाचंा योग (७+१०+१२), तया तीन पदाचं्या केन्द्रस्थानी णलहा. ह्याप्रमािे श्रेिीतील राणहलेल्या 
अंकाकणरताही तीन-तीन पदाचें योग तयार करून िरील पद्धतीप्रमािें स्तंभ २ पूिव करा. 
 

स्तंभ २–मधील योगास णतहीने भागनू आलेला माध्य स्तंभ ३–मध्ये ज्याचा तो माध्य आहे तया 
योगासमोर णलहािा. अशा तऱ्हेने चणलष्ट्ि –माध्य–श्रेिी पूिव करािी. 
 

आर्थथक–काणलक श्रिेीत जी उच्चािचने संभितात ती बव्हंशी व्यापार–उदीमातील चणक्रक 
गतीम ळे असतात. ही चणक्रक उच्चािचने सिवथा अथिा आंणशकरीतया दूर करिे शक्य आहे. तयाकणरता 
चणलष्ट्ि  माध्याचा उपयोग करतात. हे चणलष्ट्ि माध्य न्यासान्तगवत असलेल्या चणक्रक उच्चािचनाइतपत 
लाबंीचे, अथिा तयाच्या भागाबरोबर असाि.े अशा तऱ्हेने न्यासातील चणक्रक उच्चािचनाचें सरलन होऊन 
न्यासातंगवत प्रिृत्तीचे मापन शक्य होते. 
 

सारिी ११ मधील न्यास उपयोगात आिनू चणलष्ट्ि –माध्यद्वारा तया न्यासातील प्रिृणत्त–अहा कशा 
काढायच्या हे णिषम–पदाकणरता सारिी ११ ि सम–पदाकंणरता सारिी १२ मध्ये दाखणिले आहे. सारिी 
११ मध्ये सात–पदाचंा चणलष्ट्ि –माध्य णदला असून सारिी १२ मध्ये सहा पदाचंा चणलष्ट्ि  माध्य णदला आहे. 
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सारिी–११ 

प्रिृणत्त–णदग्दशवनाथव संगिना. 
(चणलष्ट्ि –माध्य–णिणधद्वारा.) 

१९१४ ते १९३२ या कालखंडात अमेणरकेत झालेला णसगारेटचा खप 

िषव 
 

(१) 

खप 

कोटीत 

(२) 

चणलष्ट्ि –योग 

७–पदाचंा 
(३) 

चणलष्ट्ि –माध्य 

७–पदाचंा 
(४) 

१९१४ १६·८६   

१९१५ १७·९६   
१९१६ २५·२९   

१९१७ ३५·३३ २३९·८४ ३४·२६ 

१९१८ ४६·६६ २७३·८५ ३९·१२ 

१९१९ ५३·१२ ३०९·४६ ४४·२१ 

१९२० ४४·६२ ३४८·६२ ४९·८० 

१९२१ ५०·८७ ३८३·३० ५४·७६ 

१९२२ ५३·५७ ४१६·६० ५९·५१ 

    

१९२३ ६४·४५ ४५२·९३ ६४·७० 

१९२४ ७०·०१ ५०५·४९ ७२·२१ 

१९२५ ७९·९६ ५६०·५४ ८०·०८ 

१९२६ ८९·४५ ६२६·०१ ८९·४३ 

१९२७ ९७·१८ ६८१·१८ ९७·३१ 

१९२८ १०५·९२ ७२४·६२ १०३·५२ 

१९२९ ११९·०४ ७४८·२४ १०६·८९ 

१९३० ११९·६१   
१९३१ ११३·४५   

१९३२ १०३·५८   

(संय क्त संस्थानाचं्या िाणिज्य–णिभागािरून) 

 
िरील सारिीत ७ पदाचंा योग ि तयाचंाच चणलष्ट्ि –माध्य कसा द्यायचा हे पूिी ३–पदाचंा योग ि 

३–पदाचंा चणलष्ट्ि  माध्य कसा काढायचा ह्याचे जे ििवन णदले तयाबरह कूम असािा. 
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परन्त  समपदाचंा योग ि माध्य काढताना तो योग ि माध्य कोितया पदासंमोर केक्न्द्रत करािा हा 
प्रश्न पडतो. अशा िळेेस तो योग ि माध्य दोन पदाचं्या मध्येच केक्न्द्रत करिे योग्य ठरेल. उदाहरिाथव : 
सारिी १२ मध्ये पणहल्या ६ पदाचंा योग घेतल्यािर तो १९१६ ि १९१७ च्या मध्येच केक्न्द्रत कराियास हिा. 
अशा तऱ्हेने सपूंिव श्रेिीकणरता ६–पदाचंा योग घेऊन झाल्यािर तया योगाचा ६–पदाचंा चणलष्ट्ि -माध्य 
घ्यािा. ि मग प न्हा दोन-दोन पदाचंा योग घेऊन तयाचा माध्य केक्न्द्रत करािा. 
 

 
आकृती १९ : १९१४ ते १९३२ या कालखंडातील संयुक्त संस्थानातील णसगारेटचा खप : सिा िषीय 

चणलष्िु–माध्यद्वारा प्रिृणत्तदशवन. 
 

सारिी–१२ 

प्रबृणत्त–णदग्दशवनाथव–संगिना. 

(चणलष्ट्ि –माध्य–णिधी) 
सम–िषीय कालखंड 

१९१४ ते १९३२ ह्या कालखंडात अमेणरकेमध्ये झालेला णसगारेटचा खप 

िषव 
 
 

(१) 

खप 

कोटीत 

 
(२) 

६ िषीय 

चणलष्ट्ि -योग 

 
(३) 

६ िषीय 

चणलष्ट्ि -माध्य 

 
(४) 

२ िषीय 

चणलष्ट्ि –योग 

स्तंभ ४ चा 
(५) 

६ िषीय 

चणलष्ट्ि -माध्य 

(केक्न्द्रत) 

(६) 

१९१४ १६·८६     

१९१५ १७·९६     
१९१६ २५·२९ १९५·२२ ३२·५४   

१९१७ ३५·३३ २२२·९८ ३७·१६ ६९·७० ३४·८५ 

१९१८ ४६·६६ २५५·८९ ४२·६५ ७९·८१ ३९·९१ 
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१९१९ ५३·१२ २८४·१७ ४७·३६ ९०·०१ ४५·०५ 

१९२० ४४·६२ ३१३·२९ ५२·२२ ९९·५८ ४९·७९ 

१९२१ ५०·८७ ३३६·६४ ५६·११ १०८·३३ ५४·१७ 

१९२२ ५३·५७ ३६३·४८ ६०·५८ ११६·६९ ५८·३५ 

१९२३ ६४·४५ ४०८·३१ ६८·०५ १२८·६३ ६४·३२ 

१९२४ ७०·०१ ४५४·६२ ७५·७७ १४३·८२ ७१·९१ 

१९२५ ७९·९६ ५०६·९७ ८४·५० १६०·२७ ८०·११ 

१९२६ ८९·४५ ५६१·५६ ९३·५९ १७८·०९ ८९·०५ 

१९२७ ९७·१८ ६११·१७ १०१·८६ १९५·४५ ९७·७२ 

१९२८ १०५·९२ ६४४·६६ १०७·४४ २०९·३० १०४·६५ 

१९२९ ११९·०४ ६५८·८९ १०९·८० २१७·२४ १०८·६२ 

१९३० ११९·६२     
१९३१ ११३·४५     

१९३२ १०३·५८     
 
आकृती १९ मध्ये सारिी १२ तील ६–पदाचं्या चणलष्ट्ि –माध्यद्वारा प्राप्त प्रिृणत्त–रेखा णदग्दर्थशत 

केली आहे— 
 

––––– 
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प्रकरि ६ 
काणलक-श्रेिी-णिश्लषेि : प्रिृणत्त–दशवन 

 
अल्प–तम िगवरीती सरलरेखीय 

 
कोितयाही ग्राफमधील प्राणंकत रेषेचे सूत्र तया णचत्राकंिाच्या णनव्िळ पाहिीिरून तयार कणरता 

येते. 
 

आकृती २० मधील ‘ड’ –या रेषेचे सूत्र तया रेषेने दर्थशत ‘य’ ि ‘र’ च्या अहेिरून काढता येईल. 
‘ज’ ि ‘श’ ह्या रेषाचंी सूते्रही िरीलप्रमािेच प्राप्त होऊ शकतात. 

 

 
आकृती २० 

 
रेषा ‘ज’ : र = २ य. 
रेषा ‘श’ : र = ३ य. 
४ 

 
िरील समीकारात ‘य’–ची अहा एका एककाने िाढली तर ‘र’ ची अहा णकती एककाने िाढिािी हे 

‘य’ च्या मापाकंािरून स्पि होते. संदभाथव सदर मापाकंाकणरता ‘ख’ हे अिर िापरतात. तेव्हा िरील तऱ्हेने 
समीकार सिवसाधारि स्िरूपात खालीलप्रमािे णलणहिे शक्य आहे. 
 

र = ख·य 
 

‘ख’ ह्या ग िकाची–अहा ज्या प्रमािात िाढते, तयाच प्रमािात रेषेचा चढही िाढतो. तयाम ळे असे 
म्हिता येईल की ‘ख’ ह्या अहेने सदर समीकारात रेषेचा उतार दाखणिला जातो. रेषेची ही िृणत्त अधोम ख 
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(अिरोही अथिा खाली उतरिारी) असेल तर ‘ख’–ची अहा ऋि असते. म्हिजे ‘य’ मध्ये एक य णनट िाढ 
झाली तर तयाच प्रमािात ‘र’ खाली घसरतो. 
 

 
आकृती २१ 

 
आकृती २१ मधील ‘ट’–रेषेकणरता ‘य’ ि ‘र’ च्या अहा णनरणनराळ्या घेतल्यास खालीलप्रमािे पणरिाम 

संभितात. 
 
 य...  

 ०  

 १  
 २  

 ३  

 ४  
 

‘य –मध्ये एक–एककाची िृद्धी झाल्यास ‘र’ ची अहाही एकाच एककाने िृकद्धगत होते. तयाम ळे 
‘ख’ ची अहा एकच समजािी. ह्यािरून लक्ष्यात येईल की ‘र’–अहा ही सतत ‘य’–अहेपेिा एकाच–
एककाने अणधक आहे; ि तयाम ळे सदर रेषा प्रिृत्ती खालील समीकारद्वारा दर्थशत होते. 

 
र = १ + १य· 
 
तयाचप्रमािे, ‘ठ’–ह्या रेषेकणरता हा समीकार असा : 
र = १ + २य· 
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कारि ‘य’–च्या शून्य अहेबरोबर ‘र’ ची अहा एक एकक असूनही य–मध्ये जर एक–एककाची 
िाढ झाली तर ‘र’–मध्ये दोन एककाची िृद्धी होते. म्हिजेच य–अहा शून्य असताना ‘र’–अथिा उदग्र–
अिािर जेथे ही रेषा काट मारते णततकी ह्या निीन अचलाची अहा असते. ‘ट’ ि ‘ठ’ ह्या रेषेकणरता हा णबन्दू 
आकृती २१ मध्ये बािाने दाखणिला आहे. 
 

िरील समीकारातील एक–ह्या निीन अचलाकणरता ‘क’–हे आद्यािर िापरतात. मग िरील 
समीकार आद्यािरात खालीलप्रमािे दर्थशत होईल. 

 
र = क + ख·य (१९) 

 
अल्पतम िगवरीती : 
 
णदलेल्या न्यासात सरल रेखीय प्रिृत्तीची कल्पना गृहीत धरल्यास खालील समीकाराने न्यासातील 

ही प्रिृत्ती दर्थशत होऊ शकेल. 
 

र = क + ख. य. 
 

अथात ह्या समीकारातंील ‘क’ ि ‘ख’ च्या अहा मात्र णनणित कराियास हव्या. 
 

र = क + ख. य ह्या समीकाराने अनंत अशा सरल–रेषा दर्थशत होतात. तयाम ळे णदलेल्या 
न्यासाकणरता कोितया एका णिणशि सरल-रेषेचे अन्िायोजन उत्तम आहे हे णनणित करिे क्रमप्राप्त ठरते. 
अल्पतम िगवरीतीने हे सहज शक्य आहे. ह्या तत्त्िान सार अनेक रेषापंकैी ती रेषा उत्तम अन्िाय क्त मानण्यात 
येते की णजच्या णिचलनाचं्या िगाचा योग अल्पतम असतो. णिचलनाच्या िगाचा योग अल्पतम असू 
शकिारी रेषा ह्या अनेक रेषातं फक्त एकच असते. 

 
ह्या रेषेस अल्पतम–िगवरेषा असे म्हितात. 

 
णदलेल्या श्रेिीकणरता अशा तऱ्हेची ही अल्पतम िगवरेषा प्रसामान्य समीकाराच्या संचातून णनिडून 

काढिे शक्य आहे. हे प्रसामान्य–समीकार गणितीय णिणधद्वारा व्य तपाणदत होतात; परंत  नेहमीच्या 
कामकाजास्ति ते खालीलप्रमािे ग िन–फल णिणधद्वारा व्य तपाणदत करण्यात येतात. 
 

ही ग िन–फल–रीती अशी : “ र = क + ख. य ”–ह्या समीकारास ‘क’ ि ‘ख’ ह्या अज्ञात–
राशीच्या ग िकाने ग िाि.े ‘क’ ह्या अज्ञात–राशीचा ग िक एक आहे, ि ह्या ग िकाने सदर समीकारास 
ग िल्यास ग िन–फल र = क + ख. य असेच येते. 
 

न्यासातील सिव पद–अहांच्या णबन्दूकणरता सदर समीकार आकणलत केल्यास येिारे आकलन 
खालीलप्रमािे होय. 

 
(१) धी (र) = धी. क + ख. धी (य) 
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परंत  धी. क = डा. क (२०) 

म्हिून िरील समीकार (१) चे रूप असे :— 
 
(१) धी (र) = डा क + ख. धी (य). 

 
‘ख’ ह्या अज्ञात राशीचा ग िक ‘य’ आहे. सदर प्रसामान्य समीकारास ‘य’ ह्या ग िकाने ग िल्यास 

प्राप्त होिारा पणरिाम असा : 
 
य. र = क. य + ख. य² (२१) 

 
न्यासातील सिव पद–अहांच्या णबन्दूकणरता िरील समीकार आकणलत केल्यास प्राप्त होिारे 

आकलन येिेप्रमािे :— 
 

(२) धी (रय) = क. धी (य) + ख. धी (य²) (२२) 

 
िरील दोन समीकाराचं्या साहाय्याने दोन्ही अज्ञात अहा काढता येतील. प्रिृणत्त–रेषेचेही 

अन्िायोजन तयाम ळे सहज शक्य आहे. 
 

अल्पतम–िगवरीती प्रयोग : 
 
सारिी १३ मध्ये णदलेल्या न्यासाधारे हा अल्पतम–िगवरीतीचा प्रयोग णसद्ध करण्यात येत आहे. 

णदलेल्या न्यासात सरल–रेखीय प्रिृत्ती आहे असे गृहीत धरल्यास 
 

र = क + ख. य 

 
हा समीकार सोडिाियास हिा. तयाकणरता खालील दोन प्रसामान्य समीकाराचें साहाय्य हि.े 
 

(१) धी (र) = डा. क + ख. धी (य) (२३) 

(२) धी (यर) = क. धी (य) + ख. धी (य²) (२४) 

 
िरील समीकार सोडणिण्यासाठी खालील अहांचे संगिन आिश्यक आहे. धी (य), धी (र), धी 

(य·र), धी (य²), डा. 
 

अशा कृतयातूंन ‘काल’ हा नेहमी य–अिािर णचत्राणंकत होतो म्हिून तयास य–चल असे म्हितात. 
उतपादन नेहमी र–अिािर दशवणिले जाते; ि म्हिून तयास र–चल असे म्हितात. 
 

सारिी १३ तून णदलेला कालखंड १९१६–१९१७ िगैरे संगिनेच्या दृिीने क्क्लि असल्याने स्तंभ २ 
मधून णदल्याप्रमािे तयास प न्हा सिवसाधारि क्रमाकं द्याि.े असे करताना तया कालखंडाचे जे मूळ िषव असेल 
तयास शून्य हा क्रमाकं द्यािा. दोन्ही श्रेिींतील संिाणदति मग ह्या शून्याने णसद्ध होते. 
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िरील प्रसामान्य–समीकार सोडणिण्याकणरता आिश्यक अशा अहा सारिी १३ िरून प्राप्त होतात, 
तया अशा : 

 
डा = १५ 

धी (य) = १०५, धी (र) = २१८६·३ 
धी (यर) = १७३२८·४, धी (य²) = १०१५ 

 
ह्या अहा िरील प्रसामान्य–समीकारात सामाणिि केल्यास येिारे रूपक खालीलप्रमािे : 
 
(१) २१८६·३ = १५ क + १०५ ख. 
(२) १७३२८·४ = १०५ क + १०१५ ख. 

 
समयाणमक णिधीने हे समीकार सोडणिल्यास येिाऱ्या ‘क’ ि ‘ख’ च्या अहा अशा : 
 

क = ९५·१४ 

ख = ७·२३ 

 
सिवसाधारि समीकारात ह्या अहा प्रणिि केल्यास प्रिृणत्त–णदग्दशवक रेषा जी प्राप्त होते ती अशी : र 

= ९५·१४ + ७·२३ य. 
 

ह्या समीकाराचा अथव लािताना कालखंडाचे मूळ ि संगिनेत उपयोगात आिलेल्या एककाचा 
णनदेश अतयािश्यक होय. 
 

िरील समीकार अंणतम रीतया असा िाचािा. 
 
“१९१६ ते १९३० ह्या कालखंडातील यू. एस्. ए. मधील अल्य णमणनयमच्या िार्थषक उतपादनातील 

प्रिृत्ती र = ९५·१४ + ७·२३ य अशी आहे. 
 
ह्या कालखंडाचा मलूणबन्दू १९१६ हे िषव असून संगिना दशलि पौंडात आहे.” 
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सारिी–१३ 

प्रिृणत्त–णदग्दशवनाथव–संगिना. 
अल्पतम–िगवरीतीप्रमािे 

यू. एस. ए. तील १९१६ ते १९३० कालखंडातील अल्य णमणनयमचे िार्थषक उतपादन. 

िषव  उतपादन (दशलि पौंडात)   

 य र यर य² 

(१) (२) (३) (४) (५) 

१९१६ 

१९९७ 

१९१८ 

१९१९ 

१९२० 

१९२१ 

१९२२ 

१९२३ 

१९२४ 

१९२५ 

१९२६ 

१९२७ 

१९२८ 

१९२९ 

१९३० 

० 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

११०·२ 

१४३·३ 

१४३·३ 

१३४·५ 

१३८·० 

५५·० 

७४·० 

१२९·० 

१५०·० 

१४०·० 

१४५·० 

१६०·० 

२१०·० 

२२५·० 

२२९·० 

० 

१४३·३ 

२८६·६ 

४०३·५ 

५५२·० 

२७५·० 

४४४·० 

९०३·० 

१२००·० 

१२६०·० 

१४५०·० 

१७६०·० 

२५२०·० 

२९२५·० 

३२०६·० 

० 

१ 

४ 

९ 

१६ 

२५ 

३६ 

४९ 

६४ 

८१ 

१०० 

१२१ 

१४४ 

१६९ 

१९६ 

१०५ २१८६·३ १७३२८·४ १०१५ 

 
सारिी १३ तील न्यासाकणरता िरील प्रिृणत्त–रेषा प्राणंकत कराियाची असल्यास ‘र’ च्या क्रणमक 

अहा संगणित कराियास हव्या. १९१८ ह्या िषाकणरता सारिीतील य–ची अहा दोन आहे. ही अहा 
आलेल्या प्रिृणत्त–रेषेच्या समीकारात समाणिि केल्यास १९१८ कणरता येिारी र–अहा अशी : 

 
 र =   ९५·१४ +   ७·२३ (२)  
  =   ९५·१४ + १४·४६   
  = १०९·६०   

 
अशा तऱ्हेने इतर िषांकणरताही र–च्या अहा काढता येतील. कोितेही दोन णबन्दू साधंल्यास सरळ 

रेषा येते. म्हिून कोितयाही दोन िषांच्या र–अहा प्राणंकत करून तया साधंल्यास य.ू एस्. ए. तील १९१६ ते 
१९३० ह्या कालखंडातील अल्य णमणनयम उतपादनाची प्रिृणत्त–रेषा प्राप्त होईल. 
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आकृती २२ मध्ये १९१६ ते १९३० ह्या कालखंडातील संय क्त ससं्थानचे अल्य णमणनयमचे िार्थषक 
उतपादन आणि अल्पतमिगव रीतीप्रमािे प्राप्त सरल–रेखीय प्रिृणत्त–रेषा देण्यात आली आहे. 
 

 
आकृती २२ : १९१६ ते १९३८ कालखंडातंील अल्युणमणनयमचे िार्गषक उत्पादन :–अल्पतमिगव रीतीद्वारा 

प्राप्त प्रिृणत्त–रेषेसि. 
 

प्रिृणत्त–रेषा संगिनाथव लरु्–रीती : 
 
प्रिृणत्त–संगिनेत णिषम–िषांचा उपयोग केल्यास सारिी १३ मधील गिना अणधक स गम होऊ 

शकते. णदलेल्या कालखंडातील मधले िषव मध्यका मानून तयास शून्य ही य–अहा द्यािी. तयापूिीच्या िषांना 
ऋि ि तयानंतरच्या िषांना अणधक समजून िरीलप्रमािे गिना पूिव करािी. सारिी १३ मधील 
न्यासाकणरता लघ –रीतीने संगिना कशी पूिव कराियाची हे सारिी १४ मध्ये दाखणिले आहे. ह्या 
रीतीप्रमािे धी (य) ची योग–अहा शून्य असते. हे सारिी १४ स्तंभ २ िरून कळून येईल. अथात मग 
अल्पतमिगव रीतीतले दोन्ही प्रसामान्य–समीकाराचे रूप खालीलप्रमािे उरते. 

 
(१) धी (र) = डा·क (२५) 

(२) धी (रय) = ख·धी (य²) (२६) 
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सारिी–१४ 

प्रिृणत्त–णदग्दशवनाथव संगिना. 
अल्पतमिगव रीतीप्रमािे : णिषम–िषीय लघ –रीतीने. 

१९१६ ते १९३० दरम्यान य नायटेड–स्टेट समधून उतपाणदत अल्य णमणनयम. 

िषव य र यर य² 

(१) (२) (३) (४) (५) 

१९१६ 

१९१७ 

१९१८ 

१९१९ 

१९२० 

१९२१ 

१९२२ 

१९२३ 

१९२४ 

१९२५ 

−७ 

−६ 

−५ 

−४ 

−३ 

−२ 

−१ 

० 

+१ 

+२ 

११०·२ 

१४३·३ 

१४३·३ 

१३४·५ 

१३८·० 

५५·० 

७४·० 

१२९·० 

१५०·० 

१४०·० 

−७७१·४ 

−८५९·८ 

−७१६·५ 

−५३८·० 

−४१४·० 

−११०·० 

−७४·० 

० 

१५०·० 

२८०·० 

४९ 

३६ 

२५ 

१६ 

९ 

४ 

१ 

० 

१ 

४ 

१९२६ 

१९२७ 

१९२८ 

१९२९ 

१९३० 

+३ 

+४ 

+५ 

+६ 

+७ 

१४५·० 

१६०·० 

२१०·० 

२२५·० 

२२९·० 

४३५·० 

६४०·० 

१०५०·० 

१३५०·० 

१६०३·० 

९ 

१६ 

२५ 

३६ 

४९ 

 ० २१८६·३ २०२४·३ २८० 

 
आलेल्या अहा प्रसामान्य–समीकारातूंन समाणिि केल्यास,  

(१) २१८६·३ = १५ क 

(२) २०२४·३ = २८० ख 

हे रूप येते. म्हिजे क = १४५·७५  
ि ख =     ७·२३ अशा अहा येतात.  
 

प्रिृणत्त–णदग्दशवनाथव प्राप्त समीकार याम ळे असा : 
 
“१९१६ ते १९३० या कालखंडातील य नायटेड–स्टेट स मधील अल्य णमणनयमच्या िार्थषक 

उतपादनातील प्रिृत्ती र = १४५·५६ + ७·२३ य अशी आहे. ह्या कालखंडाचा मलू–णबन्दू १९२३ हे िषव असून 
संगिना दशलि पौंडातील होय.” 
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एकाच तऱ्हेच्या न्यासाकणरता िर णदलेल्या संगिना रीतीप्रमािे दोन णनरणनराळ्या प्रिृणत्त–रेषा 
प्राप्त होतात. अथात हे सिवच चूक आहे, असा प्रथम–दशवनी ग्रह होण्याचा संभि आहे. खरे पाणहले असता 
दोन्ही रेषा एकच आहेत. पणहल्या रीतीत १९१६ हा मलूणबन्दू आहे, तर द सऱ्या रीतीत १९२३ हा मूलणबन्दू 
आहे. पणहल्या रीतीच्या अन षंगाने १९२३ हे िषव ७ व्या क्रमाकंािर येते. तेव्हा य–कणरता ७ ही अहा पणहल्या 
प्रिृणत्त–रेषेत ऐिजी धरल्यास र = १४५·७५ येतात. 
 

र = ९५·१४ + ७·२३ × ७ 
   = १४५·७५ 

म्हिजेच दोन्ही प्रिृणत्त–रेषा संपूिवपिे संिादी होत. 
 

______ 
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प्रकरि ७ 
काणलक–श्रेिी–णिश्लेषि : अ–रेखीय प्रिृत्ती 

 
न्यासातील आरोही–िृत्तीचा अधव जेव्हा सारखा बदलत असतो, तेव्हा तया न्यासातील प्रिृत्ती 

सरल–रेषेने दर्थशत होत नाही. एकेन्द्र, अधीन्द्र िगरेैसारख्या अरेखीय िक्राने अशी प्रिृत्ती अणधक 
सय क्क्तकपिे णदद्गर्थशत होते. कोितयाही न्यासातील अशा प्रकारच्या अरेखीय प्रिृत्तीचे दशवन सिात सोपे 
ि स गम असे एकेन्द्र िक्रद्वारे होते. हे एकेन्द्र खालील सिवसाधारि सूत्राने दर्थशत होते— 
 

र = क + ख. य + ग. य² (२७) 

 
ह्या िक्राचे अन्िायोजनही मागच्या प्रकरिात ििवन केलेल्या रीतीने होते. फरक फक्त अज्ञात 

अचलाचं्या संख्येत आहे. िरील समीकारात तीन अज्ञात अचल आहेत. म्हिून तीन प्रसामान्य समीकाराचंी 
आिश्यकता आहे. 
 

िरील सामान्य समीकारासं, आधीच्या प्रकरिात ििवन केल्याप्रमािे दरिळेेस एकाच अज्ञात 
अचलाने ग िल्यास येिारे तीन प्रसामान्य समीकार असे:— 
 

(१) धी (र) = डा. क + ख. धी (य) + ग. धी (य²) (२८) 

(२) धी (यर)= क. धी (य) + ख. धी (य²) + ग. धी (य³) (२९) 

(३) धी (य². र) = क. धी (य²) + ख. धी (य³) + ग. धी (य⁴) (३०) 

 
हे समीकार सोडणिण्याकणरता खालील अहांची णदलेल्या न्यासािरून संगिना कराियास हिी. 

 
धी (य), धी (र), धी (य. र) धी (य²) 
धी (र²) धी (य². र) ि डा. आणि 
धी (य³), ि धी (य⁴). 

 
संगणित अशा ह्या अहा मग िरील तीन्ही समीकारात समाणिि करून समयाणमक रीतीने हे 

समीकार सोडणिल्यास क, ख ि ग ह्या अज्ञात–अचलाचं्या अहा प्राप्त होतात. 
 

व्यिहारात ही रीती कशी उपयोगात आिाियाची हे सारिी १५ िरून लिात येईल. 
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सारिी–१५. 

प्रिृणत–णदग्दशवनाथव संगिना. 
अल्पतम िगवरीती : णद्व–मात्रा–घात िक्र (एकेन्द्र) 

१९१५ ते १९३० दरम्यान अमेणरकेतून झालेली गसॅोलीनची णनयात. 

िषव 
 
 

(१) 

य 

 
 

(२) 

णनयात 

(दिलि 
र–कपपात) 

(३) 

यर 

 
 

(४) 

य² 

 
 

(५) 

य². र 

 
 

(६) 

य³ 

 
 

(७) 

य⁴ 
 
 

(८) 

१९१५ ० २·७ ० ० ० ० ० 

१९१६ १ ८·५ ८·५ १ ८·५ १ १ 

१९१७ २ ९·९ १९·८ ४ ३९·६ ८ १६ 

१९१८ ३ १३·३ ३३·९ ९ ११९·७ २७ ८१ 

१९१९ ४ ८·९ ३५·६ १६ १४२·४ ६४ २५६ 

१९२० ५ १५·३ ७६·५ २५ ३८२·५ १२५ ६२५ 

१९२१ ६ १२·७ ७६·२ ३६ ४५७·२ २१६ १२९५ 

१९२२ ७ १३·८ ९६·६ ४९ ६७६·२ ३४३ २४०१ 

१९२३ ८ २०·१ १६०·८ ६४ १२८६·४ ५१२ ४०९६ 

१९२४ ९ २८·३ २५४·७ ८१ २२९२·३ ७२९ ६५६१ 

१९२५ १० ३०·६ ३९६·० १०० ३०६०·० १००० १०००० 

१९२६ ११ ४२·५ ४६७·५ १२१ ५१४२·५ १३३१ १४६४१ 

१९२७ १२ ४४·३ ५३१·६ १४४ ६३७९·२ १७२८ २०७३६ 

१९२८ १३ ५२·९ ६८७·७ १६९ ८९४०·१ २१९७ २८५६१ 

१९२९ १४ ६२·१ ८६९·४ १९६ १२१७१·६ २७४४ ३८४१६ 

१९३० १५ ६५·६ ९८४·० २२५ १४७६०·० ३३७५ ५०६२५ 

 १२०, ४३१·५ ४६१४·८, १२४०, ५५८५८·२, १४४००, १७८३१२ 

(संय क्त संस्थानचा खािी णिभाग.) 

 
िरील सारिीद्वारा प्राप्त–अहा प्रथम, णद्वतीय ि तृतीय प्रसामान्य–समीकारात समाणिि केल्यास 

जो णनष्ट्कषव येतो तो असा— 
 

(१) ४३१·५ = १६ क + १२० ख + १२४० ग. 
(२) ४६१४·८ = १२० क + १२४० ख + १४४०० ग 

(३) ५५८५८·२ = १२४० क + १४४०० ख + १७८३१२ ग. 
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क, ख ि ग ह्या अज्ञात–अचलाचं्या अहा णमळणिण्यासाठी समयाणमक समीकार रीतीने (१) ि (२) 
नंतर (३) ि (१) हे समीकार सोडिनू ती सरतेशिेटी ह्या दं्वद्वाम ळे प्राप्त समीकार सोडणिल्यास ‘ग’ ची अहा 
प्राप्त होते.  

 
जसें— 

(२) 

 
(१) 

४६१४·८ 

३२३६·३० 

= 

= 

 क + १२४० ख + १४४०० ग 

 

(४) 
 क + ९०० ख +  ९३०० ग (७·५ ने ग िून) 

१३७८·५ = ३४० ख + ५१०० ग 

(३) 

 
(१) 

५५८६८·२ 

३३४४१·३ 

= 

= 

 क + १४४४० ख + १७८३१२ ग  
(५)  क + ९३०० ख +  ९६१०० ग (७७·५ ने ग िून) 

२२४१६·९ = ५१०० ख ख + ८२२१२ ग 

(५) २२४१६·९ =  ख + ८२२१२ ग 

  २०६७८·३ =  ख + ७६५०० ग (१५ ने ग िून) 

(४) १७३८·७ = ५७१२ ग 

   ∴ ग = ०·३०४४  
 

आलेली ही ‘ग’ ची अहा समीकार (४) मध्ये समाणिि केल्यास : 
 

१३७८·५ = ३४० ख + ५१०० × ०·३०४४ 

 = ३४० ख + १५५२·४४ 

∴ ख = −०·५११४ 

 
सरतेशिेटी, ख ि ग च्या अहा (१) समीकारात ठेिनू ‘क’ –ची अहा 
येईल :  ४६१४∙८ = १२० क + १२४० (−०∙५११४)  
+ १४४०० (०∙३०४४) 

८६५∙५७६ = १२० क. 
∴ क = ७∙२१३१. 

 
तयाम ळे अणंतम प्रिृणत्त–समीकार असा : 
 

“१९१५ ते १९३० कालखंडाकणरता अमेणरकेत होिाऱ्या गसॅोलीनची णनयात प्रिृत्ती...... 
 

र = ७·२१३१ − ०·५११४ य + ०·३०४४ य² अशी आहे. मळू िषव १९१५ ि संगिना दश–लि कपपात 
आहे.” 

 
िरील प्रिृणत्त–समीकारािरून १९१५ ते १९३० या कालखंडातील प्रतयेक िषाकणरता गसॅोलीन 

णनयातीची प्रिृणत्त–अहा णकती होती हे काढाि.े ि मग प्रिृणत्त अहा ि सतय–अहाचे संिाणदति तपासून पहाि.े 
उदाहरिाथव : १९२५ हे िषव तया कालखंडातील दहाि ेिषव होय. म्हिजे य = १० असे मानल्यास, १९२५ 
कणरता णनयातीची प्रिृणत्त-अहा येते ती अशी : 
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र = ७·२१३१ + (− ·५११४ × १०) + ·३०४४ × १०² 
   = ३२·५३९१ दशलि कपप. 

 
प्रतयिात ३०·६ दशलि कपप एिढेच गसॅोणलन १९२५ साली णनयात झाले ! 
 

सारिी–१६ 

१९१५ ते १९३० दरम्यान अमेणरकेतून णनयात होिारे गसॅोलीन 

(अिलोकन–अहा, प्रिृत्ती–अहा ि प्रिृत्तीचे–णिचलन.) 

िषव 
१ 

णनयात 

२ 

प्रिृणत्त–अहा 
३ 

णिचलन 

४ 

१९१५ 

१९१६ 

१९१७ 

१९१८ 

१९१९ 

१९२० 

१९२१ 

१९२२ 

१९२३ 

१९२४ 

१९२५ 

१९२६ 

१९२७ 

१९२८ 

१९२९ 

१९३० 

२·७ 

८·५ 

९·९ 

१३·३ 

८·९ 

१५·३ 

१२·७ 

१३·८ 

२०·१ 

२८·३ 

३०·६ 

४२·५ 

४४·३ 

५२·९ 

६२·१ 

६५·६ 

७·२१३१ 

७·००६१ 

७·४०७९ 

८·४१८५ 

१०·०३७९ 

१२·२६६१ 

१५·१०३१ 

१८·५४८९ 

२२·६०३५ 

२७·२६०९ 

३२·५३९१ 

३८·४२०१ 

४४·९०९९ 

५२·००८५ 

५९·७१५९ 

६८·०३२१ 

−४·५ 

+१·५ 

+२·५ 

+४·९ 

−१·१ 

+३·० 

−२·४ 

−४·७ 

−२·५ 

+१·० 

−१·९ 

+४·१ 

−०·६ 

+०·९ 

+२·४ 

−२·४ 

+०·२ 

 
म्हिजे : णिचलनाचंा योग शनू्य आहे... अथात् प्रिृणत्त–णदग्दशवक समीकार संपूिवपिे मूळ न्यासाशी 

संिादी समजािा. 
 

पूिीच्या प्रकरिातून ििवन केल्याप्रमािे िर उद धृत केलेली रीती ‘णिषम–िष’े हे माप िापरून 
एकेन्द्राकणरताही अणधक स गम करता येईल. असे केल्यास णध (य) ि णध (य³) ह्या अहा शून्य होतात. 
तयाम ळे िरील णतन्ही प्रसामान्य समीकाराचें खालीलप्रमािे रूपातंर होते. 

 
(१) धी (र) = डा. क + ग· धी (य²) (३१) 
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(२) धी (य. र) = ख. धी (य²) (३२) 

(३) धी (य². र) = क· धी (य²) + ग. धी (य⁴) (३३) 

 
सदर समीकारातून क ि ग च्या अहा (१) ि (३) िरून येतात; तर ख–ची अहा एकदमच (२) 

िरून प्राप्त होते. 
 

अरेखीय प्रिृत्तीकणरता णद्व–मात्रा–घात िक्रापेिाही अणधक उत्तम अन्िाय क्त िक्र दोन मात्रापेंिा 
अणधक मात्राचें एकेन्द्र असू शकते. परंत  अशा तऱ्हेने साधिारे अन्िायोजन एखादिळेेस प्रिृणत्त–दशवनापेिा 
चणक्रक अथिा आत्तवि उच्चािचन असण्याचाच संभि जास्त! अथात् णजतके अणधक मात्राचें िक्र असेल 
णततकेच अरेखीय प्रिृत्तीच्या बाबतीत अन्िायोजनही अणधक उत्तम असेल! नेहमीच्या कामकाजात मात्र 
अणधक मात्रा असलेल्या िक्राचंी उपय क्तता णिशषे नसते. 
 

दोनापेंिा अणधक मात्रा असिाऱ्या एकेन्द्राचे सिवसाधारि सूत्र असे :— 
 

र = क + ख. य + ग. य² + र्. य³ + ......... + ड. ड/य  (३४) 

 
र्ाताकं श्रेिी : 

 
णकतयेक िळेेस काही श्रेिी अशा असतात की तयानंा सरल–रेषा अथिा एकेन्द्राचे अन्िायोजन लाग ू

होत नाही. काही काही श्रिेी अशा असतात की तयातील प्रिृत्ती ग िोत्तर–श्रेढीने िाढतात. अशा प्रिृत्तींचे 
णदग्दशवनाथव ज्या िक्राचा उपयोग होतो तयाचे सूत्र असे : 

 
र = क. खय 

 
अशा तऱ्हेच्या िक्रातूंन य–च्या अहा साध्या गणितीय श्रढेी प्रमािात असतात. तर ‘र’ च्या अहा 

ग िोत्तर श्रेढी प्रमािात असतात. अधव–छेदा कागदािर तया प्राणंकत केल्या तर येिारी प्रिृणत्त–रेषा ही 
सरल–रेखीय असते; आणि िक्रास ‘अधव–छेदा िक्र’ असे म्हितात. 

 
‘य’ ि ‘र’ अहा दोन्ही ग िोत्तर–श्रेढी प्रमािात असतील, तर येिारे िक्र हे...... 
 

र = क. खख (३५) 

 
असे असते; ि छेदा–कागदािर ह्या न्यासाचे प्राकंि केल्यास येिारे िक्रही सरल–रेखीयच असते. 
 

नेहमीच्या संगिनेसाठी ि रोजच्या कामकाजात िरील प्रकारच्या िक्राचें अन्िायोजन बह धा छेदात 
रूपातंणरत केल्याने तिणरत होते. 
 

र = क. खय हे सूत्र छेदात रूपातंणरत केल्यास छे. र = छे.क + य. छेख असे होते. पूिी ििवन 
केल्याप्रमािे ह्यापासून प्रसामान्यसमीकार काढाि;े ि ‘क’ आणि ‘ख’ च्या अहा णमळिाव्या. 
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ह्याणशिाय द सरे अनेक णिणशि प्रकारचे असे िक्र प्रिृणत्त–णदग्दशवनाथव उपयोगात आहेत. परन्त  
तयाचं्या अन्िायोजन रीतीही णिणशि प्रकारच्या असल्याने तया सिांचा परामशव घेिे येथे शक्य नाही. अशा 
णिणशि िक्रापंकैी एक िक्र असे : 
 

 
(३६) 

 
ह्या सूत्राने दशवणिल्या जािाऱ्या िक्रास गोमपटवझ्  िक्र असे म्हितात. 
 

_____ 
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प्रकरि ८ 
काणलक–श्रेिी–णिश्लेषि 

 
आत्तवि ि चणक्रक णिश्लेषि 

 
काणलक श्रेिीस ऐणतहाणसक श्रेिी असेही म्हितात. अशा प्रकारच्या श्रिेीतील िार्थषक न्यास 

तपासून पाणहल्यास तयात णनयणमत अशी एक गती आढळून येते. ही गती तया श्रेिीतील न्यासातून लागोपाठ 
िषान िष ेथोड्याफार फरकाने तशीच चालू असते. ऐणतहाणसक श्रिेीतील ह्या गतीस आत्तविणिचरि असे 
म्हितात. 
 

अशा श्रिेीच्या िार्थषक न्यासातील प्रतयेक मणहना हा इतर मणहन्याचं्या मानाने एका णिणशि स्थानी 
असतो. आत्तविणिचरिाच्या णनणितीत िार्थषक न्यासातील प्रतयेक मणहन्याच्या ह्या णिणशि स्थानमाहातम्याची 
णनणिती हाच म ख्य प्रश्न असतो. 
 

आत्तवि–णिचरि मापाकंाच्या रीती 
 

काणलक–श्रेिीतील आत्तवि–णिचरि मापाकंाच्या नेहमीच्या प्रचारातील रीती अशा : 
 

(१) सरल–माध्य रीती. 
(२) सापेि–बंध रीती. 
(३) णनष्ट्पणत्त–ते–चणलष्ट्ि  माध्य रीती. 
(४) णनष्ट्पणत्त–ते–प्रिृणत्त रीती. 

 
सरल–माध्य रीती 

 
(१) न्यासातील सिव िषाच्या माणसक अहांचा योग घेऊन तयाचंा समान्तर–मध्यक काढा. 
 
(२) प्रिृत्तीकणरता समायोजन द्या. िरील (१ मधील) माणसक माध्य हा न्यासातील स दीघवकालीन 

प्रिृत्तीम ळे णिरूणपत झालेला असतो. आरोही प्रिृत्तीत णडसेंबरचा माध्य हा िास्तणिकापेिा अणधक असतो; 
कारि िार्थषक प्रिृणत्त-रेषेत णडसेंबरचे स्थान इतर मणहन्याचं्या मानाने शिेटचे असते. 
 

तयानंतर प्रिृत्तीकणरता माणसक-िधवन णनणित कराि.े तयाकणरता (१) प्रसामान्य माणसक-
अंकाकणरता अल्पतम िगवरेषेचे अन्िायोजन काढा. (२) तयाच्या ‘ख’ अहेस १२ ने भागा. आलेली अहा ही 
प्रतयेक मणहन्याचा माणसक-माध्य तयाच्या पूिीच्या मणहन्याच्या माणसक माध्यापेिा णकतीने णिरूणपत आहे हे 
सूणचत करते. 
 

उदाहरिाथव —फेब्र िारीचा माध्य जानेिारीच्या पातळीत आिण्याकणरता फेब्र िारीच्या माध्यातून 
सिवसाधारि माणसक िधवनाकं उिे कराियास हिा. माचवचा माध्य जानेिारीच्या पातळीत आिण्याकणरता 
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माचवच्या माध्यातून सिवसाधारि माणसक िधवनाच्या द प्पट अहा उिे करािी. एणप्रलकणरता णतप्पट अहा उिे 
करािी ....... िगैरे. अशा तऱ्हेने हे समायोजन पूिव कराि.े 

 
(३) आलेला शोणधत माध्य हा एकूि कालखंडाच्या माध्याचंा णकती प्रणतशत आहे हे काढाि.े 

आलेल्या ह्या अहांना आत्तविणिचरि–देशनाकं असे म्हितात. जानेिारीकणरता आलेली ९३ प्रणतशत अहा ही 
िार्थषक माध्यापेिा ७ प्रणतशत कमी आहे असे मानाि.े 
 

सापेि–बंध–रीती 
 

ह्या रीतीत सिवप्रथम प्रतयेक माणसक अहा ही तयाच्या पूिीच्या माणसक अहेच्या णकती प्रणतशत आहे हे 
ठरिाि.े अशा तऱ्हेने प्राप्त होिाऱ्या अंकानंा सापेि–बंध असे म्हितात. 
 

सारिी–१७ 

१९१९ ते १९३३ दरम्यानचे साप्ताणहक भरताडाचे अंक 
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सारिी १९ मध्ये णदलेले अंक हे णनरपेि अकं नसून प्रणतशततेत सापेिबधं म्हिून णदले आहेत. 
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अशा तऱ्हेने आलेल्या प्रतयेक मणहन्याच्या सापेि–बंध–अंकाचा माध्य काढािा. तयाम ळे कोितयाही 
मणहन्याचा तयाच्या पूिीच्या मणहन्याशी काय संबधं आहे हे कळते. उदाहरिाथव : सारिी १९ िरून कळून 
येईल की, जून मणहन्याची दशा ही मेच्या मानाने १०१·६ प्रणतशत आहे. 

 
सापेि-बंध रीतीत समान्तर-मध्यकेऐिजी मध्यगाचा सापेि–बंध म्हिून उपयोग प्रस्त त होय; 

कारि असाधारि अशा चरम माणसक अहाम ळे समान्तर-मध्यक हे बरेचसे णिरूणपत होते. 
 

मध्यगारूपी सापेि–बंध हे फक्त तया मणहन्याचा पूिीच्या मणहन्याशी काय संबधं आहे एिढेच 
दाखणितात. इतर मणहन्याशंी तयाचंा काय संबधं आहे ह्याचा तयािरून अंदाज घेता येत नाही. तयाकणरता 
प्राथणमक असे हे सापेि-बंध–अंक साखळी-सापेिात रूपातंणरत करिे श्रेयस्कर ठरते. जानेिारी ह्या 
पणहल्या मणहन्याची अहा अशा िळेेस स्िचे्छया १०० मानून इतर मणहन्याचें सापेि–बंध–अंक तया प्रमािात 
रूपातंणरत करून घ्याि.े थोडक्यात ही संगिना अशी : कोितयाही मणहन्याच्या सापेि–बंध–अंकास 
तयाच्या पूिीच्या मणहन्याच्या साखळी–सापेिाने ग िनू शभंराने भागाि.े ह्याप्रमािे बाराही मणहन्याचें 
साखळी–सापेि–समंक प्राप्त झाल्यािर सरतेशिेटी आिखी एका प ढील िषीच्या जानेिारीकणरता हा 
समंक काढािा. तयाम ळे िार्थषक चक्रातील तयाच मणहन्याची प ढची प्रगत–अहा काय असू शकेल हे कळते. 
 

अशा तऱ्हेने आलेल्या जानेिारीच्या साखळी-सापेिात नेहमीच अन्तर आढळून येते. हे अन्तर 
न्यासातील प्रिृणत्त–िधवनाम ळे उद भिते. 
 

सारिी २० मध्ये हे प्रिृणत्त–िधवन १८·९ इतके आहे. ह्या िधवनाकणरताही साखळी-सापेिाचे 
समायोजन व्हाियास हि,े सदर समायोजन १२ मणहन्याचं्या कालखंडािर पसरलेले असल्याने प्रतयेक 
मणहन्याच्या साखळी-सापेि अंकातून (स्तंभ २, सारिी २०) िरील अन्तराच्या १/१२ अहा अथिा तयाची पट 
एिढी िजा कराियास हिी, जानेिारीकणरता हा साखळी-सापेि-अंक १०० आहे. 

फेब्र िारीकणरता तो ( 
८७·५ − १८·९ ) = ८५·९ होईल. माचवकणरता हाच शोणधत – साखळी –सापेि 

१२ 

[ ८९·८ − १८·९ × २ । १२] = ८६·६ असा येईल .... एणप्रलकणरता 

असेल .... िगैरे ... ( ८७·३ −  
१८·९ × ३ 

१२ 
) =८३·६  

अशा तऱ्हेने ह्या सिव बाराही मणहन्याचं्या साखळी-सापेि अहा मग एकाच पातळीिर येतात. प्राप्त समकंास 
शोणधत–साखळी सापेि–अकं असे म्हितात. सारिी २०, स्तंभ ३ मध्ये १९१४ ते १९२९ ह्या कालखंडात 
संय क्त ससं्थानातील कोळसा उतपादनाकणरता आलेले हे शोणधत–अंक णदले आहेत. 
 

णनष्पत्ती–ते–चणलष्िुमाध्य रीती :— 
 
(१) न्यासातील आत्तवि णिचरिे प्रथमतः बारमाही चणलष्ट्ि  माध्याद्वारे सरणलत करािी. न्यासातील 

िास्तणिक अहा ि आलेली चणलष्ट्ि -माध्य अहा ह्यातील अन्तर हे न्यासातील आत्तविाम ळे संभिते. 
 
(२) न्यासातील प्रतयेक अहेची संिादी अशा तयाच्या चणलष्ट्ि –माध्य अहेशी असिारी णनष्ट्पत्ती 

णनणित करा. 
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(३) न्यासातील एकूि िषाच्या प्रतयेक मणहन्याकणरता ह्या णनष्ट्पत्तीचा माध्य घ्या. हा माध्य 
काढण्याकणरता समान्तर-मध्यक अथिा मध्यगा उपयोगात आिू शकता. 

 
(४) प्राप्त होिारा माध्य हा न्यासातील आत्तवि–णिचरिाचा देशनाकं होय. 

 
णनष्पत्ती–ते–प्रिृत्ती रीती :— 
 
ह्या रीतीने न्यासातील आतवि–णिचरिाचें मापन होते. तयाणशिाय न्यासातील चणक्रक ि समसंभािी 

णिचरिाचेंही मापन होते. 
 
(१) न्यासातील प्रतयेक मणहन्याची िास्तणिक–अहा ही प्रथमतः संिादी अशा प्रिृणत्त-अहेच्या 

प्रणतशततेत रूपातंणरत करून घ्यािी. तयाकणरता अल्पतम िगवरीतीचा उपयोग करािा. 
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९९·१ 

१०७·५ 

१०९·१ 

११८·९ 

१०९·३ 

११०·६ 

११८·९ 

१००·० 

८५·९ 

८६·६ 

८३·६ 

८९·० 

८८·९ 

८९·६ 

९६·४ 

९६·५ 

१०४·७ 

९३·५ 

९३·२ 

१००·० 

 
(२) आलेल्या णनष्ट्पणत्त (िास्तणिक/प्रिृणत्त) अहांचा एकूि कालखंडातील िषाकणरता माणसक-

माध्य काढा. असा माध्य घेतानंा न्यासातील आतयणंतक चरम–अहा बाद कराव्या, कारि तयाम ळे 
समान्तर–मध्यक णिरूणपत होते. 

 
(३) येिारा पणरिाम हा न्यासातील आत्तवि देशनाकं दर्थशत करतो (सारिी २१). 

 
(४) आत्तवि-देशनाकंाच्या ह्या माणसक अहा जर णनष्ट्पणत्त–अहांतून बाद केल्या तर श्रेिीतील 

आत्तवि–णिचरिे तयाम ळे णनरणसत होतील; ि मग फक्त चणक्रक ि समसंभािी णिचरिाचं्या संचयनाम ळे 
प्राप्त पणरिामच तेिढे णशल्लक राहतात. 
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 सारिी–२१ 

 आत्तवि ि चणक्रक उच्चािचनाचें मापन. 

 (णनष्ट्पत्ती–ते–प्रिृत्ती रीती) 
 १९१९ ते १९३३ दरम्यान णदलेले रस्ते–बाधंिीचा ठेका 

 (फक्त दोन िषांकणरता) 

(१) 

िषव ि मणहना 
(२) 

(का) णदलेला 
ठेका 

(३) 

(ना) 
प्रिृत्ती 

(४) 

का/ना 
(५) 

(१+धा) 
आत्तवि देशनाकं 

(६) 

(गा+दा) 
चणक्रक ि समसंभािी 

  (दशलि स्के.याडव)  
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 नोव्हेंबर १·३२ ५·८७ ०·२२ ०·५९ −०·३७ 

 णडसेंबर २·०१ ५·९० ०·३४ ०·६७ −०·३३ 

 (पोटवलँड णसमेंट असोणसएशन िरून) 

 
सारिी–२२ 

आत्तवि–देशनाकं=संगिना (णनष्ट्पत्ती–ते–प्रिृत्ती रीती) 

मणहना 
 

(१) 

माणसक योग 

१९१९–१९३३ 

(२) 

एकूि मास 

 
(३) 

माणसक माध्य 

 
(४) 

जानेिारी ७·६५ १५ ०·५१ 

फेब्र िारी ८·५४ १५ ०·५७ 

माचव १५·४० १५ १·०२ 

एणप्रल २३·०२ १४ १·६४ 

मे १८·११ १२ १·५० 

जून १९·२९ १४ १·३७ 

ज लै १७·७८ १५ १·१८ 

ऑगस्ट १७·३९ १५ १·१६ 

सप्टेंबर १४·८६ १५ ०·९९ 

ऑक्टोबर १२·०८ १५ ०·८० 

नोव्हेंबर ८·८७ १५ ०·५९ 

णडसेंबर १०·०४ १५ ०·६७ 

 
_____ 
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प्रकरि ९ 
सि–सबंंध 

 
ित वळाचा पणरघ हा तयाच्या णत्रज्येच्या 3  पट असतो. मन ष्ट्याच्या उंचीत ि तयाच्या िजनातंही 

असाच काहीसा संबंब असतो. पि हा संबधं ित वळाच्या पणरघाचा तयाच्या णत्रज्येशी जो संबंध असतो, तसा ि 
णततका णनयणमत ि क्स्थर नसतो. पणहल्या प्रकारचे संबधं हे गणित, पदाथवणिज्ञान, रसायन, यासारख्या 
भौणतकी शास्त्राचंा णिषय होत. संख्याशास्त्रात द सऱ्या प्रकारच्या संबधंाचा णिचार अंतभूवत असतो. 
उदाहरिाथव, मन ष्ट्यास णमळिारी मज री ि तयाच्या राहिीमानाचा खचव. णिद्यार्थ्यास परीिेत णमळालेले ग ि 
ि तयाच्या ठायी असलेली ब णद्धमत्ता िीज-िहाळीतून िाहिारा णिजेचा प्रिाह ि तयाम ळे घडिाऱ्या 
रासायणनक प्रणक्रयेत जमा होिारे द्रि, इतयाणद. 
 

साकं्ख्यकीत अशा सबंंधास सिसम्बन्ध असे म्हितात. दोन संबणंधत राशींतील अथिा श्रेिीतील ह्या 
सहसम्बन्धाची तपासिी ि मापन ज्या णिधीम ळे शक्य होते, तया णिधीस सिसम्बन्ध णिधी असे म्हितात. ह्या 
दोन राशी जेव्हा परस्परान रोधाने चणलत होतात तेव्हा तयास सिसम्बन्ध-राशी असे म्हितात. अशा िळेेस 
एका राशीत घडून येिाऱ्या बदलाचं्या अन रोधाने द सऱ्या राशीतही बदल संभितात. हे पणरितवन जर एकाच 
प्रिृत्तीचे असेल तर तयास प्रत्यि-सिसम्बन्ध असे म्हितात. सदर पणरितवन परस्पर–णिरुद्ध असेल तर 
तयास प्रतीप–सिसम्बन्ध असे म्हितात. 
 

सहसम्बन्धाची ही कल्पना णदलेल्या न्यासाच्या णचत्राकंिािरून आपिास चटकन होऊ शकते. 
दोन श्रिेींतील न्यासाच्या असल्या णचत्राकंिास णििेप-णचत्र असे म्हितात. अशा तऱ्हेचे एक णििेप–णचत्र 
आकृती २३ मध्ये णदले आहे. 
 

सिसम्बन्धाचे मापन 
 

दोन राशींतील संबधं सिसम्बन्ध मापाकंाने मोजला जातो. तयाकणरता तया राशींच्या संबधंातील 
प्रिृत्तीचे मापन सम्बन्धाणदक रेषेने कराियास हि.े तयानंतर तया सम्बन्धातील प्रिृत्तीचे ह्या रेषेपासूनचे 
णिचलन काय हेही कळिे फायदेशीर असते. सम्बन्धणदक्-रेषा, तयाचे प्रमाप-णिभ्रम तथा दोन चलातंील 
सिसम्बन्ध मापाकं ह्या सिांच्या मापनास्ति ज्या दोन णक्रया उपयोगात आहेत, तया अशा:– 

 
(१) अल्पतम िगव रीती. 
(२) ग िनफल-पणरघात रीती. 
 
दोन चलातंील सरल-रेखीय सहसम्बन्धाचाच णिचार ह्या प्रकरिात केला आहे. 
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आकृती २३ : २२, डी ७–कॅटरणपलर रॅक्टरचे कामाचे एकूि तास 

ि खचव िंालेल्या णडिेंलचे णििेप णचत्र, त्यातंील सम्बन्धणदक् रेषेसि. 
 

खालील न्यास पहा 
सारिी–२३ 

२२, डी ७–कॅटरणपलर–रॅक्टरचे िार्थषक कामाचे तास, ि तयाकणरता लागलेले णडझेल-तेल 
(गलॅनमध्ये)... 

एकूि कामाचे तास : ...... एकूि खचव झालेले णडझेल 
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[मूळ = एका रॅक्टर णिभागाचा अप्रकाणशत न्यास.] 

 
ह्या न्यासािर आधाणरत णििेप-णचत्र आकृती २३ मध्ये णदले आहे. प्राणंकत णबन्दूतून जािाऱ्या रेषेस 

सम्बन्धणदक्-रेषा असे नाि आहे. णह रेषा अल्पतमिगवरेषा असून णतचे मापन अल्पतमिगवरीतीने खाली 
णदल्याप्रमािे कराि.े 
 

सारिी–२४ 

सम्बन्धणदक्–रेषेचे आगिन 

२२, डी ७–कॅटरणपलर रॅक्टरचे िार्थषक कामाचे तास ि तयाकणरता खचव झालेले णडझेल. 

अन क्रम 

एकूि कामाचे 
तास 

य. 

खचवलेले 
णडझेल 

[गलॅनमध्ये] 
र. 
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िरील अहा अल्पतमिगव रीतीतील प्रसामान्य समीकारातं समाणिि केल्यास खालील समीकार 

येतात— 
 
६८,५९१ = २२ क + २४,७२३ य. 
९४,७७८,७२४ = २४,७२३ क + ३४,१८५,३५७ ख. 
समयाणमक रीतीने हे समीकार सोडणिल्यास 
 

क = ११·३१ 
ख = २·७६ 

 
ह्या अहा येतात. सारिी २३ मधील न्यासाकणरता येिारा आगणित समीकार असा :— 

 
र = ११·३१ + २·७६ य 
 
ह्या समीकाराने दशवणिली जािारी रेषा आकृती २३ मध्ये ‘अब’ने दाखणिली आहे. ह्या आकृतीिरून 

हेही णदसून येईल की, प्राणंकत णबन्दूपैकी काही रेषेिर अथिा रेषेजिळ आहेत. परन्त  काही सदर रेषेपासून 
बरेच दूर आहेत. ‘अब’ ह्या रेषेस सम्बन्धणदक् रेषा असे म्हितात. ह्या रेषेपासून : प्राणंकत णबन्दूचे जे अन्तर 
आहे, तयास णििेप असे म्हितात. सम्बन्धणदक्–रेषेभोितालच्या ह्या णििेपिाचं्या णिस्ताराचे मापाकंास 
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आगिकाचे प्रमाप–णिभ्रम असे म्हितात. पूिीच्या प्रकरिातून िर्थिलेल्या प्रमाप–णिचलनासारखेच ह्याचे 
रूप आहे. 

 
 प्रमाप–णिचलनाम ळे समान्तर–मध्यकेभोितीच्या णििेपाचे मापन होते; तर आगिकातील 

प्रमाप–णिभ्रमाने सम्बन्धणदक् –रेषेभोितीच्या णििेपाचे मापन होते. धर ने जर 
आगिकातील प्रमाप–णिभ्रम दशवणिला तर प्रमाप णिचलनान सार तयाचे सूत्र असे :— 

 

धर = 
 

(३७) 

 
प्रमाप—णिचलनासारखाच प्रमाप—णिभ्रमाचाही उपयोग आहे. समान्तर–मध्यकेच्या दोहो बाजंूस 

१–णध अन्तरात ६८ प्रणतशत राशी–अहा येतात. अगदी तसेच, ह्या प्रमाप–णिभ्रमातही सम्बन्धणदक् –रेषेच्या 
दोहो बाजंूस १–धर अंतरात एकूि ६८ प्रणतशत राशी–अहा येतात. 

 
 प्रमाप–णिभ्रम ...... प्रणतशत राशी–अहा  

 ०·६७४५ धर ...... ५०%  

 १·०००० धर ...... ६८%  

 २·०००० धर ...... ९५%  
 ३·०००० धर ...... ९९·७%  

 ६     

 
सारिी–२५ 

णडझेल–खचाच्या सतय ि आगणित अहा 

ि 

प्रमाप–णिभ्रम गिनेकणरता आिश्यक अशी संगिना. 
डी ७–कॅटरणपलर रॅक्टरकणरता. 

(१) 

सतय अहा 
(र) 

(२) 

आगणित अहा 
(रग) 

(३) 

घ. 
(र–रग) 

(४) 

घ² 

(र–रग)² 

२० ११·३१ +    ८·६९ ७५·५१६१ 

६९७ ४८८·७९ +२०८·२१ ४३,३५१·४०४१ 

७०७ ९२४·८७ −२१७·८७ ४७,४६७·३३६९ 

१०५९ १०७६·६७ −   १७·६७ ३१२·२२८९ 

२४०८ २२६६·२३ +१४१·७७ २०,०९८·७३२९ 

२७३१ २४८१·५१ +२४९·४९ ६२,२४५·२६०१ 

३३५५ २८०४·४३ +५५०·५७ ३०३,१२७·३२४९ 
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२२७८ २९४५·१९ −६६७·१९ ४०५,१४२·४९६१ 

३२८६ २९६१·७५ +३२४·२५ १०५,१३८·०६२५ 

३३४१ ३०९९·७५ +२४१·२५ ५८,२०१·५६२५ 

२५४१ ३२३२·२३ −६९१·२३ ४७७,७९८·९१२९ 

३३७४ ३२४०·५१ +१३३·४९ १७,८१९·५८०१ 

३६१५ ३४३६·४७ +१७८·५३ ३१,८७२·९६०९ 

४२६९ ३६१८·६३ +६५०·३७ ४२२,९८१·१३६९ 

३८०६ ३७९२·५१ +  १३·४९ १८१·९८०१ 

४२८४ ४०१८·८३ +२६५·१७ ७०,३१५·१२८९ 

३३६६ ४०५७·४७ −६९१·४७ ४७८,१३०·७६०९ 

४०४३ ४१५९·५९ −११६·५९ १३५९३·२२८१ 

४२३७ ४२६१·७१ −  २४·७१ ६१०·५८४१ 

३४८७ ४३८५·९१ −८९८·९१ ८०८०३९·१८८१ 

४३१९ ४३८५·९१ −  ६६·९९ ४४७६·९४८१ 

७३६८ ६८३४·०३ +५३८·९७ २८५१२३·९६०९ 

६८,५९१ ६८,४८४·३० +१०६·७० ३६९६१०४·२० 

 
िरील सारिीत स्तंभ १ मधील अहा ह्या सारिी २३ स्तंभ २ िरून घेतल्या. आगणित अहा ह्या 

खालीलप्रमािे संगणित केल्या. 
 

सारिी २३ मधील दोन्ही राशीकणरता सारिी २४ िरून आलेली सम्बन्धणदक् –रेषा 
 

र = ११·३१ + २·७६ य. 
 

ह्या समीकारातं सारिी २३ मधील संबणंधत ‘र’ची ‘य’–अहा अन क्रमे ठेिल्यास सारिी २५ स्तंभ २ 
मध्ये णदलेल्या अहा येतात. उदाहरिाथव– र = २० कणरता ‘य’ ची अन क्रम अहा शनू्य आहे म्हिजे... र = 
११·३१ + (२·७६ × ०) 

 
= ११·३१. 

 
तसेच, ६९७ कणरता य–अहा १७३ आहे. म्हिजे— 
 

र = ११·३१ + (२·७६ × १७३) 
   = ११·३१ + ४७७·४८ 
   = ४८८·७९ 
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िगैरे. सारिी २५ मधील स्तंभ ३ ि ४ चे गिन नेहमीप्रमािेच सोपे असे आहे. 
 

प्रमाप–णिभ्रमाचे सूत्र असे :— 
 

धर =  

    =  

    =  
    = ४०९·८८ गलॅन. 

 
हा प्रमाप–णिभ्रम घेऊन ± १ ध, ± २ ध ि ± ३ ध च्या रेषा, र = ११·३१ + २·७६ य ह्या सम्बन्धणदक्  

– रेषेभोिती आकृती २४ मध्ये प्राणंकत केल्या असून, तयािरून णदसून येईल की सम्बन्धणदक् –रेषेपासूनच्या 
± १ ध अन्तरात ६८ प्रणतशत अहा आहेत, तर ± २ ध अन्तरात ९५ प्रणतशत ि ± ३ ध अन्तरात जिळजिळ 
सिवच अहा आहेत. आकृती २४ मधील णबन्दंूची खरोखरीच गिना केली तर आढळून येईल की, ± १ ध ह्या 
अन्तरात १५ णबन्दू पडतात; तर ± २ ध ह्या अन्तरात एकूि २१ णबन्दू आहेत; ि ± ३ ध ह्या अन्तरात सिवच 
णबन्दू आहेत. 
 

 
आकृती २४ : डी ७–२२ कॅटरणपलर रॅक्टरकणरता एकूि कामाचे तास ि खचव िंालेले णडिेंल; त्यातील 

सम्बन्धणदक्  रेषा ि त्या रेषेपासूनचें प्रमाप–णिभ्रम अन्तर. 
 

सिसम्बन्ध–मापाकंाचंी गिना 
 
हे मापाकं एकदमच सारिी २४ मधील आगणित–संमकािरून प्राप्त होते. तयाचे सूत्र असे :— 
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द ² = 

क. धी (य) + ख. धी (यर)−डा. गर² 

धी (र²)−डा गर² 
(३८) 

 
िरील सूत्रातील ‘गर’ णशिाय सिव अहा सारिी २४ संगणित आहेत; गर म्हिजे ‘र’ चा माध्य होय. 
 

गर = 
६८,५९१ 

२२ 
= ३११७·७६ 

 

म्हिून, द² = 
११·३१ × २४,७२३ + २·७६ × ९४७७८७२४ − २२ × ३११७·७६  

२६६४६९५१३ − २२ × ३११७·७६  
 = ·९८२७७  

∴ द = + ·९९१  
 

अशा प्रकारे सम्बन्ध–मापाकं हे तीन णिभागातं णिभक्त होते. (१) सह–सम्बन्धाचे रूप ठरणििे : 
सम्बन्धणदक् –रेषा (२) सदर सहसम्बन्धातील णिचलनाचे मापन करिे : आगिकातंील प्रमाप–णिभ्रम. (३) 
सहसम्बन्ध–मापाकंाचे सापेिात रूपातंर करिे–सहसम्बन्ध–मापाकं (द.) 

 
सारिी २४ ि २५ िरून णदसून येईल की, अल्पतम–िगवरीतयान सार केलेल्या संगिना ह्या अणतशय 

क्क्लि ि मोठ्या अंकात असतात. स टस टीत ि लहान अकंात ह्या गिना केल्यास िळेेची ि श्रमाची बचत 
तर होतेच, पि पणरिामाचीही खात्री असते. तयाचप्रमािे ह्या गिना यतं्राणशिाय साध्या सारिीच्या 
साहाय्यानेही उरकता येतात. 
 

ह्या अशा प्रकारच्या णिधीस साकं्ख्यकीत गुिनफल–पणरर्ात णिधी असे म्हितात. 
 

सम्बन्धणदक् –रेषा; आगिकाचे प्रमाप–णिभ्रम ि सहसम्बन्ध–मापाकंाची गिना थोडक्यात ह्या 
णिणधद्वारा कशी आटोपता येते, हे खालील उदाहरिािरून स्पि होईल. 
 

सारिी–२६ 

तादं ळाखालील िेत्र ि एकूि उतपादन म ंबई–राज्य १९०९–४९ सहसम्बन्ध–मापाकंाप्रीतयथव आिश्यक 

अशा अहांचे संगिन. 

(आकडे = हजारात) 

िषव : िेत्रफळ : उतपादन:  = 

य−१९०२ 

 = 

र−८२१ 
     

१९०९–१० १६४६ ८२९ −२५६ +८ ६५५३६ ६४ −२०४८ −२४८ ६१५०४ 

१९१०–११ १६३३ ७५६ −२६९ −५६ ७२३६१ ३१३६ १५०६४ −३२५ १०५६२५ 

१९११–१२ १४५१ ५७९ −४५१ −२४२ २०३४०१ ५८५६४ १०९१४२ −६९३ ४८०२४९ 

१९१२–१३ १६२४ ८२० −२७८ −१ ७७२८४ १ २७८ −२७९ ७७८४१ 

१९१३–१४ १६६३ ८२२ −२३९ +१ ५७१२१ १ −२३९ −२३८ ५६६४४ 
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१९१४–१५ १६७८ ८७३ −२२४ +५२ ५०१७६ २७०४ −११६४८ −१७२ २९५८४ 

१९१५–१६ १७१८ ७७५ −१८४ −४६ ३३८५६ २११६ ८४६४ −२३० ५२९०० 

१९१६–१७ १८६० ८३३ −४२ +१२ १७६४ १४४ −५०४ −३० ९०० 

१९१७–१८ १९२३ ९०५ +२१ +८४ ४४१ ७०५६ १७६४ +१०५ ११०२५ 

१९१८–१९ १७०९ ३९१ −१९३ −४३० ३७२४९ १८४९०० ८२९९० −६२३ ३८८१२९ 

१९१९–२० १९३१ ९८६ +२९ +१६५ ८४१ २७२२५ ४७८५ +१९४ ३७६३६ 

१९२०–२१ १९०६ ७३५ +४ −८६ १६ ७३९६ −३४४ ८२ ६७२४ 

१९२१–२२ १९५६ ९२४ +५४ +१०३ २९१६ १०६०९ ५५६२ +१५७ २४६४९ 

िषव: िेत्रफळ उतपादन 
= 

य−१९०२ 

= 

र−८२१ 
   (  ( ) 

१९२२–२३ १८८६ ८८५ −१६ +६४ २५६ ४०९६ −१०२४ +४८ २३०४ 

१९२३–२४ १८३१ ७५४ −७१ −६७ ५०४१ ४४८९ ४७५७ −१३८ १९०४४ 

१९२४–२५ १८८७ ८५६ −१५ +३५ २२५ १२२५ −५२५ +२० ४०० 

१९२५–२६ १९०६ ७९५ +४ −२६ १६ ६७६ −१०४ −२२ ४८४ 

१९२६–२७ १९७१ ९४२ +६९ +१२१ ४७६१ १४६४१ ८३४९ +१९० ३६१०० 

१९२७–२८ २०१३ ९४१ +१११ +१२० १२३२१ १४४०० १३३२० +२३१ ५३३६१ 

१९२८–२९ १९५३ ९३८ +५१ +११७ २६०१ १३६८९ ५९६७ +१६८ २८२२४ 

१९२९–३० १९२८ ८१४ +२६ −७ ६७६ ४९ −१८२ +१९ ३६१ 

१९३०–३१ १९९१ ८६९ +८९ +४८ ७९२१ २३०४ ४२७२ +१३७ १८७६९ 

१९३१–३२ १९७६ ९०३ +७४ +८२ ५४७६ ६७२४ ६०६८ +१५६ २४३३६ 

१९३२–३३ २०२७ ९०७ +१२५ +८६ १५६२५ ७३९६ १०७५० +२११ ४४५२१ 

१९३३–३४ २०२२ ९०२ +१२० +८१ १४४०० ६५६१ ९७२० +२०१ ४०४०१ 

१९३४–३५ २०४८ ९५३ +१४६ +१३२ २१३१६ १७४२४ १९२७२ +२७८ ७७२८४ 

१९३५–३६ १९७२ ८४३ +७० +२२ ४९०० ४८४ १५४० +९२ ८४६४ 

१९३६–३७ १८३१ ७०० −७१ −१२१ ५०४१ १४६४१ ८५९१ −१९२ ३६८६४ 

१९३७–३८ २०३७ ८८७ +१३५ +६६ १८२२५ ४३५६ ८९१० +२०१ ४०४०१ 

१९३८–३९ २०१५ ७८९ +११३ −३२ १२७६९ १०२४ −३६१६ +८१ ६५६१ 

िषव िेत्रफळ  उतपादन   = 

य−१९०२ 

 = 

र−८२१ 
   ( ) ( ) 

१९३९–४० १८६० ६६९ −४२ −१५२ १७६४ २३१०४ ६३८४ −१९४ ३७६३६ 

१९४०–४१ १९७० ८०२ +६८ −१९ ४६२४ ३६१ −१२९२ +४९ २४०१ 

१९४१–४२ १९१५ ६३५ +१३ −१८६ १६९ ३४५९६ −२४१८ −१७३ २९९२९ 

१९४२–४३ २११३ ९२३ +२११ +१०२ ४४५४ १०४०४ २१५२२ +३१३ ९७९६९ 

१९४३–४४ २००५ ८८२ +१०३ +६१ १०६०९ ३७२१ ६२८३ +१६४ २६८९६ 
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१९४४–४५ २०६३ ८२५ +१६१ +४ २५९२१ १६ ६४४ +१६५ २७२२५ 

१९४५–४६ २०९३ ८२१ +१९१ ० ३६४८१ ० ० +१९१ ३६४८१ 

१९४६–४७ २१०६ ८४६ +२०४ +२५ ४१६१६ ६२५ ५१०० +२२९ ५२४४१ 

१९४७–४८ २०३१ ७९७ +१२९ −२४ १६६४१ ५७६ −३०९६ +१०५ ११०२५ 

१९४८–४९ १९५० ७०२ +४८ −११९ २३०४ १४१६१ −५७१२ −७१ ५०४१ 

 ७६०९८ ३२८१७ +२३६९ 

−२३५१ 

+१८ 

−१६१४ 

+१५९१ 

−२३ 

९१९१८२ ५०५६५९ +३६९४९८ 
−३२७५२ 

+३३६७४६ 

+३१३४ २०९८३३३ 

ताळा : 
 

 =  

   = ९१९१८२ + ५०५६५६ + (२ ✕ ३३६७४६) 

   = २०९८३३३. 
 

सारिी २६ िरून खालील अहा गोळा होतात. 

धी ( ) = १८, धी ( ) = − २३ 
धी ( ) = ९१९,१८२; धी ( ) = ५०५,६५९ 
धी ( ) = ३३६,७४६; डा = ४० 

 
ग िनफल–पणरघात णिध्यन सार सहसम्बन्धमापाकंाचे सूत्र असे : 
 
 

·द = 
त 

(३९) 
 णधय × णधर 

आणि,    
    
 

त = 
धी ( ) 

 − गय × गर (४०) 
 डा 

ि,     
 

णधय = 
 

(४१) 

 
णधर = 

 

(४२) 

 सारिी २६ मध्ये आलेल्या अहािरून— 
 

गय = 
१८ 

 = ०·४५० ∴ गय² = ०·२०२५०० 
 ४० 

 
गर = 

−२३ − ०·५७५ 
∴ गर² = ०·३३०६२५ 

 ४०  
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म्हिून : णधय = 

 
− ०·२०२५०० 

  = १५१.  
 

ि, णधर = 
 
− ०·३३०६२५ 

   = ११२·५. 
 

याकणरता, त = 
३३६७४६ 

 − (·४५० × ·५७५) 
 ४० 

   = ८४१८·३९ 

 
ह्या अहा सहसम्बन्ध–मापाकंाच्या सूत्रातं समाणिि केल्यास : 

 

द = 
८४१८·४९ 

१५१·५ × ११२·५ 
= ०·४९३ 

 
िरील आलेल्या अहािरून सम्बन्धणदक् –रेषेचे मापन (सदर रेषेचे मूलणबन्दू माध्य–णबन्दूिर 

असताना) खालील सूत्रािरून होते. 
 

= द × 
 

×  (४३) 

 
आिश्यक अशा िरील पदाचं्या अहा समाणिि केल्यास— 

 

= ·४९३ × 
११२·५ 

१५१·५ 
×  

 
∴ = ०·३६९  
परन्त  : र − ८२१, आणि = (य − १९०२) 
∴ र −८२१ = ०·३६९ (य − १९०२) 
र = ११९·१६ + ०·३६९ य. 

 
आणि ह्या सम्बन्धणदक् –रेषेभोितालचे प्रमाप–णिभ्रम खालील पदसंहतीिरून येते : 
 

धर = 
 

(४४) 

 = ११२·५   
 = ९७·९   
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िरील दोन्ही उदाहरिे अिर्थगत न्यासाची आहेत. िर्थगत अशा न्यासातील सहसम्बन्धाची स द्धा 
गिना अल्पतमिगवरीतीप्रमािे ि ग िनफल–पणरघात णिधीने करता येते. साधारि ३० ते ४० पद राशी 
ज्यात आहेत अशा अिर्थगत न्यासातील सहसम्बन्धाची गिना िरील प्रकारे करिे एक िळे शक्य आहे. पि 
ज्या न्यासातील पद–राशी शकेड्याने आहेत तयाकणरता िर्थगत बंटनाचाच मागव चोखाळािा लागतो. 
 

अशा एका िर्थगत–बंटनातील सहसम्बन्ध–मापाकंाचे गिन कसे करायचे ते खालील 
उदाहरिािरून स्पि होईल. अशा िळेेस तया न्यासाची–सहसम्बन्ध सारिीत सिवप्रथम रचना कराियास 
हिी. 
 

ह्या सहसम्बन्ध सारिीचे रूप णद्वग िी–िारंिारता बंटनासारखे असून तयातंील तत्त्ि मात्र पूिी 
णदलेल्या णििेप–णचत्रान सार असते. णििेप–णचत्रात णबन्दूचा उपयोग असतो, तर सहसम्बन्ध सारिीत 
समंकाचा उपयोग असतो. सारिीच्या साधारि रूपािरून सारिीतील न्यासात णकतपत सम्बन्ध आहे, 
ह्याचे सिवसाधारि ज्ञान होऊ शकते.... 
 

अशा एका न्यासाकणरता सहसम्बन्ध–सारिी, ि सहसम्बन्ध–मापाकंाकणरता आिश्यक अशा 
गिना खाली णदल्या आहेत. 
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सारिी–२७ ∶ सिसम्बन्ध सारिी = कोकिातील ४३५ गािाकंणरता तादंळाखालील िेत्र–ि भौगोणलक 
िेत्र... 
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सम्बन्धणदक्  रेषा, प्रमाप–णिभ्रम ि सह–सम्बन्ध–मापाकं गिनेप्रीतयथव आिश्यक तया अहा िरील 
सारिीिरून ि खाली णदलेल्या णिधानािरून येतात... 

 
डा = ४३५, धी ( ) = ५०३, धी ( ) = ४६०९, धी (य²) = १६७५, धी (र²) = ५१३७३, धी (यर) 

= ४७३७ 
 

अल्पतमिगवरीतीच्या समीकारातं िरील अहा समाणिि केल्यास खालील पणरिाम संभितो. 
 

४६०९ = ४३५ क + ५०३ ख. 
४७३७ = ५०३ क + ५१३७३ ख. 

 
समयाणमक समीकार णिधीने िरील समीकार सोडणिल्यास खालीलप्रमािे क ि ख च्या अहा 

येतात. 
क = ११·२३२ 

ख = −०·५५०९ 

 
म्हिून सारिी २७ मधील न्यासाची सम्बन्धणदक् –रेषा 
 
∴ र = ११·२३२ − ०·५५०९ य. होय. 
 
सदर रेषेभोितीच्या प्रमाप–णिभ्रम आगिनाथव खालील सूत्र िापराि.े 
 

 
धर² = 

धी (र²) − क· धी (र) − ख· धी (यर) 
(४५) 

 डा· 
 

= 
५१३७३ − ११·२३२ × ४६०९ − (−०·५५०९ × ४७३७)  

 ४३५  
 = ५·८९७१ ∴ धर = २·४२९  

 
िरील न्यासातील सहसम्बन्ध–मापाकं खालील सूत्रािरून आगणित करािा 
 

 
द² = 

क. धी (य) + ख. धी (यर) − डा. गर²  
 घी (र²) − डा. गर²  
 = ११·२३२ × ५०३ + (− ०·५५०९ × ४७३७) – ४३५ × १०·६  
  ५१३७३ − ४३५ × १०·६  
 = −०·३२१ ∴ द = − ०·१७९  
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इतर सिसम्बन्ध–णिधी अनुस्स्थती सिसम्बन्ध. 
 

शिैणिक ि मनोिैज्ञाणनक िेत्रातून ज्या सहसम्बन्ध–णिधीचा णिशषे उपयोग होतो, तया णिधीस 
“अन क्स्थती–सहसम्बन्ध” असे म्हितात. 
 

ह्या णिधीत न्यासातील अन क्रमाकं तयाच्या क्स्थतीप्रमािे णनणित करतात. तयानंतर तयातील 
सहसम्बन्ध स्पीअरमनच्या सूत्रान सार काढािा. 

 

णद = १ − 
६ धी − (धा²) 

डा (डा² − १) 
(४६) 

 
सारिी–२८ 

अन क्स्थती–सहसम्बम्धाचे मापन. 
१५ णिद्यार्थ्यांस २ – परीिते णमळालेले ग िाकं. 

(१) 
णिद्याथी 
क्रम 

(२) (३) (४) (५) (६) 

अन क्स्थती 
अंतर (घा) 

(७) 

परीिा १ परीिा २ 
धा² 

प्रणतशत ग ि क्स्थती प्रणतशत ग ि क्स्थती 

१ १०% ° १ ९०% ३ २ ४ 

२ ९८ २ ९५ १ १ १ 

३ ९५ ३ ८९ ४ १ १ 

४ ९१ ४ ८७ ५ १ १ 

५ ९० ५ ९३ २ ३ ९ 

६ ८५ ६ ८६ ६ ० ० 

७ ८३ ७ ८० ७ ० ० 

८ ८२ ८ ७९ ८ ० ० 

९ ८१ ९ ७६ १० १ १ 

१० ८० १० ७७ ९ १ १ 

११ ७० ११ ७२ ११ ० ० 

१२ ६५ १२ ६० १४ २ ४ 

१३ ६३ १३ ६२ १३ ० ० 

१४ ६० १४ ५० १५ १ १ 

१५ ५० १५ ६३ १२ ३ ९ 

      ३२ 
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णद = १ − 
६ (३२) 

= ०·९५३ 
१५ (२२५ − १) 

 
णकतयेक िळेा एकापेिा अणधक णिद्यार्थ्यांस सारखेच ग िाकं प्राप्त झाल्यास मग प्रश्न पडतो की तया 

णिद्यार्थ्यांची अन क्स्थती कशी ठरिायची ? 
खालील दोन रीती तयाकणरता उपलब्ध आहेत. (अ) कंसातमक रीती. (ब) माध्य–अन क्स्थती 

रीती. 
 
कंसातमक रीतीत सारख्या ग िाकंाच्या सिव णिद्यार्थ्यांस तोच क्रमाकं देण्यात येतो. परन्त  

तयानंतरच्या पदाला (णिद्यार्थ्यास) अन क्स्थणत–क्रमाकं देताना असे गृहीत धरण्यात येते की सदर पद जि  
योग्य अशा क्रमात असून अणनणितीचा प्रश्नच उद भिला नव्हता. 

 
माध्य–अन क्स्थती रीतींत ज्या पदाचं्या बाबतीत अणनणितीचा प्रश्न असेल अशा सिांना तयाचं्या 

अन क्स्थतीचा माध्य काढून तोच माध्य–क्रमाकं देण्यात येतो. तयानंतरचा क्रमाकं खालच्या पदास देतात. 
अशा तऱ्हेने सिव राशीक्रम पूिव करािा. 
 

उदाहरिाथव : 
 

णिद्याथी अंशक कंसातमक रीती माध्य–अन क्स्थती रीती 

अ 

ब 

क 

ड 

ज 

श 

च 

ह 

१००% 

९५ 

९५ 

९५ 

९४ 

९२ 

९२ 

९० 

१ 

२ 

२ 

२ 

५ 

६ 

६ 

८ 

१ 

३ 

३ 

३ 

४ 

५·५ 

५·५ 

६ 

 
मूळन्यास प्रसामान्य बटंनात आहे असे मानल्यास ‘द’ ि ‘णद’ मध्ये खालील सम्बन्ध आढळून येईल. 
 

द = २ ज्या ( 
णत 

णद) (४७) 
६ 

 
जेव्हा अन क्स्थतीिर आधाणरत असे सहसम्बन्धाचे सिवसाधारि गिन हि े असेल, तेव्हा ते 

स्पीअरमनच्या ‘फूट–रूल’ सूत्रानेही प्राप्त होऊ शकते. 
 
स्पीअरमन ‘फूट–रूल’चे सूत्र असे : 
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दा = १ − 
६∙ धी (छा) 
डा² − १ 

(४८) 

 
ज्यात, छा = फक्त धन अन क्स्थतयंतरेच होत. 

 
_____ 
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प्रकरि १० 
सिसम्बन्ध–अरेखीय; बिुगुि; आणंशक 

 
सरळ-सहसम्बन्धाची काही उदाहरिे मागच्या प्रकरिात आपि तपासली. िारंिारता बटंनातून 

असिारा सहसम्बन्ध साधारितः अशा प्रकारचा असतो. सरलसहसम्बन्धात दोन चलाचंी आिश्यकता 
असते. 
 

प्रतयिात मात्र एकमेकािंर अिलंबून असिाऱ्या राशी दोहोंपेिा जास्त असतात; ि तया नेहमी 
ऐणतहाणसक श्रेिीच्याच रूपात असतात. काणलक श्रेिीतील प्रिृत्ती रेखीय असण्याऐिजी बह धा अरेखीयच 
जास्त आढळून येते. तयाम ळे तयातील सहसम्बन्धही अरेखीय पद्धतीचेच संभितात. खालील सारिी पहा— 
 

सारिी–२९ 

अल्फाल्फाचे उतपादन ि पाटाचे पािी 

णदलेले पािी (इंचात) एकरी उतपादन (टनात) माध्य 

 १९१० १९११ १९१२ १९१३ १९१४ १९१५  

० 
१२ 
१८ 
२४ 
३० 
३६ 
४८ 
६० 

३·८५ 
४·७८ 
— 

६·०० 
७·५३ 
७·५८ 
८·४५ 
— 

५·९४ 
७·५२ 
— 

८·३८ 
९·५४ 
९·३३ 
९·५२ 
— 

५·५२ 
६·५१ 
७·२ 
८·३२ 
९·४३ 
९·३८ 
८·६३ 
१०·१७ 

२·७५ 
४·३१ 
५·८९ 
६·८९ 
७·७९ 
८·२२ 
८·८३ 
७·२५ 

२·८९ 
५·८३ 
८·०२ 
९·९६ 
११·०६ 
१२·४८ 
१०·६२ 
१०·७० 

२·३५= 
४·८४= 
६·४६= 
७·९६= 
८·३२= 
८·६३= 
८·०५= 
५·५५= 

३·८८ 
५·६३ 
६·८० 
७·९२ 
८·९८ 
९·२७ 
९·०२ 
८·४२ 

 

 
आकृती २५ = अल्फाल्फाचे एकरी उत्पादन ि पाटाचे णदलेले पािी याचें णििेप–णचत्र; तथा रेखीय ि 

अरेखीय सम्बन्धणदक्–रेषा. 
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िरील न्यास आकृती २५ मध्ये णचत्राणंकत केला आहे. प्राणंकत णबन्दूकणरता अन्िायोणजत अशा दोन 
रेषा ह्या आकृतीत दाखणिल्या आहेत. ह्यापंकैी एक सरळ रेषा असून णतचा समीकार र = ५·०३८ + 
०·०८८६ य असा आहे. ह्या समीकारात ‘र’ने एकरी टनात उतपादन ि ‘य’ने पाटाच्या पाण्याची इंचात 
खोली दशवणिली जाते. ह्या दोन राशींतील सहसम्बन्ध जो िरील समीकाराद्वारे दर्थशत होतो तयाची अहा द 
= ०·६८ अशी आहे. 
 

आकृतीिरून हेही णदसून येईल की, प्राणंकत णबन्दूकणरता सरल रेषेचे अन्िायोजन हे म ळी उत्तम 
अन्िायोजनच नव्हे ! अथात िरील ‘द’ही अल्फाल्फाचे उतपादन ि पाटाच्या पाण्याच्या इचंातील खोलीचे 
यथाथव सहसम्बन्धमापाकं नव्हे ! 
 

आकृतीतील द सरी रेषा अल्पतमिगव रीतयन सार अन्िायोणजत णद्व-मात्रा एकेन्द्रिक्र आहे. तया रेषेचा 
समीकार असा : 

 
र = ३·५५ + ०·२५२ य−०·००२८१६ य² 

 
आकृती २५ िरून स्पि होईल की, सरलरेषेपेिा ह्या एकेन्द्र-िक्र द्वारा साधलेले अन्िायोजन हे 

उत्तम असून अणधक यथाथव आहे. अणधक पािी देण्याचा उदे्दश अणधक उतपादन णमळाि ेहा असतो. परन्त  हा 
उदे्दश एका णिणशि मयादेपयंतच सफल होतो. तयानंतर अणधक पािी णदल्यास उतपादनात िाढ होण्याऐिजी 
ते कमी मात्र होऊं लागते. एकेन्द्र िक्रािरून हा णबन्दू कोिता हे समजते. सरल रेषेिरून हे णचत्रि म ळीच 
शक्य नाही. आणि म्हिूनच िरील सारख्या न्यासातून सहसम्बन्धाप्रीतयथव एकेन्द्र िक्राची योजना ही 
केव्हाही स्तय तय ि उपय क्त ठरते. ह्या सहसम्बन्धाचे णिचलन जे प्रमाप–णिभ्रम तयाचे मोजमापही पूिीच्या 
प्रकरिातून ििवन केलेल्या णिधीप्रमािे कराि.े हा मापाकं सारिी ३० मध्ये णदलेल्या णिधीप्रमािे िास्तणिक 
उतपादनाकं ि एकेन्द्र–िक्र समीकारािरून गणित केलेल्या उतपादनाच्या णिचलनाचं्या िगाच्या योगािरून 
णमळतो. अरेखीय सहसम्बन्धाच्या प्रमाप-णिभ्रमाकणरता “धार” हे णचन्ह उपयोगातं आिाि.े 
 

सारिी–३० 
िास्तणिक ि संगणित अल्फाल्फा उतपादनाची त लना. 

(१) 
णदलेले पािी 

(इंचात) 
 
य 

(२) 
िास्तणिक 
उतपादन 

 
र 

(३) 
संगणित 
उतपादन 

(ऐकेन्द्रािरून ) 
रग 

(४) 
णिचलने 
(२–३) 

 
घ 

(५) 
 
 
 
घ² 

० ३·८५ ३·५५ +०·३० ०·०९०० 
० ५·९४ ३·५५ +२·३९ ५·७१२१ 
० ५·५२ ३·५५ +१·९७ ३·८८०९ 
० २·७५ ३·५५ −०·८० ०·६४०० 
० २·८९ ३·५५ −०·६६ ०·४३५५ 
० २·३५ ३·५५ −१·२० १·४४०० 
१२ ४·७८ ६·१६ −१·३८ १·९०४४ 



 अनुक्रमणिका 

१२ ७·५२ ६·१६ +१·३६ १·८४९६ 
१२ ६·५१ ६·१६ +०·३५ ०·१२२५ 
१२ ४·३१ ६·१६ −१·८५ ३·४२२५ 
१२ ५·८३ ६·१६ −०·३३ ०·१०८९ 
१२ ४·८४ ६·१६ −१·३२ १·७४२४ 
१८ ७·०२ ७·१७ −०·१५ ०·०२२५ 
१८ ५·६९ ७·१७ −१·४८ २·१९०४ 
१८ ८·०२ ७·१७ +०·८५ ०·७२२५ 
१८ ६·४६ ७·१७ −०·७१ ०·५०४१ 
२४ ६·०० ७·९७ −१·९७ ३·८८०९ 
२४ ८·३८ ७·९७ +०·४१ ०·१६८१ 
२४ ८·३२ ७·९७ +०·३५ ०·१२२५ 
२४ ६·८९ ७·९७ −१·०८ १·१६६४ 
२४ ९·९६ ७·९७ +१·९९ ३·९६०१ 
२४ ७·९६ ७·९७ −०·०१ ०·०००१ 
३० ७·५३ ८·५७ −१·०४ १·०८१६ 
३० ९·५० ८·५७ +०·९७ ०·९४०९ 
३० ९·४३ ८·५७ +०·८६ ०·७३९६ 
३० ७·९७ ८·५७ −०·६० ०·३६०० 
३० ११·०६ ८·५७ +२·४९ ६·२००१ 
३० ८·३२ ८·५७ −०·२५ ०·०६२५ 
३६ ७·५८ ८·९७ −१·३९ १·९३२१ 
३६ ९·३३ ८·९७ +०·३६ ०·१२९६ 
३६ ९·३८ ८·९७ +०·४१ ०·१६८१ 
३६ ८·२२ ८·९७ −०·७५ ०·५६२५ 
३६ १२·४८ ८·९७ +३·५१ १२·३२०१ 
३६ ८·६३ ८·९७ −०·३४ ०·११५६ 
४८ ८·४५ ९·१५ −०·७० ०·४९०० 
४८ ९·५२ ९·१५ +०·३७ ०·१३६९ 
४८ ८·६३ ९·१५ −०·५२ ०·२७०४ 
४८ ८·८३ ९·१५ −०·३२ ०·१०२४ 
४८ १०·६२ ९·१५ +१·४७ २·१६०९ 
४८ ८·०५ ९·१५ −१·१० १·२१०० 
६० १०·१७ ८·५३ +१·६४ २·६८९६ 
६० ७·२५ ८·५३ −१·२८ १·६३८४ 
६० १०·७० ८·५३ +२·१७ ४·७०८९ 
६० ५·५५ ८·५३ −२·९८ ८·८८०४ 

   
+२४·२२ 
−२४·२१ 

८०·९८७१ 



 अनुक्रमणिका 

म्हिून = धार = 
 

(४९) 

= 
 

= १·३६ 
 

सिसम्बन्ध–देशना 
 

सरल-रेखीय सहसम्बन्धात तयाच्या मापाकंास ‘द’ ही संज्ञा देतात; तर अरेखीय सहसम्बन्ध 
मापाकंास ‘णद’ ही संज्ञा देतात. पूिीच्या प्रकरिातून ििवन केल्याप्रमािे, ‘णद’–ची अहाही ‘धार’ ि ‘णधर’ 
िरून काढािी. 

 

णद² (रय) = १ − 
धार² 

णधर² 
(५०) 

 
 ‘धार’ ची अहा सारिी ३० िरून १·३६ येते. णधरची अहा नेहमीच्या णिधीप्रमािे सगंणित केल्यास 

२·२७ अशी येते. म्हिनू 
 

णद(रय) = 
 

 

 =०·८०  
 
प्रमाप–णिभ्रम ि सहसम्बन्ध–देशनाची िरील गिना ही नेहमीच्या पणरपाठाप्रमािे दीघव−णिधीप्रमािें 

केली आहे. परंत  हीच गिना प्रकरि ९ मधून ििवन केल्याप्रमािे फक्त अल्पतमिगवरीतीप्रमािे संगिनेिरून 
ज्या अहा येतात तयाच िापरून करिेही शक्य आहे. सारिी २९ िरून एकेन्द्राकणरता परंत  प्रमाप–णिभ्रम ि 
सहसम्बन्ध–देशनाच्या गिनेसाठी आिश्यक अशा ज्या संगणित अहा येतात तया अशा. 

 
क = ३·५४६८ धी (य²·र) = ४०७४४८·०० 

ख = ०·२५२० गर² = ५५·९५०४ 

ग = − ०·००२८१६२  
धी (र) = ३२९·०३ धी (य²) = २६८८·३१२९ 

धी (यर) = १०२६९·९६ डा = ४४. 
 

णद्व. मात्रा एकेन्द्राच्या प्रमाप–णिभ्रम–सूत्रात ह्या अहा समाणिि केल्यास 
 

धार² = 
धी (य²) − क·धी (र)−ख. धी (यर)−ग·धी (य²र) 

(५१) 
डा. 

= २६८८·३१२९−(३·५४६८×३२९·०३)−(०·२५२०×१०२६९·९६)  
 ४४  

 − 
(−०·००२८१६२×४०७४४८·००)  

४४  
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= 
८०·७३४५ 

= १·८३४९ 
 

४४  
∴ धार = १·३६   

 
णद्व–मात्रा एकेन्द्राकणरता सहसम्बन्ध–देशनाचे संगिन येिेप्रमािे कराि—े 
 

णद² (रय) = 
क· धी (र) + ख· धी (यर) + ग· धी (य²र) −डा· गर−² (५२) 

धी (र) ²−डा. गर²  

= 
१४५·७६०८  

२६८८·३१२९ − (४४×५५·९५०४)  
∴ णद(रय) = ०·८०.  

 
सिसम्बन्ध–णनष्पत्ती 

 
सहसम्बन्ध सरल–रेखीय असेल तर ‘द’–ने तयाचे मापन होते. सहसम्बन्ध अरेखीय असेल तर 

‘णद’–ने तयाचे मापन होते. अरेखीय सहसम्बन्धाच्या मापनासाठी कालव  णपअसवने आिखी एक मापाकं प्रसृत 
केले आहे. तया मापाकंास सहसम्बन्धणनष्ट्पणत्त’ (णर) असे म्हितात. सहसम्बन्ध–णनष्ट्पत्तीचे सूत्र असे : 

 

णर = 
 

(५३) 

 
ज्यात णध(कर) = अनेक अहांचे माध्याभोितीचे प्रमाप−णिचलन. 

 
सहसम्बन्ध सरल–रेखीय असल्यास िरील माध्य सरळ रेषेशी ज ळतील. ‘णर’ ि ‘द’ हे मग समान 

असतील. तयाचप्रमािे, सरल–रेखीय सहसम्बन्धात ‘णद’ ि ‘द’ हेही समान अहाचेच असतात. म्हिनू— 
 

णद = द = णर 

 

परंत  सहसम्बन्ध जर अरेखीय असेल तर णर > णद > द. म्हिजे अरेखीय सहसम्बन्धात ‘णर’ हा ‘णद’ –पेिा 
केव्हाही मोठा असतो. ह्यािंरून सहसम्बन्धणदक्–रेखीयतेकणरता खालील समक्न्ििा योणजली आहे. 
 

णल = णर² − द² (५४) 

 
ज्यातं णल = रेखीयतेची समक्न्ििा. 
 
‘णल’ची अहा शून्य असल्यास सम्बन्धणदक् रेखीय समजाि.े ‘णल’ ची अहा शून्य नसल्यास 

सम्बन्धणदक् अरेखीय समजाि.े 
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बिुगुि–सिसम्बन्ध 

 
फक्त दोनच राशींतील सहसम्बन्धाची आपि आतापयंत चचा केली. आर्थथक, सामाणजक, 

भौगोणलक, आणदसारख्या िेत्रातूंन फक्त दोनच चलाचें सहसम्बन्ध सहसा आढळून येत नाहीत. इतर 
अनेक अिातंर कारिे स द्धा तयात अंतभूवत झालेली असतात. परंत  दोन राशींप रता णिचार करताना इतर 
कारिे अक्स्ततिात नाहीत असेच आपि थोडा िळे धरून चालतो. अल्फाल्फाच्या िरील उदाहरिात 
उतपादनात ि पाण्याच्या राशीत काय सम्बन्ध आहे एिढेच आपि पाणहले. खरे पाहता, ही िस्त क्स्थती नाही. 
अल्फाल्फाचे उतपादन पाटाच्या पाण्याबरोबरच पाऊस उष्ट्ितामान इतयादींिरही अिलंबनू असते. 
याकणरता या सिव कारकािर सहसम्बन्धात एकसमयािच्छेदेकरून अभ्यास होऊ शकेल अशी रीती शोधून 
काढाियास हिी. 
 

बह ग ि–सहसम्बन्ध ही अशी रीती होय. राणहलेल्या एका कारकािर इतर सिव कारकाचंा एकूि 
पणरिाम काय होतो हे सदर रीतीप्रमािे तपासता येते. पूिीच्या प्रकरिातून ििवन केलेल्या 
अल्पतमिगवरीतीबरह कूमच अनेक चलातंील सहसम्बन्धाचेही मापन होते. 

 
सारिी–३१ 

१८९० ते १९२२ दरम्यान कान सस् येथील मक्याचे एकरी उतपन्न ि उष्ट्ितामान– 

िषव 

िास्तणिक 
उतपन्न 

संगणित 
उतपन्न 

िास्तणिकाच्या 
प्रणतशत-प्रिृत्ती सिवसाधारि उष्ट्ितामान 

(ब शलेमध्ये) अहा 
(य₁) 

जून 

(य₂) 

ज लै 

(य₃) 

ऑगस्ट 

(य₄) 

१८९० १५·६ २२·४ ६९·६ ७७·६ ८३·१ ७६·१ 

१८९१ २६·७ २२·२ १२०·३ ७०·७ ७४·० ७५·१ 

१८९२ २४·५ २२·१ ११०·९ ७३·४ ७७·५ ७६·५ 

१८९३ २१·३ २१·९ ९७·३ ७४·७ ७९·५ ७३·८ 

१८९४ ११·२ २१·८ ५१·४ ७४·२ ७७·८ ७८·० 

१८९५ २४·३ २१·६ ११२·५ ७१·७ ७४·९ ७६·० 

१८९६ २८·२ २१·५ १३०·२ ७४·१ ७८·१ ७८·७ 

१८९७ १८·० २१·३ ८४·५ ७६·३ ८०·२ ७६·० 

१८९८ १६·० २१·२ ७५·५ ७५·० ७७·७ ७८·२ 

१८९९ २७·० २१·० १२८·६ ७३·९ ७६·२ ८०·६ 

१९०० १९·० २०·९ ९०·९ ७४·९ ७७·९ ८१·० 

१९०१ ७·८ २०·७ ३७·७ ७७·३ ८५·० ७९·१ 

१९०२ २९·९ २०·६ १४५·१ ७०·९ ७६·८ ७८·२ 

१९०३ २५·६ २०·४ १२५·५ ६७·२ ७८·३ ७५·३ 

१९०४ २०·९ २०·३ १०३·० ७०·४ ७५·६ ७४·६ 

१९०५ २७·७ २०·१ १३७·८ ७५·५ ७४·५ ७८·७ 
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१९०६ २८·९ २०·० १४४·५ ७१·८ ७३·८ ७६·३ 

१९०७ २२·१ १९·८ १११·६ ७२·० ७८·४ ७८·१ 

१९०८ २२·० १९·७ १११·७ ७२·१ ७५·८ ७६·२ 

१९०९ १९·९ १९·५ १०२·१ ७३·१ ७८·१ ८०·१ 

१९१० १९·० १९·४ ९७·९ ७२·२ ७९·५ ७५·७ 

१९११ १४·५ १९·२ ७५·५ ८०·५ ७८·६ ७६·४ 

१९१२ २३·० १९·१ १२०·४ ६९·३ ७९·९ ७७·४ 

१९१३ ३·२ १८·९ १६·९ ७४·२ ८२·१ ८४·२ 

१९१४ १८·५ १८·८ ९८·४ ७८·२ ७९·९ ७८·२ 

१९१५ ३१·० १८·६ १६६·७ ६९·२ ७४·० ७०·१ 

१९१६ १०·० १८·५ ५४·१ ७०·३ ८१·२ ७९·६ 

१९१७ १३·० १८·३ ७१·० ७२·८ ८०·८ ७३·४ 

१९१८ ७·१ १८·२ ३९·० ७८·४ ७८·३ ८२·३ 

१९१९ १५·२ १८·० ८४·४ ७२·३ ८०·२ ७८·३ 

१९२० २९·५ १७·९ १४८·० ७२·८ ७७·६ ७२·९ 

१९२१ २२·२ १७·७ १२५·४ ७४·४ ७९·२ ७८·४ 

१९२२ १९·३ १७·६ १०९·७ ७५·२ ७७·० ८०·१ 

 
उतपन्नाकं ब शलेमध्ये असून, जून, ज लै, ऑगस्टचे उष्ट्ितामानाचे अंक हे तया मणहन्याचे 

सिवसाधारि माध्याकं आहेत. सरल−रेखीय प्रिृणत्त−णनदशवक रेषेच्या अन्िायोजनाद्वारे आलेल्या उतपन्नाच्या 
संगणित−अहा िरील सारिीतील स्तंभ ३ मध्ये णदल्या आहेत. 
 

धान्याचे दर एकरी उतपन्न हे तया धान्याच्या िाढीच्या काळातील उष्ट्ितामानािर अिलंबून असते. 
िाढीच्या ह्या काळातील काही मणहने हे इतरापेंिा अणधक महत्त्िपूिव असतात आणि म्हिूनच उतपन्न ि 
उष्ट्ितामानातील हा संबधं प्रतयेक मणहन्याकणरता असा िगेिगेळा काढला आहे. तयाकणरता, जून, ज लै, ि 
ऑगस्टचे आिश्यक समीकार असे : 

 
(१) य₁ = क + ख₁ ₂∙ य₂ 
(२) य₁ = क + ख₁ ₃∙ य₃ 
(३) य₁ = क + ख₁ ₄∙ य₄ 

 
ह्या समीकारातील “य₁” म्हिजे िास्तणिक उतपन्नाची सगंणिताशी येिारी प्रणतशत अहा असून य₂, 

य₃ आणि य₄ म्हिजे जून, ज लै ि ऑगस्टचे णनरपेि उष्ट्ितामान होय. “य₁” ह्यास परतंत्र–चल समजाि;े 
य₂, य₃ आणि य₄ हे स्ितंत्र-चल समजाि.े क ि ख हे पूिी ििवन केल्याप्रमािे अचल ि रेषा उतार 
दशवणितात. ख = या पादािराने परतंत्र चलाचे कोितया स्ितंत्र चलाशी सणंिधान आहे हे दशवणिले जाते. 
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िरील प्रसामान्य–समीकार हे सारिी ३० मधील न्यासाधारे सोडणिल्यास खालील पणरिाम येतात 
: 

 
य₁ = ५२२∙३१ − ५∙७४ ३य₂  …. धा₁ ₂ = ३०∙२२; दा₁ ₂ = − ०∙४८१ 

य₂ = ८२७∙६४ − ९∙३० २य₃…. धा₁ ₃ = २४∙७३; दा₁ ₃ = − ०∙६९७ 

य₃ = ५१७∙८६ − ६∙०९ ८य₄  …. धा₁ ₄ = २९∙९८; दा₁ ₄ = − ०∙४९४ 

 
(२) ह्या तीनही स्ितंत्र चलाचंा एकसमयािच्छेदेकरून होिारा पणरिाम लिात घेता उतपन्नातील ि 

उष्ट्ितामानातील संबधं खालील सम्बन्धणदक् समीकारािरून ध्यानात येईल. 
 
य₁ = क + ख₁ ₂ ∙ ₃ ₄ य₂ + ख ₁ ₃ ∙ ₂ ₄ य₃ + ख₁ ₄∙ ₂ ₃ य₄ (५५) 

 
ह्या समीकारातंील “ख” च्या पादािराचें दोन भाग पडतात. आितवकालाच्या आधीच्या पादािरास 

‘प्राथणमक−पादािर’ असे म्हितात. आितवकालाच्या नंतरच्या पादािरास ‘गौि पादािर’ असे म्हिाि.े 
 

पूिी ििवन केल्याप्रमािे (प्रकरि ९) िरील सम्बन्धणदक् समीकार सोडणिण्याकणरता प्रसामान्य 
अशा समीकाराचंी आिश्यकता आहे. सदर समीकारातं णनरपेि–अहांऐिजी समान्तर–मध्यकेपासूनची 
णिचलने घेतल्यास चाराऐंिजी तीनच समीकार सोडिाि े लागतील; कारि माध्यापासूनची णिचलने 
घेतल्यास िरील समीकारातील “क”–अहा म क्त होते. मध्यक–ग िनफलाकणरता योग्य तया संज्ञा 
िापरल्यास हे तीन्ही समीकार खालीलप्रमािे होत. 

 
(१) त₁ ₂ = ख₁ ₂ ∙ ₃ ₄ णध₂² + ख₁ ₃ ∙ ₂ ₄ त₂ ₃ + ख₁ ₄ ∙ ₂ ₃ त₂ ₄ 
(२) त₁ ₃ = ख₁ ₂ ∙ ₃ ₄ त₁ ₂ + ख₁ ₃ ∙ ₂ ₄ णध₃² + ख₁ ₄ ∙ ₂ ₃त₃ ₄ 
(३) त₁ ₄ = ख₁ ₂ ∙ ₃ ₄ त₂ ₄ + ख₁ ₃ ∙ ₂ ₄ त₃ ₄ + ख₁ ₄ ∙ ₂ ₃ णध₄² 
 

समयाणमक रीतीने हे समीकार सोडणिल्यास ख₁ ₂ ∙ ₃ ₄, ख₁ ₃ ∙ ₂ ₄ आणि ख₁ ₄ ∙ ₂ ₃ च्या अहा 
येतील. तयानंतर तयातंील प्रमाप–णिभ्रमाचे आगिन खालील सूत्रद्वारे शक्य आहे. 
 

धा² ₁ ∙ ₂ ₃ ₄ = णध₁² − ख₁ ₂ ∙ ₃ ₄ त₁ ₂ − ख₁ ₃ ∙ ₂ ₄ त₁ ₃ − ख₁ ₄ ∙ ₂ ₃ त₁ ₄ 
 
आणि बह ग ि सहसम्बन्धाचा मापाकं “दा” हा खालील सूत्रािरून णमळतो. 

 
दा²₁ ∙ ₂ ₃ ₄ = ख₁ ₂ ∙ ₃ ₄ त₁ ₂ + ख₁ ₃ ∙ ₂ ₄ त₁ ₃ + ख₁ ₄ ∙ ₂ ₃ त₁ ₄ (५६) 

 णध₁² 
 

हे सिव समीकार सोडणिण्यासाठी ज्या समंकाचंी आिश्यकता आहे, ते सारिी ३१ मधील न्यासाधारे 
गोळा केल्यास खालील अहा येतात. 
 

धी (य₁) = ३२९८∙१ धी (य₁)² = ३६८८४६∙६७ 
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धी (य₂) = २४२६∙९ धी (य₂)² = १७८७५५∙७५ 

धी (य₃) = २५८१∙५ धी (य₃)² = २०२१६३∙७९ 

धी (य₄) = २५५३∙८ धी (य₄)² = १९७८९०∙३२ 

धी (य₁ य₂) = २४०९६७∙२२ 

धी (य₁ य₃) = २५५९५४∙११ 

धी (य₁ य₄) = २५३६६४∙८५ 

धी (य₂ य₃) = १८९९४१∙८३ 

धी (य₂ य₄) = १८७९०९∙३८ 

धी (य₃ य₄) = १९९८४५∙०० 

ग₁ = धी (य₁) / डा 
= ९९∙९४२४ 

 ग₁² = ९९८८∙४८३३ 

ग₂ = ७३∙५४२३ ग₂² = ५४०८∙४८४६ 

ग₃ = ७८∙२२७३ ग₃² = ६११९∙५१०५ 

ग₄ = ७७∙३८३९ ग₄² = ५९८८∙८८७१ 

 
गोळा केलेल्या ह्या अहांिरून, प्रकरि ९ मध्ये णदल्याप्रमािे िरील तीन्ही समीकार सोडणिण्यासाठी 

आिश्यक अशा ‘त–णधच्या’ अहा काढता येतील. ह्या येिाऱ्या अहा तया तीन्ही समीकारातं समाणिि 
केल्यास येिारे पणरिाम असे : 

 
(१) − ४७∙९६७ = ८∙३५६४ ख१२∙३४ + २∙७९० ख१३∙२४ 

  + २∙९३२ ख१४∙२३ 

(२) − ६२∙०३९ = २∙७९० ख१२∙३४ + ६∙६६४५ ख१३∙२४ 

  + २∙०६३ ख१४∙२३ 

(३) − ४७∙५१९ = २∙९३२ ख१२∙३४ + २∙०६३ ख१३∙२४ 

  + ७∙७८९ ख१४∙२३ 

 
सदर समीकार समयाणमक रीतीने सोडणिल्यास; 

 
ख१२∙३४ = − २∙०९५, ख१३∙२४ = −७∙३९४ आणि, ख१४∙२३ = −३∙३५४ अशा अहा येतात. आलेल्या ह्या 
अहा मूळ समीकारात समाणिि केल्यास क = १०९१∙९५ अशी अहा येते. 
 

म्हिून मूळ–अहात सम्बन्धणदक् रेषेचा समीकार असा : 
य₁ = १०९१∙९५ − २∙०९५य₂ − ७∙३९४य₃ − ३∙५४य₄ 
 
ह्या सम्बन्धणदक् रेषेचा प्रमाप–णिभ्रम णदलेल्या सूत्रािरून येतो तो असा : 
धा²₁ ∙ ₂ ₃ ₄ = ४७०∙१३७ 
∴ धा₁ ∙ ₂ ₃ ₄ = २१∙६८ 
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आणि, बह ग ि सहसम्बन्धाचे मापाकं ‘दा’; पूिी णदलेल्या सूत्रािरून येते, ते असे:— 
दा²₁ ∙ ₂ ₃ ₄  = ०∙६०५२८४ 
∴ दा₁ ∙ ₂ ₃ ₄ = ०∙७७८ 

 
बह ग ि सहसम्बन्ध हा एक परतंत्र चल ि अनेक एकणत्रत अशा स्ितंत्र चलातील सबंंधाचा देशना 

होय. तो संबंध ‘दा’ ह्या संजे्ञने दशवणितात. ‘दा’ ह्या सजें्ञस अणधक अथिा उिे णचन्ह जोडता येत नाही. 
तयाम ळे कोितया स्ितंत्र चलाचंा परतंत्र चलाशी अक्स्तपिी संबधं आहे ि कोितया चलाशी नाक्स्तपिी संबधं 
आहे हे ठरणिता येिार नाही. तयाकणरता तया सम्बन्धाची व्याख्या श द्ध सम्बन्धणदक् समीकारातंील 
अचलाचं्या णचन्हािंरून ठरिािी. 

 
सारिी ३० मधील न्यासाच्या बाबतीत अशा तऱ्हेच्या स्ितंत्र चलाचं्या संय क्त पणरिामाम ळे िाढ 

झाली. हे ‘दा’ ि ‘द’ च्या अहा तपासल्यास कळून येईल. 
 

बह ग ि सहसम्बन्ध रेखीय असल्यासच िरील णनष्ट्कषव सतय समजाि.े सहसम्बन्ध अरेखीय असेल 
तर येिाऱ्या पणरिामात ककणचत न्यूनति आढळून येईल एिढेच कारि िरील तऱ्हेच्या सम्बन्धणदक् 
समीकारािर आधाणरत आगिक हे अशा पणरक्स्थतीत सतयतेचे यथाथव णचत्रि करीत नाहीत. तयाचप्रमािे, 
तयाचें णिचरि सदर बाबतीत रेखीयसम्बन्धापेिा अणधक असते. 
 
आंणशक सिसम्बन्ध :– 

 
जून, ज लै ि ऑगस्टच्या सयं क्त उष्ट्ितामानाचा कान सास् येथील मक्याच्या उतपादनािर काय 

पणरिाम होतो ि तो कसा काढायचा हे आपि िर पाणहलेच! परन्त  ह्या तीन स्ितंत्र चलापंैकी फक्त एकच 
म्हिजे ज लै उष्ट्ितामानाचा उतपन्नािर काय पणरिाम होतो एिढेच तपासाियाचे असल्यास ज्या 
सहसम्बन्ध-णिधीचा उपयोग करतात तयास आणंशक सहसम्बन्ध णिधी असे म्हितात. अशा िळेेस इतर 
स्ितंत्र चल तातप रती अचल आहेत असे समजाि.े 
 

(१) न सताच मक्याचे उतपन्न ि ज लै उष्ट्ितामानातील सम्बन्ध हिा असल्यास तो िर उद धृत 
केल्याप्रमािे : द१ ३ ४ = −०∙६९७ असा आहे. 

 
(२) जून, ज लै ि ऑगस्ट उष्ट्ितामानाचा सयं क्त प्रभाि उतपन्नािर काय आहे हेही आपि तपासले. 

तो संबधं दा१∙२३४ = ०∙७७८ असा आहे. 
 
(३) जून ि ऑगस्टचे उष्ट्ितामान अचल ठेिनू ज लै उष्ट्ितामानाचा उतपन्नाशी काय सम्बन्ध आहे हे 

पाहाियाचे असल्यास पूिीच्या पणरच्छेदातूंन ििवन केल्याप्रमािे हा प्रश्न प्रसामान्य समीकाराचे आधारेच 
सोडिाियास हिा. 

िर म्हटल्याप्रमािे येथेही चार प्रसामान्य समीकाराचंीच आिश्यकता आहे. परन्त  माध्याच्या 
उपयोगाने ते समीकार तीनातंच प्रह्रणसत होतात. हे तीन समीकार असे :— 

 
(१) त१ ३ = णध∙१ ²ख३ १ ∙ २ ४ + त१ २ ∙ ख३ २ ∙ १४ + त१ ४ ∙ख३ ४ ∙ २ १ 
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(२) त२ ३ = त१ २ ∙ ख३ १ ∙ २ ४ + णध२∙² ख३ २ ∙ १ ४ + त२ ४ ∙ख३ ४ ∙ २ १ 

(३) त३ ४ = त१ ४ ∙ ख३ १ ∙ २ ४ + त२ ४ ∙ ख३ २ ∙ १ ४ + णध४∙² ख३ ४ ∙ २ १ 

 
ह्या समीकारातूंन समाणिि करण्यासाठी आिश्यक अशा अहा बह ग ि सहसम्बन्धाच्या प्रकरिात 

शोधून काढल्याच आहेत. णध₁² ची अहा (३४∙७७७)² अशी आहे. ह्या सिव अहांिरील समीकारातूंन समाणिि 
केल्यास येिारे फल असे :— 

 
(१) −६२∙०३९ = ११८८∙६८८ ख३ १∙२४ + (−४७∙९६७ ख३ २∙१४) 

 −४७∙५१९ ख३४ ∙२१ 

(२) २∙७९० = −४७∙९६७ ख३ १∙२४ + ८∙३५६४ ख३ २∙१४ 

 + २∙९३२ ख३ ४∙२१ 

(३) २∙०६३ = −४७∙५१९ ख३ १∙२४ + २∙९३२ ख३ २∙१४ 

 + ७∙७८९३ ख३ ४∙१२ 

 
हे समीकार समयाणमक णिधीने सोडणिल्यास 

ख३ १∙२४ = − ०∙०५३१ 
ख३ २∙१४ = + ०∙०५७४ 
ख३ ४∙२१ = − ०∙०८०७ अशा अहा प्राप्त होतात. 

 
बह ग ि−सहसम्बन्धाद्वारे प्राप्त झालेली ‘ख’ ची अहा : ख १३∙२४ = −७∙३९४ अशी आहे. ही अहा 

खालील सूत्रातं समाणिि केल्यास येिारे फल असे :— 
 
द१३∙२४ =  

= 
 

= −०∙६२६६ 

 
जून ि ऑगस्टचे उष्ट्ितामान अचल ठेिनू ज लैचे उष्ट्ितामान ि मक्याचे एकरी उतपादनात येिारा 

सहसम्बन्ध िरील मापाकंाने दशवणिला जातो. 
 

आंणशक सहसम्बन्ध हा बह शः सूत्रािरूनच णनणित करतात. दोन चलातंील सहसम्बन्धास 
‘शून्यिगाचा सहसम्बन्ध’ असे म्हितात; आणि तयािरून सूत्राधारे ‘प्रथम–िगाचे सहसम्बन्ध’ णनणित 
कराि.े उदाहरिाथव, 

 

(अ) द१२∙३ = 
द १२ − द१३∙ द २३ 

(१ − द१३²)½ (१−द²२३)½ 
(५७) 

ह्या प्रथमिगाचे सहसम्बन्धािरून द सऱ्या िगाचे सहसम्बन्ध ही सूत्राधारेच णनणित करतात. 
 

(ब) द१२∙३४ = 
द१२∙३ − द१४∙३ × द२४∙३ 

(५८) 
(१−द² १४∙३)½ (१−द²२४∙३)½ 
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िगैरे. 

 
----- 
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प्रकरि ११ 
गुिातील सिसम्बन्ध 

 
प्रकरि ९ ि प्रकरि १० मधून ज्या सहसम्बन्धाचा आपि णिचार केला, तया सिव सम्बन्धाचे णििरि 

इयत्तातमक न्यासात आहे. प्रतयेक पदाची लििे जी  इयत्तातमक अहात मोजिे शक्य आहे, अशा दोन अथिा 
अणधक पदातंील सम्बन्ध कसा संगणित करायचा हे तयात आपि पाणहले, परन्त  काही पदाचंी लििे अशी 
असतात की, ती इयत्तातमक अहात रूपान्तणरत होऊच शकत नाहीत. 
 

उतपणत्तशास्त्र, िशंशास्त्र, आणद शास्त्रातंील पदाचें िगीकरि इयत्तातमक असण्यापेिा लििातमकच 
असते. उदाहरिाथव, उतपणत्तशास्त्रान्तगवत मानिाचे िगीकरि तयाच्या केसाच्या रंगािरून काळा–करडा; 
अथिा डोळ्याच्या रंगािरून काळा−णनळा असेच केले जाते. िशंशास्त्रातून स द्धा अशा ग िािग िािरच हे भेद 
कायम करण्यात येतात. उंच ि ब टका पीतििीय ि शे्वतििीय, ही लििे इयत्तातमकापेिा म ख्यतः 
लििातमकच समजािी. जपानी हे य रोणपयनापेंिा ब टके असतात, ह्या आपल्या णिधानाचा म ख्य भर तयाचं्या 
िशंिाढीतील लििािरच असतो. 
 

प्रणसद्ध उतपणत्तशास्त्रज्ञ मेंडेलच्या प्रयोगान्तगवत िाटाण्यातील भेदाभेदही लििातमकच समजािा. 
दोन प्रकारच्या फ लातंील सहसम्बन्धाची भािनाही अशाच प्रकारच्या ग िािग िाचं्या लििािरच अिलंबनू 
असते. कडू गोड, काळा गोरा, उंच ब टका, अशा लििातमक जोड्या अक्स्त ि नाक्स्त पिी नमूद केल्यास 
दोन्ही प्रकार एका चत रंक सारिीत माडंिे शक्य आहे. 
 

उंचीतील ि िजनातील सहसम्बन्ध हा इयत्तातमक रीतीने प्रस्थाणपत करता येईल. तयाचप्रमािे 
हलका अथिा िजनदार ककिा ब टका अथिा उंच ह्या तऱ्हेनेही हे संभाजन शक्य आहे. खाली णदलेल्या 
चतुरंक-सारिीत णनदशवनान्तगवत व्यक्तींचे लििान सार संभाजन केल्यास तया दोन लििातंील सहसम्बन्ध 
काय आहेत हे णनणित करता येईल. 
 

 ब टका उंच एकूि 

हलका − − − क ख −− 

िजनदार − − − ग घ −− 

एकूि − − − − − डा. 
 

क, ख, ग, घ–ने नमूद केलेली लििे असिाऱ्या णकती व्यक्ती आहेत हे िरील सारिीद्वारा 
दशवणिले जाते. 

 
िरील लििातील सहसम्बन्ध जर पणरपूिव असेल तर सिवच पदे फक्त दोनच कोशातून आढळून 

येतील. थोडक्यात, सिव उंच व्यक्ती िजनदार आढळून आल्या ि ब टक्या व्यक्ती हलक्या आढळल्या तर 
फक्त ‘क’ ि ‘घ’ च्याच कोशा तेिढ्या पूिव ि, ख–ग च्या कोशा संपूिवता णरकाम्या आढळतील. परन्त  
सामान्यतः असे असत नाही. म्हिूनच न्यासातंील सिव पदे चारही कोशातूंन समान िा असमानरीतया बणंटत 
झालेली आढळून येतील. 
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दोनापेंिा अणधक लििे असलेला न्यासही खालील बह ग ि सारिीयनात माडंता येिे शक्य आहे. 
 
 

    
एकूि 

क      

ख      

ग      
घ      

 एकूि    डा. 
 

लििातील संबधं जर पूिव असेल तर सिव पदे िरील सारिीतल्या किव रेषेतील कोशातूनच 
आढळून येतील. संबधं जर पूिव नसेल तर हीच पदे सामान्यतः सिव कोशातून णिख रलेली आढळतील. 

 
तर्थ्याच्या ह्या आधारािरच ग िातील सम्बन्धाचा मापाकं ठरणििे, ि तयाचे गणित करिे शक्य आहे. 

 
संभािना–मापाकं 

 
सारिीतील िास्तणिक पदे ि नमूद केलेल्या कारिाचं्या अिसराम ळे उद्भििाऱ्या सभंािी पदाचं्या 

त लनेिरून हा संबधं प्राप्त होतो. 
 
णदलेल्या रागेंतील पदें ‘डद’; स्तंभातील पदे ‘डग’; ि कोशातील पदे ‘डदग’ मानल्यास— 

 

 
(५९) 

 
हा िास्तणिक ि अिसराम ळे प्राप्त होिाऱ्या पदातंील फरक होय. 

 
परन्त  िरील अहेच्या िगाची सैद्धाक्न्तक पदाचं्या एकूि सखं्येशी येिारी णनष्ट्पत्ती म्हिजे ि²– होय. 

 

 

६० 

 
ह्या ि² −ला ‘डा’ –ने भागल्यास णपअसवनचा ए² प्राप्त होतो. 
 

 
ए² = 

ि²  
 डा  
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ह्यािरून संभािना – मापाकंाचे सूत्र असे:— 
 

गा. गा = 

 

(६१) 

 
य लेने ह्याचे स गम सरणलत रूप णदले आहे, ते असे— 

 

गा = 

 

(६२) 

ज्यात 

 

(६३) 

 
ककिा. . . 

 

धा = डा. धी ( 
ड²दग ) (६४) 
डग ×डद 

 
संगिना–णिधी. 

 
(१) प्रतयेक कोशातील अहाचा िगव करा. (ड²दग) 
 
(२) प्रतयेक बॉक्सकणरता रागेंतील ि स्तंभातील अंकाचंा ग िाकार करा. 
 
(३) प्रतयेक पेटीतील अहेच्या िगास (ड²दग) संिादी अशा (डद × डग) ने भागा. 
 
(४) सिव रागेंतील पदाचंा योग घेऊन तयास ‘डा’ (एकूि पदसंख्येने) भागा. येिारी अहा ही  

‘धा’ची अहा होय. 
 

(५) गा = 
 

मध्ये िरील अहा ऐिजी ठेिनू पणरिाम काढा. 

 
चतुरंक–सारिी (२ × २ संभाजन) 

 
जेव्हा दोन चलक अक्स्त ि नाक्स्त अशा िैकक्ल्पक प्रकारातं संभाणजत केले जातात, तेव्हा य लेचा 

हा संभाग−मापाकं खालील सूत्रािरून णमळतो. 
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था = 
क. र् − ख. ग. 
क. र् + ख. ग. 

(६५) 

 
ि (Coefficient of Colligation) म्हिजे सकंलन. मापाकं 

 

ओ = 

 

(६६) 

 
ज्यात क, ख, ग ि घ हे अनेक कोशातंील िारंिारता होत. 

 
 क ख 

 

 ग घ 
 

 
णदलेल्या लििातील संबधं जर पणरपूिव असेल तर सिव पदे ‘कघ’ अथिा ‘खग’ पेटीत एकणत्रत 

झालेली आढळून येतील. तयाम ळे ‘था’ ि ‘ओ’ दोन्हीही + १∙०० अथिा − १∙०० बरोबर आढळून येतील. 
णदलेल्या लििात कसलाच संबंध नसेल तर पदाचें बंटन समान (क=ख=ग=घ) असेल; ि मग ‘था’ ि 
‘ओ’ हे शून्य असतील. 
 

णपअसवनची कोंणटज्या रीती. 
 

चत रंक सारिीकणरता कोणटज्या रीतीप्रमािे सहसम्बन्ध मापाकं खालील सूत्रािरून प्राप्त होतो. 
 

द = कोज्या 

 

× प्या (६७) 

 
सदर मापाकं द=० ते द=१∙०० ह्या सीमेतच बदलत असतो. संबधं पणरपूिव असेल तर िारंिारता 

फक्त दोनच आयतातूंन आढळेल (क अथिा घ; ककिा ख अथिा ग); आणि मग  
ची अहा शून्य होईल ि द ची ककमत १∙०० असेल. पदाचें बंटन समान असल्यास (क=ख=ग=घ) प्रतयेक 
प्रभाग ०∙५० असेल आणि मग ‘द’ ची अहा शनू्य असेल. 

 
एका चलाचे जेव्हा दोनच णिभाग शक्य असतात, पि द सऱ्या चलाकणरता अनेक संभाग शक्य 

होतात, तेव्हा २×डा सारिीचा उपयोग होतो. अशा िळेेस अधव-क्रणमक संबधंाची गिना करािी. ह्या 
णिधीतील लििाचे संभाजन हे सामान्यतः प्रसामान्य असे मानण्यातं येते. 

 
ह्याकणरता उपयोगात येिारे सूत्र असे :— 
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अधव-क्रणमक : द = 
( ) तथ 

णध×०∙३९८९ ज 
(६८) 

 
ज्यात, 
 

=त−प्रकाराचंी मध्यक−अहा 
=थ−प्रकाराचंी मध्यक−अहा 

त=त−प्रकारातील प्रणतशत−पदे 
थ=थ−प्रकारातील प्रणतशत−पदे 
णध=त ि थ चे संय क्त प्रमाप−णिचलन 
ज=प्रसामान्य−िक्रातील माध्यापासूनचे अन्तर, अणध क त-थ/२ 
िक्राचे िेत्रफळ असलेल्या एकूि अंतरािरील कोटी-अिाची उंची. 

 
_____ 



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि १२ 
प्रसामान्य–िक्र 

 
कोितयाही कृतयाचा पणरिाम जेव्हा दोनपैकी एका प्रकारे घडून येतो, आणि अशा तऱ्हेचे प ष्ट्कळ 

पणरिाम असतात; तेव्हा ते सिव पणरिाम साधारितः दोन भागातं णिभाणजत होतात. तया दोहोंपैकी एक 
पणरिाम अन कूल अथिा इि ि द सरा प्रणतकूल असा असतो. फक्त अन कूल पणरिाम मोजून ि तयाप्रमािे 
तयाचंी नोंद करून एकूि कृतयाचंी णनणिती होऊ शकते. 

 
एखादे नािे घेतले ि णटचकी मारून ते हिते उडणिले तर शक्य आहे की ते “चीत” पडेल. 
 
अशा तऱ्हेच्या कृतयाचंा णिश्लेषिाने संभाणितेच्या रूपाची कल्पना येईल आणि णनदशवन णनयमाची 

जािीि होईल. ‘चीत’ ककिा ‘पट’ हे दोनच पयाय शक्य असल्याने, ह्या बाबतीत अन कूल पणरिामाचंी 
संभाणिता. 

 
त = ½ अशी आहे. 
ककिा त = क / डा असेही म्हिता येईल. 
ज्यात क = अन कूल पणरिामाचंी शक्यता. 
डा = शक्य असे एकूि पणरिाम. 
त = अन कूल पणरिामाचंी सभंाणिता. 
 
सिवसाधारि असे म्हिता येईल की जर एखादे कृतय ‘क’ तऱ्हेने होिे शक्य आहे; ि ‘ख’ तऱ्हेने 

होिे शक्य नाही; तर मग तया कृतयातील शक्य पणरिाम घडून येण्याची संभाणिता 
 
त = क / क + ख = क / डा होय. 
ज्यात क + ख = डा असतो. 
 
तयाचप्रमािे, तया कृतयातील प्रणतकूल पणरिामाचंी सभंाणिताही थ = ख / डा होय. ज्यात ख = 

संभि असे प्रणतकूल पणरिाम. 
 
थ = प्रणतकूलाचंी संभाणिता. 
 
‘चीत–पट’ कणरता एक नािे शभंर िळेा णटचकी मारून उडणिल्यास शक्याशक्यतेची प्रतयेक िळेेची 

संभािना ही १/२ इतकी असेल आणि मग संभािनेची ही णनष्ट्पत्ती कोितयाही एका पणरिामाकणरता (१ / २ × 
१००) अशी होईल. 

 
कोितयाही श्रेिीतील कृतयाचं्या ‘घडून ककिा न घडून’ येण्याची संभाणिता तयाचं्या बरेजेने णमळते. 

तयाचप्रमािे तया सिव पणरिामाचंी एकूि संभाणिता हिी असल्यास ती तयाचं्या ग िाकारािरून येते. पत्त्याचं्या 
ज डींतून एक पत्ता काढल्यास अथिा नािे उडणिल्यास एक एक्का ककिा ‘चीत’ येण्याची संभाणिता (१/४ + 
१/२) इतकी असेल. 
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—आणि ह्या दोन्हीं कृतयाचंी संभाणिता (१/४ × ½) इतकी होईल. 

 
आकृती २६ 

 
१० नाण्याचंा ओली−स कीतील (चीत—पट) 

“ओली—” चे सैद्धाक्न्तक बटंन. 
 

कोितेही कृतय अन कूल अथिा प्रणतकूल रीतया होण्याची जी णनणिती आहे तयास ‘एक’ अहा देतात. 
उदाहरिाथव, एक नािे हिते उडणिल्यानंतर तयाच्या ‘चीत−पट’ ची एकूि णनणिती (½ ज + ½ न) = १ 
ही होय. 

 
जर दोन नािी हिते उडणिली तर तयांच्या ‘चीत−पटा’ची णनणिती खालील प्रकारे होऊ शकेल— 
 

(½ ज + ½ न)² 

 
ककिा : १/४ ज + १/२ ज. न + १/४ न. 
ज्यात : ‘चीत’ ची सभंािना १।४ 
‘पट’ ची संभािना १/४ 
‘चीत−पटा’ची संय क्त संभािना १।२ 
 
अशा तऱ्हेने ‘ड’ पणरिामात शक्याशक्यतेची सिवसाधारि संभाणिता (त + थ)ड अशी असते. 
 
दहा नािी हिते उडणिल्यानंतर िरील रीतीने येिाऱ्या सैद्धाक्न्तक ‘चीत’चे बंटन आकृती २६ मध्ये 

णदले आहे. ‘ड’ िाढणिल्यास प्राणंकत णबन्दूची संख्या िाढते, ि मग ते िक्र अणधक सरणलत होत जाते; आणि 
सरतेशिेटी आकृती २७ मध्ये दाखणिल्याप्रमािे प्रसामान्य िक्रात रूपातंणरत होते. 
 

अिसरातील णिचरि दशवणििारा न्यास णचत्राणंकत केल्यास बव्हंशी िरील प्रकारची आकृती तयार 
होते. 
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अशा बटंनाचे मध्यक ( ) हे खालील समीकारद्वारा णनणित होते. 
 
 = डा × त (६९) 

ज्यात, डा = एकूि प्रयतन, 
ि त = शक्यतेची सभंाणिता. 
ह्या बंटनाचे प्रमाप–णिचलन येिेप्रमािे : 
 

 
(७०) 

 
ज्यात : थ = अशक्यतेची (प्रणतकूलाचंी) संभाणिता. 
 
िरील प्रसामान्य िक्रातंील प्रमाप–णिचलनाचंा िक्राशी असलेला संबधं पूिी दशवणिल्याप्रमािेच 

आहे. 
 

 प्रमाप–णिचलनाचंी संख्या त्यातं येिारी प्रणतशत पदे  
 (मध्यकेपासून दोहों बाजंूस ±) … … … …  

 ०∙६७४५ णध ५०%  

 १∙०००० णध ६८∙२६ %  
 २∙०००० णध ९५∙४६ %  

 ३∙०००० णध ९९∙७३ %  
 

 
आकृती—२७ 
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िक्राचे सामान्यकरि 
 

मयाणदत न्यास असल्यास तयापासून तयार होिाऱ्या बटंनाचे स्िरूप साधारितः अणनयणमत असे 
असते. तयातंील पदाचंी संख्या िाढणिल्यास ही अणनयणमतता कमी होऊन शिेटी िक्र सरणलत होते. 

 
प्राप्त–समग्रात णनव्िळ न्यादशाचाच समािशे असतो. तयाम ळे अशा न्यादशाधारे प्राप्त िक्र सरणलत 

करून घेिे केव्हाही इि होय. तयाम ळे बटंन आदशव बनते. न्यादशाऐिजी अनन्त पदे उपयोगात आिनू 
तयार केलेले बंटन हेच खरे आदशव बंटन होय ! 

 
णदलेल्या न्यासाचे ििवन प्रसामान्य–िक्रद्वारे शक्य आहे अशी जेथे कल्पना करता येते तया सिव 

बाबतीत सदर न्यासाचे सरलन प्रसामान्य िक्राच्या िेत्रफळ ि कोटी−अि सारिीद्वारा करता येते. 
 

िेत्रफळ–सारिीद्वारा प्रसामान्य िक्र अन्िायोजन 
 

प्रसामान्य बंटनात मध्यकेपासून घेतलेल्या ठराणिक प्रमाप−णिचलनात णकती प्रणतशत पदे येतात हे 
प्रसामान्य−िक्र िेत्रफळसारिीिरून णनणित करिे शक्य आहे. मध्यकेपासून दोहों बाजंूस एक अथिा 
अणधक प्रमाप−णिचलन अतंरात एकूि णकती प्रणतशत−पदे येतात हे िर णदलेच आहे. अथात मग 
मध्यकेपासूनच्या फक्त एकाच बाजूच्या ठराणिक प्रमाप−णिचलन अतंरात िरील प्रणतशत−पदाचं्या णनम्मीच 
पदे येतील हे स्पि होय. 

 
प्रसामान्य िक्राचे मध्यक हे तया िक्राच्या कें द्रस्थानी असते. ह्या मध्यकेपासून य−अिािरील 

कोितेही अंतर प्रमाप−णिचलन पणरभाषेत ठरणिल्यास तया अन्तरात एकूि णकती िेत्रफळ पडते हे सारिी 
३२ िरून णनणित करता येते. आकृती २७ मध्ये ५० ह्या मध्यकेपासून ६२ ह्या ‘ब’ णबन्दूपयंतचे अन्तर 
१२−एकक आहे. बंटनाचे प्रमाप−णिचलन ८ एकक आहे. तयाम ळे िरील अन्तर हे प्रमाप णिचलन पणरभाषेत 
१∙५ णध होईल. 
 

सारिी–३२ 

प्रसामान्य−िक्र–िेत्रफळ सारिी 
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३·० ·४९८६५ ·४९८७ ·४९८७ ·४९८८ ·४९८८ ·४९८८ ·४९८९ ·४९८९ ·४९८९ ·४९९० 

३·१ ·४९९०३ ·४९९१ ·४९९१ ·४९९१ ·४९९२ ·४९९२ ·४९९२ ·४९९२ ·४९९३ ·४९९३ 
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तयाच आकृतीिरून हेही णदसून येईल, की िरील अन्तरात एकूि ४३∙३२ प्रणतशत−पदे पडतात. 
आकृती २७ मध्ये आिखी एक द सरा णबन्दू ६४ एकक घेतला तर हा णबन्दू मध्यकेपासून १∙७५ णध इतका दूर 
आहे. म्हिजे तयात एकूि ४५∙९९ प्रणतशत−पदे येतील. मध्यक आणि ६४–णबन्दू ि मध्यक आणि ६२–णबन्दू 
ह्यात अन क्रमे ४५∙९९ ि ४३∙३२ इतकी प्रणतशत पदे येतात. तयाअथी ६४ ि ६२ णबन्दूतील अन्तरात (४५∙९९ 
– ४३∙३२ =) २∙६७ प्रणतशत पदे असािीत हे णसद्ध होते. िरील बंटनात एकूि ४००० पदे आहेत. तेव्हा 
िरील ६४ ि ६२ णबन्दूतील अन्तरात (४००० × २∙६७/१००) = १०६∙८ इतकी पदे असली पाणहजेत. 

 
बंटनाच्या कोितयाही एका संभागात एकूि पदाचं्या णकती प्रणतशत पदे असतील हे काढता येते. 

तया णिभागातील सैद्धाक्न्तक पदाचंी संख्याही ह्या प्रणतशततेचा एकूि पदसखं्येशी ग िाकार करून काढता 
येईल. ही सैद्धाक्न्तक पदसंख्या णचत्रात प्राणंकत केल्यास येिारे िक्र हे प्रसामान्य असते. 

 
सारिी–३३ 

िेत्रफळ–सारिीद्वारा प्रसामान्य-िक्र-अन्िायोजन. ‘अब’ कंपनीद्वारा उतपाणदत ६०० िॉशसवच्या जाडीतील 
णिचरिे (कक्ल्पत न्यास) 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 

जाडी (इंचात) 
मध्य-
णबन्दू 

िॉशसवची 
िारंिारता 

माध्यापासून 
संभागाची 
(णिचलने) 

स्तंभ ४ 
णध−मध्ये 

संभागसीमा तथा 
मध्यकेतील 

प्रणतशत िेत्रफळ 

प्रणतशत िेत्र 
(संभागान्तरा
लात) 

सैद्धाक्न्तक 
िारंिारता 

  च य य/णध – –  

·०१८० –·०१८३९ ·०१८२ ६ −·००२२ −२·६१ ४९·५५% १·२१% ७·३ 

·०१८४ –·०१८७९ ·०१८६ ३० −·००१८ −२·१३ ४८·३४ ३·१९ १९·१ 

·०१८८ –·०१९१९ ·०१९० ४२ −·००१४ −१·६६ ४५·१५ ७·०५ ४२·३ 

·०१९२ –·०१९५९ ·०१९४ ६६ −·००१० −१·१८ ३८·१० ११·९८ ७१·९ 

·०१९६ –·०१९९९ ·०१९८ ९४ −·०००६ −·७१ २६·१२ १६·६४ ९९·८ 

·०२०० –·०२०३९ ·०२०२ १२० ·०००२ 

} 
−·२४ 

} 
९·४८ 

} 
  

   ·०००२ −·२४ ९·४८ १८·९६ ११३·८ 

·०२०४ –·०२०७९ ·०२०६ १०२ ·०००६ ·७१ २६·१२ १६·६४ ९९·८ 

·०२०८ –·०२११९ ·०२१० ६० ·००१८ ३·१८ ३८·१० ११·९८ ७१·९ 

·०२१२ –·०२१५९ ·०२१४ ५४ ·००१४ १·६६ ४५·१५ ७·०५ ४२·३ 

·०२१६ –·०२१९९ ·०२१८ १४ ·००१८ २·१३ ४८·३४ ३·१९ १९·१ 

·०२२० –·०२२३९ ·०२२२ १२ ·००२२ २·६१ ४९·५५ १·२१ ७·३ 
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प्रसामान्य िक्राचे अन्िायोजन कोणट−अिद्वारे स द्धा होते. सारिी ३६ मध्ये मध्यकेपासून णििणित 

अंतरािरील प्रसामान्य िक्राचे हे अि भणूयि–अिाच्या प्रणतशततेत णदले आहेत. सदर भणूयि−कोणट−अि 
बंटनाच्या केक्न्द्रय-भागी असतो. 
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कोितयाही प्रसामान्य िक्राचे सूत्र खालीलप्रमािे : 
 

रा = रा₀ धा 

−य² 

२ णध² 
(७१) 

  
 

ज्यात रा₀ = भणूयि   अि = 
 

  = डा / २·५०६६२८ णध 

 
सारिी ३३ ककिा ३४ मधील न्यासाकणरता रा₀ ची अहा खालीलप्रमािे संगणित करािी. 
 
णध (संभाग एककात) = २∙१०९ 
 

रा₀ = 
डा 

= 
६००  

२∙५०६६२८ णध २∙१०९ × २∙५०६६२८  
   = ११३∙५  
 

सारिी–३४ 

कोणट–अिद्वारे प्रसामान्य–िक्राचे अन्िायोजन. 
‘अब’ कंपनीद्वारा उतपाणदत ६०० िॉशसवच्या जाडीतील णिचरिे 

जाडी (इचंात) केन्द्र−णबन्दू 
िॉशसवची 
िारंिारता 

मध्यकेपासून 
केन्द्र-णबन्दूचे 
णिचलन 

स्तंभ ४ 
प्रमाप-
णिचलनात 

प्रणतशततेत 
कोणटअि 

सैद्धाक्न्तक 
िारंिारता 

(१)  (३) 
च 

(४) 

 

(५) 
य/णध 

(६) (७) 
च 
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·०२२०–·०२२३९ ·०२२२ १२ ·००२० २·३७ ६·०३ ६·८४ 

  ६००     
 

उत्तम–अन्िायोजनाथव समस्न्ििा (ि²–समस्न्ििा) 
 
णदलेल्या न्यासातील िास्तणिक िारंिारतेचे सैद्धाक्न्तक िारंिारतेशी असिारे अन्िायोजन उत्तम 

आहे ककिा नाही हे तपासून पाहण्याकणरता–कालव  णपअसवनने एक समक्न्ििा तयार केली आहे. ह्या 
समक्न्ििेत ि²–ची गिना करािी लागते. 

 

ि² = धी 
 

(७२) 

 
ज्यात च₀ = िास्तणिक िारंिारता. च = सैद्धाक्न्तक िारंिारता. 
ि²–ची संगिना कशी करायची हे खालील सारिीत दाखणिले आहे. 

 
सारिी–३५ 

उत्तम–अन्िायोजनाथव ि²–समक्न्ििा (सारिी ३३ मधील न्यासाकणरता) 

 िॉशसवची सैद्धाक्न्तक    

जाडी(इंचात) िारंिारता िारंिारता    

 च. च. च॰–च (च॰–च)२ (च॰–च)२/ च. 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

·०१८०–·०१८३९ ६ ७·३ } 

९·६ ९२·१६ ३·४९१ 
·०१८४–·०१८७९ ३० १९·१       

·०१८८–·०१९१९ ४२ ४२·३ ·३ ·०९ ·००७ 

·०१९२–·०१९५९ ६६ ७१·९ −५·९ ३४·८१ ·४८४ 

·७१९६–·०१९९९ ९४ ९९·८ −५·८ ३३·६४ ·३३७ 

·०२००–·०२०३९ १२० ११३·८ ६·२ ३८·४४ ·३३८ 

·०२०४–·०२०७९ १०२ ९९·८ २·४ ५·७६ ·०५८ 

·०२०८–·०२११९ ६० ७१·९ −११·९ १४१·६१ १·९७० 
·०२१२–·०२१५९ ५४ ४२·३ १२·३ १५१·२९ ३·६२८ 

·०२१६–·०२१९९ १४ १९·१ } 

      

·०२२०–·०२२३९ १२ ७·३ −·४ ·१६ ·००१ 

     ि² = १०·३१४ 
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िरील ि²–साथव नाही, कारि ७–स्ितंत्रतेच्या माते्रकणरता ·०५ पातळीिर तयाची अहा १४·०६७ 
असते. म्हिनू साधलेले अन्िायोजन हे उत्तम आहे असे समजाि.े 
 

सारिी−३६ 

प्रसामान्य–िक्राचे–कोणटअि.  (भणूयि–कोणटअिाचे दशमलिात) 
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प्रकरि १३ 
देशनाकं 

 
न्यासाचे िगातील होिारे बदल मोजण्याकणरता ज्या णिणशि साकं्ख्यकीय णिधीचा उपयोग होतो, 

तया णिधीस देशनाकं-णिधी असे म्हितात. ह्या णिधीच्या उपयोगाधारे प्राप्त होिाऱ्या समंकास देशनाकं असे 
म्हितात. 

 
सिवसाधारिपिे ही रीती व्यिसाय, रोजगार ककमती, िगांचे आरोग्य, णिद्यालयीन दजा, 

आणदसारख्या सिवसाधारि पणरक्स्थतींना लािता येते. ह्या पणरक्स्थतीच्या ििवनपर न्यास हा सारखा बदलत 
असतो; तथाणप तयातून ठराणिक अशी एक प्रिृत्ती िाहात असते; णतचे मापन देशनाकं णिणधद्वारा होऊ शकते. 

 
िरील प्रकारच्या न्यासातील अनन्त चणलत अशा पदातंील फरक मोजण्याकणरता तौलणनक अशा 

स योग्य सापेि−अकंाची आिश्यकता असते. देशनाकं हा अशा प्रकारचा तौलणनक मापाकंाचा सापेि समकं 
होय. 

 
कालाच्या अन्तरालाम ळे उद्भििारी मापाकंातील णिचलने देशनाकंाने मोजता येतात. भौगोणलक 

पणरक्स्थतीम ळे होिारे फरकही देशनाकंाने मोजता येतात. णनरणनराळ्या प्रदेशातंील एकाच िस्तूच्या 
तौलणनक णिक्रीतील सभंिनीयता ही देशनाकंाने दशवणिता येईल; तयाचप्रमािे एकाच कॉलेजातील दोन 
णनरणनराळ्या िगांतील णिद्यार्थ्यांच्या णिद्यालयीन योग्यतेची त लनाही देशनाकंाधारे करिे शक्य आहे. 
एकाच उद्योगधंद्यातील दोन कॉपोरेशन्सच्या के्रणडटचीही त लना देशनाकंाने होऊ शकते. परन्त  अथाच्या 
सरणलत ि स टस टीतपिाकणरता देशनाकंाची ही चचा बाजारभािापयंतच सीणमत ठेिली आहे. 
 

देशनाकं–रचनेतील समस्या 
 
(१) देशनाकं–गिनेस्ति लागिारा न्यास ि णिधी ही ज्या कामाकणरता तया देशनाकंाचा उपयोग 

व्हायचा, तयाबरह कूम असािीत. 
 
(२) देशनाकं–गिनेसाठी उपयोगात येिाऱ्या न्यासातील पदाचंी एकूि संख्या ि प्रकार हे 

उपयोगात आिलेल्या श्रिेीतील णिचलनाचें योग्य प्रणतणनणधति करिारे असािते. 
 
(३) देशनाकं—गिनेसाठी लागिारा आिश्यक न्यास गोळा करण्याची योग्य रीती प्रथम ठरिािी. 

तयानंतर असा आिश्यक न्यास कोठून ि कसा जमिायचा हे णनणित कराि.े तयानंतरच तो न्यास 
खरोखरीचा असा गोळा करण्याची जबाबदारी अंगीकारािी. 

 
(४) देशनाकंाकणरता आधार–कालखंड ि तया देशनाकं–गिनेस उपय क्त अशी रीती कोिती हे 

तयानंतर ठरिाि.े 
 
(५) देशनाकं–गिनेतील प्रतयेक पदाचे महत्त्ि तयानंतर णनणित करून मगच अखेरची गिना 

करािी. पदाचं्या ह्या तौलणनक महत्त्िास ‘भारि’ असे म्हितात. 
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िस्तंूची संख्या ि प्रकार 
 
बाजारभािाकणरता देशनाकंाची गिना ही तयाच्या न्यादशव अथिा ठराणिक णिभागािरून करतात. 

तयाम ळे बाजारभािातील ह्या िस्तंूच्या णनिडीत खालील गोिी लक्ष्यात घ्याियास हव्यात. 
 
(१) िापरात येिारा न्यादशव हा प्राणतणनणधक असािा. न्यादशातील पदे ही तयाच्या ग िाकणरता 

प्राणतणनणधक असािी. तया िस्तंूचे बाजारभाि सहजासहजी प्राप्त होऊ शकतात म्हिून तया पदाचंी णनिड 
करू नये. 

 
(२) न्यादशातील ही पदे भरपूर प्रमािात असािी. डॉ. इक्व्हंग णफशरच्या मते बाजारभाि–

देशनाकंात णनदान िीस तरी पदे असािीच; पन्नास असल्यास फारच उत्तम ! पन्नासपेिा अणधक पदसंख्या 
असल्यास णिशषे काही लभ्याशं होतो असे नाही. दोनश े पदाचंा समािशे केल्याने देशनाकं गिनेत होऊ 
घातलेल्या किाच्या ि खचाच्या त लनेत णमळिारी माणहती ही म ळीच गैरिाजिी नाही. 
 

आधार–कालखंड 
 
देशनाकं–गिनेतील आधार–कालखंडास १०० प्रणतशत–अहा देण्यात येते. ह्या कालखंडाचा 

संदभव म्हिून उपयोग असतो. ह्या आधार–कालखंडाशी सापेि अशी देशनाकं–गिना तयानंतर करािी. 
 
आधार–कालखंडाच्या ह्या णनिडीत खालील गोिी लक्ष्यात घ्याव्या. 
 
(१) आधार—कालखंड णनिडताना तो अणतभतूकालात असू नये, कारि हल्लीचे बाजारभाि ि 

आधार–कालखंडातील बाजारभािाचंी त लना मग यथाथवतेने ‘ितवमानकालीन’ म्हिून म्हिता येिार नाही. 
 
(२) अशी त लना साधारितः प्रसामान्य–कालखंडाशी असते; म्हिूनणह हा आधार–कालखंड 

अगदीच भतूकालातलाणह असिे बरोबर नाही. 
 

आधार–कालखंडातील फेरफार 
 
देशनाकंाचा आधार–कालखंड हा त लनेकणरता एका कालखंडातून द सऱ्या कालखंडात बदलून 

घ्यािा लागतो. ह्याकणरता श्रेिीतील प्रतयेक अंकास निीन आधार–िषाच्या देशनाकंाने भागाि.े आलेल्या 
पणरिामास मग १०० ने ग िाि.े 

 
खालील उदाहरिात १९२६ ह्या आधार–िषाचा देशनाकं १९२८ मध्ये बदलण्यात आला आहे. 

तयाकणरता १९२६ च्या देशनाकंास १९२८ च्या देशनाकंाने (१५०∙०) प्रथम भागले; ि मग आलेल्या 
पदसंहतीस १०० ने ग िले. 
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संगिनेसाठी णिधीची णनिड 
 
देशनाकं–गिनेस उपय क्त अशी जिळजिळ १५० सूते्र इक्व्हंग–णफशरने णदली आहेत. देशनाकं–

गिनेची म ख्य सूते्र जी आहेत, तयाचंीच णिणिध रूपे म्हिून थोड्याफार फरकाने ही १५० सूते्र होतात. 
तयापंैकी म ख्य ि मोठा णिभाग म्हिून खालील रीतींचा णनदेश देशनाकं–संगिनेत आिश्यक आहे : (१) 
अभाणरत अशी सरल रीती (अ) िास्तणिक बाजारभािाचें समूहन, (ब) सापेि बाजारभािाचें माध्य, (२) 
भाणरत रीती, (अ) िास्तणिकाचें भाणरत समूहन, (ब) सापेिाचें भाणरत माध्य. 
 

िास्तणिक बाजारभािाचें असंयुक्त समूिन 
 
ह्या रीतीप्रमािे एका िषीच्या णदलेल्या िस्तंूच्या बाजारभािाची आधार–िषांतील िस्तंूच्या बाजार–

भािाशी त लना करतात. 
 

 

(७४) 

 

ज्यात,  = कोितयाही एका कालखंडातील णदलेल्या िस्तंूच्या बाजारभािाची राशी. 
 = आधार–कालखंडातील तयाच िस्तंूच्या बाजारभािाची राशी 

 
सारिी–३७ 

देशनाकं संगिना : धातंूचे ठोक बाजारभाि. 

(िास्तणिकाचें अभाणरत–असंय क्त समूहन) 

धातू एकक बाजारभाि (डॉलरमध्ये) 

  १९२६ १९२८ १९३० 

अशोणधत लोखंड टन २०∙४२०० १७∙६८०० १७∙१७०० 

ताबं े पौंड ∙१३९३ ∙१४६८ ∙१३११ 

अल्य णमणनयम पौंड ∙२६९९ ∙२३९० ∙२३३९ 

णशसे पौंड ∙०८२५ ∙०६१४ ∙०५३८ 

जस्त पौंड ∙०७३७ ∙०६०३ ∙०४५६ 

∙३१६३ पते्र पौंड ∙६५३६ ∙५०३९ 

चादंी औंस ∙६२११ ∙५८१८ ∙३८१५ 

 एकूि २२∙२६०१ १९∙२७३२ १८∙३३२२ 

 देशनाकं १००∙०% ८६∙६% ८२∙४% 

 
देशनाकं–गिन अभाणरत–असंय क्त समूहन रीतीत एक फार मोठा दोष आहे. ज्या िस्तंूचे 

बाजारभाि इतराचं्या त लनेत अणधक आहेत तया िस्तंूचा तया देशनाकंात अणधक प्रभाि पडतो. िरील 
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देशनाकं–गिनेत लोखंडाच्या बाजारभािाचे आणधक्य आहे. तयाम ळे लोखंडाचे भाि १० टक्क्यानंी जरी 
कमी आले आणि इतर सिव धातंूचे बाजारभाि १० टक्क्यानंी िाढले तरी एकूि देशनाकंात अपिधवनच 
झाल्याचे आढळून येईल. जसे :— 
 
 िस्तंूची संख्या १९२६ १९३०  

अशोणधत लोखंड १ २०∙४२ १८∙३७८ १०% अपिधवन 

इतर सिव िस्तू ६ १∙८४०१ २∙०२४१ १०% िाढ 

एकूि ७ २२∙२६०१ २०∙४०२१  
देशनाकं १००% ९१∙७%  

 
सिव िस्तंूचे बाजारभाि एका पातळीिर आिनूही ही अडचि दूर होिार नाही. सिव बाजारभाि एका 

पातळीत आिण्याम ळे निीनच णिषमता णनमाि होते. 
 

सापेि बाजारभािाचे माध्य 
 
िरील णिषमता नाहीशी कराियाची असल्यास िास्तणिकाऐिजी िस्तंूचे सापेि बाजारभाि णिचारात 

घ्याि.े कोितयाही िस्तंूचे बाजारभाि आधार–कालखंडातील बाजारभािाच्या प्रणतशततेत घेतल्यास सापेि 
बाजारभाि येतात. सूत्ररूपात हे असे माडंता येईल. 

 
 तड  
 त₀  

 
ज्यात तड = णदलेल्या कालखंडातील बाजारभाि. 
त₀ = आधार–कालखंडातील बाजारभाि. 

 
ह्या रीतीत प्रतयेक िस्तूची आधारकालखंडातील सापेि ककमत १०० टके्क मानण्यात येते. हव्या 

असलेल्या कालखंडाकणरता ह्या सापेिाचंा माध्य घ्यािा. हा माध्य समान्तर-मध्यक, मध्यका अथिा 
ग िोत्तर-मध्यकापंैकी कोिताणह असू शकतो. 
 

आलेला माध्य म्हिजेच तया िस्तंूकणरता तया िषीचा देशनाकं होय. 
 

समान्तर-मध्यकेचा माध्य म्हिून उपयोग करून सापेि-बाजारभािाचे देशनाकं संगिनेत खालील 
सूत्राचा उपयोग करािा. 
 

 यो (तड / त₀) (७५) 

 डा  
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सारिी–३८ 

देशनाकं संगिना : धातंूचे ठोक बाजारभाि (सापेि माध्य म्हिनू अभाणरत समान्तर–मध्यक णिधी) 

धातू एकक 
१९२६ १९२८ १९३० 

ककमत सापेि ककमत सापेि ककमत सापेि 

अश द्ध लोखंड टन २०·४२०० १००% १७·६८०० ८६·६% १७·१७०० ८४·१ 

ताबं े पौंड ·१३९० १०० ·१४६८ १०५·४ ·१३११ ९४·१ 

अल्य णमणनयम पौंड ·२६९९ १०० ·२३९० ८८·६ ·२३३९ ८६·७ 

णशसे पौंड ·०८२५ १०० ·०६१४ ७४·४ ·०५३८ ६५·२ 

जस्त पौंड ·०७३७ १०० ·०६०३ ८१·८ ·०४५६ ६१·९ 

णटन पौंड ·६५३६ १०० ·५०३९ ७७·१ ·३१६३ ४८·४ 

चादंी औंस ·६२११ १०० ·५८१८ ९३·७ ·३८१५ ६१·४ 

एकूि  ७००  ६०७·६  ५०१·८ 

देशनाकं १००  ८६·८  ७१·७ 

 
देशनाकं गिनेत णनरणनराळ्या माध्याचें फायदे–तोटे 

 
समान्तर–मध्यक : फायदे. 

 
(१) ह्या माध्याची संगिना इतर माध्यापेंिा सापेितः सोपी आहे. 
 
(२) हा माध्य नेहमीच्या पणरपाठातला असल्याने सहज समजण्यासारखा आहे. 
 
(३) भाणरत माध्य हिा असल्यास णनरणनराळ्या णिभागाचें माध्याचे समान्तर–मध्यक घेतल्यानेही 

सिव अहांचा माध्य प्राप्त होतो. (श्रेिीत णनरणनराळ्या संख्या असलेली पदे असल्यास भाणरत–माध्याची 
आिश्यकता असते.) 
 

तोटे : 
 
(१) चरम–सीमेतील पदामं ळे समान्तर–मध्यकेिर पणरिाम होतो. 
 
(२) ह्या रीतीत अपिधवनापेिा िधवनानंा अणधक महत्त्ि प्राप्त होते. 

 
उदाहरिाथव :— एका िस्तूचे भाि १ रुपयािरून दोन रुपयािंर आले तर तयात िाढ १०० टके्क 

होते. द सऱ्या एका िस्तूचे भाि रु. २ िरून रुपयािर आल्यास तयात ५० टके्क अपिधवन होते. ह्या दोन्ही 
िस्तंूच्या संय क्त बाजारभािाचा समान्तर–मध्यक–सापेिात देशनाकं घेतला तर तयात िधवनच णदसून 
येईल. 
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िस्तू १९२६ १९२८ 

 ककमत सापेि ककमत सापेि 

अ रु. १ १०० रु. २ २०० 

ब रु. २ १०० रु. १ ५० 

एकूि  २००  २५० 

देशनाकं  १००  १२५ 

 
(३) ह्या रीतीत देशनाकंाचा आधार हा सहजासहजी लघ रीतीने बदलता येत नाही. 

 
मध्यका : फायदे 
 
(१) समान्तर–मध्यकेप्रमािे मध्यकात िधवनानंा अणधक महत्त्ि प्राप्त होत नाही. 
 
(२) चरम–सीमेतील पदाम ळे समान्तर–मध्यकेप्रमािे मध्यकािर पणरिाम होत नाही. 
 
(३) मध्यकाची संगिनाही सोपी असते; कारि सिव सापेि पदे आकारमानान सार माडूंन मग 

तयातील केन्द्र पदाचीच फक्त णनिड कराियाची असते. 
 

तोटे : 
 
(१) बीजीय रीतीने मध्यका हाताळली जात नाही. श्रिेीतील दरेक णिभागाची मध्यका काढून 

तयाचंा माध्य श्रिेीची मध्यका म्हिून स्िीकार करता येिार नाही. 
 
(२) श्रेिीतील पदे कमी असल्यास मध्यका–अहा ही अणनणित ि अणनयणमत अशी असते. 
 
(३) मध्यका उपयोगात घेऊन तयार केलेल्या देशनाकंाचंा आधार लघ रीतीने निीन आधारािर 

बदलून घेता येिार नाही. 
 

गुिोत्तर–मध्यक : फायदे 
 
(१) ग िोत्तर–मध्यकात णनरणनराळ्या िस्तंूच्या बाजारभािातील िधवन अणधक महत्त्ि धारि करीत 

नाही. उलट ग िोत्तर–मध्यकात बाजारभािातील णनष्ट्पत्तीस सारखेच महत्त्ि असते. 
 

समान्तर–मध्यकेत तोटा म्हिून णनदेणशलेली बाब ग िोत्तर–मध्यकाच्या उपयोगाने श द्ध होते. 
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१९२६  १९२८ 

िस्तू ककमत सापेि ककमत सापेि 

अ. रु. १ १०० रु. २ २०० 

ब. रु. २ १०० रु. १ ५० 

ग िोत्तर–मध्यक :  १००  १०० 

 
(२) ह्या रीतीने तयार केलेला देशनाकंाचा आधार हा लघ रीतीने निीन आधारात सहज बदलून 

घेता येतो. 
 

तोटे : 
 
(१) ग िोत्तर–मध्यकाची गिना ही इतर माध्याचं्या गिनेच्या मानाने अणधक किकर ि क्क्लि 

असते. 
 
(२) ग िोत्तर–मध्यक हे माध्य णिशषे प्रचारात नाही. 

 
देशनाकंाचे भारि : 
 
देशनाकंातील णनरणनराळ्या पदानंा तयाचं्या क्स्थतीप्रमािे महत्त्ि देिे हे बव्हंशी श्रेयस्कर असते. 

असे न केल्यास मग तया िस्तंूना तयाचं्या बाजारभािाचं्या प्रमािात अथिा इतर कोितयातरी 
अिसरकारकान सार महत्त्ि येते अथिा भार प्राप्त होतो. 
 

अभाणरत िास्तणिकाचें समूहन पद्धतीतील आिेप देशनाकंातील पदाचें सहेत क भारिाने दूर करिे 
शक्य आहे. तयाकणरता देशनाकंातील पदानंा तया पदाचं्या एकूि उतपाणदत राशीने ग िाि.े 
 

भाणरत–माध्य : 
 
अशा तऱ्हेचा समान्तर–मध्यक–भाणरत माध्य खाली णदल्याप्रमािे काढािा. 
 
(१) प्रतयेक पदास तयाच्या भाराने ग िाि.े 
(२) येिाऱ्या पणरिामाचा योग घ्यािा. 
(३) तया योगास भाराच्या एकूि राशीने भागाि.े 
(४) येईल तो भाणरत–माध्य समजािा. 

 

भाणरत–माध्य ⁼ 
यो (पदे × भार) 

(७६) 
यो (भार) 
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उदाहरिाथव : 
 
णब्रटाणनया बे्रडचे दोन भाि आहेत. बकेरीतील पािाची ककमत ६० नये पैसे आहे. बकेरीतून १०,००० 

पािाचंी णिक्री होते. णकरकोळ णिके्रते तयाचाच भाि ८० नये पैसे लाितात. तयाचंी णिक्री फक्त १००० पािच 
असली, तर तयाचंा भाणरत–माध्य खालीलप्रमािे येईल. 
 

 ककमत राशी कक. × रा  

बेकरी रु. ०¿६, १०,००० = ६००० रु.  

णकरकोळ णिके्रता रु. ०¿८, १,००० = ८०० रु.  

  ११,००० = ६,८०० रु.  

 ∴ ६,८०० ÷ ११,००० = रु. ०¿६२  
 
िास्तणिक बाजारभािाचें भाणरत समूिन : 
 

प्रतयेक िस्तूचा उतपादनाकं भार म्हिून िापरून िास्तणिक बाजारभािाचे भाणरत समहून काढता 
येते. तयाकणरता कोितयाही एका णिणशि कालखंडातील अथिा िषातील तया िस्तूचे उतपादनाची राशी भार 
म्हिून उपयोगात आितात. हा णिणशि कालखंड बह धा आधार–कालखंडच असतो. हव्या असलेल्या 
िषाच्या भाणरत–समूहनाचा, आधार–िषाशी काय संबधं आहे, हे ठरिले म्हिजे येिारा पणरिाम हा 
भाणरत–देशनाकं होय. 
 
 यो (तड ¿ थ₀) 

(७७) 
 यो (त₀ ¿ थ₀) 

 
ज्यात— 

 
तड = हव्या-असलेल्या िषी तया िस्तूची ककमत. 
त₀ = आधार-िषातील तया िस्तूची ककमत. 
थ₀ = आधार-िषातील तया िस्तूची उतपादन–राशी. 
थड = हव्या असलेल्या िषातील तया िस्तूची उतपादन–राशी. 

 

१९२८ कणरता : 
यो (त₁ थ₀) 

= 
डॉ. १,२७२,०१२¿५१ 

= ८८¿०% 
यो (त₀ थ₀) डॉ. १,४४६,०७६¿७३ 

१९३० कणरता : 
यो (त₂ थ₀) 

= 
डॉ. १,१४९,८७५¿८० 

= ७९¿५% 
यो (त⁰ थ₀) डॉ. १,४४६,०७६¿७३ 

 
पणरक्स्थती सारखी बदलत असते. ह्याकणरता तया िस्तूची एका णनणित कालखंडातील उतपादन–

राशी इतर अनेक कालखंडाकणरता योग्य भार होऊ शकत नाही. म्हिून दरिषी बदलिारे भार उपयोगात 
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आििे आिश्यक आहे. असे भार म्हिजे ज्या तया िषात उतपन्न होिारी तया िस्तूची उतपादन–राशी होय. 
तयाम ळे देशनाकं–गिनेकणरता िरील सूत्रातं खालीलप्रमािे फरक कराियास हिा. 
 

यो (तड ¿ थड  / यो (त₀ थड) (७८) 

१९२८ कणरता : 
यो (त₁ थ₁) 

= 
डॉ. १,२६८, ४१४¿०३ 

= ८८¿१९% 
यो (त₀ थ₁) डॉ. १,४३८, ३३९¿२० 

१९३० कणरता : 
यो (त₂ थ₂) 

= 
डॉ. ९६२, ३०३¿२० 

= ७८¿८४% 
यो (त₀ थ₂) डॉ.१,२२०, ६३५¿०५ 

 
सापेिाचें भाणरत–माध्य 

 
हव्या असलेल्या कालखंडाकणरता सापेि बाजारभािाचें भाणरत–माध्य घेऊनही देशनाकं तयार 

करता येईल. उतपादन–राशी मात्र मग भार म्हिून िापरता येिार नाही; कारि, प्रतयेक राशी ही पौंड, 
औंस, टन िगैरेसारख्या णनरणनराळ्या मापातं असते. सापेि बाजारभाि आणि ह्या भाराचंा ग िाकार 
करूनही तया सिांची बेरीज णनयमाप्रमािे करता येिार नाही. समान एककात असिाऱ्या राशीचे भार म्हिनू 
मग अशा िळेेस िापराियास हव्यात. सिवसाधारि असा नेहमीच्या उपयोगातील राणशभार म्हिजे रुपयाच 
होय ! अथात मग उतपादन राशी भार म्हिनू िापरण्याऐिजी पैशातील ककमतच राणशभार म्हिून िापरिे 
योग्य ठरते. 
 

भाणरत समान्तर–मध्यक पद्धतीत आधार–कालखंड भार धरल्यास देशनाकंाचे सूत्र असे :— 
 

 

(७९) 

 
म्हिजे, यो (तड थ₀) / यो (त₀ थ₀) कारि; 
 
त₀ थ₀ = आधार–कालखंडातील उतपादनाची अहा. 
णदलेल्या िषातील राणशभार म्हिून िापरल्यास एक निीन सूत्र तयार होते. 
 

 

(८०) 

 

१९२८    कणरता : 
डॉ. १,१४५,०६३ 

= ८९¿१७% 
डॉ. १,२८४,१२२¿६३ 

१९३०    कणरता : 
डॉ. ७८२,४८३¿६२ 

= ८१¿२०% 
डॉ. ९६३,६७७¿२० 
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आदशव देशनाकं : 
 
देशनाकं परीिेप्रीतयथव काही समक्न्ििा आहेत. ह्या समक्न्ििेस उतरिारा असा देशनाकं इस्व्िवग 

णफशरने शोधून काढला आहे. परस्पर णिरुद्ध णिभ्रम असलेल्या दोन सूत्राचें ग िोत्तर–मध्यक हे तयाच्या 
देशनाकंाचे सूत्र आहे. आधार–िषातील राशी ि णदलेल्या िषातील राशी हे ज्याचे भार आहेत अशा 
िास्तणिक बाजारभािाचं्या समूहनाचा ग िोत्तर–मध्यक हे तया सूत्राचे सार होय. ते सूत्र असे :— 
 

 
(८१) 

 
सारिी–३९ 

संय क्त ससं्थानातंील धातंूच्या ठोक बाजारभािाची देशनाकं–संगिना : िास्तणिकाचे भाणरत समूहन 
णिणधद्वारा ...... 

(१९२६ ह्या आधार–िषातील उतपादन–राशीने भारीत.) 

धातू एकक 
ककमत 

त₀ 

१९२६ 

उतपादन  

थ₀ त₀ थ₀ 

अशोणधत लोखंड टन डॉ. २०·४२०० ३९,३७३ डॉ. ८०३९९६·६६ 

ताबं े पौंड ·१३९३ १,७४४,८६०  २४३०५९·०० 

अल्य णमणनयम पौंड ·२६९९ १४५,०००  ३९१३५·५० 

णशसे पौंड ·०८२५ १,४१६,२८०  ११६८४३·१० 

जस्त पौंड ·०७३७ १,२३६,८००  ९१,१५२·१६ 

णटन पौंड ·६२११ ६२,७१९  ३८,९५४·७७ 

चादंी औंस ·६५३६ १७२,७९०  ११२९३५·५४ 

     डॉ. १,४४६,०७६·७३ 

[प ढें चालू 

 

धातू एकक 

१९२८ १९३० 

ककमत 

त₁ 
 ककमत...  

त₁ थ₀ त₂ त₂ थ₀ 

अशोणधत लोखंड टन डॉ. १७·६८०० डॉ. ६९६११४·६४ डॉ. १७·१७०० डॉ. ६७६०३४·४१ 

ताबें पौंड  ·१४६८  २५६१४५·४५  ·१३११  २२८७५१·१५ 

अल्य णमणनयम पौंड  ·२३९०  ३४६५५·००  ·२३३९  ३३९१५·५० 

णशसे पौंड  ·०६१४  ८६९५९·५९  ·०५३८  ७६१९५·८६ 



 अनुक्रमणिका 

जस्त पौंड  ·०६०३  ७४५७९·०४  ·०४५६  ५६३९८·०८ 

णटन पौंड  ·५८१८  ३६४८९·९१  ·३८१५  २३९२७·३० 

चादंी औंस  ·५०३९  ८७०६८·८८  ·३१६३  ३४६५३·४८ 

    डॉ. १,२७२,०१२·५१   डॉ. १,१४९,८७५·७८ 

 
सारिी–४० 

सयं क्त ससं्थानातंील धातंूच्या ठोक बाजारभािाचंी देशनाकं–सगंिना : िास्तणिकाचे भाणरत–समूहन णिणधद्वारा 

(णदलेल्या िषातील उतपादन–राशीने भाणरत.) 

(आधार–कालखंड)१९२६ 

धातू एकक 
ककमत 

त₀ 

१९२६ १९२८ 

ककमत उतपादन   

त₁ थ₁ त₁ थ₁ त₀ थ₁ 

अशोणधत लोखंड टन डॉ. २०·४२०० डॉ. १७·६८०० ३८१५६ डॉ. ६७४५९८·०८ ७७९१४५·५२ 

ताबंे पौंड  ·१३९३  ·१४६८ १८१८२८०  २६६९२३·५० २५३२८६·४० 

अल्य णमणनयम पौंड  ०·२६९९  ·२३९० २१०,०००  ५०१९०·०० ५६६७९·०० 

णशसे पौंड  ·०८२५  ·०६१४ १,३०२,२८०  ७९९५९·९९ १०७४३८·१० 

जस्त पौंड  ·०७३७  ·०६०३ १,२३९,१८०  ७४७२२·५५ ९१३२७·५७ 

णटन पौंड  ·६५२६  ·५०३९ १,७४,६५०  ८८,००६·१४ ११४,१५१·२४ 

चादंी औंस  ·६२११  ·५८१८ ५८,४६३  ३४,०१३·७७ ३६,३११·३७ 

       डॉ. १२६८४१४·०३ डॉ. १४३८३३९·२० 

[प ढे चालू 

 

धातू एकक ककमत 

१९३०  

उतपादन   

त₂ थ₂ त₂थ₂ त₀थ₂ 

अशोणधत लोखंड टन डॉ. १७·१७०० ३१,३९९ डॉ. ५३९,१२०·८३ डॉ. ६४१,१६७·५८ 

ताबें पौंड  ·१३११ १,३८०,९६०  १८१,०४३·८६  १९२३६७·७३ 

अल्य णमणनयम पौंड  ·२३३९ २२९,०००  ५३,५६३·१०  ६१८०७·१० 

णशसे पौंड  ·०५३८ १,२३०,२२०  ६६१८५·८४  १०१,४९३·१५ 

जस्त पौंड  ·०४५६ १,२०८,६४०  ४५,९९३·९८  ७४,३३६·७७ 

णटन पौंड  ·३१६३ १८०९४०  ५७,२३१·३२  ११८,२६२·३८ 

चादंी औंस  ·३८१५ ५०२३४  १९,१६४·२७  ३१,२००·३४ 

     डॉ. ९६२,१३०३·२० डॉ. १२२०६३५·०५ 
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सारिी–४१ 

संय क्त ससं्थानातंील धातंूच्या ठोक बाजारभािाचंी देशनाकं–संगिना सापेिाचें भाणरत–माध्य णिणधद्वार. 
(णदलेल्या िषातील उतपादन–राशीने भाणरत.) 

आधार कालखंड १९२६ 

धातू एकक 
१९२६ १९२८  

ककमत सापेि ककमत सापेि उतपादन 

  (त₀) (त₀/त₀) (त₁) (त₀|त₀) (थ₁) 

अशोणधत लोखंड टन २०·४२०० १००% १७·६८८० ८६·६% ३८१५६ 

ताबं े पौंड ·१३९३ १०० ·१४६८ १०५·४ १,८१८,२८० 

अल्य णमणनयम पौंड ·२६९९ १०० ·२३९० ८८·६ २१०,००० 

णशसे पौंड ·०८२५ १०० ·०६१४ ७४·४ १,२०३,२८० 

जस्त पौंड ·०७३८ १०० ·०६०३ ८१·८ १,२३९,१८० 

णटन पौंड ·६५३६ १०० ·५०३९ ७७·१ १७४,६५० 

चादंी औंस ·६२११ १०० ·५८१८ ९३·७ ५८,४६३ 

[प ढे चालू 

 

धातू एकक 

१९२८ १९३० १९३० 

त₁ थ₁ 
सापेि × भार ककमत सापेि उतपादन  सापेि × भार 

 
(त₂) (त₂ /त₀) (थ₂) (त₂ थ₂) 

 
अशोणधत लो. टन ६७४,५९८·०८ ५८४,२०१·९४ १७·१७०० ८४·१% ३१३९९ ५३९१२०·८३ ४५३४००·६२ 
ताबंे पौंड २६६,९२३·५० २८१,३३७·३७ ·१३११ ९४·१ १३८०९६० १८१०४३·८६ १७०३६२·२७ 
अल्य णमणनयम पौंड ५०,१९०·०० ४४,४६८·३८ ·२३९९ ८६·७ २२९००० ५४९३७·१० ४७६३०·४७ 
णशसे पौंड ७९,९५९·९९ ५९,४९०·२३ ·०५३८ ६५·२ १२३०२२० ६६१८५·८४ ४३१५३·१७ 
जस्त पौंड ७४,७२२·५५ ६१,१२३·०५ ·०४५६ ६१·९ १००८६४० ४५९९३·९८ २८४७०·२७ 
णटन पौंड ८८,००६·१४ ६७,८५२·७३ ·३१६२ ४८·४ १८०९४० ५७२३१·३२ २७६९९·९६ 
चादंी औंस ४९,७२२·३७ ४६,५८९·८६ ·३८१५ ६१·४ ५०२३४ १९१६४·२७ ११७६६·८६ 
  १२८४१२२·६३ १४५०६३·५२    ९६३६७७·२० ७८२४८३·६२ 
 

देशनाकंाप्रीत्यथव समस्न्ििा : समय उत्क्राम्यता समस्न्ििा. 
 
ह्या णनयमान सार आधारिषािर आधाणरत चालू िषाचे, तसेच चालू िषािर आधाणरत आधारिषाचे, 

देशनाकं एकमेकासं पूरक आणि परस्परािलंबी असतात. १९२६ हे आधार–िषव धरून १९२८ कणरता 
देशनाकं २¿०० आला तर १९२८ हे आधारिषव धरल्यास १९२६ चा देशनाकं ०¿५ होईल : 

 
 



 अनुक्रमणिका 

  

 

देशनाकं अ. 
 ब. 

 
बािाने दाखणिल्याप्रमािे ह्या दोन्ही देशनाकंाचंा ग िाकार केल्यास तयाचें िज्र–ग िनफल १¿०० 

येते; कारि हे अंक एकमेकाचें व्य तक्रम आहेत. 
 

कारक उत्क्राम्यता समस्न्ििा 
 
बाजारभािाचें बदल ि राशीतील बदल ह्याचंा ग िाकार तयाच िस्तूच्या एकूि ककमतीतील 

बदलाबरोबर असतो. 
 

बाजारभािाचं्या देशनाकंाचे सूत्र असे : 
 
यो (तड थ₀) / यो (त₀ थ₀) (८२) 

 
ह्यािरून उतपादन–राशी देशनाकं हिा असल्यास िरील सूत्रात ‘त’ च्या ऐिजी ‘थ’ ि ‘थ’च्या 

ऐिजी ‘त’ ठेिल्यास आिश्यक राणशदेशनाकं प्राप्त होतो. 
 
यो (थड त₀) / यो (थ₀ त₀) (८३) 

उतपादन–अहा–देशनाकं हा िरीलप्रमािेच णदलेल्या कालखंडातील उतपादनाच्या एकूि 
ककमतीचा (फाड) आधारिषाच्या एकूि ककमतीशी (फा₀) जो अन पात असतो तयाच्याबरोबर होय. 

 
 यो (तड थ₀) 

× 
यो (थड त₀) 

= 
फाड 

(८४) 
 यो (त₀ थ₀) यो (थ₀ त₀) फा₀ 

 
परन्त , फाड = यो (तड थड) 
आणि, फा₀ = यो (त₀ थ₀) 
 
म्हिून— 
 

 यो (तड थ₀) 
× 

यो (थड त₀) 
= 

यो (तड थड) 
(८५) 

 यो (त₀ थ₀) यो (थ₀ त₀) यो (त₀ थ₀) 

 
कारक–उतक्राम्यता समक्न्ििेकणरता िरील सूत्र उपयोगात आितात. 

 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

राणश–देशनाकं 
 
बाजारभािातील बदल देशनाकंाने मोजता येतात; तयाचप्रमािे िस्तूच्या उतपादनराशीतील बदलही 

देशनाकंाने मोजिे शक्य आहे. 
 

व्यापार–उदीमातील हालचाल, औद्योणगक उतपादन, िस्तंूचा संग्रह, िगैरेतील बदल 
मोजण्यासाठी राणश देशनाकंाचा उपयोग होतो. 
 

बाजारभािाचे देशनाकं तयार करताना ज्या रीती उपयोगात आितात तयाच रीती राणश देशनाकंा 
करता ही उपयोगी पडतात. सिांत सोपी रचना अभाणरत असंय क्त–समूहनाची होय. 

 
यो (थड ) / यो (थ₀ ) (८६) 

 
ज्यात— 
 

यो (थड)=हव्या असलेल्या कालखंडातील राशींचा योग. 
यो (थ₀)=आधार–कालखंडातील राणशयोग. 

 
राणशदेशनाकंात णनरणनराळ्या श्रेिींची बेरीज आिश्यक असते. याकणरता तयातील अनेक श्रेिी 

एकाच समान अशा एककात असिे श्रयेस्कार होय. तयाम ळे सिव राशींचा योग घेता येतो. 
 

श्रेिीतील णनरणनराळी पदे िेगिगेळ्या एककात असल्यास ि तयाचंा अभाणरत देशनाकं हिा 
असल्यास सापेि–माध्य रीती उपयोगात आिािी. समान्तर–मध्यकेचा माध्य म्हिून उपयोग केल्यास 
देशनाकंाचे सूत्र येिेप्रमािे : 

 
यो (थड / थ₀) / डा (८७) 

 
राणशदेशनाकंातील णनरणनराळ्या पदानंा णिणिध महत्त्ि प्राप्त व्हाि े म्हिून तयानंा भाणरत करिे 

सिवसाधारितः इि असते. भारि म्हिून तया िस्तूची ककमत अथिा इतर योग्य तो भार िापरािा. 
 

राशीतील हे बदल मोजण्यासाठी ज्या भाणरतसमूहनाचा उपयोग करतात. तयाचे सूत्र येिेप्रमािे : 
 

यो (थड त₀) / यो (थ₀ त₀) (८८) 
 

ज्यात ‘आधारिषव’–भार म्हिून िापरण्यात येते. 
 

ककिा 
यो (थड · तड) / यो (थ₀ · त₀) (८९) 

ज्यातही ‘आधार–िषवच’ भार म्हिून िापरले जाते. 
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राशीतील सिव पदाचें (अथिा िस्तंूचे) एकक सारखे–समान नसतील तर भार म्हिनू तया िस्तंूच्या 
बाजारभािाचंा उपयोग करािा. इतर कोितयाही भाराचंा इच्छेप्रमािे उपयोग करू नये; कारि मग तयाचंा 
योग घेिे जमिार नाही. 
 

राशीतील िस्तंूचे एकक णनराळे असल्यास ि इच्छेप्रमािे भाराचा उपयोग देशनाकं–गिनेत हिा 
असल्यास सापेि–भाणरत माध्य–रीती उपयोगत आिािी. 

 
यो ( 

थड 
× भार ) (९०)  थ₀ 

  यो (भार)   
 

आदशव–देशनाकंही राणशरूपातं बदलता येतो. 
 

 

(९१) 

 
_____ 
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प्रकरि १४ 
णनदशवन णनयम 

 
इयत्तातमक न्यासाचे णिश्लेषि साकं्ख्यकीय प्रणक्रयेने करण्यात येते. इयत्तातमक न्यास अणत णिस्तृत 

प्रमािािर असेल तर मात्र तयाची हाताळिी संपूिवपिे शक्य होत नाही. याकणरता तया न्यासातील काही अंश 
णनदवशन म्हिून णनिडण्यात येतो ि मग तया णनदशवनाचे साकं्ख्यकीय प्रणक्रयेने णिश्लषेि करून तयािरून 
संपूिव इयत्तातमक न्यासाचे सामान्यकरि करण्यात येते. 

 
णनदशवनातून प्राप्त होिारे पणरिाम जर अभ्याणसलेल्या बाबीपयंत अथिा िगापयंतच सीणमत 

असतील तर तया णनदशवनािरून संपूिव इयत्तातमक न्यासाचे ििवन करिे हा आपला उदे्दशही सफल होईल. 
परन्त  तयाकणरता णनिडलेले णनदशवन हे एकूि इयत्तातमक न्यासाचे संपूिव प्रणतणनणधति करिारे असाियास 
हि.े तसे नसेल तर णनदशवनात न समाििाऱ्या बाबींणिषयी अशा तऱ्हेचे कोितेही सामान्यकरि खरे ठरिार 
नाही. 

 
इयत्तातमक न्यासाचे संपूिव णिश्लेषि हि े असले तर तयाकणरता बरीच शक्क्त, पैसा ि िळे ही 

घालिािी लागतात. म्हिनूच अशा न्यासाच्या अथिा समग्राच्या फक्त एका अंशाचेच लिि 
अभ्याणसण्याकडे अणधक प्रिृत्ती आढळून येते. ह्या प्रणक्रयेस णनदशवन म्हितात. न्यादशािरून समग्राणिषयीचे 
सतय पणरिाम प्राप्त होण्याकणरता (१) न्यादशव हा समग्राचा प्राणतणनणधक असाियास हिा. (२) णिश्लेषिाथव 
उपयोगात आिलेल्या साकं्ख्यकीय प्रणक्रयेिरही हे बह ताशंी अिलंबनू असते. 

 
भौणतक शास्त्रातं जेव्हा अणधक न्यास गोळा करिे अशक्यप्राय होते, तेव्हा णनदशवनाचा अिलंब करिे 

णहतकर ठरते. एखादा शास्त्रीय प्रयोग दहा िळेा करून, तया प्रयोगाच्या पणरिामािर आधाणरत सामान्यकरि 
हे जिू काही तो प्रयोग अनन्त िळेा करून तयापासून काढलेल्या णनष्ट्कषाइतपतच सतय आहे असे धरून 
चालण्यात येते. 

 
शाळेतून णतसऱ्या इयते्तत णशकिाऱ्या म लाचं्या ब णद्ध–अंक हिा असल्यास णनदशवनाव्यणतणरक्त इतर 

रीती िापरल्यास अमयाद असा न्यास प्राप्त होऊ शकेल; पि तयाम ळे पैशाची ि िळेेची मात्र नसती हानी 
होईल. म ंबई शहरातील धान्याचे बाजारभाि हि ेअसल्यास शहरातील सिव णकरािा ि इतर स्टोअसवमधील 
बाजारभािाचें संपूिव अणधिि अशक्य नाही. परन्त  पैशाची ि िळेेची बचत हिी असेल तर णनव्िळ णकरािा 
द कानातलेच बाजारभाि घेतले तर णनदशवन खात्रीने दूणषत ठरेल. प्राणतणनधक असे बाजारभाि हि े
असल्यास सिव प्रकारची द काने, स्टोअसव, िगैरेंचे बाजारभाि घ्यायला हिते. ताणंत्रक भाषेत ह्यालाच 
“समग्रातून न्यादशाची णनिड” असे म्हितात. 

 
प्राणतणनणधक णनदशवनाच्या अपेिा अशा : 

 
(१) णनदशवन हे अणभनणतरणहत असाि.े 
(२) णनदशवनाचे संघटक स्ितंत्र असाि.े 
(३) ज्या भागातून अथिा िेत्रातून न्यास णनिडाियाचा, तया भागात मूलभतू फरक 
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नसािा. 
(४) णनदशवनातील एककािर घातलेले प्रणतबन्ध समान असाि.े 

 
अशा रीतीने णनिडलेला न्यादशव हा समग्राचा प्राणतणनणधक असतो. 

 
न्यादशािरून संगणित केलेल्या मापाकंाद्वारे समग्राच्या लििाचे ििवन कराियाचे असल्यास ह्या 

मापाकंाची णिश्वसनीयता णकती ह्याचे आगिन व्हाियास हि.े ह्यासच न्यादशाच्या णिभ्रमाची मात्रा ठरणििे 
असे म्हितात. 
 

णिश्वसनीयता ि साथवकतेचे माप–प्रमाप णिभ्रम : 
 

म ंबईतील बाजारभािाचं्या बाबतीत थोडा िळे आपि असे समजू या की, एका णिणशि िस्तूच्या 
णिणशि णदिशीच्या ककमती गोळा करण्याकणरता एक हजार अन्िषेक शहरात पाठणिण्यात आले. तयांनी 
गोळा केलेल्या ह्या माध्य–ककमती जर िारंिारता–बंटनात ग्रणथत केल्या तर तयापासून आपिास एक 
‘प्रसामान्य–बंटन’ णमळते. 

 
ह्या १००० बाजारभािाचंा माध्यणह साधारितः मूळ न्यासातील जो माध्य आहे तेिढाच, अथिा 

तयाच्या इतपतच, असलेला आढळून येईल. अमायवणदत पदे िरील बटंन–िक्रात समाणिि आहेत असे 
मानल्यास म ंबईतील तया िस्तंूच्या बाजारभािाचा सतय माध्य हा तया िारंिारता–बंटनाचा माध्य काढल्याने 
आपिास प्राप्त होतो. 

 
आकृती २८ मधील प्रसामान्य–बंटनािरून लक्ष्यातं येईल की काही न्यादशांचे माध्य हे समग्राच्या 

माध्यापेिा अगदीच िगेळे आहेत. न्यादशव–माध्याचे हे अन्तर माहीत झाल्यास अणधकात अणधक णिभ्रम णकती 
आहे हे कळते. प्रसामान्य–िक्राच्या बाबतीत ९९·७ प्रणतशत बाबी माध्यापासूनच्या द तफा तीन प्रमाप–
णिचलन एिढ्या अन्तरात आढळून येतात. बंटनाच्या ह्या प्रमाप–णिचलनाची अहा माहीत झाल्यास १०० 
पैकी ९९·७ अिसरात एकही णिभ्रम (न्यादशव माध्य आणि सतय माध्य यातंील फरक) असा आढळून येिार 
नाही की जो प्रमाप–णिचलनाच्या णतपटीपेिा जास्त आहे. 

 
माध्यापासून तयार केलेल्या बटंनाच्या प्रमाप–णिचलनास “माध्याचा प्रमाप–णिभ्रम” असे 

म्िितात. 
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आकृती २८ : णदलेल्या समग्रातून रे्तलेल्या समसंभािी न्यादशाच्या बृि –माध्याचे सैद्धास्न्तक बंटन. 

 
पन्नास प्रणतशत बाबींपेिा जो णिभ्रम अणधक नाही, तयास सम्भािी–णिभ्रम असे म्हितात. सम्भािी–

णिभ्रम हा प्रमाप–णिभ्रमाच्या ०·६७४५ पट असतो. 
 

न्यादशात णजतक्या अणधक बाबी असतील, तयातंील णिभ्रम णततकाच कमी असतो. प्रमाप–णिभ्रम ि 
न्यादशातील बाबी ह्याचें प्रमाि व्यस्त असते. न्यादशाचे प्रमाप–णिचलन हे समग्रातील णिस्ताराचे माप 
होय. न्यादशापासून संगणित केलेल्या मापाकंाचे प्रमाप–णिभ्रम ज्या समग्रातून िरील न्यादशव घेतला 
तयाच्या प्रमाप–णिचलनाशी सम (प्रतयि) प्रमािात असते. 
 

माध्याच्या प्रमाप–णिभ्रमाचे सूत्र असे :— 
 

 (९२) 

 
ज्यात णध = न्यादशाचे प्रमाप–णिचलन. 
 
माध्याचा सभ्मािी-णिभ्रम ि माध्याच्या प्रमाप–णिभ्रमातील अन पात असा :– 
 

सं. णि. = ०·६७४५  
 

णदलेल्या प्रमाप–णिभ्रमापेिा अणधक णिभ्रम असण्याच्या सम्भाणितेची शक्यता ि तयातील णिषमता 
ही खालील सारिीत णदली आहे :— 
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सारिी–४२ 

णनरणनराळ्या महते्तच्या साकं्ख्यकीय णिचलनाचंी तयाच्या प्रमाप–णिभ्रमाशी असिारी सम्भाणिता. 

(१) 
प्रमाप–णिभ्रम 
संख्या. 

(२) 
णदलेल्या प्रमाप–णिभ्रमाइतपत, अथिा 
अणधक णिचलनाचंी सम्भाणिता. 

(३) 
णदलेल्या प्र. णि. इतपत अथिा अणधक 
णिचलनाचंी घडण्याची णिषमता. 

०·६७४४९ ५०·०० १·०० ला₁ 

०·७ ४८·३९ १·०७ ला₁ 
०·८ ४२·३७ १·३६ ला₁ 

०·९ ३६·८१ १·७२ ला₁ 

१·० ३१·७३ २·१५ ला₁ 
१·१ २७·१३ २·६९ ला₁ 

१·२ २३·०१ ३·३५ ला₁ 

१·३ १९·३६ ४·१७ ला₁ 
१·४ १६·१५ ५·१९ ला₁ 

१·५ १३·३६ ६·४८ ला₁ 

१·६ १०·९६ ८·१२ ला₁ 
१·७ ८·९१ १०·२२ ला₁ 

१·८ ७·१९ १२·९२ ला₁ 

१·९ ५·७४ १६·४१ ला₁ 

२·० ४·५५ २०·९८ ला₁ 
२·१ ३·५७ २६·९९ ला₁ 

२·२ २·७८ ३४·९६ ला₁ 

२·३ २·१४ ४५·६२ ला₁ 

२·४ १·६४ ६०·०० ला₁ 

२·५ १·२४ ७९·५२ ला₁ 

२·६ ·९३२ १०६·३ ला₁ 
२·७ ·६९३ १४३·२ ला₁ 

२·८ ·५११ १९४·७ ला₁ 

२·९ ·३७३ २६७·० ला₁ 

३·० ·२७० ३६९·४ ला₁ 
३·१ ·१९४ ५१५·७ ला₁ 

३·२ ·१३७ ७२६·७ ला₁ 
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३·३ ·०९६७ १०३३ ला₁ 

३·४ ·०६७४ १४८३ ला₁ 
३·५ ·०४६५ २१४९ ला₁ 

३·६ ·०३१८ ३१४२ ला₁ 

३·७ ·०२१६ ४६३७ ला₁ 
३·८ ·०१४५ ६९१५ ला₁ 

३·९ ·००९६२ १०३९० ला₁ 

४·० ·००६३४ १५७७० ला₁ 

५·० ·००००५७३ १७४४००० ला₁ 
६·० ·००००००२० ५००,०००,००० ला₁ 

७·० ·०००००००००२६ ४००,०००,०००,००० ला₁ 
 

इतर साकं्ख्यकीय मापाकंाचे प्रमाप–णिभ्रमही अशाच तऱ्हेने संगणित होऊ शकतात. तयापंकैी काही 
प्रमाप–णिभ्रमाचंी यादी खाली णदली आहे. 

 
प्रमाप–णिभ्रमाचे सूत्र संभाणि–णिभ्रमाचे सूत्र 

  
 
अन क्स्थती सहसम्बन्ध (णद) : 
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दोन माध्यातंील अन्तराची साथवकता 
 
दोन न्यादशांचे माध्यातंील फरक (अन्तर) साथव आहे ककिा नाही, ककिा सदर अन्तर हे णनव्िळ 

अिसराम ळे उद्भिले आहे हे तपासून पाहिेही बरेच िळेा इि असते. 
 

शास्त्रीय िेत्रातील प्रयोग हे णनयन्त्रिाधारे केले जातात. त लनेचा आधार म्हिून मग ह्या णनयक्न्त्रत 
प्रयोगाचा उपयोग होतो. तया उलट ज्याचें पणरिाम शोधून काढाियाचे असतात अशा शास्त्रातील निनिीन 
प्रणक्रया नेहमीच णनयन्त्रिापासून म क्त असतात. प्रयोगाचें अशा तऱ्हेने दोन णिभाग पडतात : (१) णनयक्न्त्रत 
िगव णिभाग. (२) प्रायोणगक िगव णिभाग. या दोन िगांच्या मापाणंकत पणरिामातील फरक साथव आहे ककिा 
नाही हे मग तपासून पाहाि.े 
 

एकाच न्यासापासून दोन न्यादशव णनिडले तर तयाचं्या माध्यात अन्तर असल्याचे आढळून येईल. 
न्यादशातील पदे णनिडताना जे णिचरि उद्भिते तयाम ळे हे अन्तर येते. ‘अिसराम ळे हे अन्तर उद्भिते’ असे 
साकं्ख्यकीत म्हितात. 
 

एका समग्रापासून अनेक न्यादशव तयार केले; तयाचें माध्य घेतले; ि मग तया णनरणनराळ्या 
माध्यातंील अन्तरापासून एक िारंिारता बटंन तयार केले, तर येिारे हे बटंनही प्रसामान्यच असेल. िरील 
सिव न्यादश ेएकाच समग्रापासून काढलेली असल्याने, खरोखरी पाहता न्यादशातल्या माध्यात फरक असू 
नये. तेव्हा फरक असल्यास तो णनव्िळ अिसराम ळेच उद्भिला असे समजाियास हरकत नाही. 
 

िरील पणरक्स्थती प्रसामान्य िक्राने दर्थशत करिे शक्य आहे. 
 

प्रसामान्य िक्राणिषयी जे काही आतापयंत सागंनू झाले आहे, तयािरून कळून येईल की असले 
१०० त ९९·७ टके्क कोितेही अन्तर बंटनाच्या ३ प्रमाप णिचलनापेिा अणधक असिार नाही. यदाकदाणचत 
हा िास्तणिक फरक ३ प्रमाप णिचलनापेिा अणधक असला (म्हिजे तयाची सम्भाणिता अणतशय लहान 
असली) तर तो फरक साथव आहे असे समजािे, मग असला फरक अिसराम ळे उद्भिला नाही असे म्हिता 
येईल. 

 
दोन माध्यातंील अन्तराचे प्रमाप-णिभ्रम खालील सूत्रािरून णनणित करिे शक्य आहे 
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 (९३) 

 
ज्यात, णध₁ = पणहल्या न्यादशाचे प्रमाप–णिभ्रम. 

णध₂ = द सऱ्या न्यादशाचे प्रमाप–णिभ्रम. 
डा₁ = पणहल्या न्यादशातील एकूि पदे. 
डा₂ = द सऱ्या न्यादशातील एकूि पदे. 

 
खालील उदाहरि पाहा— 

 
काणलक अभ्यासाचा पणरिाम म्हिून एका फॅक्टरीत एका प्रणक्रयेकणरता निीन पद्धती लािनू 

पाहण्याचे ठरले. ज न्या पद्धतीप्रमािे तया प्रणक्रयेच्या पन्नास प्रयतनासं लागिाऱ्या िळेेचा माध्य १७·५ सेकन्द 
ि तयाचे प्रमाप–णिचलन १·५ सेकन्द एिढे होते. निीन पद्धती आतमसात केल्यािर तयाच प्रणक्रयेच्या पन्नास 
प्रयतनासं लागिाऱ्या िळेेचा माध्य १५ सेकन्द ि प्रमाप–णिचलन १·२ सेकन्द एिढे आले. िर 
दशवणिल्याप्रमािे ह्या दोन िळेेच्या माध्यातंील अन्तर २·५ सेकन्द हे खरोखरीच साथव आहे की णनव्िळ 
अिसराम ळे येते? 

 

णधघा = 
 

= ०·२७ सेकन्द 

 
दोन माध्यातंील अन्तराच्या तीन प्रमाप-णिभ्रम म्हिजे (·२७ × ३ = ०·८१) सेकन्द एिढे अन्तर 

णनव्िळ अिसराम ळे शक्य आहे. पि येिारे अन्तर म्हिजे २·५ सेकन्द हे ०·८१ सेकन्दापेिा णकतीतरी 
अणधक असल्याने णनव्िळ अिसराम ळेच हा फरक आला आहे, असे म्हिता येिार नाही. 
 

दोन न्यादशांपासून आगणित दोन साकं्ख्यकीय मापाकंातील अन्तर साथव आहे ककिा नाही, हे 
खालीलप्रमािे ठरिाि—े 

 
(अ) दोन न्यादशांत सहसम्बन्ध असल्यास : 

 

 (९४) 

 
ज्यात, 

= न्यादशव १ पासून आगणित अशा ‘ऊ’ मापाकंाचे प्रमाप-णिभ्रम. 

= न्यादशव २ पासून आगणित अशा ‘ऊ’ मापाकंाचे प्रमाप-णिभ्रम. 
(ब) न्यादशात सहसम्बन्ध नसल्यास 
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 (९५) 

 
अनुपातातील अन्तराची साथवकता 

 
दोन समसम्भािी न्यादशव घेऊन तयातील एखादे लिि अन पातात असल्यास तया अन पातातील 

अन्तर साथव आहे, अथिा णनव्िळ अिसराम ळे उद्भिले आहे, हे खालील सूत्रािरून काढता येईल. 
 

णधघा% = 
 

(९६) 

 
ज्यात, 
 

त = कोितयाही कृतयाची एकूि प्रणतशतता. 
थ = १ − त. 
डा₁ = पणहल्या न्यादशातील एकूि पदे. 
डा₂ = द सऱ्या न्यादशातील एकूि पदे. 

 
सूचक शब्दाचंी पणरिामकारकता तपासण्याच्या एका अभ्यासात असे आढळून आले की 

णिचारलेल्या प्रश्नात तो सूचक शब्द ओळखू शकण्याचे प रुषाचें ि णस्त्रयाचें प्रमाि अन क्रमे ७५·७ ि ६६·३ 
असे पडले. सदर टके्किारीतील हे अन्तर साथव आहे की नाही हे िरील सूत्राधारे खालीलप्रमािे तपासता 
येईल. 

 
पॅणरस–गाटवर–सूचक शब्दाचं्या समक्न्ििेचे पणरिाम. 

३७४ णिद्यार्थ्यांची चाचिी. 
 

  सूचक शब्द ओळखिाऱ्याचंी 
संख्या 

 प्रणतशत  एकूि 

प रुष  २०९  ७५·७  २७६ 

णस्त्रया  ६५  ६६·३  ९८ 

 एकूि २७४  ७३·३  ३७४ 

 त = ७३·३% थ = २६·७%   

∴ णधघा% = 
 

  
= ·०५२ = ५·२%   

 
िरील दोन अन पातातंील अन्तर ९·४% (७५·७ − ६६·३) हे प्रमाप-णिचलनाच्या १·८१ पट आहे. 

म्हिजे १०० पैकी जिळ जिळ ७ पेिा थोड्या अणधक अिसराने सदर अन्तर हे न्यादशातील अिसराच्या 
णिचरिाम ळे उद्भिले असे म्हिता येईल. 
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मापाकंाचे प्रमाप–णिभ्रम 
 
भौणतक मापाकंातून स द्धा काही अंशी णिचरि संभिते. एखादे अन्तर िारंिार मोजल्यास अथिा 

एखादी िस्तू िारंिार िजन केल्यास, येिारे पणरिाम तपासून पाहता तयात णिचरिाचा अल्पसा तरी अंश 
आढळून येईल. 

 
अनेक मापाकंातंील येिारा माध्य हा सतय मापाकं मानल्यास सदर मापाकं हा न्यादशापासून प्राप्त 

झाला आहे असे गृहीत धरण्यास काहीच हरकत नाही. अशा प्रकारच्या न्यादशातून असिारा ‘णनदशवन–
णिभ्रम’ आगणित होऊ शकतो. एखाद्या िस्तूचे दहा िळेा मापन केल्यास येिारे दहा मापाकं हे अमयाद अशा 
तया ‘मापाकं–समग्राचा’ एक न्यादशव होय असे मानता येईल. 
 

अशा ह्या णनदशवनाच्या माध्याचा णिभ्रम संभाणि–णिभ्रम अथिा प्रमाप–णिभ्रमाद्वारे आगणित होऊ 
शकतो. 
 

(१) न्यादशव मोठा असले तर : (डा > ३०) 
 

 (९७) 

 
ककिा 

 

 = ·६७४५  

 
(२) न्यादशव लहान असल्यास : (डा < ३०) 
 

 (९८) 

 
िेत्रफळ, घनफळ, िगैरेकणरता अशा तऱ्हेचे मापाकं हे बव्हंशी एकणत्रत कराि े लागतात. अशा 

एकणत्रत अहेचे प्रमाप–णिभ्रम शोधून काढिेही आिश्यक असते. 
 

(१) िैयक्क्तक असे मापाकं एकणत्रत केल्यास तयाचें प्रमाप–णिभ्रम प ढील तऱ्हेने काढाि.े 
 

 (९९) 

 
दोन णबन्दंूतील अन्तर माहीत होण्याकणरता ते अन्तर दोन णिभागातं अनेक िळेा मोजले तेव्हा 

तयाचा माध्य खालीलप्रमािे आला. 
 

णिभाग १ ... अन्तर = ५०० याडव. 
णिभाग २ ... अन्तर = ६०० याडव 
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पणहल्या णिभाग अन्तराचे प्रमाप–णिभ्रम २ याडव होते, तर द सऱ्या णिभाग अन्तराचे प्रमाप–णिभ्रम 
२·५ याडव होते. एकूि अन्तराचे प्रमाप–णिभ्रम असे :— 

 

 = ४ + ६·२५ = १०·२५ याडव. 

 = ३·२० याडव. 
 

(२) सदर मापाकंाच्या ‘ड’ घाताकणरता हे प्रमाप–णिभ्रम असे : 
 

 
(१००) 

 
एका आयताच्या एका बाजूच्या सरासरीच्या माध्य १० फूट आहे ि तयाचे प्रमाप–णिभ्रम ०·५ फूट 

आहे. तयाच्या िेत्रफळाचे प्रमाप–णिभ्रम खालील प्रकारे येईल. 
 

िेत्रफळ = (लाबंी)² = १०² = १०० स्के्व. फूट. 
 

 = ०·१ स्के्व. फूट. 
 
(३) प्रमाप–णिभ्रम माहीत आहे अशा माध्याचं्या एका श्रिेीच्या ग िन–फलाचा प्रमाप–णिभ्रम हा — 

 

 

 

(१०१) 

 
(४) लब्धीचा प्रमाप–णिभ्रम हा 
 

 

 

(१०२) 

 
ह्या सूत्राने उपलब्ध होऊ शकेल. 
 

एक ित वळाकृती हौद आहे. तयाच्या उंचीचे ि णत्रज्येचे मापाकं आणि प्रमाप–णिभ्रम असे :— 
णत्रज्या = १० फूट (द). उंची = २० फूट (ज) 
फा = प्या × द² ·ज = ३·१८१५९ (१०)² · (२०) = ६२८३·१८ 
आणि णधद = ०·१ फूट; णधज = ०·२ फूट. 
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द² चे प्रमाप–णिभ्रम असे :— 
 

 
 
घनफळाचे प्रमाप–णिभ्रम असे : 

 

 
(१०३) 

 
परन्त  फा = प्या ·द² ·ज. 
 

 
 
∴ णधफ = १४०·५ घनफूट. 
 
सिसम्बन्ध मापाकंाची साथवकता : 

 
दोन श्रेिींतील सहसम्बन्ध प्रस्थाणपत झाल्यानंतर आलेला सहसम्बन्धमापाकं हा खरोखरीच तया 

श्रेिीतील सतय अशा सम्बन्धाचे प्रतीक आहे ककिा नाही हे पडताळून पाहिे श्रेयस्कर होय. 
 
न्यादशाच्या दोन श्रेिींत सतय-संबधं नसूनही समग्रातून णनिडलेल्या ह्या श्रेिींचा ‘द’ मोजिे शक्य 

आहे. एकाच समग्रापासून णनिडलेल्या दोन न्यादशांच्या माध्यात फरक असतो, हे मागेच णसद्ध केले आहे. 
तयाचप्रमािे सहसम्बन्ध-मापाकंाची ही ‘द’–अहाही णनदशवनातील णिचलनाम ळे उद्भि ूशकते. 

 
य ग्म अहांच्या असंख्य न्यादशांचे सहसम्बन्ध–मापाकं आगणित करून िारंिारता बटंनात 

माडंल्यास येिारे बंटनही प्रसामान्यच असते. ह्या बटंनातील ‘द’ची अहा ही प्रमाप–णिचलनाच्या 
णतपटीपेिा अणधक अशी फक्त अिसराम ळेच शक्य आहे. आगणित असा हा ‘द’, जर ‘णधद’ पेिा अणधक 
असेल तर १०० त ९९·७ सदर ‘द’ साथवच म्हिािा लागेल. 

 
न्यादशाम ळे उद्भििारा हा णिभ्रम णनणित करण्याकणरता श्रेिीतील सहसम्बन्ध मापाकंाच्या प्रमाप-

णिभ्रमाचे गिन माध्याच्या प्रमाप-णिभ्रमाप्रमािेच कराि.े 
 



 अनुक्रमणिका 

अिलोणकत ि िास्ताणिक ‘द’च्या अहेतील अन्तर पन्नास टके्क तरी ०·६७४५ ‘णध’ पेिा अणधक नसते, 
आणि ९९·७ टके्क ते ३ णधद पेिा अणधक नसते. 

 
सहसम्बन्ध–मापाकंाच्या प्रमाप-णिभ्रमाकणरता खालील सूत्र िापराि.े 

 

णधद = 
१ − द² (१०४) 

 
 

णनय क्त समग्राकणरता सहसम्बन्ध-मापाकं १०० टक्क्यापंयंत आल्यास णनदशवन बटंन प्रसामान्य 
अथिा सणंमत असिेच शक्य नाही; कारि मग बटंनाच्या एका भागातील चरम अहा ह्या ‘द’च्या १०० टके्क 
अहेइतपत असतील; ि द सऱ्या भागातील ‘द’चा णिस्तार हा तयापेिाही अणधक असेल. अशा िळेेस 
णिश्वसनीयता ि साथवकतेकणरता ‘द’–ची अहा ‘ल’ मध्ये रूपातंणरत करािी. 
 

ल = ½ [छेघा (१ + द) − छेघा (१ − द)] (१०५) 

सदर न्यादशाच्या बटंन अहा प्रसामान्य ि संणमतीय अशा असतात. 
 
तयाचा प्रमाप-णिभ्रम असा : 

 

णधल = 
१ (१०६) 

 
 

लिान न्यादशव : माध्याचे प्रमाप–णिभ्रम : 
 
न्यादशांत कमी पदे असल्यास (३० पेिा कमी) गंभीर असे णिभ्रम णनमाि होतात. तयाम ळे िरील 

तऱ्हेचे प्रमाप-णिभ्रम उपयोगाचे नाही. 
 

न्यादशव लहान असल्यास प्रमाप-णिभ्रम निीन तऱ्हेने आगणित करािा. 
 

ध² = 
यो (य)² 

= 
डा. णध² 

(१०७) 
डा−१ डा−१ 

 

 
 

लहान न्यादशांच्या बाबतीत प्रमाप-णिभ्रमाच्या पटीत येिारी पदाचंी टके्किारीही पूिीसारखी नसते. 
णतसापेंिा कमी पदे असलेल्या न्यादशांच्या संबधंांतील णिचलनाचंी ही संभाणिता, तयाकणरता आिश्यक अशा 
ग िकासह खाली णदली आहे. 
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लिान न्यादशव : इतर प्रमाप–णिभ्रम 
 
लहान न्यादशवसम्बन्धातील इतर साकं्ख्यकीय मापाकंाचें प्रमाप–णिभ्रम खाली णदले आहेत. हे 

प्रमाप–णिभ्रम मोठ्या न्यादशांतील प्रमाप–णिभ्रमान सार उपयोगात आिाि.े तयाकणरता िर णदलेले अचूक 
असे ग िक उपयोगात आिाि.े 

 
माप :  लहान न्यादशाकणरता िरील सारिीतील 

  प्रमाप–णिभ्रम ची अहा 

दोन मध्यातंील अन्तर ध² = 
यो (यो₁)² + यो (य₂)² 

 = डा₁ +डा₂ 
(डा₁ − १) + (डा₂ − १) 

 
धाघ = 

 

 
 

सहसम्बन्ध मापाकं धाद = 
 

 = डा − २ 

‘ल’मध्ये सहसम्बन्ध 
मापाकं 

णधल = 
 

मोठ्या न्यादशाचे ग िक िापराि.े 

 
_____ 
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प्रकरि १५ 
िारंिारता बंटन णिश्लेषि 

 
पणरर्ात 

 
िारंिारता बंटनाचे अणधक पणरश द्ध णिश्लेषि तयातील अचल अथिा “पणरघात” संगणित केल्यास 

शक्य आहे. बंटनाच्या स्पि णििरिाथव ि तयाच्या सरलनाथव जे िक्र णनणित कराि ेलागते, तयाकणरताही 
पणरघात ठरणििे इि असते. 
 

(१) स्िचे्छ मूल–णबन्दूपासून िारंिारता बटंनाचा प्रथम पणरघात असा : 
 

ऌ₁ = 
यो. (च. घ) 

(१०८) 
डा. 

 
(२) स्िचे्छ मूल-णबन्दूपासून िारंिारता बटंनाचा णद्वतीय पणरघात असा : 
 

ऌ₂ = 
यो. च (घ²) 

(१०९) 
डा. 

 
(३) स्िचे्छ मूल-णबन्दूपासून िारंिारता बटंनाचा तृतीय पणरघात असा : 
 

ऌ₃= 
यो. च (घ)³ 

(११०) 
डा. 

 
(४) स्िचे्छ मूल-णबन्दूपासून िारंिारता बटंनाचा चत थव पणरघात असा : 
 

ऌ₄= 
यो. च (घ⁴) 

(१११) 
डा. 

 
माध्यास मूल-णबन्दू मानून ठरणिलेले पणरघात हेच म ख्य असतात, म्हिून– 

 

ऋ₁= 
यो. च (य) 

= ० (११२) 
डा. 

ऋ₂= 
यो. च (य²) 

 (११३) 
डा. 

ऋ₃= 
यो. च (य³) 

(११४) 
डा. 

ऋ₄= 
यो. च (य⁴) 

(११५) 
डा. 
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ज्यात, य = माध्य आणि मूळ–अहांतील फरक. 
 
माध्यापासूनच्या णिचलनाचंा योग शनू्य असतो; म्हिून प्रथम पणरघात नेहमी शनू्याबरोबर असतो. 

माध्यापासूनचे इतर संगणित पणरघात असे :— 
 

ऋ₂ = लृ₂ – लृ₁² (११६) 

ऋ₃ = लृ₃ – ३·ॡ₁ लृ₂ + २ ·लृ₁³ (११७) 

ऋ₄ = लृ₄ – ४·लृ₁ ॡ₃ + ६·लृ₁² लृ₂ – ३लृ₁⁴ (११८) 

 
िगविाकणरता शेपडवचे शोधन 

 
संभागान्तरालातील सिव अहा ह्या तया संभागान्तरालाच्या मध्य-णबन्दूभोितीच केक्न्द्रत झालेल्या 

असतात ही कल्पना िारंिारता बटंनाच्या पणरघात-गिनेत गृहीत असते. ही कल्पना सिवस्िी खरी नाही. 
िरील कल्पनेम ळे थोडा णिभ्रम उतपन्न होतो आणि ह्याकणरता शोधनाच्या रूपात पणरघात-अहेत थोडीफार 
सूट द्यािी लागते. 
 

(अ) प्रथम शोणधत पणरघात : ऋʹ₁ = ० (११९) 

(ब) णद्वतीय शोणधत पणरघात : ऋʹ₂ = ऋ₂ − १/१२ (१२०) 

(क) तृतीय शोणधत पणरघात : ऋʹ₃ = ऋ₃. (१२१) 

(ड) चत थव शोणधत पणरघात : ऋʹ₄ = ऋ₄ − ½ऋ₂ + ७/२४० (१२२) 

 
सोयीकणरता िरील पणरघात हे संभागान्तरालात संगणित केले जातात. मूळ एककात नव्िे! म्हिून 

संभागान्तराल एककातून मूळ एककात बदलून घेण्याकणरता खालील सम्बन्धाचंा उपयोग करािा. 
 
ऋʹ₂ (मूळ एककात) = गा²·ऋʹ₂ (संभागान्तराल एककात) (१२३) 

ऋʹ₃ (मूळ एककात) = गा.³ऋʹ₃ (संभागान्तराल एककात) (१२४) 

ऋʹ₄ (मूळ एककात) = गा.⁴ ऋʹ₄ (संभागान्तराल एककात) (१२५) 

 
ज्यात गा = िगविाकणरता उपयोगात आिलेल्या संभागान्तरालाचा आकार. 
 
ही पणरघात–गिना कशी करतात हे खालील सारिीिरून लक्ष्यात येईल. 
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सारिी–४३ 

पणरघात गिना 
‘अब’ कंपनीने उतपाणदलेल्या ६०० णपतळी िॉशसवच्या जाडीतील णिचरिे. 

इंचात जाडी िारंिारता 
संभागान्तरातील णिचरि 
(स्िचे्छ मूलापासून) 

    

 च  च  च ( ²) च ( ³) च. ( ⁴) 

·०१८० –·०१८३ ६ −५ −३० १५० −७५० ३७५० 

·०१८४ –·०१८७९ ३० −४ −१२० ४८० −१९२० ७६८० 

·०१८८ –·०१९१९ ४२ −३ −१२६ ३७८ −११३४ ३४०२ 

·०१९२ –·०१९५९ ६६ −२ −१३२ २६४ −५२८ १०५६ 

·०१९६ –·०१९९९ ९४ −१ −९४ ९४ −९४ ९४ 

·०२०० –·०२०३९ १२० ० ० ० ० ० 

·०२०४ –·०२०७९ १०२ १ १०२ १०२ १०२ १०२ 

·०२०८ –·०२११९ ६० २ १२० २४० ४८० ९६० 

·०२१२ –·०२१५९ ५४ ३ १६२ ४८६ १४५८ ४३७० 

·०२१६ –·०२१९९ १४ ४ ५६ २२४ ८९६ ३५८४ 

·०२२० –·०२२३९ १२ ५ ६० ३०० १५०० ७५०० 

 ६००  −२ २७१८ १० ३२५०२ 

 

ॡ₁ = यो ( ) = 
−२ 

= −०·००३३० 
डा ६०० 

ऌ₂ = यो. च ( ) = 
२७१८ 

= ४·५३०० 
डा ६०० 

ऌ₃ = यो. च ( ) = 
१० 

= ०·०१६७. 
डा ६०० 

ऌ₄ = 
यो. च ( ) 

= 
३२५०२ 

= ५४·१७००. डा ६०० 

ऋ₁ = ०     

ऋ₂ = ऌ₂ − ऌ₁² = ४·५३०० − (०·००३३)²  
  = ४·५२९९९   

ऋ₃ = ऌ₃ − ३ऌ₁ ऌ₂ + २ऌ₁²   
= ०·०१६७ −३(०·००३३) (४·५३००) +२ (०·००३३)²  
=−०·४३१७७.     
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ऋ₄ = ऌ⁴−४ऌ₁ऌ₃ + ६ऌ₁ ²ऌ₂−३ऌ₁⁴  
= ५४·१७००− ४ (०·००३३) ०·१६७ + ६ (·००३३)²४·५३००−३ (०·००३३)⁴ 
 =५४·१७००७६ 

₁ = ०; ₂ = ऋ₂ − १/१२ = ४·५२९९९ − ·०८३३३ 

 = ४·४४६६६ 

₃ = ऋ₃ = −०·४३१७७ 

₄ = ऋ₄ − ¼ऋ₄  + ७/२४० 

 = ५४·१७००७६ − २·२६४९९५ + ०·०२९१६७ 

 = ५१·९४४२९ 

 
िक्र–प्ररूप णनकष 
 
बंटन ििवनाथव जे िक्र शक्य आहे तयाचे ऐकातम्य पणरघात–अहाद्वारे येिाऱ्या णनकषाने होते. हे 

णनकष खालीलप्रमािे संगणित कराि.े 
 

आ₁ =ऋ²₃ / ऋ³₂. (१२६) 

 
आणि— 

 

आ₂ = 
ऋ₄ 

= 
ऋ₄ 

(१२७) 
ऋ²₂ णध₄ 

 
ि— 

 

णस = 
आ₁ (आ₂ + ३)² 

(१२८) 
४ (४ आ₂ − ३ आ₁) (२ आ₂ − आ₁ − ६) 

 
बंटन ििवनाथव ज्या णपअसवने िक्राचे ऐकातम्य हि ेआहे ते िक्र िरील णनकष उपयोगात आिनू 

णनणित करता येईल. 
 
ककुद्–िक्रता 
 

िारंिारता बंटनातील “णशखर–उंचीस” कक द–िक्रता असे म्हितात. प्रसामान्य िक्रापेिाही 
कक द–िक्रता अणधक असल्यास (आ > ३) तया िक्रास कूट–ककुद्मी असे म्हितात. हा ‘आ’ जर ३–
पेिा कमी असेल तर तया िक्राचे णशखर प्रसामान्य–िक्रापेिा अणधक सपाट असते. अशा िक्रास णचणपट–
ककुद्मी असे म्हितात. 
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कक द–िक्रतेचा मापाकं खालीलप्रमािे :— 
 

आ₂ − ३ (१२९) 

 
(१) येिारा पणरिाम शून्य असेल तर िक्रास मध्य–कक द्मी असे म्हितात. 
 
(२) येिारा पणरिाम अणधक अथिा धन असेल तर िक्रास कूट–कक द्मी असे म्हितात. 
 
(३) येिारा पणरिाम ऋि असल्यास िक्रास णचणपट–कक द्मी असे म्हितात. 
 
सारिी ४३ मधील बटंनाची “आ–अहा” अशी :— 

 

आ₂ = 
५१·९४४२९ 

= २·६३ 
(४·४४६६६)² 

 
म्हिजे (आ₂ − ३) ची अहा ऋि होय. अथात सारिी ४३ प्रमािे आलेले िक्र णचणपट–कक द्मी 

असले पाणहजेत. 
 
णिषमतेचे इतर मापाकं 

 
बंटनातील णिषमतेचा अणधक स तर्थ्य णनकष खालील रीतीने ठरिािा. 
 

अ₃ = 
ऋ₃ 

=  (१३०) 
णध₃ 

 
प्रसामान्य–िक्राकणरता अ₃–ची अहा शनू्य असते. 

 
द सरे एक सूत्र असे :— 
 

ि = 
आ₁ (आ₂ + ३) 

(१३१) 
२ (५आ₂ − ६ आ₁ − ९) 

 
ह्या ‘ि’अहेिरून भणूयि हे अणधक चागंल्या तऱ्हेने णनणित करता येते. 
 

भ ू= − (ि) (णध) (१३२) 

 
िरील ‘ि’ ि ि² – मधील ‘ि’ – हे अगदी णभन्न आहेत. 
 

_____ 
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प्रकरि १६ 
न्यासाचे संग्रिि 

 

न्यासाचे एकत्रीकरि ि संग्रिि 
 

संख्यानीय न्यास हा प्राथणमक, मूळ सामग्रीपासून उपलब्ध होऊ शकतो. म लाखत, प्रश्नािली 
अथिा पोस्टाद्वारे केलेली पणरपृच्छा ह्या रीती प्राथणमक सामग्रीत मोडतात. णद्वतीय सामग्रीपासूनही अशा 
तऱ्हेचा न्यास गोळा करण्यात येतो. द सऱ्या एखाद्या व्यक्तीने अथिा इतर शाखानंी गोळा केलेला न्यास 
आपल्याकणरता णनिडून घेिे हे णद्वतीय प्रकारच्या सामग्रीत येते. 
 

प्राथणमक सामग्री 
 

म लाखत–पद्धतीचा उपयोग. 
 
(१) सामग्रीशी प्रतयि संबधं आल्याम ळे एकणत्रत केलेल्या न्यासात पणरश द्धतेचा अंश अणधक 

असतो. 
 
(२) ह्या पद्धतीम ळे बराचसा असा न्यासही उपलब्ध होतो जो इतर द सऱ्या प्रश्नािली िगैरेसारख्या 

पद्धतींनी केव्हाही हस्तगत होिार नाही. 
 
(३) णमळिारी माणहती खरी आहे ककिा खोटी आहे हे ततकाळ जागेिरच प्रतयि तपासून पाहता 

येते. 
 

तोटे : 
 
(१) ह्या पद्धतीने फक्त लहान न्यादशवच हाताळले जाऊ शकतात. 
 
(२) प्रतयि म लाखतीत िैयक्क्तक मताचा प्रभाि पडण्याची शक्यता जास्त असते. 
 
(३) ही पद्धती सिवसाधारितः अणधक कायविम अशी मानता येिार नाही; कारि तयात पशैाचा ि 

िळेेचा बराच अपव्यय होतो. 
 

प्रश्नािली पद्धतीची लििे 
 
(१) प्रश्न सहज समजण्यासारखे असाि.े 
 
(२) शक्य असल्यास तकव श द्धीरीतया तयाचंी माडंिी करािी. 
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(३) प्रश्नाचंी उत्तरे संणिप्त असािी. साधारितः हो ककिा नाही; मोकळ्या जागेत ‘हो’ –ची (√) 
ककिा ‘नाही’ ची (×) खूि करिे; अथिा शक्य असल्यास फक्त आकड्याने दशवन होण्याइतपतच ही उत्तरे 
सीणमत असािी. 

 
(४) प्रश्नािली सणंिप्त, साधी ि थोडक्यात आटोपिारी असािी. 
 
(५) ही प्रश्नािली सोणयस्कर ि चटकन उत्तर देता येईल अशी असािी. 
 
(६) प्रश्नािलीची माडंिीही अशी असािी की ज्याम ळे प ढील सारिीयन सहज शक्य होईल. 

 
फायदे : 
 
(१) ह्या पद्धतीने थोड्या िळेातून फार मोठ्या िेत्रातील असा न्यास सहज गोळा करता येतो. 
 
(२) असा न्यास गोळा करण्याचा खचवही तौलणनक दृष्ट्या ह्या पद्धतीत अणधक नसतो. 
 
तोटे : 
 
(१) बव्हंशी काही प्रश्नाचंी उत्तरे पूरक–णििरिाणशिाय देता येिे शक्य नसते. 
 
(२) ह्या पद्धतीने बरेच िळेा येिारे पणरिाम हे अगदी णबन–भरिशाचे असतात. 
 
(३) न्यादशातील फार मोठ्या णिभागातफे उत्तरेच न येण्याचा संभि ह्या पद्धतीत बराच असतो. 

 
णद्वतीय सामग्री 

 
फायदे : 
 
(१) बह तेक न्यास संकणलत झालेलाच असतो, तयाम ळे िळे ि पैसा या दोन्हींची बचत होते. 
 
(२) न्यासातील पणरश द्धतेची जबाबदारी टाळिे ह्यात सहज शक्य असते. 

 
तोटे : 
 
(१) ह्या सामग्रीतील न्यास आधीच गोळा केलेला असल्याने तो णकती अंशाने खरा आहे ह्याचे 

सतयापन शक्य नसते. 
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(२) ज्या िळेेस हा न्यास गोळा केला तया िळेेस नक्की कोिती सखं्यानीय प्रणक्रया उपयोगात 
आिली होती णतचे ज्ञान नसल्याने न्यासाच्या पणरिामाच्या पणरश द्धतेणिषयी ितवमानकाली सतयापन करिे 
शक्य नाही. 

 
(३) मूळ सामग्रीतील न्यासाचे संकलन करताना अथिा नंतर आणि तयाचप्रमािे तयाचे 

णनिवचनातही जो व्यक्क्तगत प्रभाि तयािर पडला असेल तयाचे पणरिाम णद्वतीय सामग्रीतही संभितात. 
 
(४) अभ्यासाच्या हेत णनितेप्रमािे प्रथमाधातच पूिवग्रहदूणषत दृिीने न्यासाचे संकलन ि तयािरील 

संख्यानीय प्रणक्रया घडली असण्याचा सभंि आहे. शक्य आहे की तयाम ळे णद्वतीय सामग्रीिरही तयाचा 
पणरिाम होतो. 

 
(५) शक्य आहे की, प्रथम सामग्री संग्रणहत करताना प्राणतणनणधकतिाकडे द लवि झाले असेल. 
 

_____ 
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प्रकरि १७ 
सखं्यानीय सारिी 

 
इयत्तातमक न्यासाच्या त लनेसाठी स्तंभातून ि रागंातून केलेल्या व्यिक्स्थत माडंिीस संख्यानीय 

सारिी असे म्हितात. 
 

संख्यानीय सारिीचे कारिपरति ेदोन प्रकारातं संभाजन होते. सिवसाधारि कारिासाठी केलेल्या 
सारिीयनास प्राथणमक सारिी असे म्हितात. णिणशि कारिासाठी स्िीकारलेल्या सारिीयनास व्य तपाणदत 
सारिी असे म्हितात. 
 
सिवसाधारि सारिीयन कायव : 
 

(१) सिवसाधारि कारिासाठी तयार केलेल्या सारिीचा मूळ हेत  संदभातमक असतो. 
 
(२) मूळ न्यासाची आिश्यकता आहे, अशा णठकािी ह्या सारिी मूळ िृत्तान्त प रणिण्याचे कायव 

करतात. 
 
(३) णिणशि हेतूसाठी तयार होिाऱ्या सारिीच्या रचनेत तयाचंा उपयोग होतो. 

 
लििे : 

 
(१) सिवसाधारि सारिीिरून एकाच णिषयािर णिणिध तऱ्हेची माणहती णमळू शकते. 
 
(२) अशा सारिीतून णनरपेि अंक असाि.े प्रणतशतता अंक तयात नसाि.े 
 
(३) अशा सारिीतील एकूि माणहती अशा रीतीने दशवणिलेली असािी की संदभव म्हिनू ती सहज, 

केव्हाही उपलब्ध होऊं शकेल. 
 
(४) अशा सारिीतून िास्तणिक असे जे अंक असतील तेच द्याि.े गोळाबेरीज म्हिनू एकत्र केलेले 

अंक असू नयेत. 
 

णिणशष्ट िेतूसाठी केलेले सारिीयन कायव : 
 

(१) णिणशि हेतूसाठी तयार केलेल्या सारिींचा प्राथणमक उदे्दश न्यासातील णिणशि सबंंधाकडे लि 
आकृि करिे हा असतो. 

 
(२) सिवसाधारि सारिीतील साधारि िृत्तातील एक णिणशि अशी बाजू णिणशि दृणिकोनातून 

जोरदारपिे प ढे माडंिे हा णिणशि हेतूसाठी केलेल्या सारिीयनाचा म ख्य हेत  असतो. 
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(३) णनिडक िृत्त, थोडक्यात, सहजपिे णदग्दर्थशत करिे, हा णिणशि हेतूच्या सारिीचा म ख्य 
उदे्दश असतो. 
 

लििे : 
 

अशा सारिीतून गोळाबेरीज अंक िापरण्यास हरकत नाही. 
  

(२) णिणशि हेतूच्या सारिीत णनिवचनाथव णनिडलेले िृत्त लहान अिकाशात पि स्पिपिे दर्थशत 
करता येते. 
 

सारिी–४४ 

शीषवक : संय क्त संस्थानातंील अशोणधत लोखंडाचे उतपादन ि तयाच्या ककमती. 

१९१९–१९३० 

पेटी–िृत्त 
िषव 

उतपादन 
एक (हजार टनातं) 

ककमत *स्तंभ–िृत्त 
(डॉलरमध्ये खास) 

१९१९ ३१,०१५ २८·९७ 

१९२० ३६,९२६ ४२·७६ 

१९२१ १६,६८८ २२·५८ 

१९२२ २७,२२० २४·०६ 

१९२३ ४०,३६१ २६·३० 

ब ंधा १९२४ ३१,४०६ २०·९० 

१९२५ ३६,७०० २०·५८ 

१९२६ ३९,३७८ २०·४२ 

१९२७ ३६,५६६ १८·५५ 

१९२८ ३८,१५६ १७·६८ 

१९२९ ४२,६१४ १८·४३ 

१९३० ३१,३९९ १७·७३ 

 
*साप्ताणहक–माध्य ककमती भट्टीिरील–पादिृत्त. 
णचकागो ि बणमगंहॅम येथील. आधार मूळ : लोहय ग. 

 
सारिीयनाचे णनयम : 
 

संख्यानीय सारिीयनाचे सिवसंमत साधारि असे णनयम खाली णदले आहेत. 
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(१) शीषवक : हे सारिीचे शीषवक पूिव णििरिातमक असाि.े सारिीत काय असेल ह्याचा सपूंिव बोध 
शीषवक िाचनूच झाला पाणहजे. 

 
खालील गोिींचाही शीषवक िाचून उलगडा व्हािा. 
(अ) दर्थशत न्यासाचे स्िरूपही तयािरून उघड व्हाि.े 
(ब) कोितया प्रदेशास सारिीतील न्यास लागू होतो हेही तयािरून कळाि.े 
(क) कोितया कालखंडाप रता सदर न्यास सीणमत आहे, ह्याचाही बोध शीषवकाद्वारे व्हािा. 
 
सारिीच्या स रुिातीस अगदी मध्यभागी पि िर असे हे शीषवक असाि.े शीषवकाचे अिर हे 

साधारितः सारिीतील अिर–अंकापेिा जाडसर ि ठळक असे असाि.े 
 
(२) उगम : सारिीचा उगम अथिा णतचे मूळ कशात आहे हे दशवणििे नेहमी णहतािह असते. 

सारिीतील न्यास स्ितःच णमळणिला असल्यास अथिा असा न्यास व्य तपाणदत असल्यास मात्र ह्याची णिशषे 
आिश्यकता नाही. 

 
सारिीचा उगम कशात आहे, हे नमूद केल्याने; 
 
(अ) सारिीतील सदर न्यासाची जबाबदारी कशात आहे हे स्पि होते. 
(ब) सारिीतील अकं एखाद्यास तपासून हि ेअसल्यास ते शक्य होते. 
(क) अणधक असा न्यास आिखी हिा असल्यास आधाराकडे संदभाथव िळता येते. 
 
आधार (उगम) हा सारिीच्या शिेटी अखेरीस सारिीच्या खाली पि डािीकडे टाकािा. 

 
(३) पादिृत्त : 
 
सारिीतील पादिृत्ताचा उपयोग तया सारिीत िापरलेल्या अंकाणिषयी अणधक अशी माणहती देिे 

असा असतो. सारिीच्या शिेटी ती संपताच, पि आधाराच्या अगोदर हे पादिृत्त घालाि.े सारिीत एखादे 
पादिृत्त आहे हे दाखणिण्याकणरता सणंिप्त णचन्हे (अशी *  िगैरे) िापरािी. तयाकणरता अिरेही 
िापरल्यास चालतील. परन्त  अंकाचा उपयोग मात्र करू नये; कारि च कून सदर अंक सारिीचाच भाग 
आहे अशी समजूत झाल्यास घोटाळा होण्याचा बराच संभि असतो. 
 

(४) न्यासाची माडंिी : सारिीतील पदे काळजीपूिवक व्यिक्स्थत माडंल्यास सारिीचे िाचन स लभ 
होते. न्यासाचे णिश्लेषि ि त लनेस तयाम ळे बरीच मदत होते. णिणशि िगाच्या न्यासाचे महत्त्िही तयाम ळे 
स्पि होते. सारिीतील पदे खालील रीतीने माडंता येतात. 
 

(अ) ििानुक्रमाने : पदाचं्या ििाच्या अन क्रमाने सारिीची माडंिी शक्य आहे. सिवसाधारि 
सारिीयन ह्याच रीतीने बव्हंशी करण्यातं येते. 
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(ब) कालक्रमानुसार : एका कालखंडातील णिषयाचं्या त लनेसाठी तयाचंी माडंिी तया णिषयाचं्या 
िृत्तान्तान सार करािी. हा कालक्रम साधारितः गतकालापासून अिाचीन कालापयंत ब ंध्याच्यािरून 
स रुिात करून खालपयंत, अथिा पेटीिृत्तात डािीकडून उजिीकडे, अशा पद्धतीने माडंािा. 
 

(क) भौगोणलक दृष्या : साधारितः स्थानपरति ेणिषयाची माडंिी केल्यासही ती माणहती उपय क्त 
असते. देश, प्रातं अथिा णजल्हाणनहाय, ककिा शहर–गािान सार हे सारिीयन असल्यास उत्तम ! 
सिवसाधारि सारिीयनात अशा तऱ्हेची पद्धती साधारितः संदभात अिलंणबली जाते. 
 

(ड) मित्तनुेसार : सारिीतील माडंिी आकारमानान सारही करण्यात येते. सिांत मोठा अकं 
सारिीच्या ऊध्िवभागी स्तंभातं प्रथम असतो. मग इतर अंक तयाचं्या महते्तप्रमािे एकाखाली एक द्याि.े 
रागंाचे िृत्त हे तयाचं्या ककमतीप्रमािे असते. रांगातील हे िृत्त संख्यातमक असल्यास (िारंिारता बटंनाच्या 
संभागान्तरालात असते तशी) तयाची माडंिीही महते्तप्रमािे असािी. अशा िळेेस ओळ अथिा रागं करताना 
लहान महते्तपासून स रुिात करून शिेटी–तळाशी–मोठ्यात मोठे पद असाि.े स्तंभाचं्या दृिीने णिचार 
कणरता सिांत लहान पद डािीकडे ि मग अन क्रमे उजिीकडे मोठी पदे अशी माडंिी असािी. 
 

(फ) सापं्रदाणयक संभाजन : काही काही बाबतीत सारिीयनाची पद्धती ही णनयम म्हिनूच ठरलेली 
असते. तयात कोितयाही तऱ्हेचा बदल संभित नाही. उदाहरिाथव : “प रुष, स्त्री, म ले” हा णलणहण्याचा 
ठराणिक असा क्रम सारिीतून अिलंणबण्यात येतो. सदर क्रम कधीच “म ले, स्त्री, प रुष” असा उलट तऱ्हेने 
णलहू नये. 
 

ह्या पद्धतीस सापं्रदाणयक–माडंिी पद्धती असे म्हितात. 
 

(५) स्तंभ : सारिीतून जेव्हा अणधक स्तंभ असतील तेव्हा तयास संदभाकणरता अन क्रमाकं अथिा 
अिरे द्यािी. 
 

(६) स्तंभाचे मथळे (िृत्त) प्रतयेक स्तंभाच्या शीषवकास ‘स्तंभ–िृत्त’ असे म्हितात. सदर िृत्त 
संणिप्त असाि.े सारिीच्या उजव्या टोकास एक संकीिव स्तंभ ठेिािा. 
 

(७) बंुधा : रागेंच्या शीषवकास ओळिृत्त असे म्हितात. 
 

सारिीच्या ज्या भागात हे ओळिृत्त असते, तया णिभागास ब धंा (Stub) असे म्हितात. ब ंध्यातील 
पदे नेहमी िर्थगत असल्यास न्यासाच्या णनिवचनास तयाम ळे मदतच होते. उदाहरिाथव : १२ मणहने हे ३ 
मणहन्याचं्या एकाएका ‘क्वाटवरमध्ये’ णिभाणजत करून णलणहताना दोन क्वाटवरमध्ये जागा अथिा अिकाश 
सोडािा. 
 

(८) योग : स्तंभाचा योग हा तया स्तंभाच्या शिेटी ि खालच्या अंगास णलहािा. ओळींचा योग हा 
उजव्या अंगास चरमसीमेिर णलहािा. 
 

(९) मापाकंाचे एकक : ह्याची माणहती पेटी–िृत्तात स्तंभाच्या मथळ्याखाली असािी. 
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(१०) आखिी : सारिीतील ओळींची आखिी खालीलप्रमािे करतात. (अ) शीषवकाखाली एक 
अन प्रस्थ–रेषा ओढािी. तयाचप्रमािे सारिी सपंल्यािरही एक अन प्रस्थ रेषा काढािी. (ब) स्तंभ हे 
एकमेकापंासून एक-रेषेने णिभक्त कराि.े सारिीतील द्रव्य टाईप केलेले असेल तर अशा रेषेची 
आिश्यकता नसते; पि असल्यास उत्तम ! (क) पेटी-िृत्त ि ब ंधा ही एकमेकापंासून दोन अथिा जाडसर 
रेषेने िगेळी करािी. (ड) स्तंभातील योग-अंक ि इतर-अंक हे एकमेकापंासून एक रेषेने अलग करून 
दाखिाि.े 
 

(११) मित्त्ि : सारिीतील महत्त्िाच्या अकंाचे िृत्त-दशवन दोन-रेषा, जाडसर रेषा इटाणलक अथिा 
हलक्या ि भरीि टाइपाचंा उपयोग करून णिशद कराि.े 

 
_____ 
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प्रकरि १८ 
णचत्राकंि 

 
इयत्तातमक न्यासाच्या दृक् णििरिासाठी ज्या पद्धतींचा उपयोग होतो तयास णचत्राकंि असे 

म्हितात. 
 

णचत्राकंिाचे अनेक प्रकार आहेत. न्यासाचे स्िरूप ि कारि ह्याचं्या अन रोधानें कोिते णचत्राकंि 
िापराि ेतयाची णनणिती करािी. 
 

(१) रेखीय आणि िक्र णचत्राकंि : 
 

(अ) गणितीय प्राकंि. 
(ब) अधव–छेदा अथिा छेदा प्राकंि. 
(क) णिणशि प्रकारचे प्राकंि. 

णिणशि प्रकारचे रेखीय प्राकंि. 
(य) एकरंगी कागदाचे कापलेले आकृती–णचत्र. 
(र) पट्टी–णचत्र. 
(ल) उंच–सखल णचत्र. 
(ि) आयत–णचत्र. 
 

(२) दंड–णचत्र. 
(३) िेत्रफळ–णचत्र. 
(४) र्नफळ–णचत्र. (र्नणचते्र) 
(५) संख्यानीय नकाशे. 

 
णचत्राकंिाचे णनयम : 

 
(१) प्रतयेक णचत्रास सणंिप्त पि पणरश द्ध असा मथळा असािा. णचत्राच्या िर, मधल्या जागी, हा 

मथळा असािा. अशा मथळ्याम ळे खालील गोिींचे स्पिीकरि ि णििरि होते. 
 

(अ) न्यासाचे स्िरूप. 
(ब) भौगोणलक पणरक्स्थती. 
(क) काल–खण्ड. 
 

ही तीन्ही तत्त्ि ेणदलेल्या क्रमान सार मथळ्यात ग्रणथत असतात. 
 

(२) याम–रेषा ह्या बारीक ि आिश्यक तेिढ्याच असाव्या. व्रक–रेषा जाडसर असाव्या. जाडीम ळे 
तया उठून णदसतात. 
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(३) न्यासाचे मूळ णचत्राकंिाच्या शिेटी डाव्या हातास असाि.े 
 

तळटीपा असल्यास, णचत्राकंिाच्या खाली उजव्या हातास तया असाव्या. 
 

(५) व्रक–रेषा, ित वळ–खंड ि इतर तपशील शक्यतोिर णचत्रात णजतके कमी असतील, तेिढे बरे; 
कारि तयाम ळे णचत्राचें आकलन सहजी होऊन चटकन ते लिात भरते. 
 

(६) प्रतयेक पट्टीिर तयाचा मथळा ि तयाकणरता उपयोगात आिलेले एकक द्याि.े 
 

(अ) य–यामरेषेचा मथळा तया रेषेच्या मध्यभागी असािा. 
(ब) र–यामरेषेचा मथळा तया रेषेच्या िर–डोक्यािर–असािा. 

 
(७) र–पट्टीिरील शून्य णबन्दूची सुरुिात नेहमी णचत्रात दाखिािी. नाहीतर त लनेत घोटाळा 

होतो. आकृती २९ मधील दोन णशखरे 
 

 
आकृती २९ 

१९२६–३१ मधील पोलादाचे उत्पादन 

 
तौलणनक दृष्ट्या तपासून पाणहल्यास शून्य णबन्दूची आिश्यकता पटेल. तया आकृतीतील १९२८ ि १९३० 
मधील पोलाद उतपादनाकंाची क्स्थती दशवणििाऱ्या णबन्दूच्या उंचीची णनष्ट्पत्ती णचत्र २ मध्ये ५ : ४ अशी आहे, 
तर णचत्र १ मध्ये तीच णनष्ट्पत्ती २ : १ अशी आहे. 
 

यदाकदाणचत जागा अप री असेल तर र–पट्टीिर यामखंड िापरून गाळलेला शून्य–णबन्दू 
दाखणिता येतो. आकृती ३० मध्ये अशा प्रकारचे दोन यामखंड णदले आहेत. 
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आकृती ३० 

 
(८) ‘य’–ि ‘र’– अिािर मापाकं पट्टी द्यािी. तयाम ळे णचत्रातील णिचरिाच्या आकारमानाची स्पि 

कल्पना येते. 
 
(अथात, अणत–सूक्ष्म असे फरक ह्या पट्टीिरून िाचिे शक्य नाही. तयाचप्रमािे, कोितयाही 

स्थानाच्या िास्तणिक–अहाही ह्या पट्टीिरून कळिार नाहीत. तयाकणरता मूळ न्यासच ध ंडाळाियास हिा.) 
 
(९) य–अिािरील अिकाश कालान्तर दशविीत असल्यास प्रतयेक आितवनकालाचा णबन्दू तया 

अन्तरालाच्या मध्यभागी दाखिािा. िाटल्यास सदर आितवनकाल याम–रेषेशी ज ळता ठेिनू तयाचे णबन्दू 
तया अिािरील रेषेिर प्राणंकत कराि.े 

 
(१०) र–अिािरील पट्टी शनू्यापासून िर अणधक अहेप्रत खालून िर अशी न्यािी. य–अिािरील 

शून्य ते अणधक अहा डािीकडून उजिीकडे अशी िाढिीत न्यािी. 
 
णचत्राचे हे णिशषे आकृती ३१ मध्ये दाखणिले आहेत. 

 

 
आकृती ३१ 
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१. रेषा आणि िक्र–णचत्र : 
 

इयत्तातमक न्यासातील बदल रेषेने अथिा िक्राने दशवणिल्यास येिाऱ्या णचत्रास रेषाणचत्र अथिा 
िक्र–णचत्र असे म्हितात. 
 

अशा प्रकारचे णचत्र णबन्दूचे णमळून तयार होते. सदर णबन्दूची स्थाने ‘य’ ि ‘र’–अिािर तयाचं्या 
ककमतीप्रमािे णनणित केली जातात. हे सिव णबन्दू मग सरळ रेषेने जोडाि.े 
 

अशा तऱ्हेची रेषा–णचते्र ही तया णचत्राकणरता िापरलेल्या पट्टीप्रमािे णिभक्त होतात. (अ) गणितीय 
पट्टी. (ब) छेदा–पट्टी. (क) इतर. 
 

गणितीय पट्टी : 
 

गणितीय पट्टीप्रमािे आखलेल्या कागदािरील याम–रेषेचे अन्तर सिवत्र सारखे असते. तयाम ळे 
सारख्या राशी अथिा मात्रातंील अन्तरही सारखेच असते. एक ि तीन मधील अन्तर गणितीय पट्टीिर जेिढे 
असेल अन्तर आठ ि दहामध्ये असते. 
 

गणितीय कागदािर गणितीय श्रढेीचे प्राकंि केल्यास येिारे णचत्र हे सरळ-रेखीय असते. कारि 
गणितीय–श्रेढी–अहा ह्या समान्तर ि अचल अन्तराच्या असतात. तयाचप्रमािे समान राशी ह्या समान 
अन्तराने दर्थशत होतात ि समान पणरितवने णनरपेि अशी सम अन्तरे दशवणितात. 
 

सरल–रेखीय अथिा िक्र–णचत्र हे णचत्राकंिाचे नेहमी उपयोगात येिारे सिवसामान्य णचत्र–प्रकार 
होत. 
 

छेदा अथिा अधव–छेदा प्राकंि : 
 

णनरपेि पणरितवनाऐिजी प्रणतशतता पणरितवने प्राणंकत कराियाची असल्यास तयाकणरता एक 
णनराळीच पट्टी उपयोगात आितात. 
 

दोन य ग्म अंकातंील अचल असे प्रणतशतता बदल दाखिाियाचे असल्यास ते तया अकंाच्या छेदाने 
दाखिाि.े असे केल्यास तया छेदातील फरक सिवत्र सारखा असतो. 
 

 अंक ... ... ... छेदा   
 २ ... ... ... ०·३०१०३   

 ४ ... ... ... ०·६०२०६   

 फरक  ०·३०१०३ १०० % िाढ.  
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 अंक ... ... ... छेदा   

 ५ ... ... ... ०·६९८९७   
 १० ... ... ... १·०००००   

 फरक  ०·३०१०३ १०० % िाढ.  
 

म्हिजेच मूळ अंकाऐिजी तयाचें छेदा प्राणंकत केल्यास तयातंील अचल असे प्रणतशतता बदल हे 
समान अन्तराने (िधवन अथिा अपिधवन) दर्थशत होतात. 
 

मूळ न्यासाचे छेदात रूपातंर करून मग तो प्राणंकत करण्यात िळेेचा ि श्रमाचा बराचसा अपव्यय 
होतो. तयाकणरता एका णिणशि पट्टीिरून मूळ अंक सरळ छेदात रूपान्तणरत करून प्राणंकत करिे णहताचे 
असते. हे छेदा बह शः गणितीय पट्टीत नेहमीच्या पद्धतीप्रमािे प्राणंकत करतात. 
 

उदाहरिाथव, दोन ह्या अंकाचा छेदा अगोदर छेदा–सारिीिरून काढािा. िर णदल्याप्रमािे ही 
अहा ०·३०१०३ आहे. ही अहा मग ग्राफ कागदािर प्राणंकत करािी. परन्त  जर अगोदरच अशी एखादी पट्टी 
तयार केलेली असेल की ज्यात दोनाची छेदा–अहा ०·३०१०३ ने दाखणिलेली असेल तर मग सदर दोन 
ह्या अंकाचे अन क्रम असे छेदा न काढताच एकदम ग्राफिर प्राणंकत करता येतील. 
 

गणितीय पट्टी ि तयास अन क्रणमक अशी छेदा–पट्टी ह्यातंील परस्पर संबधं आकृती ३२ मध्ये णदला 
आहे. 
 

 
आकृती ३२ 

 
‘य’ ि ‘र’ ह्या दोन्ही अिािंरील प्राकंि छेदा–पट्टीत असेल तर तयास छेदा–प्राकंि असे म्हितात. 

फक्त एकाच अिािर छेदा–प्राकंि असेल तर तयास अधव–छेदा–प्राकंि असे म्हितात. 
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य–अिािर काल दशवणिला जातो. म्हिून अधव–छेदा कागदातील य–अिािर गणितीय पट्टीचे 
प्राकंि असते. र–अिािर मात्र छेदा–पट्टीचे प्राकंि असते. 
 

छेदा–णचत्राची लििे : 
 
(१) अशा णचत्रातूंन शून्याची अथिा आधार–रेषा नसते. 
 
(२) अधव–छेदा णचत्रातंील अन प्रस्थ अि हा गणितीय पट्टीत असतो ि कोणटअि हा छेद–पट्टीत 

असतो. छेदा–णचत्रातील दोन्ही अि छेदा–पट्टीतच असतात. 
 
(३) छेदा–कागदािर ग िोत्तर–श्रेढीचे प्राकंि सरलरेखीय येते. कारि ग िोत्तर श्रेढीचे छेदा हे 

गणितीय श्रेढी प्रमािात असतात. 
 
(४) सारख्या महते्तचे िधवन अथिा अपिधवन हे छेदा कागदािर समान प्रणतशतता बदल दशवणितात. 
 
(५) छेदा–णचत्रातील समान उतार हे समान बदल दशवणितात. 
 
(अ) असले छेदा प्राकंि (अ) अन पाती पणरितवनातील हे अर घाची त लना करण्याकणरता 

उपयोगात आितात. (ब) दोन अथिा अणधक श्रेिी ज्याचं्या राशीत अणतशय फरक आहे अशातील संबधं 
दाखणिण्याकणरता छेदा–प्राकंिाचा उपयोग करतात. 

 
(क) अशा संबंध–दशवनासाठी गणितीय पट्टीपेिा छेदा–पट्टी अणधक उपय क्त का असते हे आकृती 

३३ ि ३४ च्या त लनेिरून कळून येईल. 
 

 
आकृती ३३ 

१९२५–३२ मधील पौंड ि फँ्रकातंील “एक्सचेंज रेट” 
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आकृती ३४ 

१९२५–३२ मधील पौंड ि फँ्रकातंील णिणनमयाचा दर. 
 

णिशेष प्रकारची रेखीय णचते्र : 
 
१. णसलिौट णचत्र (Silhoutte Charts). 
 
शून्य अथिा आधार–रेषेपासून असिारी धन ि ऋि णिचलने दशवणििारे रेखीय णचत्रास 

णसलहौट–णचत्र म्हितात. अशा णचत्रातील आधार–रेषा ि िक्रातील िेत्र मग काळ्या रंगाने भरून काढाि.े 
(आकृणत ३५) 

 
आधार–रेषेपासून होिारी णिचलने दशवणििाऱ्या णबन्दंूचे प्रथम प्राकंि द्याि.े हे णबन्दू मग साधंाि.े 

सरतेशिेटी आधार–रेषा ि णबन्दू याम ळे तयार होिाऱ्या िक्रातील िेत्र काळ्या रंगाने भराि.े 
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आकृती ३५ 

१९१९–३३ दरम्यान संयुक्त संस्थानातंील सोन्याची िालचाल. 
 

२. पट्टी–णचत्र : हे स द्धा एक प्रकारचे रेषा–णचत्रच होय. न्यासातील एकूि णिचरिे ि तयाच्या 
णिभागातील णिचरिे उभ्या ि आडव्या पट्टीिर दशवणििाऱ्या णचत्रास पट्टी–णचत्र (Band Chart) असे 
म्हितात. 
 

हे णचत्र तयार करताना प्रथम सिात मोठ्या णिभागातील णिचरिे प्राणंकत करािी ि हा भाग मग 
रंगिनू घ्यािा अथिा Cross hatch करािा. तयानंतर ह्या णिभागास द सरा णिभाग जोडािा ि िरीलप्रमािे 
प्राणंकत करून रंगिािा अथिा रेषा माराव्या. अशा तऱ्हेने एकूिातील राणहलेले णिभाग जोडून णचत्र पूिव 
कराि.े सिांत िरच्या रेषेतील णिचरिे ही मग एकूिातील जी णिचरिे आहेत ती दशवणितात. इतर 
णिभागाचं्या रंुदीतील णिचरिे ही तया तया भागातंील णिचरिाचें दशवक होत. आकृती ३६ हे अशा तऱ्हेचे 
पट्टी–णचत्र होय. 
 

(३) रेषा–णचत्राचा आिखी एक असलाच द सरा नम ना म्हिजे ‘उंचसखल’ णचत्राचा होय. 
कालखण्डातील पणरितवनाचें णचत्रि अशा रेषाणचत्रातूंन होते. णशिाय ह्या मोठ्या कालखंडाचे जे लहान 
णिभाग–आठिडा, मणहना िगैरे तयातील णिचलनेही अशा णचत्रातूंन दाखणिता येतात. ह्या णिचलनाचं्या 
लहान–मोठ्या अहाही तयातून पणरिामकारकपिे प्राणंकत होऊ शकतात. 
 

कोितयाही एका कालखंडाची सिांत लहान अहा आधी प्राणंकत करून मग तयाची सिांत मोठी अहा 
प्राणंकत करािी. अशा तऱ्हेने एकूि कालखंड संपेपयंतचे प्राकंि पूिव कराि.े तयानंतर उंचीिरचा णबन्दू ि 
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तयाचाच अन क्रम असा खालचा णबन्दू जाडसर रेषेने साधंािा. अशा प्रकारे तयार होिाऱ्या ह्या रेषातंील 
अन्तर भरगच्च असल्याने एखाद्या अणनयणमत पट्टीप्रमािे हे णचत्र णदसते. 

 
(४) आयत–णचत्र : ह्या णचत्रास आयताकार िारंिारता–बह भ ज–णचत्र असेही म्हितात. हे णचत्र 

िारंिारता बटंनािरून तयार करतात. आयताची रंुदी सभंागन्तरालाच्या आकाराएिढी धरािी. आयताची 
उंची तया संभागातील िारंिारतेइतकी असािी. प्रतयेक सभंागाकणरता अशा तऱ्हेने एक आयत ह्या प्रमािात 
सदर णचत्र पूिव कराि.े 
 

 
आकृती ३६ 

१९२४ ते ३० दरम्यान संयुक्त संस्थानातंील उणदमातंील नादारी. 
 

दण्ड–णचत्र : 
 

ह्या णचत्रात णनरणनराळ्या लाबंीचे (परन्त  समान रंुदीचे) असे दण्ड असतात. दण्डाची लाबंी ही 
प्रतयेक णिभागातील राशीप्रमािात असते. 

 
ही दण्ड–णचते्र खालील चार प्रकारात णिभक्त होतात. 

 
१. णनरपेि, (अ) साधी, (ब) भणंजत. 
२. प्रणतशत, (अ) साधी, (ब) भणंजत. 
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साधी णनरपेि दण्ड–णचते्र : 
 

एकाच आधार–रेषेिर समान–रंुदीचे असे आयताकार दण्ड उभाराि.े दण्डाची उंची ही णनरपेि 
न्यासाच्या प्रमािात असािी. हे दण्ड अन प्रस्थ अथिा उदग्र–रेषेत असू शकतात. कालाचे प्राकंि असेल 
तेथे मात्र उदग्र–रेषेतील दण्ड-णचत्र रेखाटण्याचा प्रघात आहे. (आकृती ३७–अ) 

 
भंणजत णनरपेि दण्ड–णचते्र : 

 
अशा णचत्रातंील दण्डाचे प्रतयेक णिभागाच्या राशीप्रमािातं णिभाजन केलेले असते. दण्डाचे णिभाग 

हे सारख्या क्रमाने रचलेले असतात. सिात मोठा णिभाग हा आधार–रेषेपासून स रू होतो. अथात् ह्या 
णनरपेि अंकाचा णिस्तार बदलता असल्यास सिात मोठा णिभागही आधार म्हिून राहिे शक्य नसते. 
तरीपि प्राकंिाचा क्रम मात्र एकच ठरीि असाच असािा. अशा तऱ्हेचे भणंजत णचत्र हे संचयी–णचत्र असते. 
कारि तयातंील णनरणनराळ्या णिभागाचंी बेरीज ही एकूिाच्या बरोबर असते. (आकृती ३७ ब) 
 
साधी प्रणतशतता दण्ड–णचते्र : 
 

हे दण्डणचत्रही िरीलप्रमािेच तयार होते. णनरपेि अकंाऐिजी तयाच्या प्रणतशत अहा फक्त 
उपयोगात आितात. प्रतयेक दऱ्डाची लाबंी ही एकूिाच्या णिभागीय प्रणतशततेइतकी असते. (आकृती ३७ 
क) 
 
भंणजत प्रणतशतता दण्ड–णचत्र : 
 

एकाच आधारािर समान रंुदीचे ि लाबंीचे दण्ड उभाराि.े तया दण्डाची उंची ही शभंर प्रणतशत 
मानून तयाचे मग एकूिाचे जे णिभाग असतात तया प्रमािात ही उंची णिभाणजत करािी. सिांत मोठा णिभाग 
खाली आधाराला घेऊन तयािर इतर णिभाग ह्याप्रमािे णचत्र पूिव कराि.े (आकृती ३७ ड) 
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आकृती ३७ 

१९२०–२५ ि ३० मधील संयुक्त संस्थानातंील णनगवत. 
 

ह्या भणंजत दण्डणचत्राचा एक णिशषे प्रकार म्हिजे ज्यात फक्त एकच दण्ड असतो असा होय. एका 
णिणशि णिभागािरच जेव्हा लक्ष्य केक्न्द्रत कराियाचे असते तेव्हा अशा णचत्रातून एक दण्ड उपयोगात 
आितात. दण्डाची एकूि लाबंी ही १०० प्रणतशत मानािी. ही लाबंी मग एकूिातील णिभागाचं्या प्रमािात 
डािीकडून उजिीकडे अशा रीतीने णिभाणजत करािी. 
 
णचत्रमय दण्ड–णचते्र : 
 

णनरणनराळ्या तऱ्हेची साकेंणतक पि सिवमान्य ठराणिक अशी णचते्रस द्धा राणशत लनेसाठी उपयोगात 
आितात. अशा िळेेस तया णचत्राचं्या उंचीिरून एकूिातील णनरणनराळ्या णिभागाचंी त लना करािी. 
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णनरणनराळ्या काळी कहद स्थानजिळ असलेल्या गंगाजळीची त लना हिी असल्यास णनरणनराळ्या 
उंचीच्या रुपयाचं्या गंजीने अथिा राशीने हे शक्य आहे. अशा णचत्रातूंन रुपयाचं्या चव्िडची उंची ही तया 
काळातील देशातील गंगाजळीची ककमत दशवणिते. 

 
नफा–नुकसानदशवक दण्ड–णचत्र : 

 
अशा णचत्राकणरता सिवप्रथम आधार म्हिनू एक शून्याची रेषा धरािी. ही आधाररेषा अन प्रस्थ असेल 

तर आधाररेषेच्या डािीकडीलं दण्ड न कसान दशवणितो; ि उजिीकडील दण्डनफा दशवणितो असे समजाि.े 
उदग्र–रेषेत दण्ड–णचत्र काढल्यास आधाररेषेच्या िरील दण्ड नफा–दशवक समजाि.े तर आधार–रेषेच्या 
खालचा दण्ड न कसान–दशवक समजािा. 
 
िेत्रफळ णचते्र : 
 

अशा णचत्रातून राशीची त लना ही िेत्रफळाच्या बदलतया प्रमािान सार करण्यात येते. िेत्रफळ–
णचते्र ही णनरणनराळ्या प्रकारची असू शकतात. उदाहरिाथव ज्यात समायत, ित वळ अथिा काही िळेेस 
घनाकार आकृतींचा उपयोग आहे अशी णचते्र. िेत्रफळे–णचत्राचें प न्हा दोन गट पडतात. एक, ती णचते्र 
ज्यातं संपूिाची त लना तयाच्या णिभागाची कणरतात. अशा णचत्रातूंन णनरणनराळ्या राणशपदाचंी त लना 
अन पाती अशा समायत, ित वळ अथिा घनाकार आकृतीिरून करतात. द सऱ्या तऱ्हेची णचते्र म्हिजे ज्यात 
एकाच संपूिाच्या णनरणनराळ्या णिभागाचंी त लना असते. अशा िळेेस तया एका िेत्राची णिभागिी संपूिाच्या 
णनरणनराळ्या प्रमािातं करािी. 
 
ितुवळ–णचत्र : 
 

िेत्रफळ णचत्रापंैकी णिशषे उपय क्त ि नेहमीच्या िापरातले असे णचत्र म्हिजे ित वळ-णचत्र होय. 
 

एक ित वळ काढून ते आिश्यक अशा णनरणनराळ्या णिभागातं णिभाणजत केल्यास हे णचत्र तयार होते. 
अशा णचत्रातील णनरणनराळे भाग हे एकूिाचे जे णिभाग असतात ते दशवणितात. 
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आकृती ३८ : १९३० मधील संयुक्त संस्थानची णनगवत : आर्गथक णिभाजनानुसार. 

 
रचना : 

 
(१) ित वळ म्हिजे १०० प्रणतशत समजाि.े 
(२) प्रतयेक ित वळ ३६० अंशातं णिभाणजत कराि.े 
(३) म्हिून प्रतयेक प्रणतशत = ३६०/१०० 

म्हिजे : ३·६° अंश होय. 
 

लििे : 
 

(१) ित वळातील खण्डाचंी रचना ही सामान्यतः न्यासातील णिभागाचं्या आकारमानाप्रमािे ि 
घड्याळातील काटा णफरतो तयाप्रमािे असािी. 

 
(२) त लनेसाठी ित वळ-खण्डाचंी रचना ही एकरूप असािी. 
 
(३) शक्यतोिर प्रणतशत-प्रमािाचे अंक ि सूचक शब्द हे ित वळ खण्डास अन प्रस्थ असे णलहाि.े 
 
(४) रंगकाम, णनरणनराळ्या रेषाचंा उपयोग अथिा प्रकाश-छायेचा उपयोग केला गेल्यास 

णचत्राखाली तयाची सूची द्यािी. 
 
(५) अशा ित वळ-णचत्राचंी पणरिामकारकता रंगकाम, णनरणनराळ्या प्रकारच्या रेषाचंा उपयोग 

ह्याम ळे अणधक उठून णदसते. 
 
(६) अगदी कमीत कमी असे ित वळ-खण्ड अशा णचत्रातून असाि.े 
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(७) ित वळ-णचत्रातून पणरश द्धतेचे प्रमाि मात्र कमी असते. 
 
(८) अशा ित वळ-णचत्रातून प्रणतशत प्रमाि न िापरल्यास णनव्िळ दृिीने णनरणनराळ्या णिभागाचंी 

कल्पना करिे शक्यच नसते. 
 

र्नाकार णचते्र 
 

ही णचते्र अनेक भणूमतीय आकार िापरून तयार करतात. उदाहरिाथव :— घन, गोल, लंब-ित वळ 
िगैरे. कधी कधी घनाकार अणनयणमत आकृतयाही महते्तच्या त लनेप्रीतयथव िापरतात (आकृती ३९ ि ४०). 
अशा िळेेस त लनेसाठी तया आकृतीची उंची अथिा लाबंी उपयोगात येत नाही, तर तया आकृतीच्या 
घनफळाची त लना करतात. 
 

घनाकार णचत्राम ळे न्यासाची पणरश द्ध अशी त लना होऊ शकत नाही. त लनेचे इतर प्रकार उपलब्ध 
असल्यास घनाकार णचत्राचंा उपयोग टाळिेच णहतकर असते. 
 

नकाशे 
 

भौगोणलक बंटन हे नकाशाद्वारे दाखणिता येते. साकं्ख्यकीय आधाराने तयार होिारे अशा प्रकारचे 
नकाश ेहे पाच प्रकारचे असतात. (१) छाया–प्रकाशाने दाखणिलेले. (२) णनरणनराळ्या रेषाचं्या उपयोगाने 
सूणचत होिारे. (३) णबन्दूने दशवणिलेले. (४) रंगीत. (५) टाचण्याद्वारे दर्थशत होिारे : (अ) टेकस द्वारा, 
(ब) टाचिीद्वारा, (क) लहान ध्िजद्वारा. 
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आकृती ३९ ि ४० : णडसेंबर ३०, १९३० ला गे्रट णिटन ि संयुक्तसंस्थानातं असलेला सोन्याचा साठा. 

 
छाया–प्रकाशाने दर्गशत नकाशे : 

 
णनरणनराळ्या िेत्रातंील महते्तचे प्रमाि कमी अणधक काळसर ते श भ्र अशा छायाप्रकाशाने दाखिाि.े 

 
रेषा–गंुफि नकाशे : 

 
रेषातंील ग फंि कमी–अणधक प्रमािात काळी–पाढंरी िाढिनू न्यासातील राशी भौगोणलक महत्त्ि 

सूणचत करतात. 
 
णबन्दूने दशवणिलेले नकाशे : 

 
लहानमोठे णबन्दू िापरून हे नकाश ेणिशषेतः दोन प्रकारानंी तयार होतात. 
 
(अ) समान–आकाराचे णबन्दू िापरून जे नकाश ेतयार करतात तयात फक्त ह्या णबन्दूचे प्रमाि 

कमी–अणधक केल्याने न्यासातील अकंाच्या घनतेचा बोध होतो. 
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(ब) लहान–मोठे णबन्दू िापरून तयार होिाऱ्या नकाशाद्वारे तया णिभागातील एकूि संख्येचा 
अथिा महते्तचा बोध होतो. 

 
(क) एकाच ठराणिक आकाराचे, ठराणिक ककमत असलेले, णबन्दू िापरून तयार होिाऱ्या 

नकाशाद्वारे प्रतयेक िेत्रातील राशी णकती आहे ह्याची कल्पना येते. 
 

अशा िळेेस तौलणनक महत्ता दशविाियाची असल्यास णिशषे खबरदारी घ्याियास हिी, कारि ही 
त लना णबन्दूचे णनव्िळ आकारमान िाढिनू अथिा कमी करूनच कराियाची असते. 
 

रंगीत नकाशे : 
 

(अ) महते्ततील अथिा आकारमानातील फरक दाखिाियाचा असेल तर णनरणनराळे रंग िापराि.े 
सापेि अहा अथिा आकारमानासाठी रंगाच्या णनरणनराळ्या छटा िापरू नयेत. कारि रंगाचं्या ह्या छटेतील 
सूक्ष्मतर फरक न सतया नजरेने लक्ष्यात येत नाही; तयाम ळे घोटाळा होण्याचा संभि असतो. 
 

(ब) एकाच प्रदेशातील तौलणनक स्थानाचं्या णदग्दशवनाथव मात्र एकाच रंगाच्या णनरणनराळ्या छटा 
िापरल्यास हरकत नाही. अथात एकाच रंगाच्या णनरणनराळ्या छटाचें प्रकार सीणमत असल्याने तया 
िापरताना काळजी घ्यािी. 
 

टेकस िापरून तयार िोिारे नकाशे 
 

णनरणनराळ्या रंगाचें टेकस अथिा णनरणनराळ्या रंगाचं्या लहान ध्िजाचंा उपयोग करून तयार 
होिाऱ्या नकाशाद्वारे अनेकणिध उदे्दश सफल होतात. णिशषेतः तयाम ळे भौगोणलक िेत्रातील घनता प्रकट 
होते. य द्धभमूीिरील सैन्याची घनता, हालचाल, तसेच िाटचालीचे मागवक्रमि, इतयाणदकाकंणरता ह्याचा 
णिशषे उपयोग होतो. संरिि सासं्ख्यकीत अशा नकाशाचें महत्त्ि अणतशय आहे, कारि अशा प्रकारचे 
नकाश ेहे दृक् दशवनाचे एक फार प्रभािी अस्त्र होय! 

 
_____ 
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पणरणशष्ट : 
 
 
 
 
 

पणरणशष्ट १ : सारिी 
 

१. छेदा-सारिी. 
२. १ ते ५० अंकाचं्या पणहल्या तीन िगांचे योग. 
३. ि²–सारिी. 

 
पणरणशष्ट २ : सूत्राचंा कोष. 
पणरणशष्ट ३ : शब्दाचंा कोष. 

पणरणशष्ट ४ : संदभव ि इतर गं्रथाचंी सूणच. 
िगव ि िगवमूळ. 
सहसम्बन्ध मापाकं. 

 
 
 

⬤⬤⬤ 
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पणरणशष्ट २ : सूत्राचंा कोष 
 

िारंिारता बंटन–णिश्लेषि 

 
समान्तर-मध्यक (म) 

(अिर्थगत न्यास) ...म = योठ / डा.  (१) 

 
िर्थगत–न्यास : 

(अ) दीघव–रीती : म = यो (च × ठ) / डा.  (२) 

(ब) लघ –रीती : म = मʹ + 
यो (च·घ) 

× श. (३) 
डा 

 
मध्यका (मा) 

(िर्थगत न्यास)... 
  डा 

− द₁ 
    

मा = ट₁ + 
२ 

(ट₂ − ट₁) 
  (४) 

द₂ − द₁    
 
भणूयिक (भ)ू 
(िर्थगत न्यास) 

(१) ...भ ू= ट₁ + 
च₁ −च₀ 

(ट₂ −ट₁) 
   (५) 

२च₁ −च₀ −च₂     
(२) ...भ ू= म − ३ (म − मा)     (६) 

(३) ...भ ू=  
 

− (ि) (णध)     (१३२) 

 
ग िोत्तर–मध्यक (ि) 
(अिर्थगत न्यास) 
 
(१) ...ि = 

 

 (७) 

     
(२) ...छे·ि = छे·क₁ + छे·क₂ + ... + छे·कड  (८) 

  डा   
 
हरातमक–मध्यक (ह) 
  १ 

+ 
१ 

+ 
१ 

+..........+ 
१  

१ 
= 

क₁ क₂ क₃ कड (९) 

ह डा  
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मध्यक–णिचलन (णर.) 
 

(अिर्थगत न्यास) री =  ककिा      
डा डा     

        
(िर्थगत न्यास) री = यो (च.घ) / डा.   (१०) 

 
प्रमाप–णिचलन (णध) 

(अिर्थगत न्यास) णध = 
 

  (११) 

(िर्थगत न्यास) 
दीघव–रीती .... णध =  (१२) 

ऋज –रीती ....णध = 

 

(१३) 

 
चत थवक–णिचलन 

त .  णि. = 
त ₃ − त ₁     
२    (१४) 

 
णिचरि–मापाकं (फा) 

फा = 
णध 

× १०० 
  (१५) 

म    
 
णिषमता–माप (ष) 

(१) ष = 
म − भ ू      

(१६) 
णध      

         
(२) ष = ३ (म − मा) / णध    (१७) 

         
(३) ष = (त ₃ − मा) − (मा − त ₁) / त . णि.  (१८) 

         
(४) अ₃ = ऋ₃ / णध₃ =    (१३०) 

         
(५) ि = आ₁ (आ₂ + ३) / २ (५ आ₂ − ६ आ₁ −९) (१३१) 

 
कक द–िक्रता (क ) 
 क  = आ₂ − ३      (१२९) 
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िारंिारता बंटन णिश्लेषि 

(पणरर्ातद्वारा) 

 
स्िचे्छ–मूलणबन्दूपासून : 
पणरघात : ऌ₁ = यो.(च. घ) / डा.     (१०८) 

 ऌ₂ = यो.च (घ²) / डा.     (१०९) 

 ऌ₃ = यो.च (घ³) / डा.     (११०) 

 ऌ₄ = यो.च (घ⁴) / डा.     (१११) 

 
समान्तर–मध्यक ह्या मलू-णबन्दूपासून : 
पणरघात : ॠ₁ = यो. च (य) / डा = ०    (११२) 

 ॠ₂ = यो. च. (य²) / डा.    (११३) 

 ॠ₃ = यो. च. (य³) / डा.    (११४) 

 ॠ₄ = यो. च. (य⁴) / डा.    (११५) 

ऋ₂ = ॡ₂ − ॡ₁²     (११६) 

ऋ₃ = ऌ₃ − ३. ॡ₁. ॡ₂ + २. ॡ₁³    (११७) 

ऋ₄ = ॡ₄ − ४ ऌ₁ ॡ₃ + ६ ऌ₁² . ऌ₂ − ३ ऌ₁⁴   (११८) 

 
िगविाकणरता शपेडवचे शोधन 

संभागान्तरालात— (अ) प्रथम शोणधत पणरघात ₁ = ०  (११९) 

संभागान्तरालात— (ब) णद्वतीय शोणधत पणरघात :   

संभागान्तरालात—  ₂ = ऋ₂ − १/१२  (१२०) 

संभागान्तरालात— (क) तृतीय शोणधत पणरघात : ₃ = ऋ₃  (१२१) 

संभागान्तरालात— (ड) चत थव शोणधत पणरघात:     
  ₄ = ऋ₄ − ½ ऋ₂ + ७/२४०   (१२२) 

₂ (मूळ एककात ) = गा.² ₂ (संभागान्तराल एककात )  (१२३) 

₃ (मूळ एककात )= गा.³ ₃ (संभागान्तराल एककात )  (१२४) 

₄ (मूळ एककात ) = गा.⁴ ₄ (संभागान्तराल एककात )  (१२५) 

 
िक्र–प्ररूप–णनकष 

(णिषमता) आ₁ = ऋ²₃ / ऋ³₂     (१२६) 

(कक द–िक्रता) आ₂ = ऋ₄ / ऋ²₂ = ऋ₄ / णध₄     (१२७) 

णस = 
आ₁ (आ₂ + ३)²      

४(४ आ₂ − ३ आ₁) (२ आ₂ − ३ आ₁ − ६)     (१२८) 
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काणलक श्रेिी णिश्लेषि 

 
सरल-रेषा : र = क + ख ·य     (१९) 

सरल-रेषेकणरता प्रसामान्य समीकार :      
 (१) धी (र) = डा·क + ख·धी (य)  (२३) 

 (२) धी (यर) = क·धी (य) + ख·धी (य)²  (२४) 

 
सरणलत अथिा असंय क्त प्रसामान्य–समीकार : 

(मूलणबन्दू न्यासाच्या मध्यभागी) 
 (१) धी (र) = डा·क.   (२५) 

 (२) धी (यर) =ख·धी (य²)   (२६) 

 
एकेन्द्राकणरता समीकार : 
 
(१) धी (र) = डा·क + ख·धी (य) + ग·धी (य)²  (२८) 

(२) धी (यर) = क·धी (य) + ख·धी (य²) + ग·धी (य³)  (२९) 

(३) धी (य² ·र) = क·धी (य²) + ख·धी (य³) + ग·धी (य⁴)  (३०) 

 
घाताकं –श्रेिी : 
 
 र = क. खय.      

छे.र = छे·क+ य·छे ख.      
 र = क·यख.     (३५) 

छे·र = छेक + ख·छेय.      
 

सिसम्बन्ध : 
 
आगिकातील प्रमाप–णिभ्रम : 
 धर=  

   (३७) 

धर² = 
धी (र²) − क·धी (र) − ख.धी (यर)    (४५) 

डा·     
 

सहसम्बन्ध–मापाकं : 
 

द² = 
क·धी (य) + ख·धी (यर) − डा·गर²   (३८) 

धी (र²) − डा·गर²    

द = 
त      (३९) 

णधय × णधर       
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सम्बन्धणदक्–रेषा : 
 

= द × 
णध  

×  
   

णध    (४३) 

 
ककिा : 

 

र −  = द × 
णधर (य − ) 
णधय 

 
अन क्स्थती – सहसम्बन्ध : 

 

णद = १ − 
६ धी (घा²)       (४६) 

डा (डा² − १)        
 

‘द’ ि ‘णद’ मधील संबधं : 
 

द = २ ज्या ( 
णत 

णद ) 
 (४७) 

६  
 

स्पीअरमनचें सूत्र : 
 

दा = १ − 
६ धी (छा)       (४८) 

डा² −१        
 

सहसम्बन्ध–देशना : 
 

णद²रय = १ − 
धार²       (५०) 

णधर²        
 

णदरय = 
क·धी (र) + ख·धी (यर) + ग·धी (य² ·र) − डा·गर²  (५२) 

धी (र²) − डा·गर²  
 

सहसम्बन्ध णनष्ट्षत्ती : 
 

णर = 
 

(५३) 

 
 
सहसम्बन्ध रेखीयतेकणरता समक्न्ििा : 
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णल = णर² −द²    (५४) 

 
बह ग ि–सहसम्बन्धणदक्   रेषा (रेखीय) 

 
य₁ = क + ख₁₂.₃₄ य₂ + ख₁₃.₂₄ य₃ + ख₁₄.₂₃ य₄  (५५) 

 
बह ग ि–सहसम्बन्धणदक् रेषेकणरता प्रसामान्य समीकार 

 
(१) त₁₂ = ख₁₂.₃₄ णध² + ख₁₃.₂₄ त ₂₃ + ख₁₄.₂₃ त ₂₄ 
(२) त₁₃ = ख₁₂.₃₄ त₂₃ + ख₁₃.₂₄ णध²₃ + ख₁₄.₂₃ त ₃₄ 
(३) त₁₄ = ख₁₂.₃₄ त₂₄ + ख₁₃.₂₄ त ₃₄ + ख₁₄.₂₃ णध²₄ 
 

बह ग ि सहसम्बन्धाकणरता आगिकातील प्रमाप–णिभ्रम : 
 

धा² ₁.₂₃₄ = णध²₁ −ख₁₂.₃₄ त₁₂ −ख₁₃.₂₄ त₁₃−ख₁₄.₂₃ त₁₃ 
−ख₁₄.₂₃ त₁₄ 

 

धा₁.₂₃₄ = 
 

 
अरेखीय बिुगुि सिसम्बन्ध –मापाकं : 
 

दा² ₁.₂₃₄ = 
ख₁₂.₃₄ त₁₂ + ख₁₃.₂₄ त₁₃ + ख₁₄.₂₃ त ₁₄ 

  
 

णध²₁  
 

दा ₁.₂₃₄ = 
 

(५६) 

 
आंणशक सिसम्बन्ध–मापाकं : 

 

द ₁₂.₃ = 
द ₁₂ − द₁₃ . द₂₃  (५७) 

(१ − द²₁₃)½ (१ − द² ₂₃)½   
 

द ₁₂.₃₄ = 
द ₁₂·₃ − द₁₄·₃ . द₂₄·₃  (५८) 

(१ − द² ₁₄·₃)½ (१ − द²₂₄·₃)½   
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संभाणिता 
 

शक्यतेची संभाणिता : त = 
क  
डा  

 
प्रणतकूलाचंी संभाणिता : थ = ख/ डा․ 
बनोली -बंटनाचा समान्तर-मध्यक : = डा. त. 
बनोली-बंटनाचे प्रमाप-णिचलन : णधख  =  

सापेिात : णधख % =  

पीयसवन-बंटनाचे प्रमाप-णिचलन : णधत² = त.थ.ड − धी (तड−त)² 

 

प्रसामान्य–िक्र : 
 −य²  

 २. णध²  

 रा = रा₀ धा  
  ककिा  
    −य².  

 
र = 

डा 
घा 

२णध.  

   
 
प्रसामान्य–िक्राचे भणूयि-अि : 
 

रा₀ = 
डा 

= 
डा (७१) 

 
२·५०६६२८ णध.  

 
उत्तम –अन्िायोजनाथव ि² –समक्न्ििा : 
 

ि² = धी ( 

(च₀ − च)² ) 

 
(७२) च  

 
णनदशवन णनयम 

 
समान्तर-माध्याचा प्रमाप-णिभ्रम : 
 

 (९२) 

 
समान्तर-माध्याचा संभाणि-णिभ्रम : 
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मध्यकाचे प्रमाप-णिभ्रम : णधमा = ¹·²⁵³³ णध / . 
मध्यकाचे संभाणि-णिभ्रम : सं. णि.मा = ⁰·⁸⁴⁵³⁵ णध / . 

प्रमाप-णिचलनाचे  प्रमाप-णिभ्रम : णधणध =  
प्रमाप-णिचलनाचे  संभाणि-णिभ्रम : सं. णि.णध =  
मध्यक-णिचलनाचे प्रमाप-णिभ्रम : णधणर =  
मध्यक-णिचलनाचे संभाणि-णिभ्रम : सं. णि.णर =  

णिचरि-मापाकंाचे प्रमाप-णिभ्रम : णधफा = 
 

णिचरि-मापाकंाचे संभाणि-णिभ्रम : सं.णि.फा = ·६७४५ फा /  

सहसम्बन्ध-मापाकंाचे प्रमाप-णिभ्रम : णधद = 
१ − द²  

.  

सहसम्बन्ध मापाकंाचे संभाणि-णिभ्रम : सं. णि.द =․६७४५ (१ − द² / ) 

 
अन क्स्थणत सहसंबधंाचे प्रमाप-णिभ्रम : 

 

णधणद = १ − णद² (१ + ·०८६ णद² + ·०१३ णद⁴ + ·००२ णद⁶)  
 

 
अन क्स्थणत सहसंबधंाचे संभाणि णिभ्रम : 

 

सं. णि.णद = ․६७४५ 
१ − णद² (१ + · ०८६ णद² + ·०१३ णद⁴ + ·००२ णद⁶)  

 
 

बह ग ि सहसबंंधाचे प्रमाप-णिभ्रम : 
 

णधदा₁.₂₃ ....ड = 
१ − दा² ₁.₂₃ ...ड  

  
 
बह ग ि सहसबंंधाचे संभाणि -णिभ्रम : 
 

सं. णि.दा₁.₂₃....ड =․६७४५ 
१ − दा² ₁.₂₃ ...ड  

  
 
आंणशक सहसंबंधाचे प्रमाप-णिभ्रम : 
 

णधद ₁₂.₃₄ ....ड = 
१ − द² ₁₂.₃₄ ...ड  

  
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आंणशक सहसंबंधाचे संभाणि–णिभ्रम : 
 

सं.णि.दा₁₂.₃₄....ड =․६७४५ 
१ − द² ₁₂.₃₄ ...ड  

  
 
दोन माध्यातंील अन्तराचे प्रमाप-णिभ्रम : 
 

णधघ = 
 

  

 = 

 

  
    
 
सहसंबधं-मापाकंाचे साथवकतेकणरता समक्न्ििा : 
 

ल = ½ [छेघा (१ + द) − छेघा (१ − द) ]  
 

णधल = 

 

 
 

 
माध्याभोितीच्या णद्वतीय पणरघाताचे प्रमाप-णिभ्रम : 
 

णधऋ₂ = 
 

= णध² 
 

 

 
माध्याभोितीच्या तृतीय पणरघाताचे प्रमाप–णिभ्रम : 
 

णधऋ₃ = 
 

= णध³ 
 

 
 

 
माध्याभोितीच्या चत थव पणरघाताचे प्रमाप–णिभ्रम : 
 

णधऋ₄ = 
 

= णध⁴ 
 

 

 
‘आ’₂ चे प्रमाप–णिभ्रम : णधआ₂ = 

 
 

 
  − भ ू मोजलेल्या णिषमता-मापाकाचें प्रमाप–णिभ्रम.  
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  णध  
णधष = 

 
 
चत थवक–णिचलनाचे प्रमाप-णिभ्रम : 

 
णधत . णि = ·७८६७ णध /  

 
दोन प्रमाप-णिचलनातंील अन्तराचे प्रमाप-णिभ्रम : 

 
णधणध₁ − णध₂ =  

 
 

दोन सहसम्बन्ध मापाकंातंील अन्तराचे प्रमाप–णिभ्रम : 
 

णधद₁₂ − द₃₄ = 
 

 
सम्बन्धणदक्–मापाकंाचे प्रमाप–णिभ्रम : 

 

= 
णधय 

 

 णधर 
 

सहसम्बन्ध णनष्ट्पत्तीचे प्रमाप–णिभ्रम : 
 

णधणर = 
१ − णर²  

  
 

लहान न्यादशातील समान्तर मध्यकेचे प्रमाप–णिभ्रम : 
 

 = 
ध  

  
 

ज्यात : ध² = 
यो (य²) = 

डा. णध² 
 (१०७) 

डा − १ डा − १ 

 
लहान न्यादशाच्या समान्तर मध्यकेतील अन्तराचे प्रमाप-णिभ्रम : 

 
धाध = ध / 

 
 

ज्यात : ध² = यो (य₁² ) + यो (य₂)² / डा₁ + डा₂ − २ 
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दोन अधांतील अन्तराचे प्रमाप-णिभ्रम : 

 

णधघा % = 
 

 

 
देशनाकं 

 
िास्तणिक बाजारभािाचें असयं क्त समूहन : 

 

 
(७४) 

 
सापेि-बाजारभािाचें समान्तर-मध्यक : 

 
यो (तड À त₀ ) / डा. (७५) 

 
िास्तणिक बाजारभािाचें भाणरत समूहन : 

 
(अ) आधार–िषव भार म्हिून :  
 यो (तड․ थ₀ ) / यो (त₀ ․ थ₀ ) (७७) 

(ब) णदलेले िषव भार म्हिून :  
 यो (तड․ थड ) / यो (त₀ ․ थड ) (७८) 

 
सापेिाचें भाणरत–माध्य : 

 
(अ) समान्तर-मध्यक (आधार-िषव भार म्हिून) 
 

यो [ 
तड 

× (त₀ थ₀) ] 
  

 त₀  (७९) 

  यो (त₀ थ₀)   
      
(ब) समान्तर-मध्यक (णदलेले िषव भार म्हिून) 

 
यो [ 

तड 
× (तडथड) ] 

  
 त₀   
  यो (तड․थड)  (८०) 

 
आदशव–देशनाकं :  

 

 (८१) 
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णिणिधे सूते्र : 

‘ड’ – अंकाचे िगाचा योग : 
 

यो (ड²) = 
२․ड³ + ३․ड² + ड  

६  
 
‘द’ – प्रमािात ‘ड’ – िस्तंूच्या सचंयनाची संख्या : 

 

= 
ड (ड−१) (ड−२) ... (ड−द+१) 

=  
 

द (द−१) (द−२) ...१ द !  
 

‘द’ प्रमािात ‘ड’ – िस्तूच्या क्रमचयाची संख्या : 
 

 = 
ड !  

(ड!)  
(ड −द ) !  

 
_____ 
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पणरणशष्ट ३ : शद्बकोष 
 

अ 

अचल– Constant 

अणजह्म– Direct 

अणततलीय – Hypersurface 

अणतदेशीय – Hypersurface 

अदीघवििव समायत – 

अधर चत थवक 

Latin Square 

Lower quartile 

अधीिि – Survey 

अन्तपद – Extremity 

अन्तर – Difference 

अन्तराल  – Internal 

अन्िायोजन  – Fitting 

िक्र अन्िायोजन – Curve Fitting 

अन्िीिा  – Trial 

अनन्त  – Infinite 

अनन्तता  – Infiniteness 

अनन्ती  – Infinity 

अनणभनत – Unbiassed (Biassed अणभनत) 
अणनधृत – Indeterminate 

अणनयणमत – Irregular (Regular = णनयणमत) 

अन कल कलन – Integral Calculas 

अन क्रम – Sequence 

अन क्रणमक – Sequential 

अन गामी – Consecutive 

अनप्रस्थ – Horizontal 
अन पात – Proportion 

अन बद्ध – Conjugate 

अन लोम – Positive 

अन लोम सम्बन्ध – Positive association 

अन क्स्थती – Rank 
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अन सन्धान – Investigation 

अन सूची – Schedule 

अन णिन्यसन – Array (v) 

अन णिन्यास – Array (n) 

अन णिन्यस्त – Arrayed 

अपणकरि – Dispersion 

अपसारी Divergent 

अप्रतयि – Indirect 

अभ्यंश – Quota 

अभ्यािृणत्त – Replication 

अभाज्य – Inolivisible 

अणभनती – Bias 

अणभनत – Biassed 

अणभनत प्रिरि – Baissed Selection 

अणभसारी – Convergent 
अय ग्म – Odd 

अधव – Rate 

अहा – Value 

अल्पतमिगवरीणत – Method of least Squate 

अप्णलि – Minimum 

अक्ल्पष्ठक – Anti-Mode 

अल्पकालीन – Short term (a) 

अिकल – Differential 

अिकलन – Differentiate 

अिरोहि – Descend 

अिरोही क्रम– Descending order 

अिलोक कलन – Calculas of observation 

अिसर – Chance 

अिसाद – Depression 

अक्स्तग ि – Positive attribute 

अस्तयातमक – Positive 

असतत – Discontinuous 
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असदृश – Dissimilar 

असम – Unequal 
असन्त णलत – Unbalanced 

असामान्य – Abnormal 

असंणमणत – Assymmetry 

अशोणधत – Crude 

अि – Axis 

अि-िृत्त – Latitude 

अज्ञात – Unknown 

अन्तर्थिभक्त – Subdivided 

अणभिृणद्ध – Boom 

अणभिृणद्धकाल – Boom period 

आ 

आकलन – Summation 

आकलनीय – Summable 

आकणलत – Summed 

आकक्स्मक – Accidental 

आकृणत – Fo  

आगिन – Estimate, Estiamation 

आगिक – Estimator 

आधार – Base, Basis 

आधारकाल – Base period 

आधार पणरितवन – Change of base 

आधारभतू – Basic, Fundamental 

आधाररेखा – Base line 

आन षणंगक – Concominitant 

आपात – Incidence 

आपूरक – Supplementary 

आयत – Rectangle 

आयताकार – Rectangular 

आरम्भणबन्द  – Starting point 

आयतणचत्र – Histogram 
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आयाम – Length 

आतवि – Seasonal 
आरोहि – Ascend 

ओरोणहक्रम – Ascending order 

आितवकाल – Period 

आिर्थत – Recurring 

आिर्थतक – Periodic, Periodical 

आिर्थतता – Periodicity 

आसन्न – Adjoining 

आशसंा – Expectation 

आंणशक – Partial 

आयव्ययक – Budget 
आय – Income 

इ 

इयत्ता – Quantity 

इयत्तातमक – Quantitative 

इयत्तातमक न्यास – Quantitative Data 

इिका णचत्र – Block Diagram. 

उ 

उच्च – High 

उच्चािचन – Fluctuation 

उतक्रम – Inverse order 
उत्तम अन्िाय क्तरेखा – Line of best fit 

उत्तर चत थवक – Upper Quartile 

उदग्र माप – Vertical scale 

उदाहरि – Example 

उपकल्पना – Hypothesis 

अप्रणतिये उपकल्पना – Null Hypothesis 

अप्रम ख उपकल्पना – Non-null Hypothesis 

उपकाल्पाणनक – Hypothetical 

उपपणत्त – Proof 

उपप्रमेय – Corollary 
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उपसदन } Approximate 
उपसादन 

उपस्थापन – Presentation 

उतपादन – Production 

उतपादन गिना – Censure of production 

उद्योग – Industry 

ऊ 

ऊध्िव बाह  िक्र – U-Shaped Curve 

ए 

एक – Individual, One 

एकक – Unit 

एकचलक – Univariate 

एकघात – Linear 

एकपद – Mononomial 

एकरूपता – Uniformity 

एकसम – Identical 

एकातम्य – Identical 

एणकक णनयम – Unitary method 

एकेन्द्र – Parabola 

औद्योणगक – Industrial 

अ ं

अंक – Digit, Figure 

अंक शाकार िक्र – I-shaped curve 

अंग – Component 

अंश – Degree 

अंशक – Grade 

अंशतः – Partially 

ऋ 

ऋि संख्या – Negative number 

ऋि – Debt 

क 

कक द िक्रता – Kurtosis 
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कक द्मी – Kurtic 

कूट कक द्मी – Lepto-Kurtic 

णचणपट कक द्मी – Platy Kurtic 

मध्य कक द्मी – Meso Kurtic 

कल्पना – Assumption 

कक्ल्पत – Assumed 

कलन – Calculus 

कारि – Cause 

कारिसम्बन्ध – Cause Relation 

कारक – Factor 

कारकीय संपरीिा – Factorial Experiment 

काल – Time 

काणलक श्रेिी – Time series 

काणलक पणरितवन – Time Changes 

क लक – Set 
कूट – False, High 

केन्द्र – Centre 

केन्द्रीय – Central 

कोणट अि – Axis of ordinate 

कोि– Angle 

कोशा – Cell 

ख 

खण्ड – Part, Factor 

खक्ण्डत – Split 

ग 

गिन – Calculate 

गिना, गिना – Calculation Census 

ग ि – Attribute 

ग िक – Multiplier, Coefficient 

ग िनखण्ड – Factor 

ग िोत्तर मध्यक – Geometric mean 

ग िोत्तर श्रढेी – Geometric progression 
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गोचर – Range 

गौि – Aneillary, Secondary 

गहन अन सधंान – Intensive investigation 

ग िणनदवशन – Sample attribute 

र्. 
घन – Cube 

घनमूळ – Cube root 

घात – Power 

घाताकं (घा) – Exponentioal (e) 

घंटाकार िक्र – Bell shaped curve 

च 

चक्र – Cycle 

चणक्रक – Cyclic 

चणक्रक क्रम – Cyclic order 

चण्ड – Intensive 

चत थवक – Quartile 

प्रथम चत थवक – First Quartile 

तृतीय चत थवक – Third Quartile 

चत ष्ट्कोि – Quadrangle 

चत भ वज – Quadrilateral 

चत रंक सारिी – Four-figure Table 

चरम सीमा – Extreme 

चल – Variable 

चलक – Variate 

एक-चलक – Univariate 

णद्व-चलक – Bivariate 

बह -चलक – Multivariate 

सह-चलक – Co-Variate 

परतन्त्र चलक – Dependent Variate 

स्ितन्त्र चलक – Independent variate 

चलनकलन – Differential Calculus 

चणलष्ट्ि  माध्य – Moving average 
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णचणपट क कद्मी – Platy-Kurtic 

णचत्र – Diagram 

छ 

छेदा – Logarithm 

प्रणतच्छेदा – Anti-logarithem 

छेदा पूिांश – Characteristic (of logarithm) 

छेदा श्रेिी – Logarithmic Series 

ज 

जडता – Inertia 

महाकं जडता – Inertia of large numbers 

जीिसाकं्ख्यकी – Biometry 

जीिनाकं – Life statistics 

(समक्न्ििा ) त 

त-समक्न्ििंा – T-test 

तत्त्ि – Element 
तर्थ्य – Fact 

तरग्ङ्ग णिश्लेषि – Hormonic analysis 

तल – Surface 

ता²-समक्न्ििा – T²–test 
त लना – Comparison 

त लनातमक– Comparative 

तकव  – Argument 
तर्थ्यसबंंध – Association of facts 

तौलणनक – Comparable 

त लनीयता – Comparability 

द 

दण्डणचत्र – Bar Diagram 

दशमक – Decile 

दशणमक – Decimal 

दशणमकन – Decimalization 

दशणमकाशं – Mautisoa (of logarithm) 

दिता – Efficiency 
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दणििायत णिषमता – Positive skewress 

दा² – समन्िीिा – D²–test 
दीघव-कालीन – long-term (a) 

दीघादीघव ििव समायत – Greco-Latin square 

देशना – Index 

देशनाकं – Index number 

द्वययवक – Ambiguons 

दं्वद्व भाजन – Dictiotomy 

णद्वग ि सारिीयन – Double tabulation 

णद्वघात समीकार – Quadratic equation 

णद्वपद – Binomial 

णद्वपद-बंटन Binomial distribution 

णद्वतीयक साम ग्री – Secondary data 

ध 

धनसंख्या – Positive number 
धाणरता – Capacity 

न 

नाक्स्त ग ि – Negative attribute 

णनकष – Criterion 

णनदशवन – Sampling 

अणभनत णनदशवन – Biassed Sampling 

णनरपेि णनदशवन – Objective Sampling 

प्रातीणतक णनदशवन – Subjective sampling 

स णिचार णनदशवन – Conscious sampling 

णनदशवन णनयम – Theory of sampling 

णनयन्त्रि – Control 

णनरसन – Eliminate 

णनरंक – Blank 

णनरंक सारिी – Blank table 

णनिवचन – Interpretation 

णनष्ट्पणत्त – Ratio 

णनिल – Invariant 
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णनिायक – Determine 

न्यादशव – Sample 

न्यास – Data 

न्यूनता – Decrease 

णनरपेि – Absolute 

प 

पंक्क्त – Row 

पञ्चमक – Quintile 

पद – Term 

पदंसहणत – Expression 

पयाप्त – Adequate 

परतन्त्र – Dependent 
पणरिाम – Consequence 

पणरपूिव सहसम्बध – Perfect correlation 

पणरपृच्छा – Inquiry 

पणरभाषा – Definition 

पणरमा – Volume 

पणरमाि – Quantity 

पणरणमत – Finite 

पणरितवन – Change 

पणरसीमा – Limitation 

पणरक्स्थती – Condition 

पणरश द्ध – Accurate 

पणरश द्धतया – Accurately 

पणरश द्धता – Accuracy 

पत्रक – Card 

पत्रक देशनाकं – Card Index 

प नरािृणत्त – Repetition 

पूिव – Complete 

पूिान सार – Successively 

पूिव संभाणिता – Prior probability 

प्रकृणत – Character 
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प्रकार – Kind 

प्रकारान्तरेि – Alternatively 

प्रग ि – Property 

प्रगिन – Enumeration 

प्रगामी माध्य – Progressive Average 

प्रचय – Common difference 

प्रणतच्छेदा – Anti logarithm 

प्रणतणनणध – Representative 

प्रणतबन्ध – Condition 

प्रणतिषव – Per annum 

प्रतीप – Inverse 

प्रतीप गमन – Regression 

प्रतीणपत – Inverted 

प्रणतणपत क्रम – Inverted order 

प्रतयि – Direct 
प्रथम – First 

प्रदोल – Oscillation 

प्रपत्र – Form 

प्रभाग – Fraction 

प्रमाप – Standard 

प्रमापन – Standardization 

प्रमाप-णिचलन – Standard deviation 

प्रमाप-णिभ्रम – Standard error 

प्रमेय – Theorem 

प्रयोग – Application 

प्ररूप – Type 

प्रिरि – Selection 

प्रसरलन – Graduation 

प्रसामान्य – Normal 

प्रसामान्य िक्र – Normal curve 

प्रश्न – Question 

प्रश्नािली – Questionnaire 
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प्राकृत – Natural 

प्राकंन – Plotting 

प्राचल – Parameter 

प्राथणमक – Primary 

प्राभाणगक – Farctional 
प्रारक्म्भक – Elementary 

प्रारूणपक – Typical 

प्रारूणपक माध्य – Typical Average 

पणरणशि – Appendix 

पणरणध – Circumferance 

फ 

फणलत साकं्ख्यकी – Applied statistics 

फ-समक्न्ििा – F-test 

ब 

बंटन – Distribution 

प्रसामान्य बंटन – Normal distribution 

णद्वपद बंटन – Binomial distribution 

बह ग ि – Manifold 

बह ग ि संभाजन – Manifold Classification 

बह ग ि सहसम्बन्ध – Multiple correlation 

बह ग ि सारिीयन – Manifold tabulation 

बह ग िाहव – Multiple valued 

बह  चलक – Multi-variate 

बह पद – Multinomial 

णबन्द  – Point 
मूल-णबन्द  – Origin 

णबन्द क – Dot 

णबन्द रेखा – Graph 

णबन्द रेखीय – Graphical 

बीज-गणित – Algebra 

बीजणय – Algebraical 

भ 
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भाग } Division 
भाजन 

भाज्य – Dividend 

भार – Weight 

भाणरत – Weighted 

णभन्न – Fraction, different 

णभन्नाकं – Fractional number 

णभन्नागं – Heterogeneous 

भ ज – Abscissa 

भणूमती – Survey 

भणूयि – Maximum 

भणूयिक – Mode 

भ्राक्न्त – Fallacy 

भ्राक्न्तकारी – Fallacious 

भणृत – Waze 

भणूयि िगव – Model group 

भणूयि उतपादन – Model output 

म 

मध्यक – Mean 

ग िोत्तर मध्यक – Geometric Mean 

सभान्तर मध्यक – Arithmetic Mean 

हरातमक मध्यक – Harmonic Mean 

मध्य कक द्मी – Meso–Kurtic 

मध्यका– Median 

महत्ता – Magnitude 

महान – Great 

महाकं – Large number 

माध्य – Average 

चणलष्ट्ि  माध्य – Moving Average 

प्रगामी माध्य – Progressive Average 

भाणरत माध्य – Weighted Averge 

ििवनातमक माध्य – Descriptive Average 
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माप – Measure 

मात्रा – Quantity 

णमश्र – Compound 

णमश्रधन – Amount 

मूतव – Concrete 

मूल णनयम – First principle, fundamental 

मध्यक णिचलन – Mean deviation 

माप-श्रेिी – Scale 

य 

य-अि – X co-ordinate 

याम – Co-ordinate 

यािदनक्न्त – Ad infinitum 

य त – Plus 

य ग्म – Even, pair 

र 

र-अि – Y-co-ordinate 

रचना – Construction 

रम्भ – Cylinder 

राणश – Quantity 

रेखा – Line 

रेखीय – Linear 

रूपान्तर – Transfermation 

रूपणनदेश – Specification 

रैणखकीय – Geometrical 

ल 

लक्ब्ध – Quotient 

लम्ब – Perpendicular 

लम्बकोणिन – Orthogonal 
लिि – Characteristic 

लििातमक – Qualitative 

लघ रीणत – Short-cut method 

लेख-णिभ्रम – Error of commission 
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लोप-णिभ्रम – Error of onussion 

ि 

िक्र – Curve 

िक्र रेखा – Curved line 

िक्र तल – Curved surface 

िक्रता – Curvature 

िक्र सरलन – Smoothing of curve 

िज्र-ग िन – Croso multiplication 

िगव – Group, square 

िगवि – Grouping, squaring 

िगवमूळ – Square root 

िगवमूल णनस्सारि – Extraction of square root 
िगवयोग – Sum of squares 

अशोणधत िगवयोग – Crude sum of squares 

शोणधत िगवयोग – Corrected sum of squares 

ििवक्रम – Alphabatical order 

ििवनातमक – Descriptive 

ित वळ – Circular 

िस्त  – Item 

िामायत णिषमता – Negative skewness 

िारंिार – Frequent 

िारंिारता – Frequency 

संचयी िारंिारता – Cumulative frequency 

िारंिारता िक्र – Frequency curve 

िारंिारता बटंन – Frequency distribution 

िारंिारता सारिी – Frequency table 

िार्थषक – Annual 

णिकल्प – Alternative (n) 

णिकीिव – Discrete 

णिचरि – Variance, variation 

णिचरि-कलन – Calculus of variation 

णिचरिाचें अधव – Rate of variation 
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णिचरि णिश्लेषि – Analysis of variance 

णिचलन – Deviation 

प्रमाप णिचलन – Standard deviation 

णितनन – Extend 

णितत – Extended 

णितान – Extension 

णितानी – Extensive 

णितणत – Extent 

णिणध – Method 

णिभाजन – Divide (v) 

णिभ्रम – Error 

णनरपेि णिभ्रम – Absolute error 
प्रमाप णिभ्रम – Standard error 

सम्भाणि णिभ्रम – Probable error 

णिमा – Dimension 

णिलम्बन – Lag 

णिलक्म्बत सहसम्बन्ध – Lag correlation 

णिलोपन – Cancle 

णिलोम – Negative, Converse 

णिलोमता – Inversion 

णिलोम सम्बन्ध – Negative association 

णिलोम सहसम्बन्ध – Negative correlation 

णिस्तरि – Expand (v. i.) 

णिस्तारि – Expand (v. t.) 

णिस्तृत } Expanded 
णिस्ताणरत 

णिस्तारि – Expansion 

णिस्तृत अन सन्धान – Extensive Investigation 

णिषम – Skew 

णिषमता – Skewness 

दणििायत णिषमता – Positive skewness 

िामायत णिषमता – Negative skewness 
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णिषम प्रणिचाली – Heteroscedastic 

णिश्लेषि – Analysis 

णिश्रम्भ अन्तराल – Confidance interval 

िैकक्ल्पक – Alternative (a) 

िैश्लेणषक – Analytical 
िृत्त – Circle 

व्यिस्थापन – Adjustment 

व्यिहार – Application 

व्यापक – Comprehensive 

व्यािहाणरक – Applied 

व्यास – Diameter 

व्य तक्रम – Reciprocal 
व्य तपन्न – Derivative 

व्य तपादन – Derive 

व्य तपाणदत – Derived 

िगीकरि – Classification 

णिन्यसन – Arrange 

णिन्यस्त – Arranged 

श 

शक्य – Possible 

शक्यतया – Possibly 

शक्यता – Possibility 

शतमक – Percentile 

णशखर – Peak 

णशरोिार – Bar 
श द्ध – Correct 

शून्य – Cipher 

शोणधत – Corrected 

शकं  – Cone 

शाकंव्य – Conical 

णश्रत – Function 

श्रृंखला – Chain 
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श्रेिी – Series 

श्रैणिक – Serial 
शकल – Sector 

शृखंला मलू्यान पात – Chain relative 

शषे – Balance 

स 

सतय – True 

सतयापन – Verify 

सतयाणपत – Verified 

सतत – Continuous 

सदृश – Analogus, Similar 

सम्बन्ध – Association 

अन लोम सम्बन्ध – Positive association. 

णिलोम सम्बन्ध – Negative association 

सम्बन्धणदक् – Regression 

सम Equal 

समग्र – Universe, Population 

समदूर – Equidistant 

समणधक – Additional 
समन्िय – Coordination 

समन्िीिा – Test 

समन णिधान – Design 

असन्त णलत समन णिधान – Unbalanced design. 

अंशतः सन्त णलत समन णिधान – Partially balanced design 

सन्त णलत समन णिधान – Balanced design 

सम-प्रणिचाली – Homoqudastic. 

सम-सम्भाणिक – Random 

समाक लन – Confounding 

समाङ् ग – Homogeneous 

समायत – Square 

अदीर घििव समायत – Latin Square 

दीघादीघव ििव समायत– Greco-Latin Square 
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समायोजन – Adjustment 

समहू – Aggregate (n.) 

समूहन – Aggregate (v.) 

समूही – Aggregative 

समीकरि – Equate. 

समीकार – Equation 

समंक – Statistics 

सरल – Simple 

सरलन – Smoothing 

सरणलत – Smoothed 

सरलरेखा – Straight line 

सिांग-सम – Congruent 
सिान्तर – Common difference 

सणिचार णनदशवन – Conscious Sampling 

सस्य पूिान मान – Crop forecasting 

सहचल – Co-variant 

सह-णिचरि Co-variance 

सहसम्बन्ध – Correlation 

अन क्स्थणत–सहसम्बन्ध– Rank correlation 

अन्तःसंभाग सहसम्बन्ध – Intraclass Correlation 

संभागान्तः सहसम्बन्ध – Interclass Correlation 

णमर्थ्या सहसम्बन्ध – Spurious Correlation 

श्रणिक सहसम्बन्ध – Serial Correlation 

साखं्य – Numerical 

साकं्ख्यकी, संख्यान, संख्यानक – Statistics 

साकं्ख्यकीय, संख्यानीय– Statistical 

साकं्ख्यक, संख्याता, संख्याणनक Statistician 

साभंाणिकी – Theory of probability 

साधारि – General 

सापेि – Relative 

सामान्य – Common, Normal 

सामान्यक – Norm 
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सामान्य ग िनखण्ड – Common factor. 

सारिी – Table 

सारिीयन – Tabulation 

णमश्र सारिणयन – Complex Tabulation 

साथवक – Significant. 

साथवकता – Significance. 

साथवकता की मात्रा – Level of significance 

सीमा – Limit 

स तर्थ्य – Precise 

स दीघवकालीन – Secular (extending over a long period). 

सूचना – Information. 

सूक्ष्मग्राही – Sensitive 

सूत्र – Formula 

संकलन – Adding, Compilation 

संकेत – Symbol 
संख्या – Number 

संख्यापद – Numerical term 

संगत – Valid 

संगिना – Census 

संगमणबन्द  – Point of concurrence 

संग्रहि – Collection 

संग्रणथत – Composite 

संगामी – Concurrent 

संचयन – Combination 

संचयी – Cumulative 

संपरीिा – Experiment 

संभाग – Class 

संभाजन – Classification 

संभािना – Contingency, Chance, Likelihood 

सभािी – Probable 

संमाणिता – Probability 

उतक्रम संभाणिता – Inverse probability 
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उत्तर संभाणिता – Posterior probability 

पूिव संभाणिता – Prior probability 

य क्त संभाणिता – Joint probability 

सप्रणतबन्ध संभाणिता – Conditional probability 

सम्भाव्य – Stochaistic 

संणमणत – Symmetry 

संणमतीय – Symmetrical 

संयोजन – Combination 

संरेख – Collinear 
संलग्न – Adjacent 

संिादी – Corresponding 

स्तंभ – Column 

स्तर – Strata 

स्तृत – Stratified 

क्स्थर – Fixed 

स्ितंत्र – Independent 

स्ितंत्रता – Freedom 

स्िणसद्ध – Axiom 

स्िचे्छ – Arbitrary 

सजातीय – Homogeneous 

सकल – Gross 

ि 

हर – Denominator 

हरातमक मध्यक – Harmonical mean 

ि 

िैणतज – Horizontal 

िेत्र – Field 

िेत्रफल – Area 
त्र 

णत्रज्या – Radius 

णत्रभ ज – Triangle 

णत्रभ जाकार – Triangular 
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गणित ि संख्याशास्त्रातील संज्ञा. 
सारिी १ 

  (अ) रोमन अिराशंी संबणधत नािी असे ग्रीक-ििव.  

  (१) α अ  Ψ ऐ  

   β आ  ω ओ  
   ϒ इ  Ω औ  

  (२) δ ई (४) ƛ ऋ  

   ε उ   ॠ  

  (३) θ ऊ  
ν ऌ 

 
   ∅ ए   

 
सारिी २ 

(ब) अचलाचंा श्रैणिक िगव 
 रोमन ििव   ग्रीक ििव  

लिान अिर मोठे अिर लिान अिर मोठे अिर 

(१) a क A का α णक   

 b ख B खा β णख   
 c ग C गा ϒ णग  गी 

 d घ D घा δ णघ ∆ घी 

 e ङ E ङा ε णङ   
(२) f च F चा θ णच   

 g छ G छा  णछ   

 h ज H जा Ψ णज   

(३) i श I शा  णश   

 j ष J षा κ णस   

 k स K सा ƛ णट   

(४) l ट L टा  णठ   
 m ठ M ठा ν णड   

 n ड N डा ω णढ Ω ढी 

 o ढ O ढा π णत   

(५) p त P ता     

 q थ Q था ρ णद   
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 r द R दा σ णध Σ धी 

(६) s ध S धा  णन   
 t न T ना     

(७) u प U पा     

 v फ V फा     
 w ब W बा     

(८) x य X या ξ णथ   

 y र Y रा ή णर   

 z ल Z ला ζ णल   
 

(१) In the case of sides and angles of triangle in plane and spherical trignometry angles 
shall be denoted by अकारान्त consonants, and the opposite or corresponding sides by 
the corresponding आकारान्त  letters. 

 

e.g. 
Sin A 

= 
Sin B 

= 
Sin C 

Would be 
a b c 

 ज्याक 
= 

ज्याख 
= 

ज्याग  
 का खा गा  
 

 Where small letters and related capital letters occur together in English, the general 
arrangement should be followed : 

 
e.g. ax + by + c = 0 क य + ख र + ग = ० 

 Ax + By + C = 0 का य + खा र + गा = ० 

 Pp + Qq + Rr = 0 ता त्त + था थ + दा द = ० 

 
(२) In naming figures, where capital letters are used in English, the points should be 

denoted by अकारान्त consonants, choosing groups from the above table as far as 
possible. 

 
(३) ब, the first letter of णबन्द , is recommended as the substitute for P, the point. 
 
(4) म, the first letter of मूलणबन्द , should be used for O, the Origin. The radius vector OP 

will thus be represented by मब. 

(5) The symbol for the number π equal to 3¿1416…….. Will be प्या, since π = 
पणरणध,  
व्यास  
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 the conjunct consonant ending in long आ being necessary to give it a distinctive 
sound. 

 
(6) For small r = radius vector, त्र shall be used, being the significant consonant in 

(सणदश) णत्रज्या. 
 
(7) p will be represented by णत्र; being the first letter of णत्रज्या, the radius of curvature. 
 
(8) r, θ,  Co-ordinate systems will be त्र, ऊ, ए 
 
(9) s, Ψ pedal Co-ordinates will be ध, ऐ. 
 
(10) n as any number will be represented by स of (काणचत्) संख्या. 
 
(11) r or t used as represented term will be न (णनरूणपत पद) 
 
(12) r as a running term will be ध (धाणि पद) 
 
(13) e as the exponential will be represented by घा (abbreivated from घात) so that ex is 

घाय. 
 
(14) The Cartesian co-ordinate x, y, z will be य, र, ल. 
 
(15) The letter म does not come anywhere in सारिी २. It is, therefore, available for being 

used as an unspecified general constant. 
 
(16) Other symbols required in mathematics will be abbreviations for which the general rule 

to be followed is to select the first consonant with the vowel or the first vowel, 
dropping the उपसगव. In the case of a compound word, the abbreviation is to be taken 
from the more significant member of the compound. 

 
(17) ex read as e to power x will be घाय. घा घात य.  
 ex read as e raisad to x घा उन्नीत य.  
 ex read as ex घा, य.  
 
(18) a = b will be क = ख read as क सम ख. 
 
(19) r = n ध = स    
 Σ will be य read as योग ध सम शून्य याित् ध सम स.  
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 r = o ध = ॰    
 
(20) In the above letter य has been used as an abbreviation of योग to represent summation 

for which ε is used in English. The written symbol य is to be read as योग. 
 
(21) X = logbα will be य = छेखक read as य सम छेदा क आधार ख. 
 
(22) Napierian log will be घा छेदा meaning छेदा आधार घा  and log will be छेदा, for which the 

symbol will be छे. 
 

(23) ax = 1 + x logea + 
x² (logea)² 

+….+ 
Xn (logea)n  

∟² 
 

 

 कय = 1 + यछेघाक + 
य² (छेघाक)² 

+…. 
+य (छेघाक)स  

∟²   
 

(24) will be read as हत स. (हत abbreviated from एकाणदहत). n! will be स read as स 
हत. 

 

(25) 
a 

Will be 
क 

Read as क भाणजत ख (a by b) or क नीचै: ख (a upon b). 
b ख 

 
(26) a×b will be क×ख read as क ग णित ख (a into b). 
 
(27) a+b will be क+ख read as क य त ख (a added to b) or क अणधक ख, क धन ख (a plus 

b). 
 
(28) a−b will be क−ख read as क णिय त ख (a subtracted by b) or क उन ख, क ऋि ख (a 

minus b). 
 
(29) The positive sign will be called अणधक or धन. The negative sign उन or ऋि. 

± will be read as अणधकोन, 
will be read as उनाणधक. 

 
(30) Lt limit n tending to infinity will be 

n →  
सी read as सीमा स अनन्ताणभगामी. 
स →  
 

(31) Arrow (→) will be called बाि. 
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(32) Rapidly convergent series शीध्र अणभसारी श्रेिी. 
Slowly divergent series मंद अपसारी श्रेिी. 

 
(33) nth will be स-िा.ं (in Hindi or Marathi ) or स–तम (according to Sanskrit) 
 (n+1)  will be (स+१) –िा ं (Hindi or Marathi) or (स+१) − तम (according to 

Sanskrit) 
१०० th शत− तम. 

 
(34) Dot will be कबद क, dash प्रास, and bar दण्ड. 
 
(35) Determinant ∆ = नी (णनिायक) 
 ∆⁰ = नी⁰ read as नी शून्य 

 ∆ʹ = नीʹ read as नी प्रास 
 
(36) Discriminant ∆ = ि े(णििचेक) 
 
(37) Q (quotient) = भा (भागफल)  

 P (product) = फ (ग िनफल)  

 R (remainder) = श अिशषे)  

 
(38) √a will be √क read as करिी–णचन्हे क 
 
(39) a>b will be क>ख read as क ज्यायस् ख  

 a<b will be क<ख read as क कनीयस् ख  

 
(40) Round brakets ( ) will be called गोलाणमिार, Square brackets [ ] कोिाणभिार, and 

braces { } प्रणभिार, Vinculum णशरोिार 
 

(41) etc. is इतयाणद 
 
(42) nPr will be devoted by  and nCr by सचन’ च and क्र being taken from संचय and व्रमचय 
 
(43) In nCr = सचन the Supscript न will be called दणिि पाद्य 
 
(44) Supperscript मूधािर (letters written at the top)  

 Subscript पादािर  (letters written at the foot)  

 
(45) Trigonometrical Symbols  
 Sin ज्या ऊ Cosec व्य ज्ज्या ऊ 
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 Cos कोज्या ऊ 
(कोणटज्या) 

Sec व्य तकोज्या ऊ 

 Tan स्प ऊ (स्पशवज्या) Cot कोस्प ऊ 

 Inverse प्रतीप   
 Sin−¹  will be ज्या −¹ य read as प्रतीप ज्या य. 

Radian measure आरीय कोि माप 
Degree angle measure आणशक कोि माप. 

 Sin π = 0 ज्या प्या = ॰ 

 Cos π = −1 कोज्या प्या = −१ 

 Versed Sin x = 1−Cos x उतक्रम ज्या. य = उज्ज्या य. 
 Hyperbolic अधीन्द्र (एकादू अणधक उतकेन्द्रता) 

 Sin h अ ज्या (अ for अधीन्द्र), Cos h अ कोज्या 
 
(46) Co-ordinates याम. 
 
(47) Variable चल. Variation चलन. Increment िधवन. 
 
(48) Differential अिकल Differential Calculus चलन कलन  
 Differential Coefficient अिकल ग िक.  
 
(49) f (x) णश्र (य) from  णश्रत (य). F (x) श्रा (य). ∅ (x) श्री (य) 
 So that y = f (x) …. र = णश्र (य) 
 y = F (x) …. र = श्रा (य) 
 y =  (x) …. र = श्री (य). 
 
(50) Operate करि. Operation करि. Operator कारि. 
 
(51) Integration = अन कलन. 
 
(52) The sign of integration will be अ from अन कलन. 
 

 i) ∫ydx will be अ रचय read as अन कलन रचय 

 ii) Integral of y with respect to x between the limits a and b 

 
∫ 

b 
ydx will be अ 

ख 
रचय, read as अन कल सीमे क ख रचय. 

 a क 

 
(र चा अन कल, य प्रणत, क आणि ख सीमेंत) 

_____ 
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